
 

Správa z realizácie aktivity 
 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Národná a nadnárodná spolupráca (C 2.4/3.) 

„Nitriansky vínny festival 2019“ 
kultúrny a sprievodný program  

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

08. - 09. 11. 2019 Nitra 

 
 
Popis realizácie aktivity: Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa 

v dňoch 8. a 9. novembra 2019 podieľala na organizácii kultúrno-spoločenského podujatia „Nitriansky 

vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program. 10. ročník Nitrianskeho vínneho festivalu bol 

zameraný na prezentáciu kvalitných vín z územia Slovenska a Moravy, ktorá prebiehala v pivničných 

priestoroch Nitrianskeho podhradia s účasťou takmer štyridsiatich úspešných vinárov. 

Počas oboch festivalových dní RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zabezpečila prenájom pódia pre účely 

kultúrneho a sprievodného programu. Na pódiu, ktoré sa nachádzalo pri vstupe do pivníc Nitrianskeho 

hradu, vystúpili domáci i zahraniční interpreti so svojím hudobným programom. Návštevníkov oslovili 

najmä známe moravské a slovenské ľudové piesne, ktoré k vínu neodmysliteľne patria. 

Nitrianska anténa mala na tomto obľúbenom podujatí oslavy vína svoj stánok, kde poskytovala 

informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR i o Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

Cestu na festival si našlo veľké množstvo milovníkov rôznych druhov vín a taktiež veľa návštevníkov 

privítalo bezplatné poradenstvo k aktuálnym výzvam PRV SR 2014 – 2020, k možnostiam podpory 

podnikania v oblasti pestovania a spracovania hrozna a produkcie vína i informácie o aktivitách NSRV 

SR. Zároveň mali k dispozícii odborné publikácie a informačné materiály z problematiky 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Organizovať podobné stretnutia prinášajúce priestor na šírenie informácií o Národnej sieti rozvoja 

vidieka SR a o Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 medzi širokou verejnosťou. 

• Naďalej podporovať aktivity, kde sú prezentované kvalitné regionálne produkty potravinového, 

umeleckého, remeselného charakteru a pod. 

 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 12. 11. 2019  Nitra 


