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Medzinárodná spolupráca a cestovný ruch  

 Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 

1. Zlínsky kraj (Česká republika) : Vo februári a v novembri 2007 sa uskutočnili pracovné 
stretnutia vybraných predstaviteľov oboch krajov k aktuálnym otázkam z oblasti krízového 
manažmentu, dopravy, regionálneho rozvoja, školstva, medzinárodnej spolupráce, kultúry 
a sociálnej pomoci. 

2. Regionálna rada Pikardie (Francúzsko) : V apríli 2007 v rámci kultúrnej spolupráce navštívil 
TSK divadelný súbor PANSES VERTES a sláčikové kvarteto QUATOR JOACHIM. 
V decembri 2007 sa uskutočnila pracovná návšteva zástupcov TSK v Pikardii zameraná na 
rozvoj spolupráce v oblasti  výskumu, inovácií, vzdelávania, posilnenie medzinárodných 
vzťahov TnUAD, mobilitu študentov a zapojenie univerzity do medzinárodných projektov. 
V apríli sa uskutočnil basketbalový turnaj stredných škôl „Poles des espoirs“ s úspešnou 
reprezentáciou TSK družstvami z Gymnázia Myjava a Obchodnej akadémie v Považskej 
Bystrici. 

3. Čuvašská republika (Ruská federácia) : V apríli 2007 sa na TSK uskutočnilo rokovanie 
o univerzitnej spolupráci, poisťovníctve a podnikateľských subjektoch. V novembri 2007 sa 
konalo zasadnutie Zmiešanej komisie TSK a Kabinet ministrov ČR v Čuvašskej republike, 
na ktorom bol podpísaný protokol zasadnutia uvedenej komisie. 

4. Bratislava : V januári 2007 sa TSK zúčastnil 13. ročníka medzinárodného veľtrhu 
cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2007, kde prezentovali atraktivity regiónu. 

5. Praha (Česká republika) : Vo februári 2007 sa konal 16. ročník stredoeurópskeho veľtrhu 
cestovného ruchu Holiday World Praha 2007 s prezentáciou našej kultúry, historických 
pamiatok, turistiky, kúpeľov a možností ubytovania. 

6. Istria (Chorvátsko) : Vo februári 2007 sa uskutočnil medzinárodný Festival smiechu v Istrii 
s účasťou folklórno – divadelného súboru Košovan z Kanianky, okres Prievidza. 

7. Budapešť ( Maďarsko) : 29.marca – 1. apríla 2007 sa konal 30. ročník výstavy cestovného 
ruchu na maďarskom trhu Utazás Budapešť. 

8. V júni 2007 sa konala konferencia o francúzsko – slovenskej decentralizovanej spolupráci 
pod názvom „Vedomostná ekonomika vo väzbe na hospodársky rast regiónov“, na ktorej 
boli prioritnými témami konkurencieschopnosť, inovácie, trvalo udržateľný rozvoj 
a kvalitné ľudské zdroje. 

9. Clermont (Francúzsko) : Na základe kontaktov z februárového kolokvia o duševnom zdraví 
a zmluvy medzi TSK a E.N.S.P. (Štátnej zdravotníckej školy) v Rennes bola v októbri 2007 
zabezpečená stáž p. Stéphanie Patout v TSK. 

10. Poznaň (Poľsko) : V októbri 2007 sa konal 18. medzinárodný turistický veľtrh Tour Salon 
2007, kde sa TSK prezentoval v národnom stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 

11. Brusel (Belgicko) : V mesiacoch máj a jún 2007 sa v Bruseli uskutočnila Výstava súčasného 
umenia Slovenska pri príležitosti 2. výročia otvorenia Domu slovenských regiónov, na 
ktorých sa prezentovali aj diela umelcov TSK. Najväčším podujatím Združenia európskych 
regiónov (ARE) bol v októbri 2007 „Open days“ v Bruseli. Témou prezentácie TSK bolo 
„Ako prilákať do regiónu strategických investorov“ a zároveň bol prezentovaný projekt 
„Urbanistická štúdia rozvoja stredného Považia“ s podporou Trenčianskej regionálnej 
komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. 

 
 
 
 


