
 

 

 

 

 
 

Dôležité informácie 

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 

Akreditácia: Ing. Katarína Moravcová, moravcova@agrokomplex.sk 

Vstup pre médiá: Hlavný vstup (Registrácie) 

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

Štatistika 
Počet vystavovateľov: 
Výstavná plocha: 
Počet návštevníkov (2019): 

 
286 
39 500m2 
78 522 

 

Charakteristika veľtrhu 

30. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry sa 
uskutoční spolu s obľúbenou záhradkárskou výstavou Gardenia. Toto spojenie nie je 
náhodné. Ku krásnemu domu patrí očarujúca záhrada a do útulného bytu zasa kytica kvetov. 
Návštevníci si tak na jednom mieste nakúpia všetko potrebné pre zariadenie domu, bytu či 
záhrady. 
 
Obdobie posledných dvoch rokov zmenilo nákupné správanie ľudí. Veľa rozhodnutí bolo 
realizovaných prostredníctvom internetu, no niektoré veci skrátka treba vidieť a vyskúšať si 
naživo. To, či je sedačka pohodlná, písací stôl ergonomický, materiál na dotyk príjemný a farba 
taká ako na obrázku, zistíte len osobne.  
 
Na veľtrhu Nábytok a Bývanie môžete začať hneď od podlahy, zvoliť si najlepší vykurovací 
systém, pokračovať výberom dverí, navštíviť kúpeľňové štúdio, vybrať si kvalitnú sedačku, a to 
pre rôzne úrovne rozpočtu. Srdcovou záležitosťou býva nepochybne kuchyňa, preto je potrebné 
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venovať výberu kuchynskej linky a jedálenského stola dostatok času, aby v praxi vyhovovala 
všetkým členom domácnosti.  
Samostatnú kategóriu pri zariaďovaní bývania tvoria spálne a výber vhodného matraca pre 
zaistenie kvalitného spánku. Zložité rozhodnutia činíme aj pri zariaďovaní kúpeľne. Je z 
dlhodobého hľadiska lepší sprchový kút alebo vaňa, umývadlo jedno alebo dve? Aké zrkadlo 
vybrať a koľko nábytku v kúpeľni je tak akurát? Ak sa neviete rozhodnúť, odborníci vám na 
veľtrhu Nábytok a Bývanie radi poradia. 
 

Obklopte sa zeleňou a kvetmi!  

Ruka v ruke s „núteným“ pobytom v interiéroch prirodzene vznikla potreba obklopovať sa 
prírodou doma. V súčasnosti preto viaceré domácnosti a kancelárie zdobia zelené vertikálne 
steny a machové obrazy, závesné rastliny – kokedamy a množstvo kvetín v črepníkoch.    
 
Výstava Gardenia ponúka návštevníkom už 24 rokov inšpiráciu, ako si vytvoriť nádherné 
kvetinové záhony, ako usporiadať záhradu tak, aby bola praktická, poskytovala priestor na 
pestovanie zeleniny a ovocia, no bola zároveň aj priestorom pre oddych a relax. Okrem veľkého 
množstva kvetov a drevín majú na výstave zastúpenie aj grily, skleníky, altánky, záhradné 
domčeky, bazény, vírivky a ďalšie záhradné príslušenstvo. Rady na nezaplatenie vám poskytnú 
odborníci na pestovanie kaktusov, exotických rastlín, kvetín, drevín či skalničiek.  
 

Zaujímavosti na veľtrhu 

FÓRUM DIZAJNU  
23. ročník výstavy nábytkového a interiérového dizajnu 

Fórum dizajnu a Slovenské múzeum dizajnu vytvorili výstavu Sedenie 20. a 21. storočie, ktorá  
predstavuje zbierku stoličiek a kresiel Slovenského múzea dizajnu (SMD) z minulého storočia a 
zároveň aj súčasné stoličky a kreslá od slovenských výrobcov a dizajnérov. 

Zo zbierok SMD je vystavená väčšia kolekcia stoličiek z výrobného programu Tatra nábytok 
Pravenec, ktorú získalo Slovenské centrum dizajnu v rokoch 2004 – 2005. Stala sa aj základom 
pre vznik nášho prvého múzea dizajnu, jedného z najmladších múzeí na Slovensku (v roku 2014 
zapísané v Registri múzeí a galérií).   

Najznámejšia je takzvaná „krčmová“ stolička č. 1 771, ktorá bola najvyrábanejším slovenským 
vzorom. Nadčasovými sú aj kreslo od Viliama Chleba pre Kodretu Myjava, kreslo Reno (1997) 
od Petra Bohuša pre Domark či stolička ESTA (2007) od Ivana Čobeja pre Brik, ktorým tvoria 
pendant súčasné sedacie nábytky z menovaných firiem. 

Kolekcia nábytku bola doplnená aj o firmu Javorina, súčasného oceňovaného výrobcu z 
dreveného masívu, firmu Karpiš špecializovanú na jedálenské stoly a stoličky, nábytkárske firmy 
Mobiliér s 30-ročnou tradíciou, Tuli, ktorá obohatila sedenie o textilné vaky, či firmu Paspol 
sídliacu v priestoroch bývalého Tatra nábytku v Pravenci. Vďaka tomu sa na jednom mieste 
stretáva tradícia s aktuálnymi trendmi sedenia.   



 

 

 

Sprievodný program 

Zväz spracovateľov dreva 

28.4.2022 od 13.00 v pavilóne M3, v priestore „Fórum dizajnu“, téma: „Slovenskí nábytkári v 
čase a ich rozvoj po roku 1989“, diskusné fórum 
 
29.4.2022 od 11.00 v pavilóne M4, priestor súťaže „Drevostavba roka 2019“, téma: „Ako 
funguje drevostavba“, prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., vedúci Katedry drevených stavieb DF TU 
Zvolen 
 
SPU Nitra – FZKI 
30. 4. pavilón M1 – 14:00 
Tvoríme krajinu – možnosti štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, 
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. 

Sprievodný program výstavy Gardenia doplnia praktické ukážky rezu ovocných drevín 
a poradenská služba Slovenského zväzu záhradkárov. O svoje skúsenosti sa podelí aj Cech 
strechárov Slovenska a šikovné ruky predvedie Tovarišstvo historických remesiel – kováč, 
výroba kožušín, šperkov, pernikárka, keramikár s kruhom, rezbár, výroba ručne maľovaného 
skla. 
 
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 
dozvedia, 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 sú zlosovateľné. Návštevníci 
môžu ako hlavnú cenu vyhrať nábytok do dvojizbového bytu, ďalšími cenami sú manželská 
posteľ, polohovacie kreslo, kreslo s taburetkou, vybavenie do zásuviek alebo jedálenský 
nábytok. Žrebovacie osudie sa nachádza v pavilóne M4. 

Informačné zdroje 

Web stránka výstavy:  
https://agrokomplex.sk/nabytok-a-byvanie/ 
https://agrokomplex.sk/gardenia/ 
https://agrokomplex.sk/forum-dizajnu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/agrokomplex 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=F53ZzZed8Gk 
 
 
 
V Nitre 22.4.2022 
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