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Prepojenie medzi oboma krajinami po
tvrdila účasťou na otvorení veľvyslanky
ňa Českej republiky na Slovensku Lívia 
Klausová. Spoločne s riaditeľom orga
nizátora veľtrhu Agrokomplex – Výstav
níctvo Ing. Eduardom Krchom a prezi
dentom Zväzu spracovateľov dreva SR 
Ing. Igorom Patrášom aj prestrihli pásku. 
Na slávnostnom otvorení v príhovore 
vyzdvihol Ing. Eduard Krcho: „Nosnými 
témami sme vystavovateľom stanovili, 
aby sa zamerali na inovované typy nábyt
ku a bytových doplnkov, technologické 
riešenia a trendy výroby, s doplnením 
poznatkov o použitých materiáloch a di
zajnových riešeniach.“ Ing. Igor Patráš 
ocenil: „Dynamický a napriek krízovým 
časom nebývalo kontinuálny rozvoj výstav

by rodinných domov na báze konštrukcií 
z dreva dalo jedinečnú príležitosť využiť 
synergický efekt spolupráce sekcií v rám
ci zväzu. Návštevníci získali pohľad, ako 
môže fungovať nábytkársky a drevostav
bársky priemysel v podmienkach SR.“

Fórum dizajnu

Neodmysliteľnou súčasťou nitrianskeho 
veľtrhu je už 18 rokov Fórum dizajnu. 
Podľa slov riaditeľky Slovenského cen
tra dizajnu Kataríny Hubovej: „Cieľom 
výstavného konceptu bolo odbornej 
a laickej verejnosti predstaviť nielen ná
bytok, interiérové prvky a doplnky, ale aj 
funkčný recyklovateľný nábytok z hlavnej 
témy Staré a nové – podoby dreva. Zo 

siedmich vysokých škôl sa prezentovalo 
11 študentov, zo ŠÚV J. Vydru Bratislava 
7 študentov, účasť prijalo aj 17 profesio
nálnych dizajnérov.“ Cenu Fóra dizajnu 
2015 získal Richard Seneši s projektom 
Materiál Basic. Odmenou bude mož
nosť organizovať vlastnú výstavu v galérii 
dizajnu Satelit v Bratislave. Hodnotiacu 
komisiu v expozícii Fórum dizajnu zaujala 
prezentácia Fakulty architektúry STU Bra
tislava, ktorú ocenili Čestným uznaním.
Vhodným doplnkom expozície bola pa
nelová prehliadka Salón drevostavieb 
2015 s prehľadom takmer pol stovky 
konštrukcií z dreva v strednej Európe. 
Prezentáciu pripravilo Centrum pre ar
chitektúru a materiály ARCHAmatériO.

Ceny Nábytok a bývanie 2015

Odborná hodnotiaca komisia posudzo
vala v rámci súťaže vyše 30 nominácií. 
Pod vedením doc. akad. soch. Reného 
Baďuru ich rozdelili do 5 kategórií. Ako 
najkrajšiu expozíciu označili eleganciu 
prezentácie Javorina, v.d., Spišská Belá.
Produkty a vystavovatelia, ktorí sa stali 
nositeľmi ceny podľa nomenklatúry:

	JECH CZ s.r.o., Dobruška (ČR) – se
dacia súprava SIRA

	JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Va
lašské Meziříčí (ČR) – posteľ LaVista

	CREATEC – Samuel Kořínek, Zvolen
ská Slatina – kuchynská linka SCANDIA

	FEPA Pavol Ferianec, Stará Myjava 
– kreativita vešiakov WOOLI

Niekoľko postrehov z veľtrhu 
Nábytok a bývanie 2015 v Nitre

Jubilejný	25.	ročník	veľtrhu	Nábytok	a	bývanie	
2015	obohatila	účasť	 realizátorov	drevostavieb	
–	 členských	 spoločností	 ZSD	 SR,	 aby	 doplnili	
prehliadku	o	zaujímavú	nomenklatúru	v	drevospra-
cujúcom	odvetví.	Predstavili	sa	v	pavilóne	N	pod	
názvom	„Pavilón	slovenských	výrobcov	nábytku	

a	moderných	drevostavieb“.	Výstavisko	Agrokomplex	v	Nitre	obsadilo	
420	vystavovateľov	a	spoluvystavovateľov	na	ploche	22	tis.	m2.	Bola	
to	predovšetkým	prehliadka	slovenských	výrobcov	–	300	expozícií	
(70	%).	Výrazným	oživením	–	ako	každoročne	–	bola	účasť	českých	
výrobcov	a	obchodníkov	–	42	firiem	(11	%).
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	Ing. Jozef Švantner – SLOS, Banská 
Bystrica – svietidlo 3D CUBE DESIGN 

Udelili tiež Čestné uznanie pre FEYDOM 
Prague za rozkladaciu sedaciu a lôžko
vú súpravu BB2 a Q6 macedónskeho 
výrobcu FEYDOM Furniture Skopje.

Čestný hosť veľtrhu

Poslaním pozvanej osobnosti počas 
veľtrhového diania je priniesť nezainte
resovaný odborný pohľad na expozície 
a jednotlivé produkty, podnietiť výmenu 
poznatkov medzi dizajnérmi a výrobca
mi. Čestný hosť Mgr. art. Michal Staško 
udelil Cenu čestného hosťa dizajnérovi 
akad. soch. Ivanovi Čobejovi, ktorý reali
zoval prevažnú väčšinu svojich dizajnér
skych prác v dielňach výrobcu nábytku 
BRIK a.s., Kremnica. Dizajnér Mgr. art. 
Michal Staško prezentoval svoju tvor
bu v expozícii KARPIŠ Nábytok, s.r.o., 

Prievidza formou stolového programu. 
Stôl LEJDY tvorí dubový plát a dubové 
nohy so štylizovaným tvarom ženských 
nôh. Nohy stola KROK sú prekrížené 
v tvare písmena X. 

Sprievodné odborné 
konferencie

Problematiku dizajnu priblížila odborná 
konferencia „Trendy v bývaní 2015“. 
Ekológiu, prírodu v byte na svetových 
veľtrhoch 2014 a 2015 popísala doc. 
Ing. arch. Ludvika Kanická CSc. Úložné 
priestory bytu 3. tisícročia priblížil 
Ing. arch. Hynek Maňák, PhD. Čalúnený 
nábytok pre odpočinok a flexibilné formy 
práce predstavila Ing. Helena Prokopová. 
Konferencia „Dizajn nábytku a byto
vých doplnkov“ uviedla súčasnú situá
ciu v tvorbe dizajnu v SR (prednášajúci 
prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, 

PhD.) a techniku tvorby dizajnu a pre
pojenia s výrobnou sférou (prednášajúci 
doc. akad. soch. René Baďura).

Nábytok – tvorba, 
konštrukcia a výroba 

Niekoľko pohľadov (jednou vetou) na 
súčasnú výrobu, dizajn a konštrukciu 
nábytku:

	Decodom s.r.o., Topoľčany ukázal 
katalógovú ponuku nábytku do celé
ho bytu.

	Sosna s.r.o., Sučany preferuje pro
dukciu nábytku z masívneho dubo
vého dreva pri zvýraznení remeselnej 
zručnosti. 

	Molitex s.r.o. Krajné, člen ZSD SR, 
priniesol inovované typy sedačiek, 
z nich typ Magna nominovali aj do 
súťaže o Cenu veľtrhu NaB 2015. 

	Jelínek – výroba nábytku s.r.o., Valaš
ské Meziříčí (ČR) predstavil zostavu 
postele LaVista inšpirovanej konštruk
ciou windsorskej stoličky s charakte
ristickým sústružením tyčí ako návrat 
do minulých storočí. 

Materiály na výrobu nábytku

	JAF HOLZ Slovakia s.r.o., Špačince 
– vhodnosť drevných materiálov na 
výrobu nábytku a použitie širokého 
sortimentu aj do exteriéru. 

	Julius Blum, GmbH Höchst (Rakúsko) 
– pokračuje s ponukou spoľahlivých 
systémov pre zariaďovanie kuchýň 
a nábytkového kovania, výnimočnou 
novinkou je elektrická podpora otvá
rania dvierok kuchynských spotrebi
čov SERVODRIVE flex.

 Bučina DDD s.r.o., Zvolen – kon
štrukčné materiály (DTD, masívne 
lepené drevo) na výrobu nábytku. 

Ceny spoluorganizátorov 
veľtrhu a odbornej tlače

ZSD SR a vydavatelia odborných periodík 
Drevársky magazín, Stavebníctvo a bý
vanie, EKO bývanie, Top trendy v bývaní 
a časopisu Pekné bývanie udelili cenu 
vystavovateľovi ForDom s.r.o., Zvolen. 
Ocenili výrobcu a realizátora drevosta
vieb za pôsobivé stvárnenie využitia dreva 
v stavbe a propagáciu nových konštrukč
ných prvkov a panelov na báze dreva. 
Predstavili prednosti realizovaných mo
derných drevostavieb a formou video
projekcií aj priebeh ich výstavby. Cenu 
časopisu Trendy Bývanie udelili výrobcovi 
nábytku Javorina v.d., Spišská Belá za 
jedálenský set KT 240 – C.

Ocenená kuchynská linka SCANDIA od firmy CREATEC – Samuel Kořínek, Zvolenská 
Slatina

Stôl LEJDY so štylizovaným tvarom ženských nôh, dubový masív, dizajn Mgr. art. 
Michal Staško, výroba KARPIŠ Nábytok, s.r.o., Prievidza
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