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Správa z realizovanej aktivity 

 

Tento rok sa po jubilejný desiaty krát otvorili brány najznámejšieho festivalu dobrého jedla a pitia 

z nefalšovaných farmárskych surovín Mňam Fest v Bánovciach nad Bebravou. Toto jedinečné 

podujatie spojené s prezentáciou farmárov, potravinárov, obcí a predajcov tradičných domácich 

produktov a jedál sa začalo v dopoludňajších hodinách sprievodom kočov s konskými záprahmi, ktoré 

priviezli k hlavnému pódiu hostí. Tohtoročný Mňam Fest slávnostne otvorili predseda Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory p. Emil Macho spolu s ministerkou pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR p. Gabrielou Matečnou, županom Trenčianskeho samosprávneho kraja p. 

Jaroslavom Baškom, poslancom NR SR Antonom Hrnkom a ďalšími pozvanými hosťami. Program 

prebiehal na hlavnom bánoveckom námestí a priľahlých uliciach. Tisícky návštevníkov mali možnosť 

ochutnať čerstvo pripravené najtypickejšie regionálne jedlá, na ktoré im pripravili farmári, výrobcovia 

z regiónu a priľahlých obcí. Celodenný kultúrny program s ľudovými tancami a spevom folklórnych 

súborov a tanečných skupín prebiehal na hlavnom a vedľajšom pódiu a pre deti bola k dispozícii 

detská zóna so špeciálnym programom s výstavou zvierat a zaujímavými vedomostnými hrami. 

Súčasťou farmárskeho trhu bola výstava  poľnohospodárskej techniky, súťaže, ako napríklad súťaž 

o najkrajšie jablko, súťaž vo výrobe klobás na traktorovej vlečke, súťaž v dojení kôz, voz plný chutnej 

zeleniny, ukážky podkúvania koní, ochutnávka jogurtov a mliečnych výrobkov Slovenskej Mliečnej 

rodiny a nechýbala ani bohatá tombola. Súčasťou festivalu bolo aj odovzdanie dožinkového venca do 

rúk predsedu SPPK p. Macha a poďakovanie za tohtoročnú žatvu s doprovodom členov miestneho 

folklórneho súboru. MňamFestu prialo aj počasie, celý deň svietilo slnko a účasť ľudí z celého regiónu 

bola veľmi vysoká.  Návštevníci odchádzali spokojní s taškami nakúpených regionálnych produktov 

a na otázku, či prídu aj o rok, povedali, že určite.  

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj mala svoj stánok, v ktorom poskytovala informácie o 

činnosti a úlohách NSRV SR, o možnostiach poskytovania NFP z PRV SR 2014-2020 a poradenstvo 

týkajúce sa rozvoja vidieka na Slovensku a v území Trenčianskeho kraja.  

 

Závery z aktivity:  

 na podujatí získali návštevníci aj prezentujúci farmári/potravinári informácie o Programe 

rozvoja vidieka SR 2014-2020 a o možnostiach poskytnutia NFP z tohto programu 

prostredníctvom stánku RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj 

 pozitívne reakcie verejnosti na dobre zorganizované podujatie, prezentujúcich producentov 

domácich potravín a jedál a na účasť a podporu tohto podujatia prostredníctvom RA NSRV SR 

pre Trenčiansky kraj 

 predstavenie a prezentácia úspešných žiadateľov – farmárov/potravinárov z PRV SR 2014-

2020 
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