
 

 

SPRÁVA Z REALIZÁCIE AKTIVITY 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Aktivita C 3.1/3 – Výstava AGROKOMPLEX 2017 – 44. ročník 
medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy 

Regionálna anténa Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 
17. – 20. 08. 2017, agrokomplex, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 

štátny podnik Nitra 

 
Popis realizácie aktivity: v termíne 17. – 20. 08. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre 
Nitriansky kraj zúčastnil medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 
2017. Danej výstavy sa počas jej trvania zúčastnil regionálny koordinátor – Ing. Tomáš Kozolka. 
Expozícia NSRV SR sa nachádzala v pavilóne M2 výstaviska a bola zaradená do výstavy: Regióny 
Slovenska. Predošlý ročník navštívilo viac ako 110 000 návštevníkov a to bolo dôvodom na predpoklad, 
že sa úroveň tejto návštevnosti zachová, ak nie prekoná.  
 
Nakoľko sa jedná o významnú aktivitu/prezentáciu NSRV SR a RA, prípravné práce začali už niekoľko 
mesiacov vopred a pozostávali najmä z: oslovenia potenciálnych účastníkov, oslovenia potenciálnych 
prezentujúcich remeselníkov, účinkujúcich v rámci kultúrneho programu, účinkujúcich v rámci módnej 
prehliadky ľudových krojov, zabezpečenia vstupov pre vystavujúcich a účinkujúcich, zabezpečenia 
potrebného inventáru nad rámec poskytnutia CJ NSRV a i. 
 
Na základe podnetov z územia a záujmu miestnych aktérov o prezentovanie činnosti, aktivít a 
projektov realizovaných z PRV SR sme boli požiadaní o zabezpečenie prezentácie miestnych akčných 
skupín, jej členov, remeselníkov z územia a folklórnych skupín na predmetnej výstave.  
 
Expozícia Nitrianskeho kraja bola postupne vytvorená z MAS/VSP resp. držiteľov regionálnej značky 
PONITRIE, ktorí prejavili záujem o prezentovanie svojej činnosti na výstave počas všetkých štyroch dní. 
Oslovené k spolupráci na spestrenie programu a priestorov RA NSRV SR pre Nitriansky kraj boli 
v dostatočnom predstihu všetky MAS/VSP z Nitrianskeho kraja. Regionálny koordinátor počas všetkých 
štyroch dní dohliadal na bezproblémový priebeh výstavy a plnenie si povinností všetkých partnerov, 
folklórnych skupín a MAS/VSP z Nitrianskeho kraja.  
 
Predmetnej výstavy Agrokomplex 2017 sa spolu s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnili a z rozpočtu 
boli podporení nasledovní spoluvystavovatelia: 

• OZ Radošinka 

• Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA 

• H2G, s.r.o. – člen Občianskeho združenia pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“. 

 
Neoddeliteľnou súčasťou pavilónu regiónov je i kultúrny program – vystúpenia ľudovoumeleckých 
súborov, skupín a umelcov. Tento rok sa RA rozhodla zo svojho rozpočtu podporiť celkovo päť 
folklórnych súborov z územia troch zúčastnených MAS/VSP: 



 

 

• DFS Pelikánik - OZ Radošinka 

• DFZ Zbežanček - OZ Radošinka 

• FS Chočanka – obec Choča (OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“) 

• ÚSMEV – spevácka skupina - Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA 

• FS Žitavanka - Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA 

 
V rámci vopred stanoveného rozpisu služieb týkajúcich sa najmä poskytovania poradenstva k PRV SR 
2014 - 2020 a informácií o RA NSRV SR návštevníkom, zastupoval Ing. Tomáš Kozolka na centrálnom 
stánku NSRV SR pracovisko dňa 20. 08. 2017 od 09:00 do 13:00 hod. 
 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v úzkej spolupráci s MAS/VSP pri príprave expozície v budúcich ročníkoch. 

• Dohliadať na zastúpenie vystavovateľov v rámci expozície počas celej doby trvania výstavy. 

• Sprievodný kultúrny program spolu s módnou prehliadkou ľudových krojov ostáva i naďalej 
jednou z výnimočných atraktivít expozície. 

 
Správy vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: ......................................................... 
 
Dňa: 23. 08. 2017 Nitra 


