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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 7. apríl 2016 
Expo Center Trenčín opäť ponúka tradičné výstavy 
 

Výstavisko Expo Center Trenčín je už tradičným dejiskom výstav Záhradkár, Včelár, 

Poľovníctvo a Zdravý životný štýl. Inak tomu nie je ani tento rok. V stredu 6. apríla 2016 

slávnostne otvorili 22. ročník veľtrhu Záhradkár, 20. ročník výstavy Včelár, 9. ročník 

výstavy Poľovníctvo a 18. ročník výstavy Zdravý životný štýl. 

 

Trenčiansky župan sa veľtrhu zúčastnil už po niekoľkýkrát. ,,Som veľmi rád, že sa 

opätovne po roku stretávame. Chcem poďakovať vedeniu výstaviska, resp. 

organizátorom, že takýmto spôsobom umožňujú prezentovať veľa vecí z oblasti 

záhradníctva, včelárstva, poľovníctva a zdravého životného štýlu. Celá výstava ponúka 

množstvo dobrých, zaujímavých vecí, ľudia si taktiež môžu vypočuť prednášky na rôzne 

témy,“ uviedol pri slávnostnom otvorení predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslav Baška. 

 

V prípade záujmu môžete výstavu navštíviť od 6. apríla 2016 – 9. apríla 2016. Pre viac 

informácií o programe stačí kliknúť na www.expocenter.sk. 

 

Slávnostného otvorenia sú zúčastnil i generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka 

a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Martin Barbarič, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory 

Trenčín Miroslav Maxon, primátor mesta Dubnica nad Váhom Jozef Gašparík, rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, generálny riaditeľ 

výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín Pavol Hozlár, predseda Republikového výboru 

Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ) Eduard Jakubek, predseda Slovenského zväzu 

včelárov (SZV) Ľudovít Gál, čestný predseda Republikového výboru SZZ Ivan 

Hričovský, tajomník Republikového výboru SZZ Juraj Korček, tajomník Združenia 

výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Július Forsthoffer, regionálna hygienička 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Ľudmila Bučková, 

výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov koní na Slovensku František Grácz, spoluzakladateľ 

veľtrhu Záhradkár Jozef Dukes, spoluzakladateľ veľtrhu Záhradkár Štefan Šimák, 

tajomník oblastnej komory Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne Rajmund 

Rapaič a množstvo návštevníkov. 
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