
AGROKOMPLEX  a „kráľovské územie LEVa“  

Miestna akčná skupina LEV, o. z , združujúca 31 obcí sa v tomto roku 2010 prezentovala po prvý krát 

na 37. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá sa 

konala v dňoch 19. - 22. 8. 2010 v Nitre. Našu expozíciu ste si mohli pozrieť v pavilóne  M1 spolu s 

ďalšími vystavujúcimi „MASkami“, Národnou sieťou rozvoja vidieka, regionálnymi pracoviskami 

a zahraničnými partnermi.  

Túto  štvordňovú prezentáciu našej MAS LEV zrealizovali Ing. Andrea Hradiská (predseda), Bc. Peter 

Pitoňák (podpredseda), Ing. Katarína Pjatáková (manažérka), Ing. Zuzana Šínova (administratívny 

asistent), Bc. Janka Iľašová (účtovník), Ing. Mariana Malecová (aktivista) a folklórny ľudový súbor 

DOMAŇOVČAN s pásmom pečenie chleba, žatva a život na vidieku v očiach histórie. Avšak ani ďalší 

starostovia a členovia MAS si nenechali ujsť príležitosť byť prítomnými a spoločným autobusom sa 

tak vybrali podporiť ľudový súbor Domaňovčan, stánok  „u LEVa“ i pozrieť si, čo komplex výstavy 

ponúkal.  

Územie a jeho atraktivity sme predstavili návštevníkom formou prezentačných materiálov, letákov, 

pohľadníc, pekárenských výrobkov (rožky, buchty, koláče), kultúrno – vzdelávacím vystúpením 

folkloristov, ktoré zaujalo nielen staršie generácie, pretože dnes sa už len tak nevidí postup pri pečení 

chleba poprepletaný živými pesničkami a anekdotami z bežného života jednoduchých ľudí v spišskom 

nárečí. Stánok priblížil aj „šikovnosť rúk našich otcov a matiek“ – prútené koše (opálky z Olšavice), 

krížikové obrázky, háčkované prestierania (obec Dravce), ľudové kroje z dedinky Vyšné Repaše. 

Malebná príroda dedín a miest, vidiecka architektúra a zvláštnosti kraja ste mohli vidieť 

prostredníctvom digitálnej prezentácie.  

Okoloidúcich návštevníkov  pavilónu najviac zaujímalo: kto sme, čomu sa venujeme, akou formou 

pomáhame vidieku, aké zaujímavosti ponúkame – prírodné prostredie, možnosti turistiky a rekreácie, 

ubytovanie, voľno časové aktivity, športová činnosť, zaujímavé miesta (mlyny, priehrady, jazdenie), 

akcie v našich obciach a mestách. Keďže naše územie predstavuje z prírodného a turistického 

hľadiska pestrú paletu - vytvára dostatočne veľký priestor pre rozvojový potenciál vidieckeho 

cestovného ruchu. Ďalším nemalým prínosom účasti na AGROKOMPLEXE bolo stretnutie sa ďalších 

miestnych akčných skupín podporujúcich život na vidieku v jednotlivých častiach SR (rozvoj 

partnerstiev, výmeny skúseností a informácií, či priateľstiev).    



 

 

   

   


