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Trenčín, 8. december 2017 
Na pôde Úradu TSK hostili delegáciu Čínskej ľudovej republiky 

Na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zavítala v piatok 8. decembra 2017 

delegácia z Čínskej ľudovej republiky (ČĽR). Jej členovia sa stretli s riaditeľom Úradu 

TSK, aby prebrali možnosti budúcej spolupráce.  

Úvod stretnutia patril predstaveniu Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho 

potenciálu členom delegácie z ČĽR. Ten predstavila výkonná riaditeľka krajskej 

organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Eva Frývaldská a prítomných 

hostí z Ďalekého východu zároveň oboznámila so základnými kompetenciami župy. 

Vzácnu návštevu najviac zaujala oblasť stredného školstva, v ktorom je TSK 

zriaďovateľom 39 stredných škôl na území kraja, no najmä systém duálneho vzdelávania 

a uzatváranie učebných zmlúv medzi školami a zamestnávateľmi.    

Veľkou témou stretnutia bol aj turistický potenciál Trenčianskeho kraja. Hostia mali 

možnosť sa dozvedieť, že Trenčiansky kraj je krajom hradov a zámkov a že je bohatý na 

minerálne a termálne pramene. Pozornosť členov delegácie upútala aj zmienka 

o kultúrnych podujatiach, najmä o filmovom festivale Park Film Fest International Film 

Festival, ktorý hostí kúpeľné mesto Trenčianske Teplice. Členovia čínskej delegácie na 

oplátku predstavili provinciu Fujian, ktorej silnou stránkou je tiež turizmus, ktorému 

bezpochyby napomáha aj vybudovaná sieť železničnej infraštruktúry.    

Stretnutie delegácie Úradu TSK bolo úvodným poznávacím stretnutím so zástupcami 

juhovýchodnej čínskej provincie Fujian. „Stretnutie sa udialo na odporúčanie čínskej 

ambasády. Tá navrhla Trenčiansky kraj ako vhodný na budúcu spoluprácu medzi týmito 

dvoma regiónmi. Oblastí na kooperáciu je veľa, či už je to strojnícky priemysel, 

vzdelávanie alebo cestovný ruch,“ komentoval výsledok prvého stretnutia riaditeľ Úradu 

TSK Michal Žitňanský.            

Prijatia delegácie Čínskej ľudovej republiky sa za Úrad TSK okrem riaditeľa Úradu TSK 

zúčastnila výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín 



región Eva Frývaldská a vedúca Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov 

Úradu TSK Veronika Rezáková.  

Za čínsku stranu sa stretnutia zúčastnili konzul Čínskej ľudovej republiky na Slovensku 

Zheng Xin, generálny riaditeľ kancelárie pre zahraničné záležitosti provincie Fujian Wang 

Tianming a z kancelárie pre zahraničné záležitosti provincie Fujian Shan Nan, Li Jie, Li 

Yunqing a Zhang Zhiwei.     

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146 
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