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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 13. máj 2016 

Príďte navštíviť už 5. ročník výstavy Region Tour Expo v Trenčíne 

 

V piatok 13. mája 2016 slávnostne otvorili už 5. ročník výstavy Region Tour Expo v Trenčíne. 

Dvojdňová výstava odštartovala v piatok 13. mája a navštíviť ju môžete aj v sobotu 14. mája 2016 

v priestoroch výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín. Okrem veľtrhu Region Tour Expo, resp. výstavy 

cestovného ruchu regiónov, súčasne prebiehajú aj výstavy Torty a svet pečenia, Chuť Slovenska a 

Ľudové umelecké remeslá. 

 

Slávnostného otvorenia sa v piatok 13. mája 2016 zúčastnila veľvyslankyňa Slovinska v Slovenskej 

republike (SR) Bernarda Gradišnik, člen veľvyslanectva Česka v SR Jaroslav Kalfiřt, predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák, 

podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a zároveň predseda krajskej organizácie cestovného 

ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj Jozef Štrba, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja 

József Berényi, podpredseda TSK Jozef Trstenský, riaditeľ Úradu TSK a zároveň predseda KOCR 

Trenčín región Juraj Gerlici, riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská, rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, generálny riaditeľ Expo Center, a. s., Trenčín 

Pavol Hozlár, primátori resp. starostovia obcí, ďalší významní hostia, vystavovatelia a návštevníci. 

 

Veľvyslankyňa Slovinska v SR Bernarda Gradišnik v úvode pozdravila návštevníkov podujatia: ,,Je mi 

cťou, že vás môžem pozdraviť pri otvorení tohtoročného Region Tour Expo. O to viac, že tento rok sa 

po prvýkrát na ňom predstaví aj Slovinsko. Slovinsko venuje v posledných rokoch veľkú pozornosť 

práve cestovnému ruchu. Podobne ako naša krajina, aj Slovensko je krajinou mnohých kultúrnych 

a prírodných zaujímavostí a vynikajúcej gastronómie.“ Veľvyslankyňa zároveň pozvala prítomných do 

výstavného stánku Slovinska. Na jej slová nadviazal predseda TSK Jaroslav Baška: ,,Som veľmi rád, 

že táto výstava je v poradí už piatou a že si na ňu vždy nájdu cestu vystavovatelia z rôznych regiónov 

a tiež veľa záujemcov. Myslím, že si často ani neuvedomujeme, čo všetko v našom regióne máme. 

Práve počas týchto dvoch dní je priestor na to, aby sme ľuďom ponúkli to, čo Trenčiansky kraj má.“ 

 

Počas výstavy si ľudia majú možnosť prejsť stánky, ktorých obsahom sú rôzne turisticky atraktívne 

miesta, ale aj kulinárske dobroty, či pozrieť si prezentáciu viac ako 50 remeselníkov v rámci výstavy 

Ľudové umelecká remeslá. Jednou z vystavovateľských organizácií je aj KOCR Trenčín región. ,,Ako 

KOCR sa na veľtrhu prezentujeme po prvýkrát. Našim hlavným mottom je objavovať skryté poklady 

regiónu Trenčín. Prvé dva sme predstavili práve dnes – Čachtické podzemie a projekt Bačova cesta. 

Čachtický hrad resp. Čachtické podzemie je lokalita, ktorá bola donedávna neprístupná verejnosti, ale 

vďaka práci dobrovoľníkov a miestneho poľnohospodárskeho družstva sa podarilo tento priestor vyčistiť, 

upraviť a spraviť ho prístupným pre verejnosť. Bačova cesta je projektom, ktorý spája salaše v Žilinskom 

a Trenčianskom kraji. Chceli by sme poukázať na dva salaše v rámci Bačovej cesty – Pružina 

a Papradno,“ priblížila riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská. 

 

Srdečne pozývame na veľtrh v priestoroch výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín, v sobotu 14. mája 

2016 výstava trvá od 9.00 h – 18.00 h. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Patrik Štrbák, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

patrik.strbak@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 904, mobil: +421 /901/ 918 108 
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