EKONOMIKA /

Tlačová informácia

/ september 2018

1. „Nové myšlienky na novej platforme”. Na ekonomickom fóre v Krynici bolo rozhodnuté o
založení nového Poľsko – slovenského fóra
Začiatok septembra je už tradične obdobím konania Ekonomického fóra – jednej z najväčších
hospodárskych konferencií v strednej Európe, ktorá prebieha v malebnom prostredí poľských Karpát.
Pravidelne sa jej zúčastňujú aj predstavitelia slovenskej vlády. Najvýznamnejším vládnym predstaviteľom
Slovenskej republiky v tomto roku bol minister dopravy a výstavby Árpád Ěrsek, ktorý bol aktívnym
účastníkom panelu venovanému rozvoju infraštruktúry nášho regiónu. So svojimi rezortnými kolegami
z iných štátov diskutoval o dvoch kľúčových investíciách: ceste Via Carpatia, ktorá je na území Poľska už
vo výstavbe a vysokorýchlostnej železnici Varšava – Ostrava – Brno – Praha – Bratislava – Budapešť, ktorá
je novou myšlienkou, aktuálne v štádiu projektovania. Avšak pre poľsko – slovenské vzťahy môže byť
najzaujímavejšou udalosťou podpísanie deklarácie o organizácii nového – periodicky sa opakujúceho
nového Poľsko – slovenského fóra. Prvýkrát sa uskutoční na budúci rok v Rzeszowe a ďalšie sa budú
striedavo organizovať v Poľsku a na Slovensku, na rozličných miestach.
2. Poprad bude opäť hostiteľom Slovensko – poľského hospodárskeho fóra
Komplex Aquacity Poprad bude po ročnej prestávke opäť hostiť Slovensko – poľské hospodárske fórum,
tentokrát už jeho 17. ročník (minulý ročník sa konal v Spišskej Novej Vsi). Dňa 26. septembra sa stretnú
všetci, ktorí sa po oboch stranách hranice podieľajú na rozvoji obchodnej výmeny, spolupráce v oblastiach
ekonomiky, samospráv, vedy, kultúry, športu, avšak obzvlášť v rámci projektov, ktoré koordinuje
organizátor stretnutia – Euroregión Tatry. Zúčastnia sa obaja veľvyslanci –Krzysztof Strzałka – nový
veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave a Dušan Krištofík, veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave.

3. V Žiline o poľských prístavoch
Už od minulého roka sa Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave veľmi intenzívne venuje propagácii
výhod, ktoré poľské prístavy ponúkajú slovenským firmám. Je to priestor, v ktorom vidíme veľký potenciál
pre poľsko – slovenskú spoluprácu. V minulom roku predstavitelia manažmentu prístavov Gdansk a Gdyňa
viackrát navštívili Slovensko a na stretnutiach prezentovali slovenským podnikateľom, najmä z oblasti
špedície a logistiky, možnosti, ktoré im ponúkajú poľské prístavy. V júni tohto roku sa v spolupráci so
Zväzom logistiky a zasielateľstva SR uskutočnila návšteva slovenskej delegácie v Trojmestí, ako sa hovorí
aglomerácii Gdansk – Gdyňa – Sopot, aby sa na vlastné oči presvedčili o výstavbe a modernizácii poľského
pobrežia a jeho ponuke. Pokračovaním je predstavenie poľských spomínaných prístavov Gdansk, Gdyňa,
ale aj prístavov Szczecin a Świnoujście, zaujímavým vzhľadom na novopostavený LNG terminál, ktorý
umožní dodávky LNG plynu aj na Slovensko.
Program konferencie:
program.pdf

https://fpedas.uniza.sk/~cmdtur/media/attachments/2018/08/30/predbezny-

4. Ďalšie stretnutie Wolves Summit
23.-24. októbra sa vo Varšave už po ôsmykrát uskutoční konferencia Wolves Summit, jedno
z najdôležitejších v Poľsku organizovaných podujatí venovaných start-upom. Jeho hlavným cieľom je
umožnenie start-upom, predstaviteľom mladých technologických firiem, nadväzovanie hodnotných
kontaktov medzi podnikateľmi s investormi a celkovo so svetom biznisu. Wolves Summit v číslach, to je: 67
štátov, 1 287 investorov, 2 089 start-upov, 2 210 zástupcov korporácií, 12 411 účastníkov, 18 980
osobných 1:1 stretnutí start-upov, investorov a korporácií, a to v priebehu 3 rokov.
Tak ako aj v priebehu predchádzajúcich konferencií, aj teraz sa budú môcť vybrané start-upy v počte viac
ako 300 – bezplatne zúčastniť konferencie.
Viac informácií: https://www.wolvessummit.com/pl

>>>
Viac informácií radi poskytneme na adrese:
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave:
Piotr Drobniak – radca minister pre ekonomické záležitosti (piotr.drobniak@msz.gov.pl )
Mája Vargová – expert pre ekonomické záležitosti (maja.vargova@msz.gov.pl)
V rámci poľsko – slovenskej spolupráce aktívne pôsobia dve obchodné a priemyselná komory, ktorých
aktivity sú zdrojom nových kontaktov a podnikateľských impulzov:
Slovensko - poľská obchodná komora so sídlom v Žiline, predseda Stanislav Kučírek, www.spok.sk,
e-mail: zahrza@za.scci.sk
Poľsko – slovenská obchodná a priemyselná komora so sídlom v Krakove, predseda Piotr Cebulski,
www.polskoslowackaizba.pl, e-mail: office@proslovakia.com.pl

