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Číslo z apríla a mája je plné aktivít nášho
Europe direct centra. Máme radosť, že
sme po dlhej covid dobe mohli konečne
oficiálne otvoriť naše centrum pred očami
verejnosti. Urobili sme tak v Dolnom
Kubíne, kde sa knižnica zároveň stala
styčným bodom našich aktivít na Orave. 

Tešíme sa, že sme sa s Vami mohli
konečne stretnúť na eventoch a vidieť sa s
vami aj offline, nie online. Prajeme Vám
krásny začiatok leta a veríme, že čoskoro
budeme spolu sedieť na dekách v parku a
debatovať o eko témach.

Centrum EUROPE DIRECT Žilinský kraj 

VÝZVA: "VYČISTIME SPOLU
KRAJ" ABSOLVOVANÁ

PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA EURÓPY 
SME OFICIÁLNE OTVORILI NAŠE
CENTRUM 
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REGIONÁLNE KOLO SÚŤAŽE
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DEŇ RODINY V BUDATÍNSKOM
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      "Si aj ty ZA čistý kraj? Vyčistime spolu kraj!" Znela výzva, ktorá  bola uverejnená
začiatkom apríla. Čistenie sa konalo v Žilinskom kraji. Všetkým, ktorí vyplnili krátky
dotazník na internete boli odoslané vrecia, rukavice a iné pomôcky na čistenie. Do
výzvy sa mohli zapojiť skupiny 3 až 10 osôb študentov, kamarátov, ale aj celé rodiny.
Zapojení účastníci zbierali odpadky od 15. apríla, počas jedného mesiaca, v
ktoromkoľvek regióne Žilinského kraja. Tí, ktorí počas trvania výzvy pridali svoje fotky
na sociálne siete Instagram alebo Facebook s príslušným hastagom výzvy #ZAcitykraj
mohli vyhrať jedinečné ceny. 

Výzva: "Vyčistime spolu kraj" absolvovaná
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Centrum Europe direct Žilinský kraj sa do
prípravy výzvy, ale i samotného zbierania,
zapojilo spoločne so Sekciou pre mládež
Žilinského kraja. Počas necelých dvoch hodín
sme nazbierali v blízkosti Budatínskeho
zámku až 25 vriec odpadu. Zamrzelo nás, keď
sme videli, že záhradková oblasť je preplnená
odpadkami, z ktorých už niektoré priam
vrastajú do Zeme. Veď posúďte sami. 

Aktivitu sme uskutočnili pri príležitosti osláv
Dňa Zeme. 
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https://www.instagram.com/explore/tags/zacitykraj/


     V utorok, 26. apríla, sme v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
zrealizovali regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Na 17. ročník súťaže sa z Oravy
prihlásili tri družstvá.

     Pre úspešné zvládnutie súťaže si museli pred súťažou účastníci naštudovať bližšie
informácie z oblasti histórie, geografie a oboznámiť sa s osobnosťami a
najvýznamnejšími pamätihodnosťami Európskej únie. Záštitu nad Mladým
Európanom v roku 2022 prevzal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič,
partnerom súťaže bol Úrad vlády SR.

    

Regionálne kolo súťaže pozostávalo 
z troch kôl. V prvom kole sa účastníci popasovali s vedomostným testom, druhé kolo
tvorila jazyková tajnička. Tretie kolo pozostávalo z obrázkového testu osobností,
dominánt a symbolov Európskej únie.

1. cenu: postup do národného kola a exkurziu do NRSR spolu s inými hodnotnými
predmetmi si odniesli účastníci zo Strednej priemyselnej školy informačných
technológií Ignáca Gessaya.
2. cena poputovala do Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove.
3. cenu vybojovali študenti zo Spojenej škole v Nižnej.
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Regionálne kolo súťaže Mladý Európan

Hlavnými oblasťami pre tento rok
boli Európsky rok mládeže a
programy EÚ pre mladých ľudí,
priority Európskej komisie pod
vedením Ursuly von der Leyen,
najmä Európska zelená dohoda.

 Podmienkou účasti tímu na
regionálnom kole súťaže bolo
odovzdanie stručného projektu o
krajine aktuálne predsedajúcej Rade
Európskej únie, teda o Francúzsku,
alebo o Česku, krajine ktorá bude
predsedníckou krajinou v druhej
polovici roka 2022.



Január 2022
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    Veľkolepé oficiálne OTVORENIE nášho Europe direct centra pre Žilinský kraj
odštartovalo užšiu spoluprácu s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom
Kubíne, ktorá bude slúžiť ako styčný bod nášho centra pre región Orava. 

     Po dlhej dobe covid opatrení sme mohli Europe direct centrum konečne oficiálne
otvoriť podľa našich predstáv. Nakoľko sme chceli, aby otvorenie bolo dostupné
širokej verejnosti, museli sme si s dátumom počkať až na 12. máj 2022. 

   V ďalšej časti zaznela hymna Európskej únie, ktorú zahrali hudobníci zo ZUŠ v
Dolnom Kubíne za pomoci sláčikových nástrojov. Nasledovali príhovory zástupcov
Európskej komisie na Slovensku, Európskeho parlamentu, príhovor pani
predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a podpredsedu NR SR Milana Laurenčíka. Na
podujatie bol pozvaný aj bývalý poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik,
ktorý študentom a verejnosti priblížil svoje pôsobenie v parlamente.
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Pri príležitosti Dňa Európy sme oficiálne otvorili naše centrum 

   Ďalšia časť programu bola venovaná
stredoškolákom. O Erasme im prišiel
porozprávať Ondrej Mäsiar z
Mladiinfo spolu s tromi účastníčkami
takejto výmeny. Svoje skúsenosti z
pracovného života odovzdala
stredoškolákom aj Nikola Sekerešová,
ktorá je doposiaľ najmladšou
mládežníckou delegátkou pri OSN. 

Počas bohatého programu sme sa v
tento deň venovali ráno najmenším -
škôlkarom. Triedam, ktoré prišli do
knižnice, bol prečítaný úryvok z
knižky Malý princ. O hereckú vložku
počas čítania sa postaral pán riaditeľ
Oravskej knižnice Roman Večerek.
Detičky si po rozprávke skladali vlajku
Európskej únie z roztratených
hviezdičiek. Po tom, čo hru úspešne
zvládli, získali za odmenu odrazky s
motívom medvedíka, aby boli vždy na
ceste dobre viditeľné.



   V sobotu, 14. mája 2022, sa v Budatínskom parku uskutočnil Deň rodiny. Na
podujatie prišlo vyše 2 000 rodín so svojimi deťmi. Deň rodiny sa uskutočnil pod
záštitou Žilinského samosprávneho kraja a Sekcie pre mládež ŽSK. Sme veľmi radi, že
sme mohli na podujatí privítať vo svojom stánku milé rodiny, ktoré sme previedli
rôznymi aktivitami. Deti v stánkoch zbierali pečiatky, za ktoré dostali po podujatí ako
odmenu medovníkové srdce. 
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Deň rodiny v Budatínskom parku
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