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Trnavský samosprávny kraj 
v spolupráci s Klastrom regi-
onálneho rozvoja – západné 
Slovensko prezentoval turistic-
ký potenciál územia na Galant-
ských trhoch. Galantské trhy sa 
konali v termíne od 11. – 12.au-
gusta 2016. Situované boli na 
Hlavnej ulici, mestskom trhovis-
ku a na nádvorí neogotického 
kaštieľa s priľahlým parkom.

Naša prezentácia bola umiestnená 
v zóne s remeselníkmi, ktorí predvá-
dzali svoje tradičné umelecké zručnos-
ti. Viacerí z prítomných remeselníkov 
bývajú prizývaní k rôznym aktivitám 
prezentačného charakteru TTSK.

Návštevníci okrem iných propa-
gačných materiálov prejavili záujem 
o maľovanú mapu Galanty a okolia, 
ale hlavne o bedeker „Trnavský kraj – 
región pre všetkých“. Rodinám s deť-
mi bola prezentovaná a  ponúknutá 
možnosť registrácie na zľavovú kartu 
Family net. Detičky sa potešili omaľo-
vánke, prívesku a pexesu. Mesto Ga-
lanta v rámci slávnostného otvorenia 
aktivity pozvalo viacero významných 
osobností politického a kultúrneho 
života. Jedným z nich bol aj predseda 
Trnavského samosprávneho kraja Ti-
bor Mikuš v sprievode podpredsedov 
Zdenka Čambala a Józsefa Berényiho. 

 Mária Šarmírová

Turistický potenciál kraja prezentovaný v Galante
Z činnosti sekcie Regionálneho rozvoja TTSK

Šúpoliarka.
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STAR RACE
Pri príležitosti tradičného podu-
jatia Slávnosti bratstva Čechov 
a Slovákov sa po prvý krát konal 
úplne nový formát cyklistických 
pretekov, ktoré boli spojením 
oddychu, kultúry a športu. 

Preteky STAR RACE boli výnimoč-
né nielen rozdelením trasy na dlh-
šiu neutrálnu a kratšiu súťažnú, ale 
aj v tom, že účastník si mohol ľubo-
voľne vybrať konkrétne štartovacie 
miesto. Do aktivity boli zapojení 
cyklisti s rôznym stupňom výkon-

nosti z troch slovenských a dvoch 
českých krajských miest. Účastníci 
podujatia odštartovali v Trenčíne, 
Žiline, Trnave, Brne a Zlíne v sobotu 
30. júla 2016. Organizátor, Asociácia 
Cyklistov Slovenska pod taktovkou 
Milana Dvorščíka, riaditeľa súťaže, 
pripravil z každého mesta približne 
125 km dlhú trať, ktoré sa zbiehali 
na úpätí Veľkej Javoriny. 

Tri trasy z Trenčína, Žiliny a Trna-
vy sa okolo obeda stretli v Trenčíne 
a spoločne pokračovali do Lubiny, 
kde sa k nim pripojili cyklisti spo-
za hraníc. Po krátkom oddychu sa 
všetkých päť pelotónov pripravilo 
na hromadný štart. Súťažná časť 
preteku, dlhá 8 km, štartovala v Lu-

bine s cieľom na Holubyho chate. 
Preteku sa zúčastnilo 82 registrova-
ných cyklistov, z toho z Trnavy štar-
tovalo 26 športovcov. 

Záštitu nad týmto podujatím 
prevzal predseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja Tibor Mikuš 
spoločne s predsedami Trenčian-
skeho a Žilinského kraja a hajtman-
mi Juhomoravského a Zlínskeho 
kraja. STAR RACE prepojil cez sused-
ské vzťahy Čechov a Slovákov špor-
tový zážitok so spoločenským pod-
ujatím. STAR RACE želáme ďalšie 
úspešné ročníky a veľa športových 
nadšencov! Už teraz sa tešíme!!!

Viac informácií na www.starrace.
eu Mária Šarmírová


