
 

 

 
 

GASTRA & KULINÁRIA 2019 
 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Termín konania: 6. – 9. 11. 2019 Od 9:30 do 17:00 hod. 

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

Organizátori: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p., Výstavná 4, 94901 Nitra 

Vstup pre médiá: 
 
Press Centrum: 

Vstup od Akademickej ulice, medzi pavilónmi A - B 
Parkovanie: zdarma pred Press centrom 
K dispozícii: tlačová správa, sprievodný program, počítačová miestnosť, wifi 

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

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

 
2. DÔLEŽITÉ TERMÍNY 

6.11.2019 Slávnostné otvorenie výstavy 10.00 hod. Pavilón M2 

6.11.2019 Medzinárodné stretnutie pekárov 13.00 – 16.00 hod. Pavilón K 

6.11.2019 Súťaž TORTA ROKA  13.00 - 15.00 hod. Pavilón M1 

6.11.2019 Súťaž o najlepší pagáč (verejnosť) 
Súťaž o najlepší regionálny výrobok (slovenskí pekári) 

 Pavilón M1 
Pekársky dvor 

7.11.2019 Exportný deň 10.00 – 12.00 hod. Pavilón K 

7.11.2019 Exportný dom 12.00 – 14.00 hod.  Pavilón K 

7.11.2019 Výroba vlastnej tabuľkovej čokolády 11.00 Stánok LYRA GROUP 

7.11.2019 Súťaž Vianočné pečivo pre mamičku (študenti SOŠ) 
Súťaž Najlepší free výrobok (slovenskí pekári) 

 Pavilón M1 
Pekársky dvor 

8.11.2019 Súťaž Upeč si svoju vianočku (verejnosť) 
Súťaž Najlepší kreatívny výrobok (slovenskí pekári) 

 Pavilón M1 
Pekársky dvor 

9.11.2019 Kuchárska show - Showcooking 10.00 – 17.00 hod. Pavilón M1 

 
3. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA 
Kontraktačno predajný  veľtrh zameraný na trendy modernej gastronómie, potraviny, nápoje a zdravý životný štýl. Komplexná 
prezentácia výrobcov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií. Predstavenie inovácií v technológiách a 
vybavení pre potravinársky priemysel, gastronomické a ubytovacie zariadenia. Podporenie trendu návratu k lokálnym 
tradíciám a k lokálnym výrobkom vysokej kvality, ktorý dnes predstavujú slovenskí výrobcovia.  

 
4. ROZDELENIE PAVILÓNOV 

M1 Potravinárske spoločnosti M2 
Dodávatelia technologických zariadení 
Štátne inštitúcie a školy 

 
5. ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM 

 
EXPORTNÝ DEŇ 7.11.2019 10.00 – 12.00 hod., pavilón K 
Témami exportného dňa budú: Exportný katalóg, Značka kvality, Prezentácia výstav a prezentačné aktivity v zahraničí.  
Export v praxi (p. Kulich, spoločnosť MaxSport) - prezentácia praktických skúseností úspešnej slovenskej firmy etablovanej na 
zahraničných trhoch, vyhodnocovanie rizík pred začiatkom exportných aktivít.  
Prednáška Hany Chorvathovej o Fair trade. 
 
EXPORTNÝ DOM  7.11.2019    12.00 – 14.00 hod. , pavilón K 
Identifikovanie exportných príležitostí, stanovenie prioritných krajín (MZV SR). Načrtnutie možnosti pomoci financovania 
firiem (Eximbanka). Poradenstvo k vstupu na trh a vyhľadávaniu zahraničných partnerov (SARIO). Poradenstvo k vstupu na 
trh, „biznis prešľapy“ a omyly pri podnikaní (SBA). 
 
PEKÁRSKY DVOR  
Cech pekárov, cukrárov a cestovinárov Slovenska ponúkne návštevníkom expozíciu „Pekársky dvor“, v ktorej sa môžu 
zúčastniť súťaže o „Najlepší pagáč“ a súťaže „Upeč si svoju vianočku“. Slovenskí pekári budú súťažiť v kategórii „Najlepší 
regionálny výrobok“, „Najlepší kreatívny výrobok“ a „Najlepší free výrobok“. Študenti SOŠ si zasúťažia v téme „Vianočné 
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pečivo pre mamičku“. Návštevníci Pekárskeho dvora budú mať možnosť ochutnať čerstvé pečivo, vypečené produkty a 
Bratislavské rožky – lahôdku, ktorá sa hrdí ochrannou známkou EÚ Zaručená tradičná špecialita. 
 
TORTA ROKA 
Súťaž organizovaná Spolkom cukrárov Slovenska, témou ktorej sú tento rok „Hrady a zámky Slovenska“. V stredu 6. 
novembra, v čase od 13.00 do 14.00 bude prebiehať fotografovanie a ochutnávka súťažných exponátov. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov prebehne o 15.00 hod. 
 
SHOWCOOKING – KUCHÁRSKA SHOW   
Návštevníci veľtrhu Gastra&Kulinária uvidia priamo pri práci vynikajúcich slovenských šéfkuchárov, ktorí predvedú 
obdivuhodnú kuchársku show. Na veľtrh zavíta i šéfkuchár a majiteľ jednej z najlepších reštaurácií sveta, Heinz Reitbauer, 
ktorého reštaurácia má dve hviezdičky od Michelina. Vystúpenia budú prebiehať v sobotu 9. novembra v čase od 10.00 do 
17.00 hod., vždy o celej hodine. Šesť reprezentantov slovenskej kuchárskej elity a jedna hviezda svetovej kuchárskej elity 
pripraví pred zrakmi návštevníkov chutné jedlá s akcentom na lokálne suroviny.  
 
SPRIEVODNÝ PROGRAM 
Veľtrh sa prednáškami a živou prezentáciou vráti k tradičnému spôsobu výroby domáceho chleba a pečiva – kváskovaniu 
(food blogeri Viktor Klimo a Naty Žureková) 
Spoločnosť BERTO predvedie  živú ukážku celého procesu výroby mäsovej pochúťky priamo na výstave.  
Študenti Hotelovej akadémie L. Wintera v Piešťanoch predvedú kreslenie na čokoládu a zdobenie perníkov modrotlačou.  
LYRA GROUP predstaví „bean-to-bar“ výrobu čokolád, teda proces výroby od kakaového bôbu až po samotnú tabuľku 
čokolády. 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity predstaví  moderné postupy výroby, 
hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Prezentácie na tému hygiena a bezpečnosť 
potravín, skladovanie a spracovanie, hodnotenie kvality potravín budú mať: prof. Golian, doc. Židek, doc. Vietoris a Ing. Čapla. 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia rozvoja cestovného ruchu odprezentuje  aktivity v oblasti cestovného ruchu na 
Slovensku.  
Potravinová banka Slovenska, projekt NO WASTE - diskusia na tému (ne-)plytvania potravinami /p. Marko Urdzík/ bude 
prebiehať formou neformálnej diskusie každý deň od 14.00 do 15.00 hod. v pavilóne M1.  

 
6. CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO 

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 € 

Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 € 

Zľavnené vstupné: 
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných škôl a vysokých škôl do 26 rokov 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. 

 
 
 
Nitra, 16. októbra 2019 


