
Správa z realizácie aktivity 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Propagácia – C 3.1./2 Výstavy - účasť na výstavách 
zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

ZEMĚ ŽIVITELKA 2018 

Regionálna anténa  pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 
27. – 28. 08. 2018, Výstaviště České Budějovice, 

České Budějovice (Česká republika) 

 

Popis realizácie aktivity: v dňoch 27. – 28. 08. 2018 sa zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. 

Tomáš Kozolka a PaedDr. Katarína Skalická, PhD. zúčastnili 45. ročníka medzinárodného agrosalónu 

Země živitelka 2018, ktorý mal podtitul „100 rokov českého poľnohospodárstva“ (100 let českého 

zemědělství). Ponúkol veľa noviniek z oblasti poľnohospodárskej techniky, chovu hospodárskych 

zvierat, potravinárskeho priemyslu, rybárstva, včelárstva a zaujímavostí v rámci komplexnej 

prezentácie udalostí, osobností československého/českého poľnohospodárstva i poľnohospodárskej 

techniky od roku 1918 až po súčasnosť. Bol bohatý i na sprievodný odborný a kultúrny program 

pozostávajúci z tematických prednášok, seminárov, odovzdávaní rôznych ocenení, hudobných blokov 

na ľudovú nôtu a nezabudlo sa ani na deti, ktoré sa mohli dozvedieť veľa nového v detskom 

poľnohospodárskom svete (Dětský zemědělský svět). 

Výstavný pultík NSRV SR bol umiestnený v rámci expozície Ministerstva zemědělství ČR a ďalších 

odborových organizácií v priestoroch pavilónu T1, ktorý spestrila i expozícia Státního zemědělského 

intervenčního fondu (SZIF) a expozície štyroch českých krajov – Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého 

a Kraja Vysočina.  

Agrosalónu sa v rovnakom čase zúčastnila i regionálna koordinátorka RA NSRV SR pre Trnavský kraj, 

ktorej činnosť a poslanie prezentovala v spoločnom výstavnom priestore s RA NSRV SR pre Nitriansky 

kraj. 

Zástupcovia nitrianskej antény počas oboch dní poskytovali návštevníkom odborné informácie 

o implementácii PRV SR 2014 – 2020, činnosti NSRV SR, podujatiach organizovaných RA NSRV SR pre 

Nitriansky kraj, informačno-propagačné materiály i propagačné predmety. Verejnosť sa zaujímala 

hlavne o agroturistické možnosti v rámci Nitrianskeho kraja a úspešne zrealizované projekty súvisiace 

s cestovným ruchom napr. ubytovacie zariadenia, voľno-časové aktivity, rekreačno-relaxačné 

možnosti, vidiecke podujatia a pod. 

S predstaviteľmi Ministerstva zemědělství ČR a Celostátní sítě pro venkov diskutovali o implementácii 

PRV 2014 – 2020, vymieňali si skúsenosti a informácie o činnosti vidieckych sietí, miestnych akčných 

skupín, o otázke projektov spolupráce a hovorili i o prípadnej nadnárodnej spolupráci.  

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Zúčastňovať sa podobných podujatí informačno-prezentačného typu, kde je priestor na výmenu 

skúseností s partnermi na národnej i nadnárodnej úrovni. 



• Prezentovať význam PRV a NSRV SR i v zahraničí, využiť príležitosť na získanie nových kontaktov 

pre ďalšiu aktívnu činnosť a organizovanie aktivít RA NSRV SR (napr. odborné exkurzie, stretnutia 

so zahraničnými partnermi a pod.). 

 

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

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

Nitra 30. 08. 2018  


