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Trenčín, 18. september 2016   

Sobota v Trenčianskom kraji v znamení kvalitných slovenských potravín 

 

V poradí 7. ročník najväčšieho farmárskeho festivalu MňamFest privítal v sobotu 17. septembra 

v  Bánovciach nad Bebravou milovníkov gurmánskych špecialít a kulinárskeho umenia. 

  

Mesto Bánovce nad Bebravou spoločne s farmármi a potravinármi z regiónu usporiadali na 

Námestí Ľudovíta Štúra oslavu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. MňamFest 

má pre našich poľnohospodárov a výrobcov kulinárskych špecialít dlhodobo veľký význam 

a u slovenských konzumentov sa teší nesmiernej popularite. 

 

Tento rok aj za nepriaznivého počasia prišli výrobcov potravín, remeselníkov a prítomných 

poľnohospodárov podporiť viacerí verejní funkcionári. Medzi nimi nechýbali primátor mesta 

Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec, predseda Slovenskej poľnohospodárskej 

a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík či ministerka pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Gabriela Matečná. „Je pre mňa potešením tu byť v pozícii ministerky, pretože 

MňamFest je najväčším festivalom slovenských potravín na Slovenku. Je tu 100% 

poľnohospodárskych produktov, a to je niečo, čo sa mne ako ministerke pôdohospodárstva  

páči najviac. Regionálna potravina, zdravá a čerstvá potravina to je to, čo našim ľuďom prináša 

zdravie a radosť,“ povedala v úvodom príhovore Gabriela Matečná. 

 

Kvalitné domáce slovenské potraviny a výrobky sa čoraz častejšie vyskytujú v slovenských 

domácnostiach, za čo do určitej miery môže aj obľúbenosť MňamFestu. Výrobu a ochutnávku 

tradičných slovenských jedál si opäť po roku vychutnal aj župan Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK) Jaroslav Baška. „Je to oslava práce ľudí, ktorí pracujú v poľnohospodárstve 

a potravinárstve. Ja si hovorím, že niekedy my sami nevieme, čo dobrého doma máme. Vďaka 

MňamFestu máme príležitosť zistiť, že slovenské potraviny a slovenské poľnohospodárstvo je 

naozaj na vysokej úrovni,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška a zároveň sa poďakoval 

všetkým ľudom, ktorí pracujú v poľnohospodárstve a potravinárstve.  

 

Na mieste podujatia bolo prítomných 105 stánkov a predajcov. Na festivale sa predstavila aj 

Stredná odborná škola Pruské, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Pre 

návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program a množstvo sprievodných akcií. 

MňamFest sa aj tento rok konal s finančnou podporou Trenčianskej župy. 

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Matej Plánek, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, matej.planek@tsk.sk, 

mobil: +421/ 901/ 918 137, tel. č..: 032/6555 654. 
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