
                 Trenčiansky samosprávny kraj 
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Trenčín, 15. jún 2018 
Na kongrese delegácie z Čínskej ľudovej republiky v Bratislave odprezentoval svoj 
potenciál aj Trenčiansky samosprávny kraj 
 
V piatok 15. júna 2018 zavítala do hlavného mesta Slovenskej republiky 17-členná delegácia 

z čínskej provincie Fujian. Pri príležitosti Fujianského týždňa predstavila účastníkom stretnutia 

potenciál juhovýchodnej čínskej provincie a jeho spolupráce s vytipovanými slovenskými 

i českými regiónmi.  

 

V kongresových priestoroch bratislavského hotela Double Tree by Hilton sa stretli členovia 

čínskej delegácie, na čele so zástupcom riaditeľa Úradu zahraničných vecí provincie Fujian 

LIN Xuefengom. Súčasťou zahraničnej návštevy boli aj zástupcovia podnikateľského 

sektora, ktorí zoznámili účastníkov kongresu s produktovým zameraním svojich firiem 

a vyjadrili svoju otvorenosť k možnosti budúcej spolupráce so slovenskými spoločnosťami. 

„Ekonomický potenciál provincie Fujian je väčší ako priemer krajiny. Tradičný pilier priemyslu 

zahŕňa petrochemický priemysel, elektroniku, informácie a strojárstvo,“ povedal vedúci 

delegácie LIN Xuefeng. 

 

Pozvanie na stretnutie prijali okrem zástupcov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií 

a obchodu aj domáci podnikatelia a predstavitelia dvoch slovenských samosprávnych krajov, 

s ktorými by čínska provincia Fujian chcela rozvinúť intenzívnejšiu spoluprácu; Nitriansky 

a Trenčiansky samosprávny kraj. Kompetencie Trenčianskej župy, jej zameranie a potenciál 

predstavil účastníkom stretnutia riaditeľ Úradu TSK Marek Briestenský. „Už minulý rok 

v decembri sme mali potešenie na Úrade TSK privítať niekoľkých zástupcov provincie Fujian na 

podnetnom úvodnom stretnutí. Napriek veľkej vzdialenosti medzi našimi regiónmi máme aj 

mnoho spoločného, a to najmä v oblasti strojníckeho priemyslu, vzdelávania či rozvoja 

cestovného ruchu,“ doplnil zástupca Trenčianskej župy. 

 

Juhovýchodná čínska provincia prejavila najväčší záujem o spoluprácu s Trenčianskou župou 

predovšetkým v troch oblastiach, a to automobilovom a strojárskom priemysle 

a vzdelávaní. Zaujímavý potenciál má podľa členov čínskej delegácie aj oblasť cestovného 

ruchu. Medzinárodnú spoluprácu spečatila podpisom memoranda s Olomouckým krajom 

a vhodných partnerov hľadá aj na Slovensku.  
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