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Reprezentovali sme naše OZ“Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ na 

Agrokomplexe 2012 v Nitre 

Tak ako každý rok aj tento nebol výnimkou a naše Združenie sme reprezentovali už na 

39.ročníku  medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2012 

v Nitre. Brány výstaviska sa otvorili už vo štvrtok 23. augusta 2012. Počas 4 dní Národná sieť 

rozvoja vidieka SR pripravila prezentáciu aktivít  centrálnej jednotky NSRV SR, jej 

regionálnych pracovísk, implementáciu prístupu Leader na Slovensku, miestnych akčných 

skupín, regionálnych produktov ako aj prezentáciu ľudových tradícii, súčasnosti a budúcnosti 

slovenského vidieka.  

Naše združenie počas celých 4 dní  reprezentovali zamestnanci kancelárie MAS  Mgr. Peter 

Madigár – manažér združenia, Mgr. Oľga Jaroščiaková – účtovníčka a Ing. Martina Olešová – 

administratívna pracovníčka. Veľké poďakovanie patrí  remeselníkovi p. Stanislavovi 

Otrubovi s manželkou  zo Zázrivej, ktorí nás propagovali prostredníctvom zvoncov a rôznych 

ručne vyrobených  výrobkov a taktiež dobrou náladou a spevom.  

 

 

 

Manželia Otrubovci zo Zázrivej 

 

Nechýbal ani sprievodný program v podobe vystúpení folklórnych skupín, kde sme sa tiež 

zaradili so skupinou Heligonkári z Krasnian. Chlapci potešili prítomných hostí veselou 

terchovskou muzikou a spevom. 
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Heligonkári z Krasnian 

 

Schválené MAS SR mali možnosť prihlásiť sa už do 2. ročníka súťaže Najkrajšia fotografia 

z územia MAS. Naše združenie sa prihlásilo do všetkých 6 kategórií. Hlasovanie prebiehalo 

od 15.6. do 31.7.2012 na stránke www.nsrv.sk . Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa 

uskutočnilo počas Vidieckeho večera. Naše združenie získalo v kategórií “Naše Naj“ 3. 

miesto s fotografiou Pltníci na Váhu , ktorej autorom je pán Martin Šmehýl. Touto formou mu 

vyjadrujeme úprimné poďakovanie za poskytnutú fotografiu a zároveň sa  pripájame ku 

gratulácií za pekné umiestnenie v súťaži. 

 

      

Pltníci na Váhu, autor Martin Šmehýl                 Mgr. Peter Madigár, manažér združenia 

      OZ“Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“                                                     

 

http://www.nsrv.sk/
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V sobotu predpoludním sa konala tradičná prehliadka ľudových krojov, ktorá prilákala 

nadšencov a milovníkov ľudových tradícii a obdivovateľov krojov. 

 

Ing. Martina Olešová, administratívna pracovníčka 

 

V spoločnej expozícií NSRV SR sa predstavili regionálne pracoviská NSRV košického, 

prešovského, banskobystrického, trenčianskeho a nitrianskeho kraja, spolu so 

spoluvystavovateľmi z krajín V4 Česká republika, Maďarsko, Poľska.  
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Účasť našej miestnej akčnej skupiny OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ na 

výstave Agrokomplex sa stáva tradíciou a je naším potešením sledovať ako sa každoročne 

rozširuje počet zúčastnených MAS, remeselníkov, umelcov a kolegov zo zahraničia. 

V neposlednom rade sa tu vytvárajú nové kontakty, porovnávajú sa úspechy v činnosti 

a hľadajú sa nové inšpirácie pre rozvoj vidieka medzi partnerskými národnými vidieckymi 

sieťami a miestnymi akčnými skupinami V4. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Martina Olešová 

 administratívna pracovníčka “OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ 
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