
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 2022 

Regionálna anténa  pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 
26. – 29. 08. 2022, Výstaviště České Budějovice, 

České Budějovice (Česká republika) 

Popis realizácie aktivity: v dňoch 26. – 29. 08. 2022 (piatok – pondelok) sa zástupca RA NSRV SR pre 

Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil 48. ročníka medzinárodného agrosalónu Země živitelka 

2022, ktorý tento rok niesol podtitul „budúcnosť českej krajiny“ (budoucnost české krajiny). Išlo 

o jednu z najvýznamnejších a najväčších aktivít v Českej republike zameraných na poľnohospodársky 

sektor, ktorá ponúkla prezentáciu poľnohospodárskej techniky, rastlinnej a živočíšnej výroby, 

rybárstva, poľovníctva, včelárstva i novinky z oblasti výskumu a vzdelávania. Nezabudlo sa ani na 

najmladších návštevníkov, ktorí si mohli vyskúšať atrakcie „Dětského zemědelského světa“. 

Výstavný pultík NSRV SR sa nachádzal v rámci expozície Ministerstva zemědělství ČR a ďalších 

odborových organizácií v priestoroch pavilónu T1. Po príchode na výstavisko a prevzatí vstupov 

regionálny koordinátor pripravil prezentačný pult i propagačné materiály na ďalší deň výstavy.  

Približne v rovnakom čase sa aktivity zúčastnili i zástupcovia RA NSRV SR pre Trnavský a Trenčiansky 

kraj a jej zameranie, ciele a aktivity prezentovali v spoločnom priestore s RA NSRV SR pre Nitriansky 

kraj. 

Počas všetkých dní zástupca nitrianskej antény poskytoval návštevníkom odborné informácie o PRV SR 

2014 – 2022, aktivitách a zámeroch NSRV SR, podujatiach organizovaných RA NSRV SR pre Nitriansky 

kraj, informačné materiály i propagačné predmety. Verejnosť sa zaujímala najmä o možnosti 

vidieckeho cestovného ruchu v Nitrianskom kraji a úspešné projekty orientujúce sa na obecnú 

samosprávu napr. rekreačno-relaxačné možnosti, vidiecke akcie a pod. 

So zástupcami Ministerstva zemědělství ČR a Celostátní sítě pro venkov sa v rámci diskusií 

venoval implementácii PRV 2014 – 2022, vymieňal si informácie a skúsenosti v kontexte činnosti 

vidieckych sietí a miestnych akčných skupín. 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Zúčastňovať sa podobných informačno-prezentačných podujatí, ktoré prinášajú priestor na 

výmenu skúseností s partnermi na národnej i medzinárodnej 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. 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka v.r. 

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

Nitra 02. 09. 2022 


