
 

 

      

LIGNUMEXPO - 21. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení 
a materiálov pre drevospracujúci priemysel   
LES - 17. medzinárodná lesnícka výstava 

 

MEDZINÁRODNÝ DREVÁRSKY A LESNÍCKY VEĽTRH V NITRE OPÄŤ VYTVÁRA JEDINEČNÉ 
TRHOVÉ PRÍLEŽITOSTI 
 
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Termín konania: 18.9. – 21.9. 2018 18.9 – 20.9.2018 od 9.00 do 17.00 
21.9.2018 od 9.00 do 15.00 

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex Nitra; www.agrokomplex.sk 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p., Výstavná 4, 94901 Nitra 

Spoluorganizátori: Zväz spracovateľov dreva SR 
Lesy SR, štátny podnik 

Vstup pre médiá - Press Centrum: Vstup od Akademickej ulice; Medzi pavilónmi A – B 
Parkovanie: zdarma pred Press centrom 

Akreditácia: Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára – 
http://www.agrokomplex.sk/ 
Počas veľtrhu: Press centrum 

Press centrum: K dispozícii: Tlačová správa; Katalóg; Počítačová miestnosť; wifi 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Lužbeťák, MBA 0911 200 649 
luzbetak@agrokomplex.sk 

 
2. DÔLEŽITÉ TERMÍNY                                                                               

18.9.2018 utorok   

Slávnostné otvorenie výstavy 10.00 Pavilón F 

Recepcia spojená s odovzdávaním cien veľtrhu 18.00 Pavilón K 

WORKSHOP s PANELOVOU DISKUSIOU 
“Quo vadis lesníci a drevári?” (prednášky) 

13.00 – 15.00 Konferenčná sála v pavilóne F, viac v bode 7. 

Predaj dreva na pni prvýkrát na Slovensku - 
priebeh, skúsenosti, výsledky (prednáška) 

15.15 – 16.15 Konferenčná sála v pavilóne F, viac v bode 7. 

19.9.2018 streda 

Nahradí robotizácia priemyslu aj prácu stolárov 
(seminár) 

10:00 – 12:00 Konferenčná sála medzi pavilónmi A a B, viac 
v bode 7. 

Prezentácia o možnostiach získania podpory pre 
MSP v pôsobnosti Slovak Business Agency 

10.00 – 11.30 Konferenčná sála v pavilóne F, viac v bode 7. 

Prednášky NLC (prednášky) 13.00 – 15.00 Konferenčná sála v pavilóne F, viac v bode 7. 

20.9.2018 štvrtok 

Technológia lakovania v malých prevádzkach 
lakovní a ochrana životného prostredia a osôb 
(seminár) 

10.00 – 12.00 Konferenčná sála medzi pavilónmi A a B, viac 
v bode 7. 

Prezentácia o možnostiach získania podpory pre 
MSP v pôsobnosti Slovak Business Agency 

10.00 – 11.30 Konferenčná sála v pavilóne F, viac v bode 7. 

Zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady 11.00 –  Protokol 

3. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA 
JEDINEČNÝ PRIESTOR PRE ODBORNÍKOV 
21. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel  LIGNUMEXPO a 17. 
medzinárodná lesnícka výstava LES  
 
Veľtrh LIGNUMEXPO-LES sa koná v dvojročnom cykle a tvorí najdôležitejšiu slovenskú akciu s témou dreva v najširšom 
ponímaní. Od pestovania lesa, ťažby a približovania dreva až po finalizáciu  atraktívnych stavebno-stolárskych a 
nábytkárskych výrobkov z dreva. 
Prvý veľký špecializovaný veľtrh pre drevo pod názvom Lignumexpo mal premiéru 28.9. – 2.10.1991, za účasti 114 
vystavovateľov. V roku 1997 pribudla nomenklatúra lesníckej ponuky. Od roku 2005 veľtrh v nepárnych rokoch vystupoval 

http://www.agrokomplex.sk/vystavy/lignumexpo-les-2014/pre-novinarov/akreditacia/
mailto:luzbetak@agrokomplex.sk


 

 

pod názvom Drevo + Les. V roku 2006 pôvodný Lignumexpo prešiel na dvojročnú periodicitu a bol po prvýkrát organizovaný 
s podporou európskej federácie výrobcov drevospracujúcich technológii EUMABOIS, so sídlom v Paríži. 

 

4. NAJVÄČŠIA PREHLIADKA DREVOSPRACUJÚCEHO PRIEMYSLU 2018 

Predchádzajúci 20. ročník veľtrhu Lignumexpo v roku 2016 prilákal na výstavisko špičkových svetových výrobcov strojov a 
zariadení z Nemecka, Rakúska, Talianska, pre spracovanie masívneho dreva a výrobu nábytku. Expozície doplnili výrobcovia 
z Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska. Spolu sa 156 vystavovateľov prezentovalo na ploche 12 tis. m². Veľtrh si 
prezrelo viac ako 7600 odborných návštevníkov. 
 
Rozsah výstavy, podobne ako pred dvoma rokmi v pavilónoch A, B, F a na voľnej ploche E, zaberie viac ako dvanásťtisíc 
metrov štvorcových a svoju účasť opäť prisľúbili významné slovenské i  zahraničné firmy. Medzi inými sú to najmä 
CENTROGLOB, s.r.o.,  Košice;  EXCELLENT CD, s.r.o., Zvolen;  FELDER Group SK, Zlaté Moravce; ITALCOMMA SLOVAKIA, 
s.r.o., Žilina;  KRÁL, s.r.o., Žilina; LESY SR, š.p. Banská Bystrica, BRAS, s.r.o., Teplička nad Váhom. 

 

5. NAJVÄČŠÍ VYSTAVOVATELIA  
Italcomma Slovakia s.r.o. Žilina  SCM Group, Comec Group 

Excellent CD s.r.o. Zvolen   Homag Group 

Felder Group SK s.r.o. Zlaté Moravce  Felder Group, Hammer, Format-4 

Král s.r.o. Žilina    Weinig Group, Holz-Her 

BRAS, s.r.o., Teplička nad Váhom  Centroglob s.r.o. Košice 

6. TEMATICKÉ VÝSTAVY VEĽTRHU 

ROZDELENIE PAVILÓNOV PODĽA VÝSTAV 

A LIGNUMEXPO   

B LIGNUMEXPO   

F LES;  LIGNUMEXPO   

Vp E LES;  LIGNUMEXPO   

 

LIGNUMEXPO 2018 

Tento rok bude časť expozícií veľtrhu Lignumexpo 2018 orientovaná na prezentáciu výrobcov a dodávateľov strojov, 
nástrojov, zariadení, výrobkov pre drevársky a nábytkársky priemysel i technológií na spracovanie dreva. Druhá časť veľtrhu 
bude výstavou strojov pre stolárske a nábytkárske prevádzky aj piliarske a lesné ťažobné mechanizmy. Väčšina exponátov - 
strojov pre stolárske a nábytkárske prevádzky, piliarske a lesné ťažobné mechanizmy - bude počas výstavy v prevádzke 
a budúci užívatelia môžu priamo posúdiť ich technické parametre a konkrétne využitie. Prezentácia výrobných technológií 
domácich aj zahraničných výrobcov pre drevospracujúci priemysel bude predstavená v pavilónoch A, B a F, vrátane 
priľahlých voľných plôch.  

LES 

Lesné hospodárstvo je pevnou súčasťou drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Výstava Les bude komplexnou prezentáciou 
lesníckych činností, strojov a  materiálov pre lesné hospodárstvo, semenárstva a pestovania lesa. Výstava sa predstaví ako 
v pavilóne F, tak i na voľnej ploche E. Jej neoddeliteľnou súčasťou bude prezentácia štátnych a súkromných lesných 
spoločností, ako i predaj doplnkov pre lesníkov a poľovníkov.  

 

7. ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM 

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sa stali odborné sprievodné podujatia, na ktorých sa prezentujú aktuálne poznatky 
z oblasti vývoja lesného hospodárstva a modernizácie drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu. Je to jedinečná forma 
využívaná výrobcami na vzdelávanie a získavanie informácií. Široký odborný program umožní už tradične realizovať 
potrebnú odbornú diskusiu medzi drevármi, nábytkármi a výrobcami stavebno-stolárskych výrobkov navzájom, ako i 
s dodávateľmi dreva – lesníkmi.  
 
WORKSHOP s PANELOVOU DISKUSIOU 
“Quo vadis lesníci a drevári?” 
18. 9. 2018   13.00 - 15.00 hod. 
Pavilón F 
organizátori: Zväz spracovateľov dreva SR a LESY SR, š.p. 



 

 

 
diskutujúci: 
Ing. Marián Staník, generálny riaditeľ LESY SR, š.p. 
Ing. Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ LESY SR, š.p. 
Ing. Milan Dolňan, predseda Slovenskej lesníckej komory 
Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR 
Ing. Milan Benco, predseda Drevárskej sekcie ZSD SR 
Prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., dekan DF TU Zvolen 
 
Aká je úloha lesníkov a drevárov, aby zachovali lesy aj pre potomkov tak, ako to robili naši predchodcovia? Čo môžeme 
urobiť pre trvalé a dlhodobo udržateľné hospodárenie v lesoch? Aká je úloha a pozícia odborníkov lesníkov i drevárov v 
odbornej a laickej verejnosti? Prečo je vnímanie laickej verejnosti často v príkrom rozpore s realitou, v ktorej sa naše lesy 
nachádzajú. Cieľom tohto podujatia, je definovať súčasný stav a postavenie lesníckeho a drevárskeho prostredia. Hľadať 
spoločné východiská na zlepšenie situácie v prospech všetkých. 
 
koordinátori: 
JUDr. PhDr. Marián Nosáľ, PhD., vedúci Odboru komunikácie LESY SR, š.p. 
PhDr. Peter Zemaník, generálny sekretár ZSD SR 
 

 
Predaj dreva na pni prvýkrát na Slovensku - priebeh, skúsenosti, výsledky 
18.9.2018   15:15 - 16:15 hod 
Pavilón F 
 
Poznatky z prvej verejnej obchodnej súťaže "Predaj dreva na pni"  
realizované na Slovensku v podmienkach Lesopoľnohospdárskeho majetku Ulič 
Ing. Jindřich Španihel, Foresta SG, a.s. 
 

 
Nahradí robotizácia priemyslu aj prácu stolárov 
19.09.2018   10.00 – 12.00 hod. 
Konferenčná sála medzi pavilónmi A a B (Press centrum) 
Koordinátor: agentúra Gregor a spol., s.r.o. Bratislava 
 
10.00  -  10.05 
Prezentácia 
10.05  -  10.30 
Prehľad o súčasnom stave odvetvia drevárskeho  a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku z pohľadu dostatku 
kvalifikovaných pracovníkov. 
PhDr. Peter Zemaník , generálny sekretár ZSD SR Zvolen 
10.35  -  11.05 
Súčasnosť a budúcnosť robotov v drevárskej a nábytkárskej výrobe v SR a s tým spojené benefity a rizika. 
Ing. Richard Kminiak, PhD. , Technická univerzita vo Zvolene,  Drevárska fakulta 
11.10 -  11.40 
Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných firiem využitím robotov a CNC strojov. 
Ing. Karel Krontorád, CSc., Ústav dřevařských technológií (LDF ), Brno 
VSTUP VOĽNÝ 
 

 
Technológia lakovania v malých prevádzkach lakovní a ochrana životného prostredia a osôb 
20.09.2018  10.00 – 12.00 hod. 
Konferenčná sála medzi pavilónmi A a B (Press centrum) 
Koordinátor: agentúra Gregor a spol., s.r.o. Bratislava 
 
10.00   -  10.05 
Prezentácia 
10.05   -  10.35 
Technológia lakovania v lakovniach malých firiem ( striekacie zariadenia, a pištole) 
Gustav Hájek , DURR Systems, Nemecko 
 
 
 
 



 

 

10.40  -  11.10 
Zdravotné riziká a ochrana zdravia pri práci v lakovniach a v zariadeniach na povrchovú úpravu. 
Ing. Eleonóra Halzlová, MPH, Regionálny úrad verejného zdrav. Nitra 
11.15  -  11.45 
Filtre a ochranné pomôcky do lakovní. 
Jiří Neumann , EWAC, s.r.o. České Budějovice, ČR 
VSTUP VOĽNÝ 
 

 
Prednášky NLC (Národné lesnícke centrum) 
Pavilón F 
19.9. 2019 o 13:00 hod. 
 
Názov: Agrolesnícke systémy a ich potenciál pre produkciu dendromasy.  
Ing. Jaroslav Jankovič, Csc. 
Názov: Škodlivé činitele v lesoch Slovenska. 
Ing. Andrej Kunca, PhD. 
 
 
20.9. 2019 o 15:00 hod. 
Pavilón F 
Iniciatíva BIOEAST - príležitosť rozvoja lesnícko - drevárskeho sektora.  
Dr. Ing. Tomáš Bucha 
Hľadáte informácie o lesoch? 
Ing. Anna Miková 
 

 
SBA Slovak Busines Agency  
 
Pavilón F 
19. 9. 2018 10:00 - 11:30 
20. 9. 2018 10:00 - 11.30 
 
Prezentácia o možnostiach získania podpory pre MSP (malé a stredné podniky) v pôsobnosti Slovak Business Agency: 
v rámci Národného projektu Národné podnikateľské centrum  
v rámci Národného projektu Internacionalizácia  
v rámci ostatných mechanizmov SBA (mikropôžičky, startupy a pod.)  
voľná diskusia o možnostiach získania podpory 

8. CENA VEĽTRHU 
Medzinárodná odborná hodnotiteľská komisia ocení aj tento rok  cenou LIGNUMEXPO - LES 2018 progresívne výrobky – 
stroje, materiály, náradie a vybrané drevárske výrobky v súťaži o Ceny veľtrhu a výstav v jednotlivých kategóriách, a to 
budú: Lesné hospodárstvo,  Lesnícke stroje a zariadenia, Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva, Ručné stroje a náradie, 
Technológie a stroje na povrchovú úpravu, Materiály pre výrobu nábytku a stavebno-stolárskych a ostatných výrobkov 
z dreva.  

9. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO 
Vstupné: 6,-€ Parkovací preukaz parkovisko AX: 20,-€ 

Vstupné zľavnené: 4,-€ Parkovací lístok pre osobné auto: 5,-€ 

Vystavovateľský preukaz: 14,-€ Parkovací lístok autobus: 20,-€ 

Firemná pozvánka: 6,-€ Katalóg výstavy: 6,-€ 

Parkovací preukaz areál: 40,-€   

Vstupné: 
Zľavnené vstupné 3€: 
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, 
ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S. 
 
Voľný vstup: 
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom). 
 
Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo 
ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti. 

 
 

V Nitre dňa 14.9. 2018 


