
 

 

  

 
  



 

 

  

AGROKOMPLEX 2022 
NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT POĽOVNÍCTVO A 

PRÍRODA 

Termín konania: 18. - 20.8.    9:00 – 18:00 
21.8.2022    9:00 – 17:00 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Partneri: Slovenská poľovnícka komora, Slovenský rybársky zväz, 
NPPC – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Výskumný ústav živočíšnej výroby, Zväzy chovateľov 
hospodárskych zvierat a drobnochovu, ÚKSUP, Poľnoinfo 
Plemenárska inšpekcia SR, Plemenárske služby SR, š. p. 
SPPK, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra 

Slávnostné otvorenie 
veľtrhu 

18.8.2022, pavilón K 

Počet vystavovateľov: 
Počet zastúpených krajín: 
Výstavná plocha: 
Počet návštevníkov: 

416 
9 (SK, CZ, HU, PL, AT, IT, IZR, BG, SRB) 
59726 m2 

82 108 

 
47. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex sa konal 
spolu s 15. ročníkom Národnej výstavy hospodárskych zvierať v termíne 18. – 21.8.2022. 
Súbežne s výstavami prebiehala aj Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou 
„Poľovníctvo a príroda“. 
 

 



 

 

  

Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili predstavitelia Národnej rady SR, vlády SR, 
rezortných i stavovských potravinárskych, poľnohospodárskych i poľovníckych organizácií. 
 

 

 
 



 

 

  

Po slávnostnom otvorení výstavy Agrokomplex 2022 prišlo na rad otvorenie výstavy Poľovníctvo 
a Príroda 2022. Výstava sa uskutočňuje na Slovensku podľa zákona len raz za 5 rokov.  

 
Program prvého výstavného dňa pokračoval otváracím ceremoniálom 15. ročníka Národnej 
výstavy hospodárskych zvierat, v rámci ktorého vystúpil s programom Národný žrebčín 
Topoľčianky. 

 



 

 

  

 
OCENENIA 
Minister Samuel Vlčan udelil vo štvrtok na slávnostnom galavečere 18 rezortných vyznamenaní, 
5 špeciálnych cien ministra a spolu s NÁRODNÝM VÝSTAVISKOM agrokomplex, š. p. udelil 5 
ocenení Zlatý kosák vystavovateľom v kategórii rastlinná výroba a mechanizácia.  

 



 

 

  

Počas výstavy bolo udelených niekoľko významných ocenení. V rámci Národného programu 
podpory poľnohospodárskych produktov a potravín minister pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka slávnostne udelil ocenenia Značka Kvality SK vybraným poľnohospodárskym produktom 
a potravinám.  

 

ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM 

Hlavnou témou 47. ročníka výstavy Agrokomplex bolo precízne a regeneratívne 
poľnohospodárstvo, ktorému bol venovaný štvordňový program prednášok v pavilóne M3.  
V piatok 19.8. sa uskutočnil Odborný seminár k uhlíkovej a vodnej banke krajiny.  

 



 

 

  

 

Diskusné okrúhle stoly sa venovali témam: Aktualizácia Registra poľnohospodárskych 
produkčných blokov (LPIS) každoročne znižuje výmery pôdy. Prečo je to tak?; Inovatívne 
prístupy k poľnohospodárskej výrobe; Potravinová a nutričná gramotnosť 

 



 

 

  

POĽNOHOSPODÁRSKA TECHNIKA 

 

Na voľnej ploche E mali návštevníci možnosť prezrieť novinky poľnohospodárskej tehcniky. 
Návštevníci mohli vidieť značky Valtra, Claas, Massey Ferguson, Kverneland, DEutz Fahr, Temak, 
Farmtrac, Solism, Branson, Hofman, Bašak, ale aj traktory CASE IH, KUBOTA a ANTONIO 
CARRARO, samochodný postrekovač HORSCH a slovenský výrobok - postrekovač GREENPON, 
malotraktory Captain, vlečky za traktor Hummel, pluhy Aktaslar, postrekovače Lusna, 
mulčovače a rotavátory Cosmo či kultivátory do sadov a viníc BFM Italy.  

 



 

 

  

KULTÚRNY PROGRAM 

Sprievodný program výstavy tvorili vystúpenia folklórnych skupín a dyhovej hudby v rámci 
Národnej siete rozvoja vidieka v pavilóne M2. Súčasťou výstavy boli aj tradičné Farmárske trhy 
ponúkajúce produkty od lokálnych pestovateľov a producentov.  

 

 



 

 

  

Ani v tomto roku nechýbala poradenská služba Slovenského zväzu záhradkárov, vyhodnotenie 
súťaže Ovocie a Zelenina roka, či ukážky strihania ovocných stromčekov.  

 

Sprievodný program výstavy dotvárali aktivity Slovenského rybárskeho zväzu a špecializovaných 
chovateľských zväzov, ktoré ponúkli návštevníkom celodenný program v časti areálu živočíšna 
výroba, ako napríklad westernové vystúpenia, či ťažký ťah jednozáprahov. 

 



 

 

  

 

K výstave Agrokomplex patrí už tradične aj Nitrianska poľná železnica, ktorá vozila návštevníkov 
po okruhu Skanzen a následne aj do prednej – výstavnej časti areálu výstaviska.  

 

Termín budúcoročnej výstavy je plánovaný na 17. – 20.8.2023 


