
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 2018 

Regionálna anténa  pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 11. – 12. 05. 2018, Výstavisko EXPO CENTER a. s., Trenčín 

 

Popis realizácie aktivity: v dňoch 11. – 12. 05. 2018 (piatok – sobota) sa zástupcovia RA NSRV SR pre 
Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka a PaedDr. Katarína Skalická, PhD. zúčastnili 7. ročníka výstavy 
cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2018. Aktivita prebiehala súbežne s ďalšími 
prezentačnými akciami: s výstavou „Torty & svet pečenia“, výstavou slovenských potravinárskych a 
nepotravinárskych produktov „Chuť Slovenska“ a v externých priestoroch výstavy sa prezentovali 
tradičné ľudové umelecké remeslá z rôznych kútov Slovenska. Tohtoročná výstava bola obohatená 
i o kultúrny program, počas ktorého predviedli svoje umenie folklórne súbory z okolia Trenčína 
a v rámci pódiových vstupov sa predstavovali rôzne subjekty cestovného ruchu napr. pozvánkou na 
letné podujatia na Trenčianskom hrade, tipmi na výlety od Centrály cestovního ruchu Východní 
Morava, predstavením regionálneho produktu „Kopanice“ (MAS Kopaničiarsky región) a pod.  
 
Výstava sa uskutočnila s cieľom poskytnutia možností propagácie regiónom, subjektom a organizáciám 
cestovného ruchu najmä zo Slovenska, no zastúpenie mali i vystavovatelia zo zahraničia napr. z Českej 
republiky a Poľska. Výstava ponúkla veľa atraktívnych tipov na voľnočasové aktivity, predĺžené víkendy 
resp. dlhodobejšiu dovolenku v rozličných častiach našej krajiny i u našich susedov.  
 
V piatok, po príchode na výstavisko si zástupcovia nitrianskej antény prevzali stánok a skontrolovali 
inventár a príslušnú dokumentáciu. Následne v rámci stánku naaranžovali prezentáciu pozostávajúcu 
z propagačných a informačných materiálov RA NSRV SR pre Nitriansky kraj, propagačných materiálov 
a regionálnych produktov členov NSRV SR z Nitrianskeho kraja, miestnych akčných skupín a 
producentov z územia Nitrianskeho kraja.  
 
Výstavné priestory nitrianskej antény sa nachádzali v pavilóne 6 a boli súčasťou expozície Národnej 
siete rozvoja vidieka SR spoločne s RA NSRV SR pre Trnavský kraj, Agentúrou pre rozvoj vidieka 
a siedmimi Miestnymi akčnými skupinami z Trenčianskeho kraja. 
 
Počas celej výstavy zástupcovia nitrianskej antény poskytovali informácie o Národnej sieti rozvoja 
vidieka SR, Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, príslušnom harmonograme výziev a o aktuálnych 
možnostiach vidieckeho cestovného ruchu v Nitrianskom kraji. Záujem zo strany návštevníkov bol 
najmä o informácie týkajúce sa poslania a aktivít NSRV SR a o miestach vhodných na turistiku, 
cyklistiku, na ubytovanie sa v agroturistických zariadeniach a kultúrne vyžitie 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, poskytované informačné materiály, informácie 
o prezentovaných subjektoch a taktiež sa pýtali na možnosti zlepšenia života v území, v ktorom žijú, 
prostredníctvom rozvojových projektov. 
 



Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v realizácii aktivít národnej a nadnárodnej spolupráce.  

• Viesť aktívnu 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. 

 

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

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

Nitra 15. 05. 2018  


