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Výstava tradícií poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na Slovensku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky opätovne prijalo záštitu nad
39. ročníkom medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex Nitra.
Medzinárodná výstava Agrokomplex prebiehala v dňoch od 23. augusta do 26. augusta 2012.
Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV, o. z., zastupujúce 31 obcí, sa prezentovalo tento
rok už po tretí raz. Expozíciu našej MAS, alebo ostatných akčných skupín, Národnej siete rozvoja
vidieka, regionálnych pracovísk a zahraničných zástupcov ste si mohli pozrieť v pavilóne M1. Na
tejto štvordňovej prezentácii boli zastupujúcimi členmi združenia Ing. Žaneta Mareková (manažérka
pre publicitu), Ing. Mariana Malecová (administratívny asistent, administrátor webovej stránky).
Levie územie odhalilo svoje krásy návštevníkom formou prezentačných a propagačných
materiálov, letákov s tematikou MAS LEV, pohľadníc, časopisu Kráľovské územie LEVA, ale hlavne
ústnou prezentáciou vystavovateľov. Účastníci, ktorí sa pristavili pri stánku mali záujem o informácie,
ktoré sa týkali aktivít podieľajúcich sa na vzniku združenia, jeho fungovaniu, organizačnej štruktúre.
Otázky boli smerované aj na konkrétne projekty realizované u nás, možnosti oddychu počas „zelenej
dovolenky“ a vidieckej turistiky (voľno-časové aktivity, ubytovacie kapacity). Nejedno oko zablúdilo
aj na vystavované tradičné produkty z našej lokality (tkané koberce, háčkované prestierania, ručné
výrobky, maľované obrázky miestneho remeselníka a pestré sviečky rôznych tvarov a farieb. Život
v MAS, aktivity a ukončené projekty členov združenia bolo možné vidieť aj na prezentačných
plagátoch a na banery. Tento ročník mal predsa jednu odlišnosť od predchádzajúcich ročníkov.
V stánku sa s nami predstavil aj náš zahraničný, český partner RÝMAŘOVSKO zo severnej Moravy.
Mnohých zaujímala aj oblasť našej spolupráce, ktorou je v súčasnosti implementácia projektu
spolupráce, pod názvom Kde bolo, tam bolo ..., venovaný rozvoju cestovného ruchu, značeniu
turistických trás, tradíciám a podpore „živej kultúry“ v regióne.
Tejto najnavštevovanejšej výstavy svojho druhu sa zúčastnili aj Ľubomír Jahnátek, minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a premiér Róbert Fico.
Súčasťou výstavy Agrokomplex boli aj Národná výstava hospodárskych zvierat, Regióny
Slovenska - výstava vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov, COOPEXPO – medzinárodná
družstevná kontraktačno–predajná výstava spotrebného tovaru, Obnoviteľné zdroje energie,
Živnostenské trhy a výstavy Zdravie – krása – relax a Ezoterika od A po Z.
Nemožno zabudnúť ani na myšlienku partnerstva a výmenu mnohých informácií medzi miestnymi
akčnými skupinami z jednotlivých kútov našej krajiny, ktorá je dôležitá v kontexte regionálneho
rozvoja.
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Ing. Mariana Malecová

