
 

Správa z realizácie aktivity 
 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Národná a nadnárodná spolupráca (C 2.4/1.) 

Hurá leto 2019 - domadické trhy  

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

17. 08. 2019 Domadice 

 
 
Popis realizácie aktivity: Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj 

spoluorganizovala s obcou Domadice kultúrne podujatie „Hurá leto – domadické trhy 2019“, ktoré sa 

konalo v sobotu (17. 08. 2019) na športovom ihrisku v Domadiciach. 

Aktivita zahŕňala prezentáciu ľudových remesiel v rámci „malého domadického trhu“, návštevníci 

mohli obdivovať výsledky práce šikovných rúk miestnych tvorcov napr. módne doplnky – náramky zo 

šnúrok, ľudovú folk bižutériu, šatky, tašky a pod. Taktiež deti a mládež si prišli na svoje, k dispozícii bolo 

niekoľko atrakcií – skákací hrad, cukrová vata, jazda na koni, poznávací chodník. Súčasťou programu 

bola i súťaž vo varení guláša, ktorý vôňou prilákal množstvo gurmánov. Každé súťažné družstvo 

pripravilo guláš podľa svojho originálneho receptu z diviny či bravčového mäsa. 

Prezentačný priestor mal zabezpečený aj regionálny koordinátor, ktorý počas celého podujatia 

poskytoval informácie o činnosti Národnej siete rozvoja vidieka SR, výhodách členstva v NSRV SR, 

aktivitách RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 

2020. Záujemcovia o informácie si mohli preštudovať i odborné publikácie a propagačné materiály 

z oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

Podujatie pritiahlo množstvo domácich obyvateľov i návštevníkov z okolitých obcí, ktorí tak zažili 

zaujímavé a aktívne strávené popoludnie a získali informácie z oblasti pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka. 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Organizovať podobné stretnutia, ktoré umožňujú šíriť informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka 

SR a Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 medzi širokou verejnosťou. 

• Aktívne komunikovať a spolupracovať so zástupcami obcí v rámci Nitrianskeho kraja a pomáhať 

rozvíjať vidiecky priestor.  

 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 20. 08. 2019  Nitra 


