
Správa z realizácie aktivity 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Propagácia – C 3.1./1 Výstavy - účasť na výstavách 
zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

REGION TOUR EXPO 2019 

Regionálna anténa  pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 17. – 18. 05. 2019, Výstavisko EXPO CENTER a. s., Trenčín 

 

Popis realizácie aktivity: v dňoch 17. – 18. 05. 2019 sa zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. 
Tomáš Kozolka zúčastnil 8. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2019. 
Aktivita sa konala zároveň s ďalšími prezentačnými podujatiami: s výstavou „Torty & svet pečenia“, 4. 
výstavou slovenských produktov „Chuť Slovenska“ a v areáli výstaviska prebiehal počas soboty festival 
pre deti „Detský svet“.  

Tohtoročná výstava priniesla veľa príležitostí na propagáciu rôznych foriem a druhov cestovného 
ruchu, sprievodný kultúrny program zahŕňajúci i zaujímavé hudobné a tanečné vystúpenia 
a prezentáciu služieb a aktivít cestovného ruchu v národnom i nadnárodnom kontexte. Spomedzi 
vystavovateľov mali zastúpenie najmä slovenské subjekty, ale i vystavovatelia z Českej republiky 
a prezentovali sa aj kúpeľné zariadenia z Maďarska.  
 
Ráno v prvý deň výstavy si zástupca nitrianskej antény prevzal výstavný priestor, dokumentáciu 
a skontroloval prislúchajúci inventár. Potom v rámci stánku pripravil prezentáciu RA NSRV SR pre 
Nitriansky kraj, ktorá pozostávala z propagačných a informačných materiálov NSRV SR, RA a PRV SR 
2014 – 2020, pričom v tomto roku bola prezentácia spestrená propagačnými materiálmi 
a regionálnymi výrobkami členov NSRV SR z Nitrianskeho kraja (ponuka vidieckeho cestovného ruchu 
a ochutnávka kvalitných regionálnych výrobkov).  
 
Výstavné priestory nitrianskej antény sa nachádzali v pavilóne 6 a v priamom susedstve sa 
prezentovala RA NSRV SR pre Trnavský kraj a Agentúra pre rozvoj vidieka. 
 
Počas výstavy zástupca nitrianskej antény poskytoval informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR, 
Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, aktuálnom harmonograme výziev a o možnostiach 
vidieckeho cestovného ruchu v regióne Nitrianskeho kraja. Návštevníci prejavili záujem najmä 
o informácie súvisiace s poslaním a aktivitami NSRV SR a o miestach vhodných na víkendové vyžitie 
s rodinou, turistiku, cyklistiku, na ubytovanie na vidieku a kultúrny program v rámci Nitrianskeho kraja.     
 
V priebehu dvoch dní si cestu na výstavisko našlo veľa návštevníkov, ktorých o. i. zaujal i výstavný 
priestor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj, poskytnuté propagačno-informačné materiály, informácie 
o prezentovaných subjektoch a taktiež sa živo zaujímali i o možnosti skvalitnenia života v území, 
v ktorom žijú, prostredníctvom rozvojových projektov. 
 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v realizácii aktivít národnej a nadnárodnej spolupráce a aktívne sa zúčastňovať 
propagačno-prezentačných podujatí.  

• Viesť a rozvíjať komunikáciu s nitrianskymi MAS/VSP a s ďalšími členmi NSRV SR v rámci 
Nitrianskeho kraja. 

• Prehlbovať činnosť RA ako kontaktného bodu pre záujemcov o informácie z Nitrianskeho kraja. 



• Zamerať sa na tvorbu propagačných materiálov (mapy regiónov), ktoré majú medzi verejnosťou 
najlepší ohlas.  

 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka v. r. 

Podpis regionálneho koordinátora RA: Ing. Tomáš Kozolka v. r. 

Nitra 20. 05. 2019  


