
Správa z realizácie aktivity 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

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

AGROKOMPLEX 2019 

Regionálna anténa  pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 
22. – 25. 08. 2019, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 

štátny podnik Nitra 

 

Popis realizácie aktivity: regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa 
v dňoch 22.  – 25. 08. 2019 zúčastnil medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy 
Agrokomplex 2019, ktorá sa v areáli národného výstaviska v Nitre tento rok konala už po 46.-tykrát. 
Podobne ako minulé roky ani aktuálny ročník si nenechalo ujsť množstvo návštevníkov z celého 
Slovenska.   

Expozícia Národnej siete rozvoja vidieka SR sa nachádzala v pavilóne F, ktorý bol opäť zameraný na 
rozvoj vidieka v 3D v podobe interaktívnej prezentácie Programu rozvoja vidieka s hlavnou myšlienkou 
„Spoločne rozvíjame vidiek“. 

Regionálny koordinátor v rámci Nitrianskeho kraja zabezpečil účasť miestnych akčných skupín, ktorej 
predchádzala niekoľkotýždňová komunikácia a poskytovanie informácií k organizačnému 
zabezpečeniu výstavy.  

MAS prezentovali svoje územie, zaujímavosti, typické remeslá i regionálne produkty, ktoré sú nositeľmi 
regionálnej značky. Počas štyroch dní sa vo vymedzenom priestore siedmich stánkov vystriedalo 10 
MAS z Nitrianskeho kraja:  

• Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 

• Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 

• Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 

• OZ RADOŠINKA 

• Mikroregión TRÍBEČSKO 

• Občianske združenie Tekov-Hont 

• VITIS 

• Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA 

• Občianske združenie ŽIBRICA 

• Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport. 

V rámci kultúrneho programu NSRV SR sa predstavili a spestrili tak jeho priebeh hudobníci i ľudoví 
umelci z Nitrianskeho kraja. So svojím ľudovo-umeleckým pásmom na pódiu NSRV SR vystúpili: 

• Spevácka skupina Lišňanka (Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ) 

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

• Spevácka skupina Nezábudka (Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ) 

• FS Šuriančanka (OZ RADOŠINKA) 

• Spevácka skupina Čabanka (OZ RADOŠINKA) 

• S-band (Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu)  

• FS Bádičanka (Občianske združenie ŽIBRICA) 

• Spevácka skupina Nádej (Občianske združenie ŽIBRICA) 

• Veselá Heligónka (Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA) 



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

• Pečenická dychovka (Občianske združenie Tekov – Hont) 

• Folklórna skupina Koniarovčanka (Občianske združenie ŽIBRICA) 

• Detský folklórny súbor Pelikánik (OZ RADOŠINKA) 

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

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

• Folklórna skupina Uľančanka (Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA) 

• Detský folklórny súbor Zbežanček (OZ RADOŠINKA) 

• Spevácky súbor Žibrica (Občianske združenie ŽIBRICA). 

V sobotu (24. 08. 2019) v čase od 09.00 do 13.00 hod. regionálny koordinátor poskytoval poradenstvo 
a konzultácie na centrálnom stánku NSRV SR. Záujem zo strany návštevníkov bol najmä o informácie 
ohľadom poslania NSRV SR a členstva v NSRV SR a aktuálnych výziev PRV SR 2014 – 2020.  

Súčasťou kultúrneho programu bolo i slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu fotografiu 
z územia MAS 2019, v rámci ktorej bola spomedzi nitrianskych MAS najúspešnejšia MAS CEDRON – 
NITRAVA. V kategórii „Život v našej MAS“ získala s fotografiou „Nech žije prvý máj (autor: Branislav 
Jakab)“ 3. miesto a pridala i 1. miesto vďaka fotografii „Veľkonočné privítanie v Mojmírovciach (autor: 
Ing. Jaroslav Horváth)“ z kategórie „Naše tradície“. 

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, 
aktivitách nitrianskej antény i o PRV SR 2014 – 2020. 

 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Zabezpečiť reprezentatívne zázemie pre RA NSRV SR pre Nitriansky kraj, jej komunikáciu  so 
zástupcami MAS a ďalšími partnermi. 

• 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 28. 08. 2019  


