
Agrotravel 2012, Kielce 

Poľsko 

 

     V dňoch 20. – 22. apríla sme prijali pozvanie a zúčastnili sa spolu s Národnou sieťou 

rozvoja vidieka a inými miestnymi akčnými skupinami zo Slovenska 4. ročníka 

medzinárodného veľtrhu vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky pod názvom 

Agrotravel 2012, ktorý sa konal v poľskom meste Kielce.  

      

Naše územie MAS LEV sme prezentovali propagačnými materiálmi a produktmi z ekofarmy 

Afrabio Zuzany Homolovej, ktorá so sebou priniesla bylinné výťažky a ovčie výrobky ako syr a 

tvaroh. Návštevníci výstavy sa pri našom stánku pristavovali nielen z dôvodu zvedavosti 

a hladu po informáciách a možnostiach agroturistiky v našom regióne, ale aj preto aby sa 

podelili so zážitkami a skúsenosťami v našom území, ktoré navštívili, vyslovili obdiv 

a poďakovanie za kvalitné služby a pohostinnosť. Popritom ich zaujali regionálne výrobky, 

ktoré mali možnosť ochutnať a zároveň sa mohli poradiť o zdravotných problémoch 

s možnosťou liečby rastlinnými výťažkami na čisto prírodnej báze. 

     

Svojou návštevou nás poctila aj poľská delegácia v zložení ministerky Catherine Sobierajska, 

námestníka ministerstva športu a cestovného ruchu, ministra Andrzej Butra a námestníka 

ministerstva poľnohospodárstva a vidieka. Celú delegáciu sprevádzala Ing. Malvína Gondová, 

manažérka Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

      

Na výstave sa okrem miestnych akčných skupín predstavil aj miestny cestovný ruch, aktivity 

ktorého sú zamerané na rozvoj vidieka a poľnohospodárstva a snažia sa pritiahnuť pozornosť 

podnikateľských subjektov špecializujúcich sa na turistické služby z domova i zo zahraničia. 

Nechýbali ani sprievodné akcie, kde sa predstavili ľudové súbory zo všetkých krajín, folklór, 

zvyky, každodenný život a tradície. Aj naša spoločná slovenská expozícia sa mohla popýšiť 

krásnym spevom z dielne mužskej speváckej skupiny Lidovec pochádzajúcej zo Združenia 

mikroregiónu Svornosť a taktiež od zástupcov dvoch folklórnych skupín Geľovianka 

a Prenčovan z územia MAS Zlatá cesta. Návštevníci mali možnosť ochutnať aj regionálne 

produkty a dobroty z jednotlivých prezentovaných území (ryby a výrobky z nich, ovocie, 

zelenina, nápoje, med a jeho produkty, tradičné jedlá – bezmäsité ale aj mäsového 

charakteru. 

      

Celkovo sa na veľtrhu prezentovalo 140 vystavovateľov z Poľska, Slovenska, Maďarska 

a Litvy. Výstava so sebou zároveň priniesla množstvo nových kontaktov a potencionálnych 

partnerstiev k spolupráci. 

V Levoči dňa 23.4.2012 

 

                                                                                                     Ing. Zuzana Šínová                                                                                        

administratívny asistent OZ MAS LEV, o.z. 


