
  

  

 

SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2020 
Všetko pre dokonalú svadbu – 11. ročník najväčšej svadobnej 
výstavy na Slovensku 
 

 
TLAČOVÁ SPRÁVA 

Termín konania: 21.2. – 22.2.2020 9:00 - 18:00 hod. 

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex Nitra; www.agrokomplex.sk 
Pavilón M3 

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

Spoluorganizátori: Agentúra LeRen Renáta Lenčéšová 
Spolok cukrárov Slovenska 

Mediálni partneri: Naša-svadba, Niečo modré, časopis Svadba, Svadba a-z 

Vstup pre médiá: 
Press centrum 

Vstup z Akademickej ulice; Medzi pavilónmi A – B 
Parkovanie: zdarma pred Press centrom 
K dispozícii: Tlačová správa; Sprievodný program; wifi 

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

 
DÔLEŽITÉ TERMÍNY 

21. 2. 2020 piatok 

Oficiálne otvorenie výstavy (G.Matečná) 9.30 Pavilón M3 

 
CHARAKTERISTIKA VÝSTAVY 

HISTORICKÁ NEVESTA 
 
Hľadáte dokonalé svadobné šaty, najlepšie obrúčky, inšpiráciu na perfektný svadobný účes či 
originálne svadobné oznámenia? Všetko pre nezabudnuteľnú svadbu nájdete na výstave Svadobné 
dni & Beauté od 21. do 22. februára v Nitre. 
 
Dva dni v druhej polovici februára 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 
spríjemnia prezentácie svadobných salónov a módnych návrhárov, vystúpenia svadobného pianistu 
Petra Zbraneka a speváka Itcha Pčelára.  
 
Naj nevesta / Naj ženích 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. Modely s nádychom časov minulých budú vystihovať tému tohto 
ročníka, ktorou je „Wedding history time BRIDE or GROOM“ (Historická nevesta). 
 
Vlasovú šou príde predviesť víťaz prestížnych medzinárodných ocenení Alexander Sokolov. O 
dokonalý vzhľad vlasov, brady a fúzov všetkých moderných mužov sa postarajú barberi Ladislav Baláž 
a Jozef Baláž, ocenení na medzinárodnej súťaži Barber Battle, Michal Lenčéš a Lukáš Šebo zo štúdia 
LeRen. Svoje umenie predstaví tiež barber a kaderník Strýko Waleed. Vizážistické umenie predvedú 
výherkyne celoslovenských súťaží „Vizáž roka“, „Naj nevesta“ a vizážistky z agentúry LeRen.  
Svadobné kytice bude priamo na výstave viazať florista Peter Vacula.   
 
Jedenásty ročník výstavy Svadobné dni & Beauté bude prebiehať súčasne s výstavami Rybárstvo, 
Poľovníctvo a Včelárstvo. V jednom čase a na jednom mieste si tak prídu na svoje nie len budúce 
nevesty, ale i nadšení rybári, poľovníci a včelári.  
 

http://www.agrokomplex.sk/
mailto:luzbetak@agrokomplex.sk


  

  

Novinky zo svadobnej oblasti si minulý rok na výstavisko Agrokomplex prišlo pozrieť viac ako 5 600 
návštevníkov. Veľké množstvo rôznych druhov svadobnej výzdoby, svadobných klenotov, oznámení, 
šiat a svadobnej gastronómie ponúkne verejnosti výstava Svadobné dni & Beauté aj v roku 2020. 
Rozprávkovú atmosféru zažije každý, kto bude chcieť nahliadnuť na to najlepšie, čo sa v najbližšom 
období vo svadobnej móde chystá. 
 
SPRIEVODNÝ PROGRAM 

Piatok 21. 2. 2020                            

8.00 – 9.00  Registrácia súťažiacich “Naj nevesta / Naj ženích 

9.30  Slávnostné otvorenie výstavy 

10.00, 13.00, 15.00  Peter Zbranek – svadobný pianista 

11.00 Torty (p. Sisková) 

12.00  Promenáda súťažiacich na pódiu, hodnotenie 

14.30  Vyhodnotenie súťaže 

 

Sobota 22. 2. 2020 

10.30, 11.40  Peter Zbranek – svadobný pianista 

11.00  Kvetinová show, svadobné kytice – Peter Vacula 

11.40  Vlasová a barber show 

12.15  
 

Vlasová a vizáž prezentácia – agentúra LeRen Renáta Lenčéšová  
Vlasová show – Alexander Sokolov 

12.45 Salón Vytaliya 

13.00 – 15.00 Itcho Pčelár – vystúpenia medzi svadobnými prehliadkami 

13.00 – 16.00 Prehliadky svadobných a spoločenských šiat 
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. 
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. 
Peter Zbranek – pianista, ktorý ponúka výnimočný zážitok v objatí prekrásnych tónov klavíra.  
Itcho Pčelár - strieborný finalista speváckej súťaže Československo hľadá Superstar. 
 

CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO 

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

Vstupné zľavnené: 3€ 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: 20. 2. 2020 


