
 

 

      

NÁBYTOK A BÝVANIE 2018 – ZDRAVÉ, ŠTÝLOVÉ A MODERNÉ BÝVANIE 
28. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov, dizajnu a architektúry 

MODERNÉ DREVODOMY  
3. ročník veľtrhu modernej a tradičnej architektúry z dreva 

FÓRUM DIZAJNU – „KO.LEKCIE“ 
21. ročník výstavy nábytkového dizajnu 

 
 

 NADČASOVÝ DIZAJN 
 NOVÉ TECHNOLÓGIE VÝROBY NÁBYTKU 

 FÓRUM DIZAJNU – KO.LEKCIE 
 MODERNÉ DREVODOMY 
 NOVÉ TRENDY V DIZAJNE, SVETOVÉ NÁBYTKÁRSKE NOVINKY 
 450 VYSTAVUJÚCICH FIRIEM 
 ZLOSOVATEĽNÉ VSTUPENKY - HLAVNÁ VÝHRA ZARIADENIE DO 2-IZBOVÉHO BYTU 

 

 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Termín konania: 13. 3. – 17. 3. 2018 
18. 3. 2018  

Od 9:30 do 18:00 
Od 9:30 do 15:00 

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex v Nitre; www.agrokomplex.sk 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Výstavná 4, 94901 Nitra 

Partneri: Zväz spracovateľov dreva SR 
Slovenské centrum dizajnu 
OZ Bývajme bezpečne 

Vstup pre médiá a partnerov 
- Press Centrum: 

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

Akreditácia: Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára (link) 
Počas veľtrhu: Press centrum 

Press centrum: K dispozícii: Tlačová správa; Sprievodný program; Počítačová miestnosť; wifi 

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

 
 
DÔLEŽITÉ TERMÍNY  

13. 3. 2018 - utorok 

Súťaž o ceny veľtrhu Nábytok a Bývanie 2018 9:00 (Podrobne viď bod 3.) 

Slávnostné otvorenie výstavy 10:00 Pavilón K 

Prírodné materiály a dizajn 
 (odborná konferencia) 

9:30 – 12:00 Press centrum medzi pavilónmi A - B 
(Podrobne viď bod 3.) 

14. 3. 2018 – streda 

Spoločenský večer vystavovateľov spojený 
s odovzdávaním cien veľtrhu 

19:00 Pavilón K 
(Podrobne viď bod 3.) 

Diskusné fórum na tému - „Podpora zvýšenej spotreby 
slovenských výrobkov z dreva“ 

13:00 Pavilón M3 – Fórum dizajnu 

15. 3. 2018 – štvrtok 

Veľkoplošné materiály v byte 
 (odborná konferencia) 

9:30 – 11:45 Press centrum medzi pavilónmi A - B 
(Podrobne viď bod 3.) 

18. 3. 2018 - nedeľa 

Žrebovanie zlosovateľných vstupeniek  12:00 Pavilón N – žrebovacie osudie 
(Podrobne viď bod 3.) 
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1. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA, TÉMY VEĽTRHU                  
 
Rokmi a kvalitou overený medzinárodný veľtrh Nábytok a Bývanie Vám prináša množstvo inšpirácie, ale tiež 
možnosť vyhrať nábytok do celého bytu! Marcové dni prinesú pre návštevníkov výstaviska to najlepšie pre 
zariadenie domu či bytu na jedno miesto. Dvanásť pavilónov bude opäť vítať tisíce záujemcov o aktuálne 
najkrajšie kusy nábytku a doplnkov do každej domácnosti.  
Nosnou témou veľtrhu je zdravé, štýlové a moderné bývanie, čomu sú venované rôzne prednášky o zdravom 
bývaní a prírode v byte, uvoľnení a pohode v bývaní, o nápaditej a modernej architektúre a používaní 
progresívnych materiálov a technológií v nábytkárskej výrobe.  
Odborná i široká verejnosť sa už teraz môže tešiť na veľkolepú ponuku najúspešnejších firiem z domova aj zo 
zahraničia. Staňte sa súčasťou viac ako dve dekády trvajúcej tradície úspešného podujatia, ktoré prináša 
odbornosť a vysokú úroveň. Konferencie a prednášky zamerané na aktuality, trendy či smer celého odvetvia 
sústredia v Nitre najväčších odborníkov.  
Veľtrh Nábytok a Bývanie 2018 je podujatie, ktoré sa rozhodne oplatí vidieť. Nekonečné kilometre cestovania 
do showroomov jednotlivých výrobcov nahradí jedna cesta, kde budú všetci na jednom mieste. Pohodlie 
nákupu cez internet má určite svoje opodstatnenie, no z fotky nie je možné zistiť nakoľko je gauč pohodlný, 
nakoľko je kuchynská zostava skutočne ergonomická a pod. Vyskúšať si výrobok a priamo konzultovať jeho 
výhody s predajcom je nenahraditeľné, a to obzvlášť ak je predajcov niekoľko stoviek pod jednou strechou. 
 

2. FÓRUM DIZAJNU – KO.LEKCIE 
 
Minuloročný retrospektívny charakter výstavy Fórum dizajnu s názvom Výzvy a inšpirácie uzatváral 20 rokov 
existencie podujatia a zároveň už predznamenával zmenu v tom aktuálnom. Zmena, ktorá prichádza, však nie je 
úplnou novinkou, pretože sa vracia k prvotnému konceptu podujatia, ktorý Katarína Hubová a Ivan Čobej 
smerovali k prezentácii škôl a študentských prác. Neskôr, aj v spolupráci s Adrienou Pekárovou, sa výstava 
vyformovala na prehliadku tvorby profesionálnych dizajnérov, výrobcov a študentov vysokých a stredných škôl.  
Fórum dizajnu sa od tohto roku opäť stáva výlučne študentským fórom, na ktorom sa so svojimi kolekciami 
prezentujú vysoké školy venujúce sa výučbe v oblasti tvorby nábytku a bývania (bytovým doplnkom, 
interiérovému dizajnu). Konkrétne sú to Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Technická univerzita v Košiciach. Výstava jednotlivých 
škôl je doplnená víťazmi a finalistami medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru Cena 
profesora Jindřicha Halabalu 2017.  
Programovo sa výučbe dizajnu nábytku dlhodobo venujú iba na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a 
na Technickej univerzite vo Zvolene. Jedným z podnetov myšlienky pripraviť výlučne študentskú výstavu bol aj 
vznik Laboratória interiérového dizajnu na Katedre dizajnu VŠVU v Bratislave. Laboratórium prináša študentom 
možnosť venovať sa dizajnu interiéru a nábytku systematicky, čo na škole doposiaľ absentovalo (v minulosti 
viedol krátkodobo kurz nábytkovej tvorby Ivan Čobej v spolupráci s Katarínou Hubovou). Na Fakulte umení 
Technickej univerzity v Košiciach je situácia rovnaká ako pred vznikom nového  
oddelenia na VŠVU, a teda, že študenti sa tejto téme venujú iba okrajovo v rámci iného ateliéru. Možno i to 
zapríčinilo, že v súčasnosti sa na domácej scéne venuje tvorbe nábytku veľmi malé množstvo profesionálnych 
dizajnérov a prepojenie s výrobcami je ešte zriedkavejšie. Preto považujeme za dôležité opätovne iniciovať 
komunikáciu medzi školami a výrobcami. Predpokladáme, že sa v ďalších ročníkoch výstavy rozšíri aj počet 
sprievodných podujatí, na ktoré je priestor veľtrhu s množstvom vystavovateľov veľmi vhodný. Školy a študenti 
sa v rámci Fóra dizajnu ocitnú nielen vo vzájomnej konfrontácii, ako tomu býva na väčšine súťaží a výstav, ale i s 
profesionálnymi dizajnérmi a výrobcami. Naopak i nové, hravé a svieže nápady študentov môžu ponúknuť 
inšpirácie profesionálom.  
Ďalšou novinkou aktuálneho ročníka je Cena Slovenského centra dizajnu, ktorá bude udeľovaná v rámci Ceny 
veľtrhu Nábytok a bývanie a nahradí Cenu Fóra dizajnu, udeľovanú v rámci výstavy.  
 
Vystavujúci:  
KO.LEKCIA VŠVU: Kurz dizajnu a Laboratórium interiérového dizajnu, Katedra dizajnu  
KO.LEKCIA STU: Ústav interiéru a výstavníctva a Ústav dizajnu, Fakulta architektúry  
KO.LEKCIA TUKE: Ateliér Inovácia, Fakulta umení  
KO.LEKCIA TUZVO: Katedra Dizajn nábytku a interiéru, Drevárska fakulta  



 

 

KO.LEKCIA Cena profesora Halabalu: finalisti a víťazi 13. ročníka súťaže v dizajne nábytku a interiéru  
 
Partneri  
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  
Slovenská technická univerzita v Bratislave  
Technická univerzita vo Zvolene  
Technická univerzita v Košiciach  
Kurátorka: Helena Veličová Spolupráca: Soňa Trubíniová 
 

3. ODBORNÉ A SPRIEVODNÉ PODUJATIA                
 
28. ročník veľtrhu Nábytok a Bývanie je obohatený o odborné podujatia a diskusné fóra, ktoré odrážajú 
najaktuálnejšie témy nábytkárskeho priemyslu, ako aj o sprievodné podujatia pre širokú verejnosť. Odborný 
program bude v rámci 100. výročia vzniku Československej republiky rozdelený na český a slovenský deň. 

 
ČESKÝ DEŇ  
PRÍRODNÉ MATERIÁLY A DIZAJN  
13. marca 2018     9:30 – 12:00     press centrum medzi pavilónmi A - B    
 
Program: 

1. Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., Mendelova univerzita v Brne 
„Prírodné materiály a dizajn nábytku, trendy 2018“ 

2. Ing. arch. Hynek Maňák, PhD., Mendelova univerzita v Brne 
„Príroda v byte, áno či nie?“ 

3. Ing. Helena Prokopová, predsedníčka Sektorovej rady pre drevospracujúci a papierenský priemysel 
ČR 
„Materiály prírodného pôvodu v súčasnom čalúnení“ 

4. Ing. Radek Večeřa , majiteľ spoločnosti Dýhy Večeřa a spol. Rousínov 
„Ušľachtilé dyhy priame a 3D z exotickej a tuzemskej guľatiny vo vzťahu k interiéru“ 

 
SLOVENSKÝ DEŇ 
VEĽKOPLOŠNÉ MATERIÁLY V BYTE  
15. marca 2018     9:30 – 11:45     press centrum medzi pavilónmi A - B 
 
Program: 

1. PhDr. Peter Zemaník, generálny sekretár, Zväz spracovateľov dreva SR 
„Predpokladom pre použitie materiálov na báze dreva v drevárskom a nábytkárskom priemysle z 
pohľadu ZSD SR je transparentný trh s drevom – Potenciál drevostavieb“ 

2. Ján Vaško, zástupca spoločnosti Business partners Slovakia s.r.o. Trnava 
“Možnosti vybavenia interiéru prírodnými drevenými dyhovanými materiálmi pre bývanie, kancelárie, 
kultúrne, spoločenské, spoločné priestory a wellness od slovenského výrobcu.” 

3. Marián Škvarenina, Cech podlahárov Slovenska 
„Prezentácia Cechu podlahárov Slovenska zameraná na drevené podlahy, Terasové dosky: Drevo 
verzus kompozitné materiály“ 
 

SÚŤAŽ O CENY VEĽTRHU 
13. – 14. marca 2018     trvá 2 dni     vyhodnotenie v pavilóne K                
Ako každý rok, tak aj v tomto roku sa uskutoční ocenenie prihlásených exponátov do súťaže o ceny veľtrhu, 
ktoré by mali byť udelené v nasledovných kategóriách: 
 

1. Čalúnený nábytok  
2. Nábytok do obývacích priestorov (spálňa, jedáleň, detská izba, skriňové zostavy) 
3. Kuchynský nábytok a spotrebiče 
4. Ostatné typy nábytku 



 

 

5. Doplnky k nábytku, bytový textil 
6. Najkrajšia expozícia veľtrhu 

 
Hodnotenie výrobkov vykoná ako každoročne 10 členná medzinárodná hodnotiteľská komisia zložená z 
odborníkov z oblasti nábytkárskeho priemyslu Českej republiky a Slovenska. Predsedom komisie bude Doc. 
akad. soch. René Baďura z Technickej univerzity vo Zvolene a podpredsedom komisie Prof. Ing. arch. akad. arch. 
Ivan Petelen, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity, Fakulta architektúry Bratislava. Hodnotiteľská komisia  
zaháji svoju činnosť 13. marca 2018 o 9,00 hod. a bude pôsobiť do 14. marca 2018 do 15,00 hod. V každej 
kategórii bude odmenený jeden výrobok a to cenou veľtrhu spolu s diplomom, resp. čestným uznaním. Ceny a 
diplomy budú odovzdané 14. marca 2018 o 19,00 hod. v pavilóne K. Organizátor veľtrhu a zároveň vyhlasovateľ 
súťaže garantuje zverejnenie výsledkov hodnotenia exponátov v oznamovacích prostriedkoch. Ocenené 
výrobky budú počas veľtrhu označené. Súťaž možno považovať za prestížnu z hľadiska možnosti používať túto 
cenu ako aj diplom k ďalšej propagácii výrobku. 
 
Zväz spracovateľov dreva SR 
pavilón N 
 
Slovenských výrobcov nábytku spolu so stavebnými firmami, ktoré sa venujú výstavbe moderných drevostavieb 
na výstave „Moderné drevodomy“, návštevníci nájdu predovšetkým v spoločnom pavilóne N pod názvom 
„Pavilón slovenských výrobcov nábytku a moderných drevodomov“. Dynamický a kontinuálny rozvoj výstavby 
rodinných domov na báze konštrukcií z dreva dáva jedinečnú príležitosť spojiť svoje sily a využiť synergický 
efekt spolupráce Nábytkárskej sekcie a Sekcie drevostavieb ZSD SR. Nebude to však len obyčajný pavilón s 
vystavovateľmi. Jeho návštevník získa bližší pohľad a informácie na fungovanie nábytkárskeho i 
drevostavbárskeho priemyslu na Slovensku, bude mať možnosť oboznámiť sa s príbehmi úspešných mladých 
ľudí, študentov a budúcich dizajnérov, alebo úspešných nábytkárskych či drevostavbárskych firiem. V tomto 
pavilóne bude umiestnené aj žrebovacie osudie návštevníckych vstupeniek. Atraktívne ceny opäť ponúknu 
členské spoločnosti ZSD SR. Súčasťou expozície ZSD SR bude aj 7. ročník súťaže DREVOSTAVBA ROKA 2017, v 
rámci ktorej sa budú môcť návštevníci zapojiť do hlasovania a tým aj do súťaže o hodnotné ceny.  
Spolupráca so strednými odbornými školami a členskými spoločnosťami ZSD SR, ktoré pre svoju prax potrebujú 
z roka na rok viac odborných kvalifikovaných mladých ľudí, vyústila do spoločnej prezentácie SOŠ drevárskej v 
Topoľčanoch, SOŠ drevárskej vo Zvolene a SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi v rámci stánku ZSD SR. V tomto 
priestore môžu školy predstaviť nielen niektoré zo svojich trojrozmerných exponátov – prác študentov – ale aj 
svoje študijné a učebné programy, aby tak pred návštevníkmi prezentovali svoje zameranie a možnosti štúdia 
na školách. Remeslo má dnes opäť zlaté dno a práca v nábytkárskom priemysle už dávno nie je len práca s 
hoblíkom a dlátom. Uspokojí aj náročných a po špičkovej technike túžiacich mladých ľudí. 
Sprievodné odborné podujatie „Diskusné fórum“ sa v tomto roku bude venovať téme: „Podpora zvýšenej 
spotreby slovenských výrobkov z dreva“. Zúčastnia sa na ňom poprední odborníci z praxe, ale aj z akademickej 
obce, ktorí sa budú zamýšľať nad otázkou, ako sa môžu presadiť naši dizajnéri a ako z toho môže profitovať 
podnikateľské prostredie. Sme presvedčení, že základom oživenia pre nábytkárov musí byť aj oživenie 
stavebníctva – napríklad rozvoj drevostavieb, zlepšenie podnikateľského prostredia a obrat v spotrebiteľskej 
nálade obyvateľstva. Dôležité je pritom upriamenie pozornosti spotrebiteľa na produkty domácej výroby. 
Diskusné fórum sa uskutoční 14. 3. 2018 od 13:00 v pavilóne M3. 
 
Aktivity ZSD SR: 
- ZSD SR: spoluorganizátor a odborný garant výstavy 
- Ing. Kvetoslava Dedinská, členka hodnotiteľskej komisie 
- Pavilón N: „Pavilón slovenských výrobcov nábytku a modrených drevodomov“ 
- Ceny do súťaže pre návštevníkov v pavilóne N 
- Stánok ZSD SR 
- Auditórium so súťažou: Drevostavba roka 2017“ 
- Spoločná prezentácia SOŠ drevárskych 
- Diskusné fórum: „Podpora zvýšenej spotreby slovenských výrobkov z dreva“ 
- Cena ZSD SR „Nábytkársky Oskar“ 
 
 



 

 

 
 
SÚŤAŽ O ZARIADENIE DO 2-IZBOVÉHO BYTU – ŽREBOVANIE ZLOSOVATEĽNÝCH VSTUPENIEK  
18. marca 2018     12:00     pavilón N 
 

Všetky zakúpené vstupenky na veľtrh Nábytok a Bývanie 2018 budú zlosovateľné. Ceny do tomboly venujú 

členské spoločnosti Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky. 

Žrebovacie osudie sa bude nachádzať v pavilóne N. 

1.cena 

Zariadenie do 2-izbového bytu od D-NÁBYTOK, Lučenec 

2.cena 

Sedacia súprava od GKT, s.r.o., Topoľčany 

3.cena 

Sedacia súprava od MOLITEX, Krajné 

4.cena 

Manželská posteľ ADELA s roštom a matrace od firiem WE-TEC, s.r.o., Bratislava a Materasso Slovakia, s.r.o. 

Oravské veselé 

5.cena 

Praktické vybavenie od firmy Blum do kvalitných kuchynských zásuviek venuje Trendwood-twd, s.r.o. Banská 

Bystrica 

6.cena 

Stôl a 4 stoličky do kuchyne od Domov Združenie, Topoľčany 

 
AKO SI OCHRÁNIŤ BÝVANIE  
13. – 18. marca 2018     počas výstavy pred pavilónom F 

 

Občianske združenie Bývajme bezpečne v spolupráci s Políciou, Hasičmi a partnermi si pre návštevníkov veľtrhu 

Nábytok a Bývanie pripravili preventívny projekt „Ako si ochrániť bývanie“. 

Jedinečný poučný zážitok zaručujú: akčné zásahy polície, hasičov, ochrana objektov policajného zboru, 

pyrotechnik, policajná kynológia a hipológia a celkovú atmosféru zachovajú v poučnom duchu aj odborníci z 

občianskeho združenia Bývajme bezpečne a preventisti z radov polície a hasičského zboru. 

Preventívny projekt „Ako si ochrániť bývanie“ sa koná denne počas výstavy Nábytok a Bývanie v Nitre, od 13. 

do 18.3.2018, pred pavilónom F. 

Preventívny projekt „Ako si ochrániť bývanie“ podporili partneri: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny 

podnik, ADLO a televízia  Nitrička. 

 

4. ROZDELENIE PAVILÓNOV PODĽA KOMODÍT 

A  
B 
C 

Štýlový nábytok a doplnky interiérov, bytový a záhradný nábytok 
Bytový nábytok 
Bytový nábytok, matrace 

F Nábytok do obývacích izieb, spální 
G Kúpeľne, sauny, bazény 
M1 Krby, dvere, okná, podlahy, doplnky interiérov 
M2 Bytový nábytok 
M3 FÓRUM DIZAJNU 
M4 Kuchyne, spotrebiče, nábytkové kovanie, bytový nábytok 
M5 Bytový nábytok 
N 
 
S 
VpE 

Pavilón slovenských výrobcov nábytku  
a Moderné Drevodomy 
Predaj bytových doplnkov               
Záhradný a bytový nábytok 



 

 

 
 

5. NAJVÄČŠÍ VYSTAVOVATELIA V ROKU 2018:  

Hilding Anders, a.s., zastúpenie v ČR 
Phase, s.r.o., Selec 
DECODOM, spol. s.r.o., Topoľčany 
Fines a.s. Žilina 
In – Elis SK, s.r.o., Brezno 
MEUBLE, s.r.o., Dubnica nad Váhom 
MSJ World Cooperation s.r.o., Zvolen 
CYMORKA interior design, s.r.o., Bratislava 
DSM, s.r.o., Banská Štiavnica 
Julius Blum GmbH, Höchst, Rakúsko 

 

6. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO 

Vstupné: 7 €  Parkovací lístok autobus: 20€ 

Vstupné zľavnené: 4 € Katalóg výstavy: 5€ 

Parkovací lístok pre osobné auto: 4€   

Zľavnené vstupné: 
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a 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 7. 3. 2018 


