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Správa z realizovanej aktivity 

 

V piatok a sobotu - 17. a 18. mája 2019 sa v areáli výstaviska Expo Center Trenčín uskutočnil už 4. ročník 

výstavy slovenských potravinárskych a nepotravinárskych produktov Chuť Slovenska. Súbežne sa konali 

podujatia REGION TOUR EXPO (8. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov), Torty & svet pečenia (7. 

ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy) a tohtoročná novinka Detský svet (rodinný detský festival).  

Cieľom aktivity bola propagácia poľnohospodárskych a potravinárskych subjektov z územia 

Trenčianskeho kraja, podpora kvalitných a jedinečných regionálnych produktov, zdravej výživy na 

dvojdňovej regionálnej výstave a informovať o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020.  V stánkoch 

regionálnych producentov z územia Trenčianskeho kraja sa tento rok prezentovalo 12 slovenských 

spoločností: 

o  Ing. Vojtech Tĺčik, PhD. 

o  PD Slatina nad Bebravou 

o  Poľnohospodárske družstvo Brezina Pravotice 

o  PD Inovec Trenčianske Stankovce 

o  Poľnohospodárske družstvo Čachtice (Vinárstvo Čachtické Chotáre) 

o  VAGRICOL & Co., s.r.o. (Gazdovstvo Uhliská) 

o  HERBEX, s.r.o. 

o  Ovosad, spol. s r.o. 

o  Biomila, spol. s r.o. 

o  Poľnohospodárske družstvo Bošáca 

o  Bc. Jaroslav Ferianec 

o  Agrosúča a.s. 

A ponuka špičkových produktov týchto spoločností bola naozaj široká: mliečne výrobky (čerstvé mlieko, 

syry, tvaroh, ochutené mlieka, jogurty, ...), mäsové výrobky (klobásy, paštéty, párky, jaternice, oškvarky, 

salámy, slanina ...), rôzne druhy medov, včelí peľ, propolis, sušené ovocie, džemy, slivkový lekvár, mušty, 

biele, červené a ružové vína, špaldové múky a krupica, celozrnné cestoviny, ostatné výrobky zo špaldy, 

porciované, sypané a rozpustné čaje, konopný, makový a ľanový olej, bioprodukty z ovocia, sušené 

ovocie alebo lekvár v čokoláde. Počas slávnostného otvorenia výstavy manažér regionálnej antény NSRV 

SR pre Trenčiansky kraj návštevníkov upozornil na význam podpory regionálnych producentov potravín 

a potrebe výchovy a informovanosti mladých spotrebiteľov. Významným prvkom inovácie výstavy Chuť 

Slovenska bola práve zvýšená propagácia regionálnych potravinárskych producentov, z ktorých viacerí 

prišli ponúkať novinky vo svojom výrobnom programe.  

Návštevníci výstavy mohli získať informácie o NSRV SR, PRV SR 2014 – 2020, o zrealizovaných projektoch 

súvisiacich s rozvojom vidieckeho cestovného ruchu napr. agroturistických zariadeniach, cyklotrasách, 

turistických zaujímavostiach, možnostiach využitia voľného času na slovenskom vidieku a tipoch na 

vhodné dovolenkové miesta, a pod. aj vo výstavných expozície Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je 

hostiteľskou organizáciou centrálnej jednotky NSRV a Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky 

a Trnavský kraj.  

Regionálni producenti ocenili možnosť prezentácie svojej činnosti na výstave, dobrú prípravnú časť 

podujatia i samotnú spoluorganizáciu výstavy RA NSRR SR pre Trenčiansky kraj, priamu interakciu medzi 
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vystavovateľmi a návštevníkmi. Viacerí producenti prejavili záujem o účasť aj na ďalších podujatiach 

organizovaných RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj.  
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