
Správa z realizácie aktivity 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

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

AGROKOMPLEX 2022 

Regionálna anténa  pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 
18. – 21. 08. 2022, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 

štátny podnik Nitra 

 

Popis realizácie aktivity: regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa 
v dňoch 18.  – 21. 08. 2022 zúčastnil medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy 
Agrokomplex 2022, ktorá sa po dvojročnej „nútenej prestávke“ z dôvodu pandémie, konala v areáli 
národného výstaviska v Nitre po 47.-mykrát.  

Tento ročník sa tešil vysokej návštevnosti zo všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia.   

Expozícia Národnej siete rozvoja vidieka SR sa nachádzala v pavilóne M2, ktorý bol zameraný najmä na 
prezentáciu slovenského vidieka, ľudovej kultúry a regionálnych produktov.    

Regionálny koordinátor v rámci Nitrianskeho kraja zabezpečil účasť miestnych akčných skupín, pričom 
s nimi komunikoval dlhšie obdobie pred výstavou a poskytoval dôležité informácie k organizačnému 
zabezpečeniu výstavy.  

MAS prezentovali svoje územie, atrakcie, ktoré ponúka, taktiež špecifické remeslá i lokálne produkty, 
ktoré sú nositeľmi regionálnej značky. Počas štyroch dní sa v pripravenom priestore troch stánkov 
vystriedalo päť MAS z Nitrianskeho kraja:  

• Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 

• Občianske združenie Tekov-Hont 

• VITIS 

• Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA 

• Občianske združenie ŽIBRICA 

V rámci kultúrneho programu NSRV SR sa predstavili hudobníci a folklórne súbory z Nitrianskeho kraja 
(v zátvorke uvedená MAS, v rámci ktorej ten-ktorý účinkujúci pôsobí): 

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

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

• FS Bádičanka (Občianske združenie ŽIBRICA) 

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

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

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

• Spevácka skupina Rastislavická konopa (Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA) 

• Spevácka skupina Ondrochovská partička (Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA) 

V sobotu (20. 08. 2022) v čase od 09.00 do 13.30 hod. regionálny koordinátor poskytoval poradenstvo 
a konzultácie v priestoroch centrálneho stánku NSRV SR. Záujem zo strany návštevníkov bol 
predovšetkým o informácie ohľadom poslania NSRV SR a členstva v NSRV SR a aktuálnych výziev PRV 
SR 2014 – 2022.  

Súčasťou kultúrneho programu bolo i slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu fotografiu 
z územia MAS 2022 (20. 08. 2022), v rámci ktorej boli ocenené i fotografie zaslané MAS z územia 



Nitrianskeho kraja, konkrétne Občianskym združením pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ a 
Miestnou akčnou skupinou CEDRON – NITRAVA.  

Úspechy OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“:  

V kategórii „Naše tradície“ sa na 1. mieste s počtom hlasov/lajkov 151 umiestnila fotografia „Vínna 
pivnica“ (autor: Jozef Keseg). Ďalšie prvenstvo získala fotografia „Vrábeľský kostol“ (autor: Michal 
Drgoňa, počet lajkov: 757) v rámci kategórie „Naše naj“ a tretie miesto v kategórii „Život v našej MAS“ 
pripadlo fotografii „Dúha nad Nevidzanmi“, ktorej autorom je Branislav Klinčák. 

MAS CEDRON – NITRAVA zaslala tieto úspešné fotografie: na 3. mieste v kategórii „Naše naj“ sa 
umiestnila fotografia „Kostol sv. Štefana Prvomučeníka“, ktorej autorka je Renáta Kozlíková a 2. miesto 
v kategórii „Naše kroje“ sa „ušlo“ fotografii „Marianka“ od rovnomennej fotografky. 

Zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v rámci výstavného priestoru pre Nitriansky kraj počas celej 
výstavy zabezpečoval jej bezproblémový priebeh a taktiež koordinoval kultúrne vystúpenia 
účinkujúcich z Nitrianskeho kraja na pódiu NSRV SR. Zároveň poskytoval informácie o NSRV SR, 
pripravovaných aktivitách nitrianskej antény i o PRV SR 2014 – 2022. 

 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Aktívne sa venovať spolupráci s MAS pri príprave propagačných podujatí. 

• Pokračovať v zabezpečovaní účinkujúcich do kultúrneho programu NSRV SR. 

 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka v. r. 

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

Nitra 31. 08. 2022  


