
  

  

 

SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2019 
Všetko pre dokonalú svadbu – 10. ročník najväčšej svadobnej 
výstavy na Slovensku 
 

 
TLAČOVÁ SPRÁVA 

Termín konania: 18.1.2019 piatok 
19.1.2019 sobota 

Od 10:00 do 18:00 hod. 
Od 9:00 do 18:00 hod. 

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex Nitra; www.agrokomplex.sk 
Pavilóny M1, M2 
parkovanie pre návštevníkov parkovisko P10 

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

Spoluorganizátori: Agentúra LeRen Renáta Lenčéšová 
Spolok cukrárov Slovenska 

Vstup pre médiá: Press zóna: Pavilón M2  
Vstup cez bránu B1  
Parkovanie: vstup cez bránu B1, parkovanie pred pavilónom M1 
Na bráne B1 sa preukážte Press preukazom, firemnou vizitkou alebo 
mailovou pozvánkou. Nahláste sa ako mediálny partner na kontaktnú 
osobu: Ing. Martin Lužbeťák, MBA 

Akreditácia: Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára – 
http://www.agrokomplex.sk 
Počas veľtrhu: Pavilón M2, PRESS zóna 
Kontakt: Ing. Martin Lužbeťák, MBA, 0911 200 649 

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

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

 
CHARAKTERISTIKA VÝSTAVY 
Hľadáte dokonalé svadobné šaty, najlepšie obrúčky, inšpiráciu na perfektný svadobný účes či originálne 
svadobné oznámenia? Všetko pre nezabudnuteľnú svadbu nájdete na výstave Svadobné dni a Beauté od 18. 
do 19. 1. 2019 v Nitre. 
Dva dni v druhej polovici januára budú patriť všetkým, ktorí sa chystajú povedať si svoje áno a záleží im na 
každom detaile. Rozhodovanie o štýle a dizajne jedného z najdôležitejších dní v živote človeka spríjemní 
každému návštevníkovi svadobnej výstavy množstvo sprievodných akcií a súťaží. 
 
Naj nevesta bude aj tento rok prestížna súťaž plná estetiky. Úlohou súťažiacich bude vystihnúť prvky na základe 
názvu témy, ktoré zakomponujú do svojich modelov, a tým ponúknu vlastnú víziu dokonalej nevesty. Novinkou 
tohto ročníka je súťaž „Naj ženích“. Témami tohto ročníka sú Street Fashion BRIDE, Street Fashion GROOM. 
 
Vlasovú šou príde predviesť víťaz prestížnych medzinárodných ocenení Alexander Sokolov a talentovaný 
kaderník Michal Lenčéš. O dokonalý vzhľad vlasov, brady a fúzov všetkých moderných mužov sa postarajú 
barberi Ladislav Baláž a Jozef Baláž, ocenení na medzinárodnej súťaži Barber Battle. Svoje umenie predstaví tiež 
barber Henrich Bagin. 
 
Vizážistické umenie predvedú výherkyne celoslovenských súťaží „Vizáž roka“, „Naj nevesta“ a tiež mnoho 
súťažných tímov. 
 
Cukrári ukážu návštevníkom výstavy svoju zručnosť, fantáziu a predovšetkým lásku k tomuto sladkému 
remeslu. Floristi predstavia kvetinové čelenky, náramky, náhrdelníky a ďalšie ozdobné prvky z kvetín v súťaži 
Svadobný šperk roka. 
 
Bohatý sprievodný program ozvláštnia prezentácie svadobných salónov, módnych návrhárov i módna 
prehliadka značkovej spodnej bielizne. O hudobné spestrenie sa postará svadobný pianista Peter Zbranek a 
hudobná skupina DIOS. 
 

http://www.agrokomplex.sk/
http://www.agrokomplex.sk/media/akreditacia/
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Novinky zo svadobnej oblasti si minulý rok na výstavisko Agrokomplex prišlo pozrieť viac ako päť a pol tisíc 
návštevníkov. Veľké množstvo rôznych druhov svadobnej výzdoby, svadobných klenotov, oznámení, kvetov, 
šiat a svadobnej gastronómie ponúkne verejnosti výstava Svadobné dni a Beauté aj v roku 2019. 
 
Rozprávkovú atmosféru a neuveriteľnú pohodu zažije každý, kto bude chcieť nahliadnuť na to najlepšie, čo sa 
vo svadobnej móde chystá v najbližšom období. 
 

SÚŤAŽ O HODNOTNÉ CENY 

Všetky zakúpené vstupenky na výstavu budú zlosovateľné. Žrebovacie osudie bude umiestnené v pavilóne M2. 

Žrebovať sa bude v sobotu 19. 1. 2019 o 16.00. Ceny venované do súťaže sú:  

 

1. cena  svadobný karavan na celý týždeň od Turčan auto 

2. cena  Trojdňový pobyt s polpenziou pre 2 osoby od Trinity hotels & resorts 

3. cena  300,- € poukaz na prenájom fotoboxu od GOLDEN BOX 

4. cena  250,- € poukaz na zľavu pri objednávky torty od Monikinetorty  

5. cena  250,- € poukaz na svadobné foto a video služby od STYLE FOTO 

6. cena  200,-€ poukaz na ručne vyrábané čokoládové darčeky od Chocolate Patrik 

7. cena Rande fotenie v hodnote 100,- € od Jozef Lelovič Photography 

8. cena Taliansky svadobný korzet v hodnote 100,- € od BIELE MORE 

9. cena  2 ks drevených gravírovaných USB kľúčov od GOLDEN BOX  

 
Každý, kto si zakúpi vstupenku a vyplní kontaktné údaje sa môže zapojiť do žrebovania o všetky uvedené 
ceny!  

 
SPRIEVODNÝ PROGRAM 

 18.1.2019 piatok

♥   9:00 – 12:30 Prezentácia cukrárov – svadobná torta od skutočných majstrov – pavilón M1 

♥   8:15 – 12:00 Príprava súťažiacich Naj nevesta / Naj ženích  na tému STREET STYLE BRIDE / STREET 

STYLE GROOM – pavilón M2 

♥   10:00  Otvorenie výstavy – pavilón M1  

♥   12:30 – 13:30  Hodnotenie súťažiacich Naj nevesta, Naj ženích na pódiu – pavilón M1

♥ 13:30 – 14:00 Vlasová a vizáž show Alexander Sokolov 

♥ 14:00 Vyhodnotenie súťaže NAJ NEVESTA – pavilón M1 hlavné pódium 

♥ 15:00 Róbert Bartolen – viazanie kytíc – pavilón M1 hlavné pódium 

Medzivstupy: hudobná skupina DIOS, Svadobný pianista Peter Zbranek 
 

19.1.2019 sobota 

♥ 9:00 Hudobná skupina DIOS 

♥ 10:00 – 10:30 Kvetinová show – Vydavateľstvo Profi Press a časopis Floristika 

♥ 11:00 – 11:30 Vlasová a vizáž show Alexander Sokolov, Barber show  

♥ 11:30  Módna prehliadka pre pánov značky BIZARRE 

♥ 11:45 Vlasová a vizáž šou Alexander Sokolov, LeRen Renáta  Lenčéšová 

♥ 12:15 Prehliadky návrhárov: Daniela Abelovská 

♥ 12:30 – 16:00  Módna prehliadka svadobných salónov

♥  16:00  Zlosovanie výherných vstupeniek 

♥  16:20 Módny vstup Natasha Azariy 

Medzivstupy: hudobná skupina DIOS, Svadobný pianista Peter Zbranek 
 
Zmena programu vyhradená. 

 



  

  

Profesionáli a umelci na výstave Svadobné dni & Beauté 
 
LeRen Renáta Lenčéšová - organizátorka módnych prehliadok, vlasových a vizáž prezentácií, akreditovaných 
kurzov Vizážista, Make-up Artist, Imagemaker. Každý rok sa zúčastňuje najväčšieho európskeho veľtrhu v 
Bologni, kde čerpá inšpirácie. 
 
Alexander Sokolov - maestro, majiteľ salónu de Beaute v Prahe, hodnotiteľ svetových súťaží, víťaz prestížnych 
medzinárodných ocenení Loreal Color Trophy a Wella Trend Vision. 
 
Róbert Bartolen - módny dizajnér, kreatívny a nadaný florista, ktorého kolekcia svadobných kytíc sa objavila 
v časopise vychádzajúcom v Japonsku, Číne a Južnej Kórei.  
 
Michal Lenčéš - zručný hairstylista a barber, jeho práce sú prezentované v časopise Hair & Beauty, GRAND 
MAGAZINE. 
 
Ladislav Baláž a Jozef Baláž, J&L BarberShop – barberi ocenení na medzinárodnej súťaži Barber Battle. 
 
Henrich Bagin – barber 
 
Daniela Abelovská – módna návrhárka, ktorá pod značkou AD-STYLE prináša moderným, nezávislým a 
náročným ženám nadčasovosť a eleganciu. 
 
Natasha Azariy - slovenská módna značka svadobných, spoločenských a detských šiat, ktorá pôsobí na 
Slovensku, v Poľsku a Českej republike.  
 
BIZARRE – módna značka pánskych oblekov a žaketov šitých na mieru. 
 
Hudobná skupina DIOS - repertoár skupiny je zložený z ľudových i moderných piesní a nestarnúcich melódií. 
 
Peter Zbranek – pianista, ktorý ponúka výnimočný zážitok v objatí prekrásnych tónov klavíra.  
 

VSTUPY A PARKOVANIE 
Vstup pre návštevníkov bude cez Hlavný vstup do areálu.   
Parkovanie pre návštevníkov bude na parkovisku P10. 
Vstup pre vystavovateľov bude cez bránu B1. 
 

CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO 

Vstupné: 4€ Parkovací lístok pre osobné auto: 5€ 

Vstupné zľavnené: 2€ Parkovací lístok autobus 20€ 

 
Zľavnené vstupné: 
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: 15. 1. 2019 


