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Trenčín, 21. máj 2015   
 
Bilaterálne rozhovory honorárnych konzulov so slovenskými podnikateľmi,    
po prvýkrát v Trenčianskom kraji 
 

V Trenčíne sa po prvýkrát uskutočnilo stretnutie honorárnych konzulov, ktorí zastupujú 

záujmy Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí. Viac ako 20 honorárnych 

konzulov z Filipín, Japonska, Nepálu, Nového Zélandu, Nórska, Pakistanu, 

Rakúska,  Ruskej federácie, Srí Lanky, Sudánu, Talianska a Spojených štátov 

amerických, sa stretlo v stredu (20.5.), v Hoteli Elizabeth v Trenčíne. Spolu 

s predstaviteľmi Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), zástupcami 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), zástupcami Slovenskej 

agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a jednotlivými podnikateľskými 

subjektmi diskutovali o investičnom a turistickom potenciáli Trenčianskeho kraja.  

 

Hneď v úvode sa prítomným honorárnym konzulom prihovoril Juraj Gerlici, riaditeľ 

Úradu TSK. Vyzdvihol a privítal stretnutie honorárnych konzulov v Trenčianskom kraji a 

predstavil náš región ako zaujímavú destináciu najmä z pohľadu zahraničných investícií. 

Eva Frývaldská z Úradu TSK, zodpovedná za oblasť rozvoja cestovného ruchu sa 

v svojej prezentácii zamerala najmä na turistický potenciál Trenčianskeho kraja.  

 

Hlavným cieľom stretnutia bolo podľa slov Borisa Paulena, predsedu predstavenstva 

Trenčianskej regionálnej komory SOPK vytvorenie priestoru na bilaterálne rokovania 

podnikateľov z Trenčianskeho kraja a honorárnych konzulov, ktorí sú mnohokrát 

významnými obchodníkmi a podnikateľmi vo svojich krajinách. „Investori tu dostali 

informáciu o možnosti investovať, možnosti začať pôsobiť a využívať potenciál tejto 

krajiny, predovšetkým potenciál vzdelanej a skúsenej pracovnej sily. Bola tu informácia 

o možnosti rozvíjať cestovný ruch. Získali tu aj informácie o produktoch, výrobkoch 

s pridanou hodnotou a výrobkoch, ktoré sú špičkové v oblasti vývoja,“ uviedol Boris 

Paulen.  
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Stretnutie honorárnych konzulov SR v Trenčíne zorganizovalo Ministerstvo 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Trenčianskym 

samosprávnym krajom (TSK) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. 

Stretnutie s honorárnymi konzulmi ocenil aj Andrej Puček, obchodný riaditeľ Kúpeľov 

Trenčianske Teplice, a.s. „Pre nás ako pre subjekt, ktorý sústredí  polovicu svojej 

činnosti do zahraničia je to veľmi dôležité. Nielenže získame kontakty priamo na 

honorárnych konzulov, ale títo honorárni konzuli nám dokážu pomôcť pri presadzovaní 

našich ponúk vo svojich krajinách. Pre nás je to veľmi dôležitý krok, ktorý sme teraz 

začali. Rokovania budú samozrejme pokračovať, príde k podpisu zmluvy a nastane 

konkrétna spolupráca,“ uviedol Andrej Puček.    
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