
 

 

 
 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Termín konania: 26. 3. – 29. 3. 2019 
30. 3. 2019 

od 9:00 do 18:00 
od 9:00 do 16:00 

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex ; www.agrokomplex.sk 

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

Spoluorganizátori veľtrhu:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Záštita: Záštitu nad veľtrhom Agrosalón 2019 prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. 

Vstup pre médiá a partnerov: 
Hlavný vstup pri pavilóne F! 

UPOZORNENIE! Zmena podmienok pri vstupe!  
Press centrum sa nachádza v pavilóne A na galérii.  
Vstup pre novinárov a mediálnych partnerov cez hlavný vstup pri pavilóne F.  
Preukážte sa novinárskym preukazom, vizitkou alebo mailovou pozvánkou!  
Parkovanie: zdarma, parkovisko P10 (pri hlavnom vstupe) 

Akreditácia: Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára 
Počas veľtrhu: Press centrum 

Press centrum: K dispozícii: Tlačová správa; Sprievodný program; Počítačová miestnosť; wifi 

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

Štatistika: Počet vystavovateľov: 104 
Počet zastúpených krajín: 7  
    (SR, ČR, Rakúsko, Rusko, Maďarsko, Turecko, Nemecko). 
Výstavná plocha: 18 722 m

2 
                  

Počet návštevníkov (2017): 13 156
 

 
DÔLEŽITÉ TERMÍNY - AGROSALÓN 

26. 3. 2019 – utorok 

Slávnostné otvorenie výstavy 10.00 Pavilón K 

Recepcia a odovzdávanie ocenenia “Ceny veľtrhu Agrosalón” 18.30 Pavilón K 

27. 3. 2019 – streda 

Konferencia AGROBIZNIS 8.00 – 15.00 Pavilón K (vstup len na pozvánky) 

Vyhlásenie výsledkov súťaže o Najinovatívnejší stroj 12.20 – 13.15 Pavilón K 

28. 3. 2019 – štvrtok 

Blok prednášok 11.00 
Pavilón K 
(Podrobne viď bod 5.) 

29. 3. 2019 - piatok 

Riadené ukážky techniky pri navádzaní GPS 
(Ing. Miroslav Macák, PhD.) 

10.00, 14.00 Vonkajšia plocha E 

Blok prednášok 11.00 
Pavilón K 
(Podrobne viď bod 5.) 

30. 3. 2019 – sobota 

Riadené ukážky techniky pri navádzaní GPS 
(Ing. Miroslav Macák, PhD.) 

10.00, 14.00 Vonkajšia plocha E 

Návštevnícka súťaž – zlosovanie kupónov 14:00 
Pavilón M2 
(Podrobne viď bod 5.) 

file:///D:/WiP/VYSTAVY/2017/Agrosalón/TS/www.agrokomplex.sk
http://www.agrokomplex.sk/media/akreditacia/
mailto:luzbetak@agrokomplex.sk


 

 

26. – 30. 3. 2019 

Slovenské poľnohospodárske múzeum – expozícia retro 
poľnohospodárskej techniky 

 Pavilón C 

Autoškola Akadémia 9.00 – 18.00 Vonkajšia plocha E 

 
1. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA AGROSALÓN – JEDINEČNÝ PRIESTOR PRE ODBORNÍKOV 

 
Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh Agrosalón patrí k najvýznamnejším veľtrhom svojho druhu na 
Slovensku. Od začiatku svojej existencie predstavuje stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov v 
danom odvetví a prezentuje inovácie i technológie v poľnohospodárskej technike a mechanizácii. Veľtrh 
Agrosalón ponúka pre poľnohospodára tú správnu príležitosť vybrať si v predsezónnom termíne vhodnú 
techniku pre svoju každodennú prácu. 
 
Výrobcovia poľnohospodárskej techniky reagujú na aktuálne potreby trhu, ktorý si vyžaduje stále viac inovácií a 
nových nápadov. Trendom je zvyšovanie efektivity vykonávaných prác a znižovanie prevádzkových nákladov, no 
do popredia sa dostáva i problematika starostlivosti o pôdne prostredie či nižšia tvorba emisií. Producenti 
poľnohospodárskej techniky pomáhajú poľnohospodárom tieto ciele dosahovať a nezabúdajú popri tom ani na 
zvyšovanie pohodlia obsluhujúcich pracovníkov, na jazdný komfort a rozširovanie výbavy o nové elektronické 
prvky a aplikácie.  
 
Súčasťou veľtrhu Agrosalón je odborný sprievodný program mapujúci najaktuálnejšie témy mechanizácie, 
technológií a ekonomického hospodárenia v poľnohospodárskom priemysle. Konferencia Agrobiznis sa v tomto 
roku bude venovať téme krízy ľudských zdrojov v agrosektore. Odborníci budú diskutovať na tému „Nedostatok 
pracovníkov v poľnohospodárstve“ a zároveň budú hľadať odpovede na otázky: „Ako získať ľudí do podnikov? 
Dokážu ich nedostatok nahradiť inovácie?“. 
 
V rámci veľtrhu Agrosalón bude ocenený „Najinovatívnejší stroj roka“ a spoznáme tiež víťazov súťaže 
exponátov „Cena veľtrhu Agrosalón 2019“, ktorá býva udelená v piatich kategóriách. Súťaž je zameraná na 
exponáty, ktoré sú vystavené na veľtrhu, dosahujú parametre svetovej úrovne, alebo určujú trend vývoja v 
danom odbore. Špeciálnu cenu Roľníckych novín odovzdá aj vydavateľstvo PROFI PRESS, s.r.o. 
 

2. UDEĽOVANIE VÝZNAMNÝCH OCENENÍ               
 
Počas veľtrhu bude udelených niekoľko významných ocenení. V piatich kategóriách budú slávnostne udelené 
„Ceny veľtrhu Agrosalón 2019“. Súťaž je zameraná na exponáty, ktoré sú vystavené na veľtrhu, dosahujú 
parametre svetovej úrovne, alebo určujú trend vývoja v danom odbore. Špeciálnu cenu Roľníckych novín 
odovzdá aj vydavateľstvo PROFI PRESS, s.r.o. a udelená bude tiež Cena riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ 
VÝSTAVISKO, š.p.  
 

3. FINÁLE NAJ AGRO DIEVČA A NAJ AGRO CHLAPEC              
 
Súčasťou veľtrhu a lákadlom nielen pre odbornú verejnosť bude finále súťaže „Naj agro dievča a Naj agro 
chlapec“. Predstavenie finalistov ako i samotné finále súťaže bude prebiehať 27. 3. 2019 o 10.50 hod. 
 
Cieľom súťaže „Naj agro dievča a Naj agro chlapec“ je spropagovať slovenský agrosektor, spropagovať stredné 
školy s poľnohospodárskymi študijnými odbormi a predstaviť študentov poľnohospodárskych odborov 
stredných škôl ako moderných, vzdelaných a sympatických mladých ľudí a zvýšiť záujem mladej generácie o 
štúdium poľnohospodárskych odborov na stredných a vysokých školách a o prácu v agrobiznise. 
 

4. ZOZNAM ZNAČIEK               
 
Na veľtrhu Agrosalón 2019 budú vystavovatelia a spoluvystavovatelia prezentovať značky: 
 

APLITEC, STEYR, CASE, AMAZONE, PICHON, LEMKEN, FARESIN, MASCHIO GASPARDO, NEW HOLLAND, PETKUS, 
GOMSELMAŠ, OPALL AGRI, HARDI, ZETOR, VALTRA, BOBCAT, AGROSTAR, AGRIO, KOCKERLING, WTC, 
ROSTSELMASH, CLAAS, MEPROZET, UMEGA, JCB CAPELLO, VALTRA, HETECH, FORRÁS, MASSEY FERGUSON, 



 

 

VADERSTAD, MANITOU, MEPROZET, WIELTON, BAUER, DURAPLAS, KRONE, ARCUSIN, TECNOMA, KRAMPE, 
ARCUSIN, TECNOMA, ZASLAW, TRIOLIET, FARMTRAC, PRONAR, SAMASZ, KRUKOWIAK, KUBOTA. 
 
 

5. ODBORNÉ A SPRIEVODNÉ PODUJATIA                
 
7. ročník veľtrhu Agrosalón je obohatený o odborné podujatia, ktoré odrážajú najaktuálnejšie témy 
mechanizácie, technológií a ekonomického hospodárenia v poľnohospodárskom priemysle. 
 
AGROBIZNIS – KONFERENCIA SPOJENÁ S PREDNÁŠKAMI  
27. marca 2019     8.00 – 15.00 hod.      pavilón K Vstup na konferenciu AGROBIZNIS len na pozvánky   
 
Téma: Ako získať ľudí do podnikov? Dokážu ich nedostatok nahradiť inovácie? 
 

9:05 - 9:15        Kríza ľudských zdrojov v agrosektore 

 Emil Macho (predseda SPPK):  

9:15 - 9:35        Dáta portálu profesia.sk 

 Ivana Molnárová (výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia):  

9:35 - 10:50      

Panelisti - Ivana Molnárová (Profesia), Emil Macho (SPPK), Marián Varga (Ovocinárska únia SR - prezident), Marián 

Záhumenský (Agrocontract Mikuláš, a.s. - generálny riaditeľ), Jozef Kanoš (AGB Beňuš - predseda) hľadajú s 

moderátorom Jánom Škorňom odpovede na otázku "Ako získať ľudí do podnikov?" 

 

10:50 - 11:20     

Predstavenie finalistov a vyhlásenie výsledkov súťaže NAJ agro dievča/chlapec 2019 

 

11:20 - 12:20     

Panelisti - Marián Varga, Marián Záhumenský a Jozef Kanoš hľadajú s moderátorom Jánom Škorňom odpoveď na 

otázku "Dokážu nedostatok ľudí nahradiť inovácie?" 

 

12:20 - 13:15     

Predstavenie nominovaných mechanizmov a vyhlásenie výsledkov súťaže o Najinovatívnejší stroj 

 
BLOK PREDNÁŠOK 
28. marca 2019     11.00 hod.      pavilón K    
 
Dopady stropovania priamych platieb na farmy v SR       
Doc. Ing. Marián Tóth, PhD. FEM SPU v Nitre 
 
Informačný systém o vybavenosti poľnohospodárstva SR strojovou technikou a normatívy spotreby motorovej 
nafty  
Doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., TF SPU v Nitre  
 
Renovácia pôdospracujúcich nástrojov  
Doc. Ing. Peter Čičo, CSc., TF SPU v Nitre 
 
BLOK PREDNÁŠOK 
29. marca 2019     11.00 hod.      pavilón K    
 
Porovnanie konvenčnej a pásovej sejby v systéme CTF 
Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF SPU v Nitre  
 
Environmentálne účinky poľnohospodárskej techniky pre obrábanie pôdy  
Ing. Koloman Krištof, PhD., TF SPU v Nitre 



 

 

 
Vplyv pôdnych biostimulátorov na zlepšovanie vlastností pôdy vo vzťahu k spotrebe pohonných hmôt pri 
obrábaní pôdy  
Prof.h.c. Prof. Ing. Pavol Findura, PhD., TF SPU v Nitre 
 
NÁVŠTEVNÍCKA SÚŤAŽ NA VEĽTRHU AGROSALÓN 
30. marca 2019     14:00     pavilón M2 
 
Každá zakúpená vstupenka na veľtrh Agrosalón 2019 bude zlosovateľná. Do žrebovania o hodnotné ceny sa 
môže zapojiť každý návštevník po vyplnení údajov na zlosovateľnom kupóne, ktorý je súčasťou vstupenky, a ten 
následne vhodí do žrebovacieho osudia v pavilóne M2. Zlosovanie vstupeniek prebehne 30. 3. 2019 o 14:00 
v pavilóne M2. 
 
Ceny: 
1. cena: Krovinorez od spoločnosti PROFI PRESS, s.r.o. 
2. cena: Pobyt v Trinity hotels, venuje agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 
3. cena: Sada náradia od spoločnosti PROFI PRESS, s.r.o. 
4. cena: Vyhliadkový let nad Nitrou, venuje agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 
5. cena: Ročné predplatné týždenníka Roľnícke noviny od PROFI PRESS, s.r.o. 
6. – 8. cena: Knihy od vydavateľstva PROFI PRESS, s.r.o. 
 
 

6. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO 

Vstupné: 7€  Parkovací lístok pre osobné auto: 4€ 

Vstupné zľavnené: 3,50€ Parkovací lístok autobus: 20€ 

Katalóg výstavy: 5€   

Zľavnené vstupné:    
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov  
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.    
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)    
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.       
Voľný vstup:    
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).    
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča 

 
V Nitre dňa: 22. 3. 2019 
 


