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        Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa            
     

 
Trenčín, 22. september 2015  

 

Kraj hradov, zámkov a legiend očaril zahraničných diplomatov 

 

Skupina takmer 60-tich diplomatov, vedúcich diplomatických misií akreditovaných v Slovenskej 
republike spolu s partnerkami, navštívila v dňoch 18. a 19. septembra 2015 Trenčiansky kraj. Návštevu 
zahraničných diplomatov organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky (MZV a EZ SR) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a krajskou organizáciou 
cestovného ruchu Trenčín región. 

„Považujem za veľmi dôležité, aby veľvyslanci akreditovaní pre Slovensko nielen v Bratislave, ale aj 
vo Viedni, Prahe alebo Budapešti, poznali našu krajinu, aby ju pochopili a aby sme im ukázali to najkrajšie, 
čo máme. Práve preto každý rok organizujeme 2-dňovú cestu do jedného zo samosprávnych krajov,“ priblížil 
dôvod návštevy Trenčianskeho kraja Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR. Spolu s ním delegáciu sprevádzali štátni tajomníci a vedúci zamestnanci MZV a 
EZ SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.  

„Je to pre nás veľká pocta, že sa tento rok Ministerstvo zahraničných vecí rozhodlo organizovať 
návštevu veľvyslancov v Trenčianskom kraji,“ uviedol trenčiansky župan. Program návštevy zahraničných 
hostí bol zostavený krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región tak, aby veľvyslanci spoznali 
najzaujímavejšie a turisticky najatraktívnejšie miesta v Trenčianskom kraji. Predstavenie histórie regiónu 
a významných rodákov začalo návštevou rodného domu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách.  Tu 
delegáciu privítala starostka obce Anna Abramovičová. Zahraniční hostia si so záujmom pozreli expozíciu 
a vypočuli si životný príbeh významného slovenského diplomata, vojenského letca, zanieteného cestovateľa 
a astronóma. V blízkom evanjelickom kostole si pozreli miesto, kde bol M. R. Štefánik pokrstený, ako aj 
miesto poslednej rozlúčky s generálom. Následne sa delegácia presunula na mohylu na Bradle, kde si 
položením venca,  spolu s primátorkou Brezovej pod Bradlo Evou Ušiakovou, uctili pamiatku tohto slávneho 
slovenského politika.  

„Mali sme možnosť vidieť mauzóleum a rodný dom Štefánika, ktorý je významnou osobnosťou 
v dejinách Slovenska. Videli sme Košariská a Myjavu, tento región je naozaj krásny,“ upresnil španielsky 
veľvyslanec Félix Váldes. 

Pavel Halabrín, primátor mesta Myjava delegáciu privítal na Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Tu mali 
zahraniční diplomati možnosť zažiť pravú atmosféru myjavských kopaníc, ochutnať tradičné regionálne 
špeciality, domáce slivkové gule či perky, pozrieť si varenie lekváru a vypočuť si folklórnu skupinu Kýčer.  

V Trenčianskych Tepliciach veľvyslancov privítal primátor mesta Štefan Škultéty. Sprevádzal ich do 
kúpeľného domu Hammam z roku 1888, kde im bola predstavená história kúpeľníctva v tomto meste. 
Následne si pozreli most slávy s menami slávnych hereckých osobností, ktoré mesto navštívili počas 
filmového festivalu Art Film.  Najnovší projekt, ktorý má zvýšiť záujem turistov o túto lokalitu, predstavil 
primátor v novo zrekonštruovanom kúpalisku Zelená žaba.  

Druhý deň programu začal návštevou dominanty Považia, Trenčianskeho hradu, ktorý je v správe 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tu sa vzácnym hosťom prihovoril poslanec zastupiteľstva mesta 
Trenčín Peter Hošták. Vďaka ukážke historického šermu a stredovekého tanca sa zahraniční návštevníci 
presunuli do histórie tohto kedysi obranného a strážneho hradu.  
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Trenčiansky kraj je známy nielen bohatou históriu, množstvom hradov, zámkov,  kúpeľníctvom, ale aj 
sklárskym priemyslom. Tradičnú ručnú výrobu skla si diplomati pozreli v Lednických Rovniach v spoločnosti 
RONA, ktorá je najväčšou spoločnosťou tohto druhu v Trenčianskom kraji.   

Romantickú atmosféru si zahraniční hostia vychutnali na Bojnickom zámku, ktorý je 
najnavštevovanejšou národnou kultúrnou pamiatkou na Slovensku a patrí medzi najväčšie atraktivity hornej 
Nitry. Primátor mesta Bojnice, František Tám vzácnych hostí privítal v Stĺpcovej sieni Bojnického zámku. 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška si, ako hlavný spoluorganizátor návštevy, uctil 
vzácnych hostí obedom podávaným v Huňadyho sále. Prípravu obeda pre veľvyslancov a predstaviteľov MZV 
a EZ SR zabezpečovali žiaci a pedagógovia SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, ktorá je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Do prípravy návštevy zahraničných hostí a predstaviteľov MZV a EZ SR sa vo významnej miere 
zapájali predstavitelia samospráv, ktoré diplomati navštívili. Pohostinnosť a priateľský prístup primátorov a 
primátoriek veľvyslanci veľmi ocenili. Zástupca veľvyslanca Spojených štátov amerických Richard Trey Lyons 
dokonca v slovenčine poďakoval všetkým organizátorom. „Veľa pracujeme s ostatnými diplomatmi 
v Bratislave a teraz máme možnosť pozrieť si spolu iný kraj. Chcem poďakovať pánovi ministrovi, ale aj 
ľuďom z Trenčianskeho kraja,“ vyjadril sa americký diplomat. 

„Pre Trenčiansky samosprávny kraj je to prvá takáto veľká návšteva. Myslím si, že je to jedna 
z príležitostí, ako spopularizovať a ukázať to, čo máme my v Trenčianskom kraji rôznym iným krajinám. 
Máme tu zaujímavé kúpele, veľa hradov a zámkov, nie nadarmo sa hovorí o Trenčianskom kraji ako o kraji 
hradov a legiend. Naozaj máme čo ponúknuť,“ zhodnotil Jaroslav Baška. Ako ďalej upresnil, Trenčiansky 
samosprávny kraj bude takéto aktivity podporovať aj cez novovzniknutú krajskú organizáciu cestovného 
ruchu, ktorá spolupracovala pri príprave a organizácii návštevy. „Pevne verím, že po tejto návšteve diplomati 
náš kraj odporučia svojim známym v tých krajinách, z ktorých pochádzajú. Platí staré slovenské porekadlo – 
radšej raz vidieť, ako stokrát počuť. Myslím si, že táto 2-dňová návšteva to len potvrdzuje,“ uzavrel 
trenčiansky župan. 

Predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja očakávajú, že návšteva diplomatov bude mať 
pozitívny vplyv na cestovný ruch a samotnú popularizáciu turistickej ponuky Trenčianskeho kraja. Propagácia 
kraja a prezentovanie jeho najväčších zaujímavostí je jedným z hlavným cieľov krajskej organizácie 
cestovného ruchu Trenčín región. Samotná návšteva diplomatov je jedným z najdôležitejších podujatí tohto 
druhu, ktorá vo významnej miere môže prispieť k zvýšeniu návštevnosti v Trenčianskom kraji. 

 
 
 
 

Pre viac informácií kontaktujte: PhDr. Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región; 
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