
Správa z realizácie aktivity 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Propagácia – C 3.1./3 Výstavy - účasť na výstavách 
zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

AGROKOMPLEX 2018 

Regionálna anténa  pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 
16. – 19. 08. 2018, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 

štátny podnik Nitra 

 

Popis realizácie aktivity: v dňoch 16. – 19. 08. 2018 (štvrtok – nedeľa) sa zástupcovia RA NSRV SR pre 
Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka (regionálny koordinátor) a PaedDr. Katarína Skalická, PhD. 
(manažérka publicity) zúčastnili 45. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy 
Agrokomplex 2018 v Nitre.  

Expozícia Národnej siete rozvoja vidieka SR skvelo zapasovala do konceptu interaktívneho pavilónu F 
a prezentačné stánky miestnych akčných skupín vhodne doplnili jeho jednotlivé časti pozostávajúce 
z rôznych edukačno-informačných stanovíšť viažucich sa na problematiku pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka prepojenú s motivačnými voľnočasovými aktivitami ako napr. život očami včely, spoznávanie 
bylinkovej záhrady, po lesnom chodníčku, obnoviteľné zdroje energie, ekologická farma a pod. 

Samotná príprava aktivity RA NSRV SR pre Nitriansky kraj začala už niekoľko mesiacov pred jej 
uskutočnením a pozostávala z oslovenia miestnych akčných skupín Nitrianskeho kraja s ponukou 
prezentácie na výstave, možnosti podieľania sa na kultúrnom programe NSRV SR, intenzívnej 
komunikácie so zástupcami centrálnej jednotky NSRV SR a predstaviteľmi MAS ohľadom organizačno-
technického zabezpečenia účasti na výstave, poskytnutia vystavovateľských preukazov pre MAS 
a vstupov pre účinkujúce folklórne súbory a spevácke skupiny v rámci kultúrnych vystúpení NSRV SR. 

V rámci priestoru určeného pre Nitriansky kraj sa počas výstavy prezentovalo desať nitrianskych MAS: 

• Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 

• OZ RADOŠINKA 

• VITIS 

• Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 

• Občianske združenie Tekov – Hont 

• Mikroregión TRÍBEČSKO 

• Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 

• Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 

• Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. 

• Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA. 

Zástupcovia kancelárie MAS resp. jej členovia prezentovali svoje regióny, prírodné i historické 
zaujímavosti, zrealizované projekty, vidiecky cestovný ruch i lokálne produkty s regionálnou značkou 
spojené s ochutnávkou. Živo diskutovali s návštevníkmi výstavy o možnostiach využitia voľného času 
v ich území. 

V rámci Expozície NSRV SR bol pripravený i kultúrny program, ktorý svojimi vystúpeniami obohatilo 12 
účinkujúcich z území MAS Nitrianskeho kraja: 

• FS Chočanka (Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“) 

• FS Šuriančanka (OZ RADOŠINKA) 



• Spevácka skupina Nezábudka (Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ) 

• Spevácka skupina Lišňanka (Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ) 

• Pečenická dychovka (Občianske združenie Tekov – Hont) 

• Spevácka skupina Seniorské srdce (Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ) 

• Spevácka skupina Čabanka (OZ RADOŠINKA) 

• Spevácka skupina ÚSMEV (Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA) 

• FS Volkovčanka (Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“) 

• DFS Zbežanček (OZ RADOŠINKA) 

• Mužská spevácka skupina Váraďani (Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA) 

• FS PRASLICA (Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“). 

V sobotu (18. 08. 2018) manažérka publicity moderovala slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 
o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2018, do ktorej sa zapojili i nitrianske MAS a v nedeľu (19. 
08. 2018 v čase od 09.00 do 13.00 hod.) regionálny koordinátor poskytoval na centrálnom stánku NSRV 
SR poradenstvo k výzvam a možnostiam podpory z PRV SR 2014 – 2020 a taktiež informácie o RA 
návštevníkom a potenciálnym beneficientom PRV SR 2014 - 2020. 

Zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj počas celej doby výstavy dohliadali na plynulý a 
bezproblémový priebeh výstavy (v rámci výstavného priestoru pre Nitriansky kraj a kultúrnych 
vystúpení účinkujúcich z Nitrianskeho kraja na pódiu NSRV SR) a boli k dispozícii v prípade potreby 
riešenia akéhokoľvek problému. Zároveň poskytovali informácie o PRV SR 2014 – 2020, NSRV SR i o 
aktivitách nitrianskej antény. 

Expozícia NSRV SR v pavilóne F oslovila veľké množstvo návštevníkov rôznych vekových kategórií 
a záujem o výstavné priestory vrátane prezentácií nitrianskych MAS pretrvával počas všetkých štyroch 
dní výstavy.  
 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Zabezpečiť zázemie pre RA NSRV SR pre Nitriansky kraj, jej pôsobenie a diskusiu so zástupcami 
MAS a relevantnými partnermi. 

• Prehlbovať spoluprácu s MAS/VSP pri príprave propagačných podujatí. 

• Pokračovať v zabezpečovaní účinkujúcich do kultúrneho programu NSRV SR. 

 

Správu vypracovala: PaedDr. Katarína Skalická, PhD. v. r. 

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

Nitra 22. 08. 2018  


