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Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex patrí k najvýznamnejším 
a najkomplexnejším svojho druhu na Slovensku a jej organizátorom je Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 
Nitra. Výstava sa konala v dňoch od 22. 8. do 25. 8. 2019. 

TEMATICKÉ VÝSTAVY VEĽTRHU

NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
Najväčšou prehliadkou živočíšnej výroby na Slovensku je už niekoľko rokov Národná výstava 
hospodárskych zvierat. Špecializované chovateľské zväzy pripravili divácky atraktívne predvá-
dzanie hospodárskych zvierat, programové vystúpenia, prezentáciu drobnochovu i odborné 
poradenstvo. V rámci sprievodného programu vystúpil už tradične Národný žrebčín Topoľčianky. 
Návštevníci mohli vidieť ukážky drezúrneho jazdenia koní, kde bolo možné vidieť dosiahnutie 
absolútneho súladu koňa s jazdcom. Nedeľné popoludnie opäť patrilo furmanským pretekom v 
ťažkom ťahu. Po siedmykrát zrealizoval Agrokomplex spoločne s NPPC – VÚŽV Nitra úspešnú 
tematickú prehliadku pod názvom „Spoločne inovujeme vidiek – Gazdovský dvor U výskumníkov“, 
ktorá opäť patrila medzi najatraktívnejšie a najnavštevovanejšie expozície na výstave Agrokomplex. 
Stalo sa tak vďaka finančnému príspevku z technickej pomoci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. 

Na ploche cca 500 m² v pavilóne Z1 mohli návštevníci vidieť teliatka, mláďatá hrabavej 
a vodnej hydiny, králikov, ošípaných a oviec, najmä našich národných a pôvodných plemien 
s možnosťou priameho kontaktu návštevníkov so zvieratami. Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem 
o farmárčenie a u detí a mladej generácie vzbudiť záujem o samostatný chov zvierat, motivovať 
ich k štúdiu na stredných školách s poľnohospodárskym zameraním. Lákadlom gazdovského 
dvora boli mláďatá hospodárskych zvierat. V hale Z1, ktorá bola špeciálne upravená slamou pre 
ustajnenie zvierat rôznych druhov, sa deti mohli zahrať s malými králikmi, pohladkať húsatá, 
káčatá, prepeličky, kuriatka. Boli tam rôzne druhy vajíčok od prepeličieho po pštrosie. Zaují-
mavosťou bola bahnica s jahniatkami plemena pôvodná valaška, ktoré boli predvedené počas 
slávnostného otvorenia Národnej výstavy HZ. Novinkou tohto ročníka boli moderované diskusie 
návštevníkov Gazdovského dvora U výskumníkov s mladými ľuďmi, ktorí pracujú v poľno-
hospodárstve, poľnohospodárskom školstve a súvisiacich odvetviach. Ich cieľom bolo prostred-
níctvom úspešných príbehov týchto ľudí dať príklad mladej generácii a získať ju pre pôsobenie 
v agrosektore. V Gazdovskom dvore U výskumníkov boli pre deti pripravené aj ďalšie zaujímavé 
súťaže, animácie a kvízy. Aj týmto spôsobom chcú pracovníci NPPC -  VÚŽV Nitra dosiahnuť, aby 
si už najmladšia generácia budovala vzťah k poľnohospodárstvu, chovu hospodárskych zvierat, 
k domácej výrobe a orientovala sa najmä na domáce potraviny.

ŠTATISTIKA ROKU 2018

Počet vystavovateľov
650

Výstavná plocha netto)
59 726 m²

Počet návštevníkov
115 623

Počet akreditovaných novinárov
198

Štruktúra návštevníkov
Odborní návštevníci ........................................ 36 %
Laickí návštevníci..............................................64 %

Bydlisko návštevníkov
Bratislavský kraj.....................................................8 %
Nitriansky kraj..................................................... 18 %
Žilinský kraj.......................................................... 10 %
Prešovský kraj ........................................................6 %
Trnavský kraj........................................................ 19 %
Trenčiansky kraj ................................................. 14 %
Banskobystrický kraj......................................... 13 %
Košický kraj .............................................................8 %
Zahraničie ...............................................................4 %

Spokojnosť návštevníkov 
s výstavou
Áno ......................................................................... 92 %
Nevie .........................................................................8 %

Spokojnosť vystavovateľov 
s úspešnosťou na výstave
Spokojní................................................................ 79 %
Nevie ...................................................................... 21 %

Účasť vystavovateľov na ďalšom ročníku 
výstavy
Rozhodne áno .................................................... 49 %
Pravdepodobne áno ........................................ 39 %
Nevie ...................................................................... 12 %



COOPEXPO
Organizátori výstavy Družstevná únia SR, COOP Jednota Slovensko a členské družstvá združenia 
COOP PRODUKT SLOVENSKO predstavili vlastné výrobky (maľovanie a výroba keramiky, výrobky 
odevných družstiev, výrobu vianočných ozdôb, ukážky šikovnosti 
a zručnosti občanov so zdravotným postihnutím z chránených dielní). Prezentácia žiakov 
stredných odborných škôl s ukážkami v odbore cukrár a kuchár, kaderník, kozmetička, umelecký 
rezbár. Odborné ukážky družstiev a škôl boli doplnené súťažami, módnymi prehliadkami, 
hudobnými a tanečnými vystúpeniami.

VÝROBA POTRAVÍN, PREZENTÁCIA FARMÁROV, LESNÍCTVA, VÝSKUMU 
A ODBORNÝCH ŠKÔL doplnené o „diskusné fórum“…
Pavilón M1 bol v tomto roku zameraný na potraviny, kde  sa prezentovali držitelia Značka kvality 
SK, slovenskí výrobcovia potravín, predstavenie nového loga Značky kvality, SPPK ako aj malí 
farmári predajom a ochutnávkou výrobkov „predaj z dvora“. Atraktívny program pripravili Lesy SR, 
Tanap a Národné lesnícke centrum v pavilóne M2 ako aj výskumné ústavy a školy. Pre odbornú 
verejnosť boli pripravené diskusné okrúhle stoly zamerané na témy „Strategický plán slovenského 
poľnohospodárstva na roky 2021 - 2027“, Dvojitá kvalita potravín“, téma chýbajúcej infraštruktúry 
v živočíšnej výrobe a oblasť podpory poľnohospodárstva z európskych zdrojov.

FESTIVAL NÁRODNÝCH ŠPECIALÍT
Po minuloročnom úspechu sa opäť v pavilóne M4 na Festivale národných špecialít predstavili 
výrobcovia kvalitných slovenských potravín. Pavilón B patril ekologicky zameraným výstavám 
Ekofestival a Enviro. Medzi novinkami na výstave nechýbali ani producenti zdravých potravín, 
nová oddychovo-športová zóna, či pavilón C plný atrakcií pre deti, nazvaný „Detský svet“.

„SPOLOČNE ROZVÍJAME VIDIEK“
Úspešný projekt prezentácie Programu rozvoja vidieka mal aj v tomto roku svoje pokračovanie 
v podobe interaktívnej expozície v pavilóne F s názvom „Spoločne rozvíjame vidiek“. Stalo sa 
tak vďaka finančnému príspevku z technickej pomoci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. 
Expozícia bola zameraná na prezentáciu jednotlivých opatrení tak, aby mal návštevník možnosť 
získať čo najviac informácií o možnostiach čerpania finančných prostriedkov a prezentovala 
návrhy a opatrenia programového obdobia 2014-2020. 
Rovnako, ako v roku 2018, aj tento rok bola celá expozícia doplnená o prezentáciu Národnej siete 
rozvoja vidieka a o stánky miestnych akčných skupín. V hlavnej myšlienke sa prezentuje 
spolupráca z rôznych uhlov pohľadu, v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, 
ale aj v oblasti rozvoja vidieka (LEADER/CLLD). Pavilón F sa tento rok premenil na vidiecku dedinu, 
v ktorej návštevníci mohli nájsť poradenský stánok ministerstva a NSRV, tému biopásov, lesov, 
polí, pestovania, včiel, investícií do hmotného majetku, spracovania a uskladnenia produktov, 
ďalej tiež verejné priestranstvá obcí a možnosti ich obnovy, prvovýrobu, laboratórium 
predstavujúce inovácie a mnohé ďalšie témy spracované spôsobom, aby boli pútavé pre všetky 
vekové kategórie návštevníkov. Pavilón ponúkal jedinečné zážitky, návštevníci mali možnosť 
zapojiť všetky svoje zmysly do poznávania svojej krajiny a zažiť interaktívnou formou spoluprácu 
v rámci rozvoja slovenského vidieka.

EXPOZÍCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV
Celoslovenské súťaže OVOCIE ROKA – 6. ročník
 ZELENINA ROKA – 5. ročník

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Organizátor
Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR
agrokomplex 
NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 

Spoluorganizátori
Družstevná únia SR
Coop produkt Slovensko
NPPC – Národné poľnohospodárske 
a potravinárske centrum
Výskumný ústav živočíšnej výroby
Zväzy chovateľov hospodárskych zvierat a 
drobnochovu
ÚKSUP

Partneri
Poľnoinfo
Plemenárska inšpekcia SR
Plemenárske služby SR, š. p.
SPPK
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Hlavný mediálny partner
RTVS, Rádio Slovensko, Zelená vlna, Rádio 
Regina, Farmárska revue

Slávnostné otvorenie výstavy
22. 8. 2019 za účasti predsedu vlády SR pána 
Petra Pelegríniho



Odborné poradenstvo ovocinárstvo - pestovanie rôznych ovocných stromov 
 zeleninárstvo - pestovanie rôznych druhov zelenín 
 okrasné záhradníctvo - pestovanie kvetín, okrasných drevín
 biologická ochrana rastlín

Expozícia ovocia, zeleniny, najkrajšia kolekcia
Téma pod názvom „Rodinný záhradný stôl“, ukážky historického záhradného náradia, nádob, 
tkanín, výstava ocenených prác z výtvarnej súťaže pre deti pod názvom „Krásy našej prírody“, 
výstava prác členov SZZ s témou pod názvom „Moja záľuba“, kde boli vystavené ručné práce, 
výšivky, košíky, prútené ozdoby, drevorezba, samorasty a mnoho ďalšieho.

EXPOZÍCIA MALÉ POLÍČKA - REALIZOVANÁ AGROKOMPLEXOM
• Ukážky pestovania papriky, rajčín a iných zelenín 
• Ukážky pestovania liečivých rastlín 
• Vzorové záhradky, kvetinové záhony, skalka 
• Ukážky pestovania inulínových rastlín (SPU) 
• Ukážka nových odrôd slovenskej kukurice 
• Ukážky strihaných živých plotov.
Na malých výstavných políčkach mal výstavnú premiéru systém Agrokruh - jedinečný poľný 
robot, ktorý okopáva, zalieva a sadí poľnohospodárske plodiny. Súčasťou ukážok bol aj veľmi 
atraktívny 6. ročník prezentácie pestovania zeleniny, v spolupráci s ÚKSUP Nové Zámky, ktorý sa 
uskutočnil na malých ukážkových políčkach.

EXPOZÍCIA VEĽKÉ VÝSTAVNÉ POLÍČKA
Súčasťou programu na veľkých ukážkových políčkach boli „Prvé majstrovstvá Slovenska v obslu- 
he teleskopických nakladačov“ a tiež dynamické poľné ukážky najmodernejších poľnohos- 
podárskych strojov a liniek. Hlavnú tému výstavy „Zo slovenských polí až na váš tanier“ zvýraznil 
program zameraný na výrobu zdravých potravín zo slovenských chovov a tiež na pestovanie 
geneticky nemodifikovaných rastlín pre výrobu výnimočných potravín.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM 
S ATRAKTÍVNYM PROGRAMOM
Zaujímavým programom potešilo svojich priaznivcov aj Slovenské poľnohospodárske múzeum, 
ktoré je súčasťou nitrianskeho výstavného areálu. Predstavila sa známa Traktorparáda a ukážky 
lisovania oleja. Návštevník si mohol pochutiť na tradičnej meltovej káve v historickom konzume. 
Sprístupnené boli expozície skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovne oleja, Konzum, 
Rímskokatolícka ľudová škola). Neodmysliteľnou súčasťou výstavy je možnosť odviezť sa na obľú- 
benom historickom vláčiku Nitrianskej poľnej železnice. V nedeľu sa pri príležitosti blížiaceho sa 
sviatku SNP odohrali ukážky historických bojov. Celý program múzea sa odohrával v prostredí 
historického skanzenu.

KULTÚRNY SPRIEVODNÝ PROGRAM
V pavilóne M4 - festival národných špecialít prebiehal aj celodenný kultúrny program, kde vystú- 
pili dychové hudobné súbory, folklórne kapely, country kapely, ba mnoho iných vystúpení, ktoré 
prispeli k spestreniu programu tohtoročného Agrokomplexu. Neoddeliteľnou súčasťou výstavy 
sú aj ďalšie aktivity: Motokárska dráha na ploche P4, Športová vzduchová strelnica na ploche S2, 
predstavenia Sokoliarov s dravcami v dobovom oblečení a mnoho ďalších atrakcií.

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ
Počas výstavy bolo udelených niekoľko významných ocenení. V rámci Národného programu 
podpory poľnohospodárskych produktov a potravín ministerka pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka slávnostne udelila ocenenia Značka Kvality SK vybraným poľnohospodárskym produktom 
a potravinám. Nechýbali ani významné ocenenia ako Zlatý kosák, Šampión výstavy a ocenenia 
živočíšnej výroby, Cena Družstevnej únie SR i odovzdávanie Rezortných vyznamenaní najlepším 
pracovníkom rezortu ministerstva.

ZÁVER
Na základe  spokojnosti návštevníkov a vystavovateľov  je možné opäť právom tento 46. ročník 
zhodnotiť ako najväčšiu a najkomplexnejšiu poľnohospodársku a potravinársku  výstavu na 
Slovensku v tomto roku. Túto skutočnosť potvrdzuje i počet priamych vystavovateľov, ich 
štruktúra, obsadená výstavná plocha, absolútna návštevnosť, jej regionálna vyrovnanosť v rámci 
Slovenska a profesionálne zastúpenie návštevníkov. 

I naďalej chceme zachovať a rozvíjať tradíciu oslavy práce poľnohospodárov a týmto Vás pozvať 
na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční 20. - 23. 8. 2020.


