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výstavy – inzercia

LIGNUMEXPO – LES v Nitre: 
dve dekády úspechov

V dňoch 27. až 30. septembra 2016 sa v Nitre uskutočnil veľtrh 
LIGNUMEXPO – LES 2016, ktorý má v histórii Agrokomplexu - 
Výstavníctva Nitra už 20-ročnú tradíciu. Súčasťou veľtrhu bol 16. 
ročník prehliadky lesného hospodárstva. Periodicita veľtrhu je dvojroč-
ná. Veľtrh LIGNUMEXPO – LES je zaradený do prestížneho kalendára 
svetových odborných veľtrhov podporovaných Európskym združením 
výrobcov drevoobrábacích technológií EUMABOIS už od roku 2006. 

Veľtrh LIGNUMEXPO – LES 2016 bol 
slávnostne otvorený 27. septembra 
2016 v pavilóne K. Na slávnostnom 
otvorení sa zúčastnili: poslankyňa SR 
Eva Antošová, predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Milan Belica, štát-
ny tajomník Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka Gabriel Csicsai, 
viceprezident Zväzu spracovateľov dre-
va SR Milan Benco, riaditeľ Štátnych 
lesov TANAPu Peter Líška, generálny 
riaditeľ Lesov SR Jozef Staško a riaditeľ 
Agrokomplex-Výstavníctvo, š.p., Nitra 
Mário Dinga, zástupcovia ministerstiev, 
štátnej správy a verejnej správy, zástup-
covia štátnych podnikov, poľnohospo-
dárskych agentúr a komôr, výskumných 
ústavov, asociácií a odborových zväzov.
V otváracích príhovoroch vyzdvihli me-
dzinárodnú úroveň veľtrhu, ktorý patrí 
medzi špičkové prehliadky na Výstavisku 

Agrokomplex v Nitre. Uviedli, že má po-
tenciál na naštartovanie ekonomického 
rastu aj v drevárskom a drevospracu-
júcom priemysle, ktorého základ tvo-
ria malé a stredné podniky. Riaditeľ 
Výstavníctva pripomenul na otvorení pes-
trosť jednotlivých hál a pavilónov, ktoré 
v podstate tvoria malé drevárske a nábyt-
kárske fabriky s vysokou úrovňou strojov 
a zariadení. Viceprezident ZSD SR ape-
loval na využívanie možností spolupráce 
v rámci lesnícko-drevárskeho komplexu 
SR. Nové technológie umožnia lepšie 
zhodnocovať drevnú hmotu. Lesy majú 
byť trvalo udržiavané, aby sa ich podarilo 
zachovať pre ďalšie generácie.

Rozsah ako pred dvomi rokmi

Rozsah celého veľtrhu bol podobný ako 
pred dvomi rokmi. V štyroch pavilónoch 

a na vonkajšej ploche viac než 12 000 m2 
bolo viac ako 156 vystavovateľov a spolu-
vystavovateľov (zo Slovenska, Českej re-
publiky, Rakúska, Nemecka, Talianska, 
Poľska a Maďarska). 
Veľtrh navštívilo 7600 návštevníkov. 
Počas štyroch dní získali predstavitelia 
firiem a odborníci z odvetvia spracovania 
dreva na Slovensku kompletný prehľad 
o nových možnostiach a východiskách 
napredovania odvetvia formou technic-
kých možností a inovačných technológií.
Expozície veľtrhu LIGNUMEXPO 2016 
boli orientované na prezentáciu výrobcov 
a dodávateľov strojov, nástrojov, zariade-
ní, výrobkov pre drevársky a nábytkársky 
priemysel, technológií na spracovanie 
dreva. Väčšina exponátov – strojov pre 
stolárske a nábytkárske prevádzky, pi-
liarske zariadenia – bola počas výstavy 
v prevádzke a budúci užívatelia tak mohli 

Medzi najväčších vystavovateľov na tohtoročnom Lignumexpe patrili EXCELLENT CD s.r.o. Zvolen a FELDER Group SK s.r.o. 
Zlaté Moravce
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priamo posúdiť ich technické parametre. 
Prezentácia výrobných technológií sve-
tových výrobcov pre drevospracujúci 
priemysel bola predstavená v pavilónoch 
A, B, C, F . Najväčšími vystavovateľmi 
boli: EXCELLENT CD s.r.o. Zvolen, 
ITALCOMMA Slovakia s.r.o. Žilina, 
FELDER Group SK s.r.o. Zlaté Moravce, 
KRÁL s.r.o. Žilina, CENTROGLOB 
s.r.o. Košice, BRAS s.r.o. Teplička nad 
Váhom, TEKMA Slovensko s.r.o. Zvolen 
a WOOD-B s.r.o. Nové Zámky.

Ceny veľtrhu LIGNUMEXPO- 
LES 2016

Dňa 27. septembra 2016 pracovala 
medzinárodná hodnotiteľská komisia, 
ktorá z prihlásených exponátov vybera-
la najlepšie do súťaže o Cenu veľtrhu 
LIGNUMEXPO – LES 2016. Bolo pri-
hlásených 26 exponátov v šiestich sú-
ťažných kategóriách, zostavených podľa 
účelu použitia. Slávnostné odovzdanie 
cien bolo dňa 27. 9. 2016 v podvečer 
v pavilóne K. V každej kategórii bol od-
menený jeden výrobok z troch nomino-
vaných cenou veľtrhu spolu s diplomom, 
resp. čestným uznaním. Toto ocenenie 
mohol vystavovateľ prezentovať počas 
celého veľtrhu vo svojom výstavnom 
stánku a bude mu po celý rok slúžiť na 
ďalšiu propagáciu svojho výrobku.
Kategória 1 – Lesné hospodárstvo

 Vystavovateľ: Mendelova univerzita 
v Brne, (ČR)

 Výrobca: LESY SR, š.p., Odštepný 
závod lesnej techniky Banská Bystrica

 Lesná lanovka Larix Lamako
Komisia ocenila technológiu určenú 
pre šetrné a hospodárne približovanie 
dreva z miesta ťažby po svahu, proti sva-
hu a po rovine s dosahom 550 metrov 
a s nosnosťou 2,5 t.
Kategória 2 – Lesnícke stroje a za-
riadenia

 Vystavovateľ: DREVOPROFI, s.r.o. 
Zvolen

 Výrobca: Logosol AB, (SE)
 Mini piliarske zariadenie LOGOSOL 
FARMER

Komisia ocenila mini piliarske zariade-
nie, ktorým je možné riešiť piliarske 
spracovanie guľatiny na mieste v teréne 
s možnosťou rezania väčších priemerov 
a s možnosťou príslušenstva na frézo-
vanie dreva.
Kategória 3 – Stroje na obrábanie 
a tvárnenie dreva

 Vystavovateľ: KRÁL, s.r.o., Žilina
 Výrobca: Michael Weinig AG, (D)
 Hobľovací automat WEINIG CUBE 
PLUS

Komisia ocenila vyriešenie presného 
automatického nastavovania pre hob-
ľovanie dielcov.
Kategória 4 – Ručné stroje a náradie

 Vystavovateľ: NOBIA, s.r.o., Banská 
Bystrica

 Výrobca: Lamello AG, (CH)
 Montážne systémy spájania dielcov 
Clamex P-14, Tenso P14, Clamex 
P10, Clamex-Medius Divario P-18 
Bisco

Komisia ocenila produktívnu tvarovú 
montáž systému spájacieho kovania 
Lamello-P a ďalších typov bez nástrojov.
Kategória 5 – Technológie a stroje 
na povrchovú úpravu

 Vystavovateľ: ELBH - Slovakia, s.r.o., 
Ružomberok

 Výrobca: ELBH - Slovakia, s.r.o., 
Ružomberok

 Suchá striekacia stena OSSS s prí-
slušenstvom

Komisia ocenila progresívne technické 
riešenie suchého odsávania lakov pri 
povrchových úpravách striekaním.
Kategória 6 – Materiály pre výrobu 
nábytku, stavebno-stolárskych a os-
tatných výrobkov z dreva

 Vystavovateľ: Julius BLUM GmbH, (A)
 Výrobca: Julius BLUM GmbH, (A)
 Aplikácia EASY ASSEMBLY

Komisia oceňuje progresívne riešenie 
diaľkového prenosu technických, vý-
robných a servisných informácií.

Čestné uznania hodnotiacej komisie 
medzinárodného drevárskeho veľtrhu 
LIGNUMEXPO 2016 a medzinárodnej 
lesníckej výstavy LES 2016 získali na-
sledovní vystavovatelia:

 Vystavovateľ: CENTROGLOB s.r.o., 
Košice 

 Výrobca: IVM CHEMICALS, Parona,  
(IT)

 Základný lak Polyalilik, náhrada 
polyesteru

Čestné uznanie za nové riešenie základ-
ného laku na aglomerované materiály 
náhradou za doteraz používaný polyes-
terový základný lak.

 Vystavovateľ: KUSING TRADE, s.r.o., 
Huncovce

 Výrobca: KUSING TRADE, s.r.o., 
Huncovce

 Automatická píla SPEED Format
Čestné uznanie za jednoduché technic-
ké riešenie rezania pre užívateľov men-
ších a stredných strojárskych firiem.

 Vystavovateľ: EXCELLENT CD spol. 
s r.o., Zvolen

Čestné uznanie za trvalo úspešnú 
a neprerušovanú účasť na veľtrhu.
Široký odborný program umožnil už 
tradične realizovať potrebnú odbornú 
diskusiu medzi drevármi, nábytkármi 
a výrobcami stavebno-stolárskych vý-
robkov navzájom, ale aj s dodávateľmi 
dreva – lesníkmi. Tieto štyri dni boli vyu-
žité k tomu, aby sa technicko-ekonomic-
ky posunulo odvetvie spracovania dreva 
v Slovenskej republike na vyššiu úroveň 
kvality a finalizácie, ako doteraz. 

Vystavovateľ: KUSING TRADE, s. r. o., Huncovce
Výrobca: KUSING TRADE, s. r. o., Huncovce
Názov exponátu: Automatická píla SPEED Format
 Čestné uznanie za jednoduché technické riešenie rezania pre užívateľov menších 
 a stredných strojárskych firiem.

Vystavovateľ: EXCELLENT CD, spol. s r. o., Zvolen
Výrobca: EXCELLENT CD, spol. s r. o., Zvolen
 Čestné uznanie za trvalo úspešnú a neprerušovanú účasť na veľtrhu.

KOMODITNÁ ŠTRUKTÚRA VEĽTRHU

 V štruktúre vystavovateľov podľa zamerania činnosti prevažovali na tohtoročnom 
veľtrhu obchodné firmy, za nimi nasledovali výrobné firmy a ostatné. 

SPRIEVODNÉ ODBORNÉ AKCIE

Pri príležitosti konania veľtrhu LIGNUMEXPO - LES 2016 pripravil Agrokomplex – Výstavníctvo 
Nitra, š. p. s odbornými garantmi jednotlivých seminárov pre záujemcov z radov vysta- 
vovateľov a ich hostí nasledovné akcie:

Dňa 28. 9. 2016
Vzduchotechnické zariadenia v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu

Súčasná pozícia drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu v hospodárstve SR
PhDr. Peter Zemanik, generálny sekretár ZSD SR, Zvolen

Posudzovanie zhody vzduchotechnických zariadení, legislatívne a technické požiadavky 
Ing. Dušan Hanko, vedúci certifikačného orgánu TSÚ, š. p., Piešťany

Vzduchotechnická zariadenia lakovne v individuálnej výrobe
Ing. Jozef Rezník, konateľ firmy ELBH Slovakia, s. r. o., Ružomberok

Ochrana životného prostredia a ovzdušia pri používaní vzduchotechnických zariadení
Jiří Neumann, firma EWAC, s. r. o., České Budějovice, ČR

 Drevoobrábacie stroje ....................................................................65 %

 Materiály na výrobu nábytku a drevených výrobkov..........21 %

 Nástroje a náradie ............................................................................12 %

 Ostatné................................................................................................... 2 %

Návštevníci videli každý deň drevoru-
bačskú show Martina Komárka, viacná-
sobného majstra Európy, vicemajstra 
sveta a držiteľa svetových i európskych 
rekordov

Graf 1: Komoditná štruktúra na veľtrhu 
LIGNUMEXPO – LES 2016
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