
 

 

 

 
 

Tlačová správa 
         

Termín konania: 23. 2. – 24. 2. 2018 
25. 2. 2018 

od 9:00 do 18:00 
od 9:00 do 17:00 

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex Nitra; www.agrokomplex.sk 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 
Výstavná 4, 94901 Nitra 

Spoluorganizátori: Slovenský rybársky zväz 
Slovenský zväz včelárov 
SOŠ lesnícka Banská Štiavnica 
SOŠ rybársky odbor Ivanka pri Dunaji  
ZŠ Veľké Kostoľany 

Záštita: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Mediálni partneri: Slovenský rybár – magazín športových rybárov 
Naše poľovníctvo – časopis 

Vstup pre médiá a partnerov - 
Press Centrum: 

Vstup cez bránu B1  
Parkovanie: vstup cez bránu B1, parkovanie na voľnej ploche E 
Na bráne B1 sa preukážte Press preukazom, firemnou vizitkou alebo 
mailovou pozvánkou. Press centrum medzi pavilónmi A a B bude počas 
výstavy zatvorené. Nahláste sa ako mediálny partner na kontaktnú 
osobu. 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Lužbeťák, MBA 0911 200 649 
luzbetak@agrokomplex.sk 

 
 

1. DÔLEŽITÉ TERMÍNY                                                                                                                    

23.2.2018 piatok 

Oficiálne otvorenie výstavy 10:00 Pavilón F 

24.2.2018 sobota 

Vyhodnotenie Medovinky roka 2018 za prítomnosti 
ministerky Gabriely Matečnej  

13:00 Pavilón A 

Odovzdávanie ocenení rybárskym športovcom za 
prítomnosti ministerky Gabriely Matečnej 

14:00 Pavilón F 

25.2.2018 nedeľa 

Žrebovanie vstupeniek agrokomplex NÁRODNÉ 
VÝSTAVISKO, š.p. 

13:00 Pavilón F viac info. v bode 3 

 



 

 

 
2. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA  
Najlepšia výstava pre rybárov a poľovníkov, spolu s výstavou včelárstva sa uskutoční od 23. do 25. februára na 
výstavisku Agrokomplex v Nitre.  
Koniec februára bude o človeku a prírode. Do tohto spojenia nazrú návštevníci výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a 
Včelárstvo cez umenie lovu, či už rýb alebo zveri a na svoje si prídu aj chovatelia včiel. Práve prvý ročník 
sprievodnej výstavy včelárstva si u návštevníkov získal obdiv natoľko, že tento rok pokračuje už štvrtýkrát 
a bude jej venovaný celý pavilón A.  
Cieľom výstavy bude takisto prezentácia včelárstva a všetkých darov, ktorými dokáže človeka obohatiť. Práca 
včelára, ako každá iná, nie je ľahká, no oproti niektorým, prináša naozaj sladké zadosťučinenie. Pre 
návštevníkov budú pripravené bohaté prezentácie, ukážky, ochutnávky a tiež projekcie náučných 
videodokumentov. 
9. kontraktačno-predajná výstava Rybárstvo a poľovníctvo je určená pre všetkých priateľov prírody, rybárčenia 
či poľovania. Pre návštevníkov vystavovatelia pripravia množstvo horúcich noviniek, rybárskych prútov, krmiva 
či zbraní. 
 
Návštevníci či vyznávači lovu tak majú už pomerne skoro možnosť prehliadnuť si a vyskúšať to najnovšie 
náradie a trendy lovu na najbližšie obdobie. Podujatie obsahuje množstvo inštruktáží, ukážok či workshopov. 
Súťaže a rôzne trenažéry pútajú pozornosť nie len aktívnych lovcov rýb či zveri, ale aj ich rodinných príslušníkov 
všetkých vekových kategórií. Výstava sa stáva čoraz obľúbenejšou a rozhodne si počas jej konania na výstavisku 
prídu na svoje aj celé rodiny vášnivých rybárov i poľovníkov.  
 

3. ŽREBOVANIE VSTUPENIEK 25. 2. 2018 

Súťaž o hodnotné ceny od vystavovateľov. Návštevníci budú môcť vhadzovať vyplnené zlosovateľné ústrižky zo 
vstupeniek do osudia, ktoré sa bude nachádzať v pavilóne F. Žrebovanie prebehne 25. 2. o 13:00 v pavilóne F. 
 

4. ZAUJÍMAVOSTI NA VÝSTAVE 

Druhá najsilnejšia trofej muflóna lesného na svete – unikátna trofej 
Prémiové turecké brokovnice, svetový unikát AKKAR Mammut  
Slovenský hrubosrstý stavač – národné plemeno 
Gigantické 22 tisíc litrové akvárium plné rýb 
Simulátor zdolávania sladkovodných rýb 
 

5. SPRIEVODNÝ PROGRAM 

 
23. 2. 2018  PIATOK 

Pavilón F 
HLAVNÉ PÓDIUM 
10:00 
Oficiálne otvorenie výstavy – pavilón F 
12:30  
Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov (Peter Bíly, MBA) 
13:00 
Vplyv MVE na rybárstvo (Ing. Krajč  PhD., odbor tečúcich vôd a výroby SRZ Rada Žilina) 
14:00 
Chov rýb v podmienkach SRZ (Ing. Cintula vedúci odboru tečúcich vôd a výroby SRZ Rada Žilina)  
14:30  
História sokoliarstva na Slovensku (SOŠ lesnícka Banská Štiavnica) 
15:00 
Najbežnejšie ochorenia rýb v našich vodách (Ing. Michal Madžunkov, SOŠ rybársky odbor Ivanka pri Dunaji) 
15:30 
Zážitková pedagogika v rybárstve ( Bc. Erik Voltemar, Mendelova Univerzita v Brne) 
16:30 
Práca s deťmi v Detských rybárskych krúžkoch  (Jaroslav Heler a deti z DRK Chtelnica, Piešťany, Veľké 
Kostoľany a Vrbové). 
 



 

 

Expozícia SOŠ lesnícka Banská Štiavnica 
10:00 – 17:00 
Laserová strelnica – vyskúšajte si virtuálny lov 
Prezentácia organizovaného sokoliarstva na Slovensku  
12:00 
Poľovnícke signály – program trubačov 

16:00 
Slovenské poľovnícke signály 

Pavilón A 
 
Expozícia SZV – poradenstvo pre včelárov 
Prezentácia - ZO SZV Nitra – ochutnávka medu a medoviny 
Prezentácia SOŠ pod Bánošom – odbor včelárstvo 
10:00 – 16:00 
Projekt BLESABEE – poradenstvo pre včelárov a informácie pre uchádzačov o odborný kurz o faktoroch 
a zásadách budovania zdravých a silných včelstiev v kontexte biovčelárstva 
10:00 – 12:00 
Ako začať včeláriť od A-Z 
12:00 – 13:30 
Ako čerpať dotácie z NP 135/2017 Z. z. – o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii 
a obchodovaní s včelími produktmi.  (Ing. Jozef Čápek, PhD.) 
14:00 – 16:00 
Fenológia a včely – včelársky náučný film 

 
24. 2. 2018  SOBOTA 

Pavilón F 
 
HLAVNÉ PÓDIUM 
09:00  
Skúsenosti, úspechy, a možnosti zapojenia sa do športovej činnosti detí 
(Jaroslav Heler organizátor pretekov - ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU, Martin Lipka 
reprezentačný tréner juniorov v LRU plávaná a deti z DRK Jaroslava Helera, medailisti z maj. Slovenska: Jakub 
Lipka, Alex Piešťanský, Dávid Piešťanský,  Maxim Humaj, Dáška Strížová, Matúš Dóci, Soňa Predná, Mathias 
Molnár, ...)  
9:30  
Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov (Peter Bíly, MBA) 
10:00 
Lov kaprov v kocke (Bc. Erik Voltemar, Mendelova Univerzita v Brne) 
11:00 
Lov kaprov v slovenských rybárskych revíroch (Martin Kostovič firma MIKBAITS) 
12:00 
Vplyv cudzorodých látok na život. prostredie - ryby (Ing. Píš – hospodár SRZ MsO Nitra, Richard Štencl 
ichtyológ odboru tečúcich vôd a výroby SRZ Rada Žilina) 
13:00 
Rybožraví predátori – súčasný stav, škody, prevencia (Ing. Šubjak SOŠ rybársky odbor Ivanka pri Dunaji a 
Richard Štencl ichtyológ  odboru tečúcich vôd a výroby SRZ Rada Žilina) 
14:00 
Oceňovanie najúspešnejší športovcov SRZ (medailisti z MS 2017 MS-LRU prívlač a MS-RT juniorov + panelová 
diskusia so športovcami)  
15:00  
História sokoliarstva na Slovensku (SOŠ lesnícka Banská Štiavnica) 
15:30 
Znovu oživenie slovenských vôd. Odbahnenie použitím PTP plus baktérie a skúsenosti zo Slovenských a 
Českých vôd. Prezentácia činnosti špeciálneho stroja TRUXOR - kosenie pobrežných zón rybníkov + kosenie 
vodných rastlín a čiastočné odbahňovanie. (Soňa Predná - DRK Jaroslava Helera, Bc. Erik Voltemar - 
Mendelova Univerzita v Brne, p. Španielka pracovník s TRUXOROM – SRZ Rada Žilina) 
 



 

 

Expozícia SOŠ lesnícka Banská Štiavnica 
10:00 – 17:00 
Laserová strelnica – vyskúšajte si virtuálny lov 
Prezentácia organizovaného sokoliarstva na Slovensku  
12:00 
Poľovnícke signály – program trubačov 
16:00 
Slovenské poľovnícke signály 

Pavilón A 
 
Expozícia SZV – poradenstvo pre včelárov 
Prezentácia - ZO SZV Nitra – ochutnávka medu a medoviny 
Prezentácia SOŠ pod Bánošom – odbor včelárstvo 
9:00 – 10:00 
Ako začať včeláriť od A-Z 
10.00 – 16:00 
Projekt BLESABEE – poradenstvo pre včelárov a informácie pre uchádzačov o odborný kurz o faktoroch 
a zásadách budovania zdravých a silných včelstiev v kontexte biovčelárstva 
10:00 – 11:30 
Včela v strese – pohľad na zdravie včiel z vonku aj z vnútra (Dr. Roman Slavík, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, 
Česká republika). 
11:00 – 16:00 
Verejná degustácia súťažných medovín 
11:30 – 13:00 
Kritické predpoklady pre vývoj silných včelstiev (Ing. Pavol Fiľo, SOŠ pod Bánošom v Banskej Bystrici). 
13:00 – 13:30 
Vyhodnotenie výsledkov súťaže Medovinka roka 2018 
14:00 – 15:30 
Význam biotechnologických zásahov proti roztočom Varroa (Prof. Wolfgang Wimmer, Ecodesing Company, 
Viedeň, Rakúsko – tlmočenie v slovenskom jazyku) 
15:30 – 17:00 
Príklady odbornej praxe z rakúskeho biovčelárstva (Daniel Pfeifenberger, Bienenliebe Zentrum v Salzburgu, 
Rakúsko) 
 

25. 2. 2018  NEDEĽA 
Pavilón F 

 
HLAVNÉ PÓDIUM 
10:00 
Aplikovaná hydrobiológia (Bc. Erik Voltemar - Mendelova Univerzita v Brne) 
11:00 
Práca s deťmi a mládežou v podmienkach SRZ (Mgr. Jaššo referent pre prácu s deťmi a mládežou SRZ Rada 
Žilina)  
11:40  
Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov (Peter Bíly, MBA) 
12:00 
Úspešné mušky na pstruhy - techniky viazania (Roman Telúch študent 3 ročník SOŠ rybársky odbor Ivanka pri 
Dunaji)  
13:00 
Žrebovanie vstupeniek agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 
 
Expozícia SOŠ lesnícka Banská Štiavnica 
10:00 – 17:00 
Laserová strelnica – vyskúšajte si virtuálny lov 
Prezentácia organizovaného sokoliarstva na Slovensku  
12:00 
Poľovnícke signály – program trubačov 



 

 

13:30  
História sokoliarstva na Slovensku  
16:00 
Slovenské poľovnícke signály 
 

Pavilón A 
 
Expozícia SZV – poradenstvo pre včelárov 
Prezentácia - ZO SZV Nitra – ochutnávka medu a medoviny 
Prezentácia SOŠ pod Bánošom – odbor včelárstvo 
09:00 – 10:00 
Ako začať včeláriť od A-Z 
10:00 – 16:00 
Projekt BLESABEE – poradenstvo pre včelárov a informácie pre uchádzačov o odborný kurz o faktoroch 
a zásadách budovania zdravých a silných včelstiev v kontexte biovčelárstva 
10:00 – 16:00 
Verejná degustácia súťažných medovín 
10:30 – 12:00 
Diagnostické metódy a monitoring v boji proti varroáze (Mgr. Helena Proková, PhD.) 
12:00 – 13:30 
Ako čerpať dotácie z NP 135/2017 Z. z. – o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii 
a obchodovaní s včelími produktmi.  (Ing. Jozef Čápek, PhD.) 
13:30 – 15:00  
Včelia pastva – včelársky náučný film 
 
Zmena programu vyhradená. 
 
 

5. ROZDELENIE PAVILÓNOV PODĽA VÝSTAV 

A VČELÁRSTVO  

F POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO 

F, A SPRIEVODNÝ PROGRAM 

 

6. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO      

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 € 

Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 20 € 

 
Zľavnené vstupné: 
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 
62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca 
držiteľa ŤZP/S. 
Voľný vstup: 
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s 
červeným prúžkom). 
Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu 
preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti. 

 
V Nitre dňa 19. 2. 2018 
 


