
AGROKOMPLEX 2018 
     

Správa z realizovanej aktivity 

 

V dňoch 16.-19. augusta 2018 sa v priestoroch národného výstaviska Agrokomplex v Nitre konal 45. 

ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018. Národná sieť 

rozvoja vidieka sa spoločne s partnermi zo zahraničia a schválenými miestnymi akčnými skupinami  

prezentovala v priestoroch pavilónu F. Práve tento interaktívny pavilón s témou „Inovujeme vidiek“ bol 

ťahákom výstavy, keďže zobrazoval aj rôzne oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva hravou formou.  

Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR bola zameraná predovšetkým na informovanie o 

Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 a poskytovanie poradenstva v oblasti poľnohospodárstva 

a rozvoja slovenského vidieka. Miestne akčné skupiny sa zamerali na prezentáciu svojej činnosti 

a podporeného územia.  

Regionálnu anténu Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj zastupovali vo vybraných 

dňoch  Ing. Andrej Milo a Ing. Pavol Štefánek. Vyhradenú časť expozície pre Trenčiansky kraj obsadilo 6 

miestnych akčných skupín: Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie, Kopaničiarsky región – miestna 

akčná skupina, Naše Považie, OZ MAS Rozvoj Hornej Nitry, Miestna akčná skupina Žiar a Miestna akčná 

skupina Vršatec. Počas výstavy sa vo výstavných priestoroch Národnej siete rozvoja vidieka SR 

odprezentovali aj viacerí tvoriví umelci, remeselníci a výrobcovia regionálnych produktov. Oživením 

expozície boli vystúpenia folklórnych skupín a speváckych súborov. Dňa 16. augusta 2018 

v popoludňajších hodinách na centrálnom stánku NSRV SR zabezpečoval Ing. Andrej Milo poskytovanie 

poradenstva, informácií o Národnej sieti rozvoja vidieka SR, Programe rozvoja vidieka SR, 

o pripravovaných a uskutočnených aktivitách. 

V priebehu výstavy sa v sobotu 18. augusta 2018 uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 8. ročníka 

súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2018“ za účasti pani ministerky Ing. Gabriely Matečnej, 

generálneho riaditeľa Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR pána Ing. Jaroslava Gudábu. V ten istý deň sa v priestoroch expozície Národnej siete 

rozvoja vidieka SR uskutočnila aj módna prehliadka ľudových krojov. 

Realizáciou aktivity regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj prispela 

k aktívnej účasti miestnych akčných skupín, regionálnych producentov, remeselníkov, vystúpeniu 

folklórnych súborov a speváckych skupín z Trenčianskeho kraja a prispela k informovanosti účastníkov 

o svojej činnosti a aktivitách NSRV SR. Pri poskytovaní poradenstva sa niektorí návštevníci rozhodli 

prihlásiť do Národnej siete rozvoja vidieka ako noví členovia.  

Účasť RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj na výstave prispela ku k dobrej koordinácii vystavovateľov 

z Trenčianskeho kraja, k zlepšeniu informovanosti o PRV SR 2014-2020, propagácii územia  

Trenčianskeho kraja.  
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