
Sprievodný program Slovenského poľnohospodárskeho 

múzea – Agrokomplex 2018. 

 

Štvrtok 16.8. 2018 

- Traktorparáda – výstava  a ukážky historických traktorov 

- Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  11:00 a 14:00 hod.)  

- Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice 

- Vozenie na koni 

- Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume, ochutnávka v Pálenici 

- Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovňa oleja, Konzum, 

Rímskokatolícka ľudová škola) 

- Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo 

(začiatok prehliadok o 11:00, 14:00 a 16:00) 

 

 

Piatok 17.8. 2018 

 

- Traktorparáda – výstava  a ukážky historických traktorov 

- Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  11:00 a 14:00 hod.)  

- Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice 

- Vozenie na koni 

- Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume, ochutnávka v Pálenici 

- Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovňa oleja, Konzum, 

Rímskokatolícka ľudová škola) 

- Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo 

(začiatok prehliadok o 11:00, 14:00 a 16:00) 

 



Sobota 18.8. 2018 

 

- Traktorparáda – výstava, jazdy historických traktorov, vybrané dynamické ukážky 

spracovateľských technológií 

- Výstava stabilných motorov  

- Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  11:00 a 14:00 hod.) 

- Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice 

- Vozenie na koni 

- Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume, ochutnávka v Pálenici 

- Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovňa oleja, Konzum, 

Rímskokatolícka ľudová škola) 

- Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo 

(začiatok prehliadok o 11:00, 14:00 a 16:00) 

 

Senobranie – program Slovenského koseckého spolku (skanzen SPM) 

 

10.00 – 17.00 preteky koscov, ukážky senobrania, škola kosenia pre návštevníkov, sprievodný 

hudobný program – skupina TY 2 

Včelárske bzučanie – 3. ročník rezbárskej súťaže (Včelársky skanzen, areál SPM) 

 

9:00   Otvorenie brán včelárskeho skanzenu 

9:10  Začiatok včelárskeho bzučania - ukážky rezbárskych  zručností a vyrezávanie do klátov         

10:00-14:30 Tvorivé dielne pre deti  a súťaž o najkrajší obrázok so včelárskou tematikou 

14:45  Vyhodnotenie a rozdanie cien v súťaži o najkrajší obrázok so včelárskou tematikou 

16:00 Ukončenie 

Celodenný sprievodný program: Prezentácia včelárskych pomôcok a predaj; ochutnávka 
medu, medoviny s možnosťou si zakúpiť produkty; premietanie filmov so včelárskou 
tematikou; možnosť pozorovania živých včiel; informovanie o pôsobení SZV ZO 
Nitra  a možnosť prihlášky do SZV. 

 
 

Nedeľa  19.8. 2018 

 

- Traktorparáda – výstava, jazdy historických traktorov, vybrané dynamické ukážky 

spracovateľských technológií 

- Výstava stabilných motorov  

- Ukážky lisovania oleja (skanzen SPM, objekt Lisovňa oleja o  11:00 a 14:00 hod.) 

- Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice 

- Vozenie na koni 

- Ochutnávka melta kávy v historickom Konzume, ochutnávka v Pálenici 

- Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn Franková, Lisovňa oleja, Konzum, 

Rímskokatolícka ľudová škola) 

- Prehliadky expozícií Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo 

(začiatok prehliadok o 11:00 a 14:00) 

 

 

 


