
AGROSALÓN
6. MEDZINÁRODNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY VEĽTRH

28. 3. – 1. 4. 2017

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

www.agrokomplex.sk



6. MEDZINÁRODNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY VEĽTRH

Organizátor a realizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Miesto konania: areál národného výstaviska
Termín konania: 28. 3. – 1. 4. 2017 
Počet vystavovateľov a spoluvystavovateľov: 110
Výstavná plocha: 16 900 m²
Počet návštevníkov: 
Počet akreditovaných novinárov: 97
Počet krajín: 8 – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, 
 Rakúsko, Bielorusko a Taliansko

Vystavovatelia AGROSALÓNU 2017 v oblasti poľnohospodárskej mechanizácie sa predstavili v pa-
vilónoch F, M1, M2, M3, M4, M5 a na voľných plochách VpE, prístrešok F, VpM2, 2, 3, 4, VpK1. 

Na veľtrhu Agrosalón 2017 budú vystavovatelia a spoluvystavovatelia prezentovať značky: Biogas 
Hoohreiter, Duraplas, Güstrower, Hatzenbichler, Fuhrmann, Hydrac, Rauch, Tecnoma, Massey 
Ferguson, Zaslaw, Trioliet, Pottinger, Messer, Krampe, Väderstad, Sauerburger, Rbs, Falc, Demmler, 
Kotte, Horsch, Mchale, Muller, CAT, Zanon, Conow, Sumo, JCB, Lemken, New Holland, Krone, 
Ferrari, Maschio Gaspardo, Solis a mnoho ďalších.

Veľtrh Agrosalón 2017 sa konal pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka, pani Gabriely Matečnej. 

Už druhý a následne ďalšie ročníky naznačili, že myšlienka nového špecializovaného odborného 
podujatia, ktorá vznikla na základe spolupráce so združením AGRION, bola správna. Zámer vytvoriť 
prestížny „salón“ pre poľnohospodárske stroje a mechanizáciu sa osvedčil a každý ročník pokračuje 
v ďalšom náraste plôch aj úrovne sprievodných odborných podujatí. 

ODBORNÉ PODUJATIA VEĽTRHU AGROSALÓN 2017

6. ročník veľtrhu Agrosalón bol obohatený o odborné podujatia, ktoré odrážajú najaktuálnejšie 
témy mechanizácie, technológií a ekonomického hospodárenia v poľnohospodárskom priemysle. 

prednášky:

29. a 31. marca 2017

Efektívne využívanie moderných strojov v rastlinnej výrobe
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Mapovanie porastov, príprava a zhotovenie máp a variabilná aplikácia strojmi z portfólia AT
Ing. Ján Cvek, PhD.

31. marca 2017

Komprimovaný biometán - perspektívna alternatívna pohonná hmota pre mobilnú techniku
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

30. marca 2017

konferencia AGROBIZNIS

Program konferencie:

8.30 – 9.00 Registrácia účastníkov, občerstvenie
9.00 – 9.20 Úvodné slovo
 Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva, MPRVSR
9.20 – 10.00 Podporné systémy administrované pôdohospodárskou platobnou 
 agentúrou v roku 2017
 Juraj kožuch, generálny riaditeľ PPA
10.00 – 10.30 Očakávaný vývoj cien plodín v roku 2017 a možnosti 
 ich burzového zaisťovania
 David Karkulín, šéfredaktor Agromagazínu



10.30 – 10.50 Prestávka a občerstvenie
10.50 – 11.30 Predstavenie finalistov a vyhlásenie výsledkov súťaže 
 NAJ agro dievča/chlapec 2017
11.30 – 12.00 Potrebuje každý podnik marketing?
 Oliver Šiatkovský, NAJ agromanažér 2016, PVOD Madunice, RPPK, Trnava
12.00 – 12.40 Videoprezentácia NAJinovatívnejších strojov roka 2016 – vyhlásenie výsledkov 
 súťaže organizovanej časopisom Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
13.45 – 15.30 Obed, rozhovory

SÚŤAŽ O NAJINOVATÍVNEJŠÍ STROJ ROKA 

Výsledky podľa hodnotenia poroty:

Kategória samohybné stroje
1. Traktory Fendt radu 1000
2. Kombajny John Deere série T
3. Kombajn Claas Lexion 780

Kategória ťahané stroje
1. Rozhadzovač Kuhn Axis EMC
2. Sejací stroj Pöttinger Aerosem PCS
3. Postrekovač HORSCH Leeb LT

Výsledky podľa hodnotenia čitateľov Modernej mechanizácie:

1. Dvojúčelové vozy Krone radu ZX
2. Postrekovač Agrifac Condor
3. Postrekovač Lemken Vega 12

SÚŤAŽ O CENU VEĽTRHU AGROSALÓN 2017

Počas veľtrhu bolo udelených niekoľko významných ocenení. V piatich kategóriách boli slávnostne 
udelené „Ceny veľtrhu Agrosalón 2017“. Súťaž bola zameraná na exponáty, ktoré boli vystavené na 
veľtrhu, dosahovali parametre svetovej úrovne, alebo určovali trend vývoja v danom odbore. 
Novinkou medzi cenami bola mimoriadna cena riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO , š. p. 
ktorou sme chceli poďakovať vystavovateľovi za zásluhy a dlhoročnú spoluprácu s našim výsta-
viskom. 

V kategórii Stroje a technológie v rastlinnej výrobe cenu získala nominácia:
TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR – JCB LOADLL 541-70 AGRIPRO 
AGROTRADE GROUP, spol. s r. o., Rožnava
Pri udeľovaní ceny komisia ocenila vysokú univerzálnosť využitia na báze uplatnenia modernej 
inovácie konštrukčného riešenia. 

V kategórii Stroje a technológie v živočíšnej výrobe cenu získala nominácia:
MooMonitor+ Monitor detekcie ruje a zdravia
Merkanta international, spol. s r. o., Bratislava.
Pri udeľovaní ceny komisia ocenila skutočnosť, že zariadenie poskytuje vysoké možnosti využitia  
pri detektovaní zdravotného stavu a ruje zvierat s podporou softvérového riešenia.

V kategórii Lesné stroje na ťažbu a manipuláciu cenu získala nominácia:
AMKODOR 2242 B
Conmil, s. r. o., Veľký Krtíš 
Ocenený exponát sa vyznačuje všestrannou možnosťou využitia v lesnom hospodárstve  pri ťažbe 
dreva a pri dopravno manipulačných operáciach. Svojou univerzálnosťou nahrádza použitie 
ďalších strojov.

V kategórií Komunálna technika na úpravu obecných plôch a starostlivosť o krajinu 
cenu získala nominácia:
Malotraktor VEGA K105 R
ADACOM progatec, s. r. o., Žilina
Široké uplatnenie flexibilného prevodového ústrojenstva, ktoré zabezpečuje efektívnu prácu v ko-
munálnych podmienkach a vysokú manevrovateľnosť v stiesnenom priestore.



Čestné uznania veľtrhu získali: 

GOLDONI TRANSCAR 25SN
Agropret Pulz, a. s.
Všestrannosť použitia v lese, komunálne, poľnohospodárske aj farmárske účely. Originalita stroja 
spočíva vo výbornej obratnosti a priechodnosti stroja. Trojstranné hydraulické vyklápanie korby 
poskytuje jednoduchú manipuláciu s nákladom

HYDROGENERÁTOR PIVOTOVÝCH ZAVLAŽOVAČOV
AGREF, spol. s r. o., Komárno, Ďulov Dvor
Výhody navrhovaného riešenia sú úspora nákladov na pohonné hmoty a v prípade elektrocentrály 
úplné vylúčenie nákladov na osadenie podzemného elektrického kábla. Nezanedbateľný je aj eko-
logický prínos zariadenia.

Mimoriadna cena:

Novinkou medzi cenami bola mimoriadna cena riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. 
Pán riaditeľ sa rozhodol udeliť cenu za najväčšiu expozíciu spoločnosti AGROTRADE GROUP, spol. s 
r. o., Rožňava

NÁVŠTEVNÍCKA SÚŤAŽ NA VEĽTRHU AGROSALÓN 2017

Každá zakúpená vstupenka na veľtrh Agrosalón 2017 bola zlosovateľná. Do žrebovania o hodnotné 
ceny sa mohol zapojiť každý návštevník po vyplnení údajov na zlosovateľnom kupóne, ktorý bol 
súčasťou vstupenky, a ten následne vhodil do žrebovacieho osudia v pavilóne M4. Zlosovateľné 
kupóny do žrebovacieho osudia mohli byť vhodené už 28. 3. Samotné žrebovanie začínalo až 29. 
3. o 14.00 a konalo sa každý deň v rovnakom čase až do 1. 4. 2017.

1.cena akumulátorová kosačka Wolf Garten s prídavným akumulátorom 
 od firmy AGROPRET-PULZ, a. s.
2.cena pobyt v Trinity hotels, venuje agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p.
3.cena model Traktora/poľnohosp. techniky, venuje Agrotrade/Profi Press
4.cena poukaz do hotela Zlatý kľúčik, venuje agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p.
5.cena knižný titul od vydavateľstva Profi Press

SPRIEVODNÉ VÝSTAVY

Slovenské poľnohospodárske múzeum si pre návštevníkov veľtrhu Agrosalón pripravilo ukážky 
a sprievodný program. Okrem zastúpenia najmodernejších strojov a technológií od špičkových 
firiem mohli návštevníci veľtrhu vidieť aj mechanizmy a časti expozícií, ktoré zachytávajú poľno-
hospodársku mechanizáciu v minulosti. Jedinečné kusy histórie z depozitára SPM nie je možné 
vidieť nikde inde na našom území. Návštevníci tak mali možnosť porovnať poľnohospodársku 
techniku dneška s históriou.
Expozícia SPM bola sprístupnená počas celého veľtrhu od 28. marca do 1. apríla 2017.

Dynamické ukážky v podobe Traktorparády sa konali v sobotu 1. apríla 2017 počas celého dňa 
na vonkajšej ploche medzi pavilónmi M3 a M4

ZÁVER

Veľtrh AGROSALÓN 2017 sa konal v Nitre po šiestykrát. So svojimi sprievodnými akciami a výs-
tavami, odborným programom a svojím rozsahom bol zameraný na nárast  záujmu vystavovateľov 
a odbornej i laickej verejnosti. Všetky tieto ciele sa podarilo organizátorom veľtrhu dosiahnuť, čo 
len potvrdzuje správnosť myšlienky vzniku samostatného odborného veľtrhu  AGROSALÓN. 

Ďakujeme všetkým vystavovateľom a návštevníkom za aktívnu účasť na veľtrhu a tešíme sa 
na stretnutie na nasledujúcom ročníku na jar v roku 2019!


