TLAČOVÁ SPRÁVA
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Termín konania:
GARDENIA DOMEXPO BONSAI GALLERY
Miesto konania:
Organizátor: Gardenia, Domexpo
Vstup pre médiá a partnerov:
Hlavný vstup pri pavilóne F!

Akreditácia:
Press centrum:
Kontaktná osoba:
Štatistické údaje:

25.4. – 27.4. 2019
od 9.00 do 18.00
28. 4. 2019
od 9.00 do 16.00
Výstavisko Agrokomplex v Nitre; www.agrokomplex.sk
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Výstavná 4, 94901 Nitra
UPOZORNENIE! Zmena podmienok pri vstupe!
Press centrum sa nachádza v pavilóne A na galérii.
Vstup pre novinárov a mediálnych partnerov cez hlavný vstup pri pavilóne F.
Preukážte sa novinárskym preukazom, vizitkou alebo mailovou pozvánkou!
Parkovanie: zdarma, parkovisko P10 (pri hlavnom vstupe)
Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára
Počas veľtrhu: Press centrum
K dispozícii: Tlačová správa; Sprievodný program; Počítačová miestnosť; wifi
Ing. Martin Lužbeťák, MBA
M: 0911 200 649, luzbetak@agrokomplex.sk
Počet návštevníkov (2018): 48 185
GARDENIA (2019)
Počet vystavovateľov:
305
2
Výstavná plocha:
17 042 m
DOMEXPO (2019)
Počet vystavovateľov:
72
2
Výstavná plocha:
3 400 m

2. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA
Najkrajšia jarná výstava je tu!
Nápady, relax, pohoda a dobrá nálada, to sú najkrajšie jarné výstavy GARDENIA DOMEXPO BONSAI GALLERY v
Nitre! Čaká Vás najväčší výber bonsajov, letničiek, drevín a kvetov. Môžete sa tešiť na špeciálne kvetinové
expozície, wokshopy a program pre deti. Objavte trendy do vašej záhrady a zistite ako si postaviť montovaný
dom novej generácie. Nezabudnite! Už od 25. do 28. apríla 2019 na výstavisku agrokomplex v Nitre.
GARDENIA očarí všetkých nadšených záhradkárov, ktorí hľadajú inšpiráciu a nové kvetinové prvky do svojej
záhrady. Okrem veľkého množstva kvetov a drevín ponúka aj grily, skleníky, altánky, záhradné domčeky,
bazény, vírivky a ďalšieho záhradné príslušenstvo.
GARDENIA je súborom farieb a vôní, veľkého množstva kvetov a drevín. V tomto roku čakajú návštevníkov štyri
špeciálne kvetinové expozície, vo vintage štýle, prímorskom štýle, expozície v žltých pastelových farbách či
výrazne ružových odtieňoch, z ktorých určite načerpáte inšpiráciu.
Odborníci na pestovanie kaktusov, exotických rastlín, kvetín, drevín či skalničiek ochotne poskytnú
návštevníkom cenné rady. Súčasťou sprievodného programu výstavy bude i uznávaný odborník, profesor Ivan
Hričovský, ktorý sa bude venovať téme „Jarné práce v záhradkách“. Po odbornej debate bude nasledovať
autogramiáda.
Bohatý sprievodný program je pripravený aj pre deti: bonsajové workshopy, ukážky výsadby skalničiek,
tovarišstvo historických remesiel a zručností, v rámci ktorého sa najmenší návštevníci dozvedia ako sa ručne

vypracovávajú kožušiny, ale i tajomstvo ručne maľovaného hodvábu. Nezabudnuteľným zážitkom bude i
stretnutie s rozprávkovou vílou „Láskavkou“ a pani Pernikárkou.
V expozícii BONSAI GALLERY môžu návštevníci nahliadnuť do tajov profesionálnej bonsajistiky. Stále viac ľudí sa
zaujíma o živé umenie, ktoré spája pestovanie, tvarovanie a prezentáciu stromov v originálnej keramike.
Expozícia Bonsai Gallery ponúkne jej návštevníkom viac ako 70 bonsajov, pochádzajúcich zo slovenských a
českých bonsajových klubov, ale i veľkú expozíciu japonskej krajinky s pútavou kaligrafickou videoprojekciou.
Počas „bonsajového víkendu“ sa predstavia viacerí progresívni domáci aj zahraniční bonsajisti. Súčasťou DEMO
tvarovaní bude diskusia na tému pestovania, tvarovania a práce s bonsajmi.
Návštevníci expozície BONSAI GALLERY môžu v tomto roku nahliadnuť aj do tajov umenia SUISEKI, teda
kameňov, ktoré vyformovala príroda a ktoré majú silu vnuknúť človeku predstavu scenérií pochádzajúcich z
prírody. Výstava bude venovaná pamiatke Michala Šeba, ktorý bol vynikajúcim tvorcom suiseki a prezidentom
Slovenskej asociácie suiseki. Divákov tohto umenia očarí viac ako 60 slovenských i zahraničných exponátov.
Komplexná stavebná výstava DOMEXPO prevedie návštevníkov všetkým čo súvisí s moderným bývaním a
kompletnou stavbou domu či renováciou bytu. Každý, kto má v najbližšom čase podobné plány so svojim
bývaním by Domexpo rozhodne nemal zmeškať.
Výstava Domexpo sa v rámci odborného sprievodného programu bude venovať novej generácii montovaných
domov, novým normám v maliarstve, praktickým ukážkam dekoračných materiálov a techník z praxe, ale i
budúcnosti malej energetiky na Slovensku, návratnosti fotovoltiky v rodinnom dome. Výstava Domexpo
predstaví projekt „Zelená domácnostiam“, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho
rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a
bytových domoch. Pozornosť zameriame tiež na zdravé domy, záhrady, ale i alternatívy a konkrétne riešenia v
oblasti nakladania s odpadom. Vedomosti z praxe a rady na rôzne témy budú počas výstavy odovzdávať
odborníci z Cechu kachliarov Slovenska, Cechu podlahárov Slovenska, Cechu strechárov Slovenska, Cechu
maliarov Slovenska, Komory kominárov Slovenska, Stavebnej komory a Slovenskej asociácie fotovoltického
priemyslu.

3. SPRIEVODNÝ PROGRAM
Štvrtok 25.4.2019, pódium pavilón F
10:00 Botanická záhrada SPU v Nitre
Raj byliniek - Ing. Noemi Péterová
Spoznaj rastlinnú ríšu - Ing. Michaela Hrúzová
10:30 Bonsajové workshopy pre deti – Bonsaj Žilina
11:00 ENTOTERA
Prečo je na svete hmyz- stretnite sa so živým škorpiónom, pakobylkou, alebo tarantulou
12:00 Slovenský zväz záhradkárov - Klub skalničkárov Nitra
Ukážky výsadieb skalničiek pre deti - Ing. Gromová, CSc.
12:30 Bonsajové workshopy pre deti – Bonsaj Žilina
13:30 Slovenský zväz záhradkárov – Klub kaktusárov Nitra
Kaktusy a sukulenty v prírode a v kultúre
Praktické rady a ukážka pestovania kaktusov a sukulentov
14:30 Tovarišstvo historických remesiel a zručnosti
Ako sa ručne vypracovávajú kožušiny
Pernikárka
Tajomstvo ručne maľovaného hodvábu
Rozprávková víla „Láskavka“
Piatok 26. 4. 2019 pódium pavilón F
10:00 Botanická záhrada SPU v Nitre
Raj byliniek - Ing. Noemi Péterová
Spoznaj rastlinnú ríšu - Ing. Michaela Hrúzová
10:30 Bonsajové workshopy pre deti – Bonsaj Žilina
11:00 ENTOTERA
Prečo je na svete hmyz- stretnite sa so živým škorpiónom, pakobylkou ,alebo tarantulou
12:00 Slovenský zväz záhradkárov – Klub skalničkárov Nitra
Ukážky výsadieb skalničiek pre deti odprezentuje Ing. Gromová, CSc.
12:30 Bonsajové workshopy pre deti – Bonsaj Žilina
13:30 Slovenský zväz záhradkárov – Klub kaktusárov Nitra
Kaktusy a sukulenty v prírode a v kultúre

Praktické rady a ukážka pestovania kaktusov a sukulentov
14:30 Tovarišstvo historických remesiel a zručnosti
Ako sa ručne vypracovávajú kožušiny
Pernikárka
Tajomstvo ručne maľovaného hodvábu
Rozprávková víla „Láskavka“
15:30 Jarné práce v záhradkách s prof. Ivanom Hričovským + autogramiáda
27.4.2019 BONSAJOVÁ SOBOTA pódium pavilón F, začiatok o 9:30
Ukážky a demonštrácie tvarovania bonsajov skúsenými bonsajistami z Českej republiky.
Moderované vystúpenie Jána Culeka, ktorý niekoľko rokov pôsobil v Španielsku pod vedením Davida Benavente. Od roku
2016 sa venuje bonsajistike profesionálne a naplno, či už na Slovensku, v Čechách ale aj v Európe. Je známy svojimi
krajinkami na skale.
Moderované vystúpenie Mareka Hekrle, člena bonsai klubu Tlustá báze Jihlava. Absolvoval bonsai školu Jana Bučila a
spolupracuje s Bonsai klubom Třínec ako aj s Bonsai museum Isabelia.
28.4.2019 - BONSAJOVÁ NEDEĽA, pódium pavilón F, začiatok o 10:00
Ukážka tvarovania bonsajov bonsajistami z Idea bonsaj - Slovenskí bonsajisti Michal Zbončák a Luboš Donoval sa
pestovaniu bonsajov venujú už dlhé roky. Profesionálne skúsenosti s tvarovaním zbierali na slovenskej scéne ale aj v Českej
republike v rôznych súťažiach, kluboch a firme Bonsai musem Isabelia.
SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV, medzi pavilónmi A a B
Odborná poradenská služba 25. 4. - 28. 4. 2019
Pestovanie ovocných drevín – praktické ukážky
Inštruktor: Ing. Eduard Jakubek, predseda SZZ
Denne: o 10.00, 15.00 hod.
Pestovanie kvetín a okrasných drevín
Radí: Ing. Katarína Kettmannová
Denne: 9.00 – 16.00 hod.
Pestovanie, rozmnožovanie skalničiek
Ukážky kombinácií výsadieb kvetín, drevín
Radí: Ing. Alžbeta Gromová, CSc.
Denne: 9.00 – 16.00 hod.
Klub kaktusárov Nitra – prehliadka kaktusov a sukulentov
SPU botanická záhrada Nitra – expozícia tropických a subtropických rastlín
Entotera – živý exotický hmyz, mušle, koraly, preparovaný tropický hmyz
Lesy SR, š.p. OZ Semenoles Liptovský Hrádok
Citrus klub Košice

DOMEXPO
25. 04. 2019, štvrtok, Pavilón A, prednáškový priestor, stánok číslo 12
10:30 - 11:00
Skamol Eastern: ”Vnútorné zateplenie SkamoWall“
Prednášateľ: Mgr. Michal Wolf, Sales manager
Spoznajte rozdiel medzi zateplením a zvýšením tepelnej pohody! Vnútorné zateplenie ako hlavné, vedľajšie a dočasné
riešenie. Aká je skutočná úspora energie na vykurovanie? Pridané hodnoty systému SkamoWall: Regulácia vlhkosti v
interiéri, neplesnivejúca povrchová úprava existujúcich povrchov, pevnosť dosiek umožňujúca priame zaťaženie, zvuková
izolácia, zvýšenie požiarnej odolnosti.
11:00 – 11:30
Cech strechárov Slovenska: „Parobrzda SIGA Majrex-bionika v praxi alebo ako úspešne aplikovať
princípy z prírody do inovatívnych High-Tech riešení“
Firma: SIGA Cover AG, Švajčiarsko, Prednášateľ: Bc. Karol Plaštiak
15:00 - 18.00
Cech strechárov Slovenska
Zasadnutie Výkonného predstavenstva Cechu strechárov Slovenska priamo na stánku CSS, číslo stánku 11C.
11:45 – 12:30
SAPI, „Budúcnosť malej energetiky na Slovensku“
Prednášateľ: Peter Uhlík SAPI/Solárny dom
13:00 – 13:45
Cech strechárov Slovenska:
“Základné súvislosti použitia podstrešných fólií a parozábran v šikmých strešných konštrukciách“
Prednášateľ: Marián Pogran, JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem, ČR (technická kancelária JUTA Slovensko, Nitra)
14:00 – 14:30
Stavebná komora Slovenska: „Projekt, výstavba a stavebný dozor rodinného domu“
Prednášateľ: Ivan Pauer, Prezident SKSR
14:45 – 15:15
Cech podlahárov Slovenska: “Vhodnosť podlahových krytín na podlahové vykurovanie“
Prednášateľ: Ing. Tibor Pásztor, Člen predstavenstva a Tajomník CPS

15:30 – 16:00
Cech maliarov Slovenska
“Nové normy v maliarstve, praktické ukážky nových farieb, dekoračných materiálov a techník z praxe“ (na stánku č. 11D)
15:30 - 16.00
SILICATE WORLD, s.r.o., “Keramické domy“ - nová generácia montovaných domov
Prednášateľ: Tomáš Andrezál
16:15 – 16:45
Cech kachliarov Slovenska
“Nová norma na krby“
Prednášateľ: Ing. Martin Tršo, PhD., CEO Cechu Kachliarov
17:00 - 17:30
Komora kominárov Slovenska: “Zákon o Komore kominárov Slovenska 161/1998“
Prednášateľ: Peter Šuľan, riaditeľ Úradu Komory kominárov Slovenska
26. 04. 2019, piatok, Pavilón A, prednáškový priestor, stánok číslo 12
10:30 - 11:00
Skamol Eastern: ”Vnútorné zateplenie SkamoWall“
Prednášateľ: Mgr. Michal Wolf, Sales manager
11:00 – 11:45
Cech strechárov Slovenska: „Aplikácie materiálu RHEINZINK na Slovensku“
Firma: RHEINZINK SK s.r.o., Prednášateľ: Ing. Miroslav Komzala
12:00 – 12:30
Cech kachliarov Slovenska: “Nová norma na krby“
Prednášateľ: Ing. Martin Tršo, PhD., CEO Cechu Kachliarov
12:35 - 12:50
Zelené Podzoborie, “Prezentácia projektu“
Prednášateľ: Ing. Angelika Kulmon
13:00 – 13:45.
Cech strechárov Slovenska
“Základné súvislosti použitia podstrešných fólií a parozábran v šikmých strešných konštrukciách“
Prednášateľ: Marián Pogran, JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem, ČR (technická kancelária JUTA Slovensko, Nitra)
14:00 – 14:30
Stavebná komora Slovenska: „Projekt, výstavba a stavebný dozor rodinného domu“
Prednášateľ: Ivan Pauer, Prezident SKSR
14:45 – 15:15
Cech podlahárov Slovenska
“Aktuálny vývoj a porovnanie vinylových dielcov: plastické – kompozitné - cementové“
Prednášateľ: Ing. Tibor Pásztor, Člen predstavenstva a Tajomník CPS
15:45 – 16:30
SAPI “Čo by mala domácnosť vedieť pred realizáciou“ (laická prednáška – technika a legislatíva)
Prednášateľ: Pavel Šimon SAPI/Energiaweb.sk
16:45 – 17:30
Cech maliarov Slovenska
“Nové normy v maliarstve, praktické ukážky nových farieb, dekoračných materiálov techník z praxe“ (na stánku č. 11D)
16:45 – 17:30
SILICATE WORLD, s.r.o., “Keramické domy - nová generácia montovaných domov“
Prednášateľ: Tomáš Andrezál
27. 04. 2019, sobota, Pavilón A, prednáškový priestor, stánok číslo 12
10:30 - 11:00
Skamol Eastern: ”Vnútorné zateplenie SkamoWall“
Prednášateľ: Mgr. Michal Wolf, Sales manager
11:00 – 11:30
Komora kominárov Slovenska: „Požiarny zákon 314/2001 Z.z.“
Prednášateľ: Peter Šuľan, riaditeľ Úradu Komory kominárov Slovenska
11:45–12:30
SAPI „Čo by mala domácnosť vedieť pred realizáciou“ (laická prednáška – technika a legislatíva)“
Prednášateľ: Pavel Šimon SAPI/Energiaweb.sk
12:45 – 13:15
Cech maliarov Slovenska: “Spoločnosť Strawbuilding a produkt wetBLOK“
Prednášateľ: Slávka Veselá
13:30 – 14:00
Stavebná komora Slovenska: “Projekt, výstavba a stavebný dozor rodinného domu“
Prednášateľ: Ivan Pauer, Prezident SKSR
14:15 – 14:45
Cech podlahárov Slovenska: “Vhodnosť podlahových krytín na podlahové vykurovanie“
Prednášateľ: Ing. Tibor Pásztor, Člen predstavenstva a Tajomník CPS
15:00 – 15:30
Cech kachliarov: „Pec, krb alebo sporák v nízkoenergetickom dome“
Prednášateľ: Ing. Martin Tršo, PhD., CEO Cechu Kachliarov
15:45 – 16:30
SAPI “Návratnosť fotovoltiky v rodinnom dome - Budúcnosť malej energetiky na Slovensku“
Prednášateľ: Pavel Šimon SAPI/Energiaweb.sk
16:45 - 16.55
Zelené Podzoborie: “Prezentácia projektu - hodnoty a rozvojové možnosti Podzoboria“
Prednášateľ: Ing. Angelika Kulmon
16:55 - 17:15
„Zdravé domy a zdravé záhrady“
Prednášateľ: Ing. Angelika Kulmon
28. 04. 2019, nedeľa, Pavilón A, prednáškový priestor, stánok číslo 12
10:15 - 10:45
Cech podlahárov Slovenska
“Aktuálny vývoj a porovnanie vinylových dielcov: plastické – kompozitné - cementové“
Prednášateľ: Ing. Tibor Pásztor, Člen predstavenstva a Tajomník CPS
11:00 – 11:30
SAPI “Návratnosť fotovoltiky v rodinnom dome“
Prednášateľ: Pavel Šimon SAPI/Energiaweb.sk
11:45 – 12:15
Komora kominárov Slovenska: “Vyhláška 401/2007“

Prednášateľ: Peter Šuľan, riaditeľ Úradu Komory kominárov Slovenska
12:30 – 13:00
Cech maliarov Slovenska
“Nové normy v maliarstve, praktické ukážky nových farieb, dekoračných materiálov techník z praxe“ (na stánku č. 11D)
12:30 – 13:00
SILICATE WORLD, s.r.o.: „Keramické domy - nová generácia montovaných domov“
Prednášateľ: Tomáš Andrezál
13:30 – 13:55
Cech kachliarov: „Pec, krb alebo sporák v nízkoenergetickom dome“
Prednášateľ: Ing. Martin Tršo, PhD., CEO Cechu Kachliarov
14:00 - 14:25
Skamol Eastern: ”Vnútorné zateplenie SkamoWall“
Prednášateľ: Mgr. Michal Wolf, Sales manager
14:30 – 15:00
Stavebná komora Slovenska: “Projekt, výstavba a stavebný dozor rodinného domu“
Prednášateľ: Ivan Pauer, Prezident SKSR

4. ROZDELENIE PAVILÓNOV
F
VpE
VpF

GARDENIA, BONSAI GALLERY
GARDENIA, DOMEXPO
GARDENIA

A
B
C

DOMEXPO
DOMEXPO
DOPLNKOVÝ PREDAJ

5. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO
Vstupné:
4€
Parkovací lístok pre osobné auto:
5€
Vstupné zľavnené:
2€
Parkovací lístok autobus:
20 €
Parkovací preukaz areál:
20 €
Parkovací preukaz parkovisko AX:
10 €
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 totožnosti.

Parkovanie pre návštevníkov
Počas výstavy budú vstupy do areálu pre návštevníkov cez brány B2, B6 a hlavné pokladne pri pavilóne
F. Parkovanie pre návštevníkov bude na parkoviskách P10, P11 a PARKOVANIE PRIAMO V AREÁLI - VSTUP
CEZ BRÁNU B2. Vstup pre autobusy cez bránu B2.

V Nitre dňa: 23. 4. 2019

