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Trenčín, 21. október 2016 
Areál výstaviska Expo Center dnes a zajtra ovládne zdravý životný štýl 
 

 

V areáli výstaviska Expo Center v Trenčíne sa v piatok 21. októbra 2016 uskutočnilo slávnostné 
otvorenie 5. ročníka Senior Expo, výstavy potrieb pre seniorov. Okrem toho si návštevníci mohli 
pozrieť aj 7. ročník výstavy ovocia, potrieb pre záhradkárov a farmárskych potrieb pod názvom 
Jahrada a 3. ročník výstavy zameranej na zdravý a harmonický spôsob života pod názvom Zdravie 
a Harmónia, ktorých program pokračuje aj v sobotu 22. októbra 2016. 
 
Výstavy otvoril Pavol Hozlár, generálny riaditeľ výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín. Prítomným 
sa potom prihovoril podpredseda vlády Slovenskej republiky (SR) pre investície a informatizáciu 
Peter Pellegrini, ktorý ocenil zachovávanie tradícií v ovocinárstve a záhradkárčení a tiež význam 
výstavy Senior Expo. „Naši seniori sú veľmi aktívni, životaschopní ľudia, ktorí chcú ešte prežiť čo 
najkvalitnejšiu jeseň svojho života. Som rád, že sa tu budú môcť informovať o novinkách, ktoré na 
trhu pre seniorov existujú, o kvalitných službách, ktoré sú im poskytované, budú môcť hovoriť 
o svojom zdravotnom štýle, a tak to má byť, pretože naši seniori si zaslúžia, aby sme sa im venovali, 
zaslúžia si našu vďaku. Som rád, že Senior Expo sa koná v mesiaci október, v mesiaci úcty 
k starším. Aj preto som sem prišiel, aby som sa poklonil tomu, čo seniori za svoj život pre Slovenskú 
republiku urobili a čo jej odovzdali,“ uviedol podpredseda vlády.  
 
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa na úvod poďakovala 
všetkým ovocinárom a záhradkárom a zhodnotila význam výstavy Jahrada. „Výstava Jahrada je 
oslavou úrody, ovocia, záhradkárov a vhodným spôsobom prezentuje to, čo vieme doma 
vypestovať. Dnešná výstava má za cieľ propagovať ovocie, ktoré je naše, ktoré je zdravé, ktoré je 
čerstvé, ktoré je domáce. Som potešená, že slovenské ovocie v konkurencii s európskym ovocím 
zohráva veľký prím,“ uviedla.  
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška v úvode svojho príhovoru vyzdvihol 
dôležitosť všetkých výstav. „Som rád, že môžeme byť pri otvorení tradičných troch výstav, ktoré sa 
tu konajú už niekoľko rokov za sebou. Tieto tri výstavy majú jedného spoločného menovateľa, jedno 
spoločné, a to, že podporujú zdravý životný štýl. O zdravom životnom štýle sa strašne veľa rozpráva, 
píše sa v novinách, v televíziách, veľa sa o ňom hovorí, a preto si myslím, že práve táto výstava by 
mala trošku ľudí, ktorí zdravý životný štýl nedodržiavajú tzv. nakopnúť pri rôznych prednáškach, 
ktoré tu budú počas dnešného dňa organizované. Som tiež rád, že všetci dnes ukážu svoje umenie 
a snahu, ktorú počas roka dali do vecí, ktoré dnes uvidíte.“ Na záver poďakoval seniorom za ich 
aktívny prístup k životu. „Som veľmi rád, že dnes sa koná aj Senior Expo, pretože Trenčiansky 
samosprávny kraj má naozaj dobrú dlhoročnú spoluprácu s Krajskou organizáciou Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Trenčín a mám možnosť sa s nimi stretávať na podujatiach, ktoré 
organizujú. Som rád, že žijú život naozaj aktívne, že jeseň svojho života prežívajú možno niekedy 
oveľa aktívnejšie ako mladší ľudia. Chcem Vám poďakovať za to, ako sa k aktívnemu životu 
staviate.“ 
 



Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, www.tsk.sk, 

www.facebook.com/trencianskazupa 
 

Otvorenia výstav sa zúčastnili viacerí významní hostia, medzi nimi aj profesor Ivan Hričovský, ktorý 
je spolu s Borisom Horákom autorom stolového kalendára pre rok 2017 s názvom Rok v záhrade, 
ktorý sa slávnostne krstil na otvorení výstavy Jahrada. Profesor Ivan Hričovský bol zároveň 
ocenený pamätnou medailou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory SR a ocenenie 
si prebral aj od Ovocinárskej únie SR. V rámci výstavy Jahrada sa vyhlasovali aj výsledky súťaže 
Jablko roka 2016 a O najkrajšie jablko. Na výstave sa kvôli tohtoročným jarným mrazom vystavovalo 
iba 1 068 jabĺk, po iné roky to býva okolo 1 800 jabĺk.   
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