
 

 

      

NÁBYTOK A BÝVANIE 2019  
29. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov, dizajnu a architektúry 

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

FÓRUM DIZAJNU 
22. ročník výstavy nábytkového dizajnu 

 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
Termín konania: 5. – 9. 3. 2019 

10. 3. 2019  
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 

Štatistické údaje: Počet návštevníkov  (2018):      80 147 
Počet vystavovateľov (2019):   418 
Výstavná plocha (2019):            24 000 m
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DÔLEŽITÉ TERMÍNY  
5. 3. 2019 - utorok 

Súťaž o ceny veľtrhu Nábytok a Bývanie 2019 9:00 (Podrobne viď bod 5.) 

Slávnostné otvorenie výstavy 10:00 Pavilón M3 

Vplyv životného štýlu na súčasné bývanie 
(odborná konferencia) 

9:30 – 12:00 Press centrum medzi pavilónmi A - B 
(Podrobne viď bod 5.) 

6. 3. 2019 – streda 

Spoločenský večer vystavovateľov spojený 
s odovzdávaním cien veľtrhu 

18:30 Pavilón K 
(Podrobne viď bod 5.) 

Diskusné fórum na tému „Moderná drevostavba a jej 
interiér“. 

13:00 Pavilón M3  

7. 3. 2019 – štvrtok 

Nábytok podľa individuálnych potrieb človeka 
 (odborná konferencia) 

9:30 – 12:00 Press centrum medzi pavilónmi A - B 
(Podrobne viď bod 5.) 

10. 3. 2019 - nedeľa 

Žrebovanie zlosovateľných vstupeniek  12:00 Pavilón N – žrebovacie osudie 
(Podrobne viď bod 5.) 

 
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 jednom mieste. Dvanásť pavilónov bude opäť vítať tisíce záujemcov o aktuálne 
najkrajšie kusy nábytku a doplnkov do každej domácnosti.  
Nosnou témou veľtrhu je „Vplyv životného štýlu na súčasné bývanie“. Premeny životného štýlu a životných 
priorít sa odzrkadľujú v premenách nábytku, vybavenia domácnosti, využitia výpočtovej techniky k riadeniu 
chodu domácností a stráženiu obydlí, v novej audiovizuálnej technike a v prepojení interiéru s exteriérom. 
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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 2019 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. VÝSTAVNÉ PREMIÉRY A ZAUJÍMAVOSTI VEĽTRHU 

 

Slovenskú premiéru bude mať exkluzívny model robotického vysávača, ktorý prinesie užívateľovi novú úroveň 
inteligencie a automatizácie. Spoločnosť iRobot prináša na veľtrh revolučný robotický vysávač Roomba 
i7+ s automatickou vyprázdňovacou stanicou Clean Base.  (pavilón M4) 
 
Švajčiarska značka StadlerForm prináša na veľtrh exkluzívne produkty navrhnuté svetovými dizajnérmi - čističky 
vzduchu, zvlhčovače ovzdušia, odvlhčovače, vzduchové práčky a difuzéry so širokou škálou esenciálnych olejov 
(pavilón M4).  
 
Výstavnú premiéru bude mať nový model vysokej postele “Embassy Rochester“ od spoločnosti Quantum 
Group International (pavilón C) 
 
Spoločnosť ROMOTOP bude na veľtrhu Nábytok a Bývanie 2019 vystavovať novú radu krbových vložiek 
Impression (pavilón M1). Spoločnosť DELTAKO predstaví krbovú vložku s ohýbaným sklom a bezrámovým 
ohniskom, s unikátnym Smart Smoke Systémom (pavilón M1). 
 
Pri príležitosti 25. výročia založenia firmy Späni Zentralehaustechnik AG vo Švajčiarsku bude spoločnosť  
ProfiVac Slovakia s. r. o. prezentovať špeciálnu limitovanú edíciu najvýkonnejšieho centrálneho vysávača 
ProfiVac 430IS 25 Jahre Limited Edition (pavilón M1). 
 

3. NAJVÄČŠÍ VYSTAVOVATELIA  

Hilding Anders, a.s., zastúpenie v ČR 
Phase,Trading SK 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 
El Gaučo, Trnava 
DSM, s.r.o., Banská Štiavnica 
Július Blum GmbH, Höchst, Rakúsko 

 

4. FÓRUM DIZAJNU  

 
Organizátori výstavy: 
Slovenské centrum dizajnu 
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 
 
SCD prináša do Nitry každoročnú výstavu Fórum dizajnu. Tento rok opäť prezentujeme práce študentov šiestich 
vysokých škôl v rámci Slovenska a Českej republiky, ako súčasť 29. ročníka veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, 
dizajnu a architektúry. Veľtrh sa zamýšľa nad vplyvom životného štýlu na bývanie.  
Čo je to kvalitný životný štýl? Konzum núti spoločnosť produkovať veľa tovarov a nových objektov a 
bezmyšlienkovito ukájať každý pocit potreby. Aký nábytok naozaj potrebujeme k životu? Inteligentný dizajn sa 



 

 

už dávno sústredí na redukciu negatívnych dopadov na prostredie i peňaženku. Vysoké školy sú prirodzeným 
prostredím pre experimenty a študenti sú nositeľmi inovácií pre svoje odbory. Líši sa ich životný štýl od 
životného štýlu profesionálov? Formuje dizajn štýl a spôsob života?   
Dobrý dizajn - žiadny dizajn? Ideálom spoločnosti by malo byť neprodukovať nutne viac, ale viac rozumne. Pred 
každou novou produkciou by sme sa mali zamyslieť - platí to aj pri procese učenia, pri skúšaní a 
experimentovaní. Experimentovanie, zvlášť v oblasti dizajnu nestojí na zelenej lúke. Buduje na spoločnom 
dedičstve minulých generácií.  
Žijeme v dobe mnohých hrozieb a problémov, uvedomujeme si klimatickú zmenu, spoločenské krízy, 
extrémizmus, vládne móda návratu k tradíciám a zároveň nekonečný techno-optimizmus prameniaci z 
rozšírenia internetu a komunikačných technológií. V dobe, kedy si môžeme v podstate kúpiť a vymyslieť čo len 
chceme, lebo nikdy neboli materiály a technológie tak dostupné je čoraz viac cenená kreativita a vynaliezavosť. 
22. ročník výstavy Fórum dizajnu nadväzuje na predošlé ročníky podujatia, ktoré založili a neskôr rozvíjali 
Katarína Hubová, Ivan Čobej a Adriena Pekárová. Fórum dizajnu 2019 je, rovnako ako minulý rok, výlučne 
študentským fórom, na ktorom sa svojimi kolekciami prezentujú vysoké školy venujúce sa výučbe v oblasti 
tvorby nábytku a interiérového dizajnu. Konkrétne sú to Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Technická univerzita v Košiciach. Na výstave 
participuje aj česká Mendelova Univerzita v Brně, ktorá pripravila selekciu študentských prác, medzi nimi aj 
niekoľko finalistov medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru Cena profesora Jindřicha 
Halabalu 2018.  
Významné zastúpenie majú aj práce študentov Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. UTB a TU Zvolen boli v minulom 
roku partnermi medzinárodne úspešného projektu Made in Paper, ktorý môžu návštevníci vidieť aj v Nitre. 
Predstavuje koncepčný experiment v dizajne papierového mobiliára, ktorého téma bola zameraná na použitie 
papiera ako nosného konštrukčného materiálu a  zároveň aj ako špecifického výrazového prvku. Tvorivá aktivita 
vyústila do kolekcie viac ako dvadsiatky produktov a do série piatich výstav v štyroch európskych krajinách.  
Komunikáciu a prepojenie medzi školami a profesionálnymi výrobcami považujeme za veľmi dôležité. 
Inovatívne nápady študentov môžu ponúknuť inšpirácie profesionálom. Veľtrh nábytok a bývanie je tiež dobrou 
platformou na kontakt so širokou verejnosťou. Študentské práce sa tento rok týkajú hlavne interiérového 
nábytku, nájdeme veľa inšpiratívnych variácií na tému stolička, hokerlík, sedenie, lavica. Prezentované práce sa 
prístupom líšia od klasického po experimentujúci s novými technológiami, kombináciami funkcií (šport, 
oddych), či materiálov.  
V architektúre výstavy vychádza Peter Liška z maximálne ekologických princípov, pracuje s existujúcim 
systémom výstavných soklov, ktoré rozohráva do pravidelného rozmiestnenia. Prísnu a neosobnú geometriu 
dopĺňa detail - časti starého recyklovaného nábytku. Symbolicky na ume a tvorbe minulých generácií vyrastajú 
tiež dnešní študenti a ich diela.     
V rámci veľtrhu bude opäť udelená aj Cena Slovenského centra dizajnu. 
 
Zuzana Duchová, kurátorka výstavy 
 
Made in paper je spoločným projektom Ateliéru produktového designu a Ateliéru digitálního designu Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně a Katedry dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene. Predstavuje 
koncepčný experiment v dizajne papierového mobiliára, ktorého téma bola zameraná na použitie papiera ako 
nosného konštrukčného materiálu a  zároveň aj ako špecifického výrazového prvku. Tvorivá aktivita vyústila do 
kolekcie viac ako dvadsiatky produktov a do série piatich výstav v štyroch európskych krajinách. Projekt vznikol 
pri príležitosti osláv storočnice založenia prvej Československej republiky. 
 
Partnerské vysoké školy 
Vysoká škola výtvarných umení, Laboratórium interiérového dizajnu, Katedra dizajnu 
Slovenská technická univerzita, Ústav interiéru a výstavníctva, Fakulta architektúry 
Technická univerzita v Košiciach, Ateliér Inovácia, Fakulta umení 
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra Dizajn nábytku a interiéru, Drevárska fakulta 
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a drevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér produktového designu, Ateliér 
digitálního designu, partner reinštalácie výstavného projektu Made in Paper  
 
 
 
 



 

 

5. ODBORNÉ A SPRIEVODNÉ PODUJATIA                

 
29. 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.  

 
ČESKÝ DEŇ  
VPLYV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU NA SÚČASNÉ BÝVANIE  
5. marca 2019     9:30 – 12:00     press centrum medzi pavilónmi A - B    
 
Program: 
 „Nová ekológia vstupuje do procesu bývania“, (poznatky z európskych nábytkárskych výstav) 
Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, 
designu a bydlení, Brno, ČR 
 
 „Súčasná domácnosť s novými bezpečnými, úspornými a ekologickými technológiami“ 
„Individualizácia výroby nábytku“       
Ing. arch. Hynek Maňák, PhD., Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a 
bydlení, Brno, ČR 
 
 „Životný štýl, preferencie individuálnej potreby, sedací a lôžkový nábytok“ 
Ing. Helena Prokopová, predsedníčka Sektorovej rady pre drevospracujúci  a papierenský priemysel , Brno, ČR 
 
“Nápadité využitie ohýbaného dreva  na long kresle Chips a kolekcii Alba” 
„Od Thoneta po Red Dot(a). 
Jan Juza, marketingový riaditeľ, TON, a.s. Bystřice pod Hostýnem, ČR 
 
SLOVENSKÝ DEŇ 
Nábytok podľa individuálnych potrieb človeka 
7. marca 2019     9:30 – 12:00     press centrum medzi pavilónmi A - B 
 
Program:  
„Drevo sprevádza ľudstvo po celú dobu jeho existencie“ 
Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Bratislava 
 
 „Prírodné materiály a dizajn nábytku, trendy 2019“  
Doc. akad. soch. René Baďura, Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta – Katedra Dizajnu nábytku a 
drevárskych výrobkov 
 
 „Nomádsky dizajn“ 
Mgr. art. Silvia Bárdová, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení – Katedra dizajnu 
 
“Inovatívne dizajnové dýhované materiály EUROPLAC do interiérov” 
Rastislav Žákovský , obchodný riaditeľ EUROPLAC Slovensko, s. r .o., Trnava 
 
SÚŤAŽ O CENY VEĽTRHU 
5. - 6.  marca 2019     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 Prof. 
Doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Podpredsedom komisie bude 
Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. z fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. 
Hodnotiteľská komisia  zaháji svoju činnosť 5. marca 2019 o 9:00 hod. a bude pôsobiť do 6. marca 2019 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 6. marca 2019 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 
 
Sprievodný program ZSD SR 
 
Aj v tomto roku sa expozícia o prioritách a fungovaní Zväzu spracovateľov dreva SR sústredí do pavilónu N. 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 8. ročník súťaže DREVOSTAVBA ROKA 2018, 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: „Moderná drevostavba a 
jej interiér“. Zúčastnia sa na ňom poprední odborníci z praxe, ale aj z akademickej obce, ktorí sa budú zamýšľať 
nad otázkou, v čom je výhodné bývanie v modernej drevostavbe a akým nábytkom zariadiť jej interiér, aby sa 
užívateľ cítil komfortne a bezpečne. 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 6. 3. 2019 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 N: „Pavilón slovenských výrobcov nábytku a modrených drevodomov“ 
- Ceny do súťaže pre návštevníkov venované členmi ZSD SR 
- Stánok ZSD SR: Slovenská kvalita sa oplatí 
- Auditórium so súťažou: Drevostavba roka 2018“ 
- Spoločná prezentácia SOŠ drevárskych 
- Diskusné fórum: „Kvalitná drevostavba a jej interiér“ 
- Cena ZSD SR „Nábytkársky Oskar“ 
 
SÚŤAŽ O ZARIADENIE DO 2-IZBOVÉHO BYTU – ZLOSOVANIE VSTUPENIEK  
10. marca 2019     12:00     pavilón N 
 

Všetky zakúpené vstupenky na veľtrh Nábytok a Bývanie 2019 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: Manželská posteľ ADELA s roštom a matrace od firiem WE-TEC, s.r.o., Bratislava a Materasso Slovakia, 

s.r.o. Oravské veselé 

3.cena: Sedacia súprava od MOLITEX, Krajné 

4.cena: Televízne kreslo, Idea NÁBYTOK Nitra 

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  
5. – 10. marca 2019     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. 

 

6. 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 moderných drevostavieb 
Predaj bytových doplnkov               
Záhradný a bytový nábytok 

 

7. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO     
Vstupné: 7 €  Parkovací lístok autobus: 20€ 

Vstupné zľavnené: 4 € Katalóg výstavy: 5€ 

Parkovací lístok pre osobné auto: 5€   

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. 

 
Právo na zmeny vyhradené. 

 
V Nitre dňa 1.3. 2019 


