
  

 

 

  
Vážený člen a partner Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko. Prinášame Vám 
piaty newsletter, ktorý informuje o aktuálnych novinkách a aktivitách spojených s činnosťou 
klastra a dianím v regióne. 

 

  

 

XXXII. ročník Galantských trhov 

 
   Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Klastrom regionálneho rozvoja – západné Slovensko 
prezentoval turistický potenciál regiónu na Galantských trhoch. 
XXXII. ročník Galantských trhov sa konal v dňoch 11. - 13. augusta 2016. Situované boli na Hlavnej ulici, 
mestskom trhovisku a na nádvorí neogotického kaštieľa s priľahlým parkom. 
            Návštevníci okrem iných propagačných materiálov prejavili záujem o maľovanú mapu Galanty 
a okolia, ale hlavne o brožúrku „Trnavský kraj – región pre všetkých“. Rodinám s deťmi bola prezentovaná 
a  ponúknutá možnosť registrácie na zľavovú kartu Family net. Detičky sa potešili omaľovánke, prívesku na 
kľúče a pexesu. 



  

  

 

SLOVAKIA RING – Veľká cena Slovenskej 
republiky  preteky cestných automobilov na 



 

okruhu 

 

   Náš významný člen, SLOVAKIA RING, organizoval v dňoch 20. – 21. augusta automobilové preteky 
s názvom Veľká cena Slovenskej republiky preteky cestných automobilov na okruhu. Súčasťou podujatia 
bola aj prezentácia činnosti Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko. 
Po pretekoch sme návštevníkov oboznamovali s prioritnými témami Klastra regionálneho rozvoja – 
západné Slovensko a jeho ďalšími dôležitým členmi. Návštevníkom sme poskytli informácie a propagačné 
materiály ohľadom činností klastra. 

  



  

 

 

FESTIVAL Mikroregiónu 11 PLUS Rukami 
a srdcom 

 
 

 

 

   V dňoch 2. – 3. septembra 2016 sa uskutočnil 1. ročník FESTIVALU Mikroregiónu 11 PLUS Rukami 
a srdcom, ktorý organizoval Mikroregión 11 PLUS, člen Klastra RR. 
V  kultúrnom programe sa okrem hudobných skupín predstavili aj hudobné a tanečné súbory z jednotlivých 
obcí Mikroregiónu. Obce mali možnosť prezentovať zaujímavosti z ich života, ako sú ľudové kroje, zvyky a 
ľudové remeslá. Pre najmenších návštevníkov bol pripravený pestrý program. 
Počas festivalu Trnavský samosprávny kraj a  Klaster RR prezentoval  kultúrny potenciál regiónu Trnava. 
Najväčší záujem prejavili návštevníci o materiály týkajúce sa cykloturistiky. Najmenší návštevníci sa 
potešili kreatívnym hlavolamom, svietiacim príveskom na kľúče, balónom a omaľovánkam. 



  

  



 

 

Motorákom do Karpát 

 

V sobotu 3. septembra 2016 Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko podporil podujatie 
účasťou na podujatí „Motorákom do Karpát“, ktoré organizovala spoločnosť Veterány. EU a jeho partneri. 
Historický vláčik „Motorák“ privítal cestujúcich v bratislavskom Múzeu dopravy a na ceste do cieľovej 
stanice Brezová pod Bradlom priberal postupne ďalších turistov a cyklistov. Počas jazdy vláčikom pre 
dobrú náladu hrala country kapela. Najmenším účastníkom sa venovali animátori. Najviac ich potešili 
farebné balóniky a pexeso. 
Po príchode sa cyklisti vybrali spoznávať blízke cyklotrasy a rodinky s deťmi na prehliadku okolia 
rozhľadne Lipovec. Pre deti bol zabezpečený zábavný program. Vecné ceny do súťaží venoval náš klaster. 
Súčasťou bola aj prehliadka Múzea roľníctva a občerstvenie. 

  

 

 

Časopis BIKER 

   Jednou z foriem propagácie činnosti Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko je aj propagácia 
cykloturistiky v tematicky ladenom časopise o horskej cyklistike na Slovensku – BIKER. Každý mesiac 
s výnimkou zimy prináša prehľad technológií, testy nových bicyklov a komponentov, reportáže zo 
zaujímavých lokalít, pretekov a iných akcií a tipy na trasy s podrobnými cyklomapami. Rubrika Sprievodca 
trailom vznikla v spolupráci Trnavského samosprávneho kraja a Klastra regionálneho rozvoja  - západné 
Slovensko a prináša čitateľom vybranú lokalitu na Slovensku, ktorá ja zaujímavá z pohľadu bikera. 
Zamerali sa na tri oblasti nášho regiónu – Z malého Ríma do Karpát, Skalica a Južanská pohoda. 
V každom traili sú popísané najdôležitejšie miesta na trase, ako aj dôležité odporúčania a upozornenia 



 

spolu s detailnou mapou. 
Časopis BIKER vydáva vydavateľstvo Sportmedia,s.r.o., ktoré je členom  Klastra regionálneho rozvoja – 
západné Slovensko. Časopis je zasielaný  členom klastra ako benefit. 
 
Časopis si môžete stiahnuť TU.  
  

  

 

 

ZÁMOCKÉ PIVNÉ SLÁVNOSTI 

 

   Mesto Holíč, člen Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko, Vás pozýva na IX. Ročník 
Festivalu piva a dobrej zábavy, ktoré sa uskutočnia dňa 17. septembra 2016 od 14 hodiny v areáli 
Holíčskeho zámku. 
Festival piva a dobrej zábavy priamo nadväzuje na športové podujatie Holíčsky zámocký okruh – preteky 
historických motocyklov. Návštevníci festivalu si budú môcť vychutnať pivo viacerých druhov a značiek 
v kráľovskom štýle. Súčasťou programu  bude bohatý sprievodný program a zábavné pivné súťaže 
a tombola. 
Dúfame, že svojou účasťou podporíte toto zaujímavé podujatie a strávite spoločne príjemné kultúrno-
športové chvíle. 



  



  

 

 



 


