
 

 

  

 
  



 

 

  

Nábytok a Bývanie, Gardenia 2022 

Termín konania: 27. - 30. 4. 2022   9:30 – 18:00 
01. 05. 2022          9:30 – 17:00 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 

Partneri: Zväz spracovateľov dreva SR  
Slovenské centrum dizajnu, 
Slovenský zväz záhradkárov 

Slávnostné otvorenie veľtrhu 27.4. o 11:00, pavilón M3 - Fórum dizajnu 

Počet vystavovateľov: 
Počet zastúpených krajín: 
 
Výstavná plocha: 
Počet návštevníkov: 

286 
8 (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, 
Pakistan, Lotyšsko)  
39 500m2 
57 053 

 
30. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry 
Nábytok a Bývanie sa uskutočnil spolu s 24. ročníkom obľúbenej záhradkárskej výstavy 
Gardenia. Veľtrh Nábytok a Bývanie sa konal v pavilónoch M1, M2, M3, M4, M5, A, B, F, výstava 
Gardenia sa konala na voľnej ploche E.  

 
Súčasťou veľtrhu bol aj 23. ročník výstavy nábytkového a interiérového dizajnu FÓRUM 
DIZAJNU. Fórum dizajnu a Slovenské múzeum dizajnu vytvorili výstavu Sedenie 20. a 21. 

Slávnostné otvorenie veľtrhu - p. Zemaník,, p. Pyteľová, p. Nouzovská 
Slávnostné otvorenie veľtrhu – p. Zemaník, p. Pyteľová, p. Nouzovská 



 

 

  

storočie, ktorá predstavila zbierku stoličiek a kresiel Slovenského múzea dizajnu (SMD) z 
minulého storočia a zároveň aj súčasné stoličky a kreslá od slovenských výrobcov a dizajnérov. 

Sprievodný program 

Zväz spracovateľov dreva SR mal 28.4. prednášku na tému Slovenskí nábytkári v čase a ich 
rozvoj po roku 1989. Nasledujúci deň, t. j. 29.4., sa prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., vedúci Katedry 
drevených stavieb DF TU Zvolen, venoval téme Ako funguje drevostavba. Do prednáškovej časti 
programu sa zapojila aj SPU Nitra, FZKI s prednáškou doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD., 
Tvoríme krajinu – možnosti štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva.  

Sprievodný program výstavy Gardenia tvorili praktické ukážky rezu ovocných drevín 
a poradenská služba Slovenského zväzu záhradkárov. O svoje skúsenosti sa podelil aj Cech 
strechárov Slovenska a šikovné ruky predviedlo Tovarišstvo historických remesiel.  
 

Prednáška ZSD SR SZZ 

Fórum dizajnu, pavilón M3 



 

 

  

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý  podporila Európska únia v rámci programu 
LIFE a ktorého koordinujúcim prijímateľom je Ministerstvo životného Prostredia SR, v spolupráci 
s Cechom kachliarov, pripravil interaktívne inštruktážne vstupy, v rámci ktorých sa návštevníci 
dozvedeli, ako správne kúriť, starať sa o svoje vykurovacie zariadenie a tak predchádzať 
požiarom a negatívnym vplyvom na zdravie obyvateľov. 

Návštevnícka súťaž 

Všetky zakúpené vstupenky na veľtrh Nábytok a Bývanie, Gardenia boli zlosovateľné. Súťažilo 
sa o nábytok do dvojizbového bytu, ďalšími cenami boli manželská posteľ, polohovacie kreslo, 
kreslo s taburetkou, vybavenie do zásuviek alebo jedálenský nábytok. Žrebovacie osudie sa 
nachádzalo v pavilóne M4.  

 
 

Návštevnícka súťaž  p. Pyteľová, p. Zemaník   

Hlavný vstup na výstavisko   
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