
S podporou Klastra cestovného ru-
chu – západné Slovensko sa v sobotu 
30. apríla 2016 uskutočnil už 10. roč-
ník podujatia, ktorý organizoval Hlo-
hovecký cech vinárov (člen klastra). 

Podujatie charakterizovala veľká 
účasť putujúcich priaznivcov dobré-
ho vína, 36 prezentujúcich sa vinárov, 
21 prezentačných priestorov s možnos-
ťou ochutnávky vína, približne 1 200 pre-
daných vínnych pasov a dobrá nálada. 

V propagačnom stánku Klastra ces-
tovného ruchu – západné Slovensko 
vo Vieche Jašter mali návštevníci mož-
nosť porozprávať sa na aktuálne témy 
cestovného ruchu v regióne. Hloho-
vecký cech vinárov bol založený v roku 
2006 za účelom všestranného rozvoja 
vinohradníctva a vinárstva, s ním spo-

jených aktivít v oblasti Malokarpatská 
vinohradnícka oblasť, rajón Hlohovec 
a Nitrianska vinohradnicka oblasť, Šin-
tavský rajón.

Ďakujeme Hlohoveckému cechu 
vinárov za profesionálne zvládnutie or-

ganizácie putovania a za to, že svojou 
činnosťou prispieva nielen ku skvalitňo-
vaniu služieb v regióne, ale že zároveň 
prináša pre návštevníkov pekné zážitky 
z degustácie kvalitných vín a spoznáva-
nia regiónu. Zuzana Sirotiaková
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Klaster prezentoval aj svojich členov.

Návštevníci propagačného stán-
ku klastra. Propagačný stánok klastra.

10. Fraštácke putovanie za vínom
Z činnosti sekcie Regionálneho rozvoja TTSK

Získajte informácie o za-
ujímavých miestach,  pa-
miatkach, turistických 
atrakciách a o ďalších služ-
bách cestovného ruchu, 
nájdite inšpiráciu ako strá-
viť voľný čas. 

Navštívte informačný por-
tál www.krajzazitkov.sk a ne-
váhajte nazrieť do  kalendára 
podujatí. Portál vznikol v rámci 
projektu „Trnavský kraj – región 
pre všetkých“, ktorý realizoval 
Trnavský samosprávny kraj 
z prostriedkov Regionálneho 
operačného programu 2007 – 
2013. Zuzana Sirotiaková

Trnavský kraj – 
KRAJ ZÁŽITKOV

Prievalský pivovar Sandorf organizoval 7. 
mája 2016 už 5. ročník pivného festivalu. Viac 
ako 6 tisíc návštevníkov malo možnosť ochut-
nať z vyše 80 druhov pív, ktoré predstavilo 
18 pivovarov zo Slovenska, Česka a zahrani-
čia. Príjemnú festivalovú atmosféru dotvoril 
bohatý sprievodný hudobný program. Ak-
cia sa konala s podporou Trnavského samo-
správneho kraja a svojou osobnou účasťou 
podujatie podporil Marek Turanský, výkonný 
riaditeľ Klastra cestovného ruchu – západné 
Slovensko. V spoločnom propagačnom stán-
ku Trnavského samosprávneho kraja a Klastra 
cestovného ruchu – západné Slovensko boli 
prezentované atraktivity Trnavského kraja. 
Návštevníci podujatia sa zaujímali hlavne o 
„cykloaktivity“ a „cykloturistiku“. Pivovar San-
dorf s kapacitou 1000 hl piva za rok je v pre-

vádzke od roku 2011 a v tomto roku oslávil 
svoje 5. výročie založenia. Varí „spodne i vrch-
ne“ kvasené pivá a v stálej ponuke má svet-
lý ležiak 11°, polotmavý a tmavý ležiak 12°, 
ochutené pivá, cez zimu varí medový špeciál 

12° a cez leto pšeničné pivo 12°. V novovy-
budovaných priestoroch pivovaru Sandorf 
v Prievaloch sa nachádzajú atraktívne pivné 
kúpele s wellnessom, doteraz jediné pivné kú-
pele na Slovensku. Zuzana Sirotiaková

5. Záhorácky pivný festival

Návštevníci festivalu v Prievaloch.
Predsedu TTSK Tibora Mikuša navštívil 6. mája 
Dušan Mikulec, riaditeľ n. o. Lepší svet Bratislava.

Ponuka nových 
služieb ©
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Klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých 
v Jahodnej sa 3. mája zúčastnili podujatia stavanie mája.

Stavanie mája 
v DSS Jahodná ©
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