
Správa z realizácie aktivity 

 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Národná a nadnárodná spolupráca na regionálnej úrovni – 
Aktivita C 2.4/4. 

NOVIANSKA ADVENTNÁ REMESELNÁ NEDEĽA – VIANOČNÉ TRHY 

Regionálna anténa Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 
16. 12. 2018   

Dom kultúry Nová Ves nad Žitavou 

 
 
Popis realizácie aktivity: dňa 16. 12. 2018 (v nedeľu) Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj 
spoluorganizovala s obcou Nová Ves nad Žitavou regionálne podujatie zamerané na prezentáciu 
obdivuhodnej práce zručných remeselníkov, ľudových umelcov a producentov tradičných vianočných 
špecialít. Trhy sa uskutočnili v sále Domu kultúry v Novej Vsi nad Žitavou a bol o ne veľký záujem či už 
zo strany prezentujúcich alebo návštevníkov. 
RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zabezpečila prenájom prezentačných priestorov a obec Nová Ves nad 
Žitavou oslovila remeselníkov, producentov, ktorí v hojnom počte ponuku na prezentáciu prijali. 
Taktiež zabezpečila občerstvenie pre prezentujúcich. 
 
Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej predvianočnej atmosfére, jednotlivé stolíky boli vkusne 
a tematicky vyzdobené a prehýbali sa pod množstvom širokej ponuky produktov. Návštevníci mali 
možnosť obdivovať napr. prekrásne vianočné ozdoby, adventné vence, drobné bytové doplnky, voňavé 
dekoratívne sviečky, originálne výrobky zo šúpolia, textilu, papiera a pod. a v rámci potravinových 
produktov nemohli chýbať vianočné oblátky a trubičky, med a medové výrobky.   
 
Tradičné ľudové remeslá majú aj v dnešnej dobe svoje čaro, presvedčili sa o tom i samotní návštevníci, 
keď zaujato sledovali ukážky práce na hrnčiarskom kruhu, drotárskeho umenia, tvorby adventných 
vencov, výroby zo šúpolia a voňavého pečenia oblátok atď.   
 
Zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj počas celej aktivity mali k dispozícii prezentačný stolík, kde 
poskytovali informačno-propagačné materiály a informácie o NSRV SR a k PRV SR 2014 - 2020.   
 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v spoluorganizácii rôznych vidieckych podujatí v rámci regiónu.  

• Informovať o činnosti NSRV SR a možnostiach členstva aj na propagačno-informačných aktivitách. 
 

 
Správu vypracovala: PaedDr. Katarína Skalická, PhD. 
 
 
Podpis regionálneho koordinátora RA: ......................................................... 
      Ing. Tomáš Kozolka 
 
Nitra 18. 12. 2018  


