
Zo salaša do mesta 2017  

 

Správa z realizovanej aktivity  

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj spolu s Regionálnou poľnohospodárskou 

a potravinárskou komorou Považská Bystrica zorganizovali podujatie Zo salaša do mesta. 

Zúčastnili sa ho viacerí farmári – ovčiari z okolitých obcí a taktiež remeselníci, ktorí sú 

s ovčiarstvom veľmi úzko spätý (priadka, zvonkár, fujarista). Podujatie sa uskutočnilo dňa 8. 

apríla 2017 pri mestskom úrade v Považskej Bystrici pod záštitou primátora Považskej 

Bystrice, ktorý na začiatok predniesol úvodné slovo a privítal účastníkov podujatia. Celým 

podujatím sprevádzal moderátor Eduard Janíček, podpredseda Zväzu chovateľov oviec a kôz 

na Slovensku. Hosťom podujatia bol Ing. Karol Herian, CSc. špecialista v oblasti spracovania 

mlieka. Vo svojom príhovore predstavil pozitívne účinky mlieka a mliečnych výrobkov, najmä 

bryndze pre ľudský organizmus a vyzval na ich pravidelnú konzumáciu, ktorá na Slovensku 

nižšia ako vo vyspelejších krajinách EÚ. 

Podujatie sa tiež nieslo v duchu prípravy tradičných slovenských jedál z jahňacieho a ovčieho 

mäsa a ovčieho mlieka (najviac z ponuky zaujali jahňacie na srbský spôsob a 100% bryndzové 

halušky) a ponuky ovčích produktov – širokého sortimentu rôznych druhov ovčích syrov, 

žinčice, bryndze, nití, jogurtov, baraních a jahňacích klobás. 

Súčasťou programu podujatia boli aj sprievodné zážitkové akcie ako súťaž v pití žinčice, 

ukážky plstenia a ťahania syrových nití. Malé deti mohli spoznať živé ovečky a jahniatka 

v ohrade, nakresliť krásne obrázky a získať syrovú ovečku. Veľký záujem účastníkov vzbudili 

aj ukážky strihania oviec, činnosti, s ktorou sa bežní ľudia dnes už nestretajú. Mnohí strihanie 

oviec videli prvýkrát vo svojom živote. 

Ako potvrdili viacerí ovčiari, na mliečne výrobky sú spotrebitelia už zvyknutí, je potrebné sa 

zamerať aj na propagáciu a osvetu ohľadom jahňaciny a pokúsiť sa naštartovať nový trend – 

zvýšiť dopyt po tomto mäse. Každý z návštevníkov si mohol nájsť a ochutnať produkty svojho 

obľúbeného farmára. Organizátori aj návštevníci tohto zaujímavého podujatia ho zhodnotili 

veľmi pozitívne a tešia sa na jeho pokračovanie v ďalších rokoch.  
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