Spolupráca Žilinskej župy s chorvátskymi partnermi
Delegácia Žilinského
samosprávneho kraja
(ŽSK) pod vedením riaditeľa Úradu ŽSK Pavla
Holeštiaka v máji navštívila Primorsko-goranskú župu v Chorvátskej
republike.
Spolu so slovenským veľvyslancom v Chorvátsku Jurajom Priputenom a ďalšími
pracovníkmi našej diplomatickej misie rokovali s najvyššími predstaviteľmi Primorsko-goranskej župy a mesta
Rijeka. „S chorvátskymi part-

nermi sme diskutovali predovšetkým o otázkach z oblasti
cestovného ruchu, kultúry
a školstva. Nezabudli sme však
spomenúť i príklady dobrej
praxe a skúseností ŽSK v rámci čerpania európskych štrukturálnych fondov,“ vysvetlil
Pavol Holeštiak. Zároveň dodal, že predstavitelia ŽSK už
pred dvomi rokmi prednášali
svojich skúsenostiach s členstvom v Európskej únii organizáciám v chorvátskej Rijeke,
kedy Chorvátsko pristupovalo
k tomuto spoločenstvu ako jej
posledný, 28 člen.

Žilinská župa sa môže pochváliť tromi prvenstvami,
ktoré slúžia ako dobrý príklad
i pre partnerský chorvátsky
región. Ide o prvý slovenský
kraj, ktorý založil spolu s dvomi poľskými a jedným českým
regiónom Európske združenie
územnej spolupráce Tritia.
Primát patrí župe i za vytvorenie Centrálnej koordinačnej
jednotky pre efektívne čerpanie eurofondov a tiež je prvým
krajom s elektronickým verejným obstarávaním na Slovensku, čo prináša úsporu finančných prostriedkov na ďalšie
Slovenská delegácia so zástupcami Primorsko-goranskej župy v Rijeke
na čele so županom Zlatkom Komadinom (štvrtý zľava).

Riaditeľ úradu ŽSK Pavol Holeštiak (druhý sprava) sa zúčastnil rokovania s chorvátskymi predstaviteľmi spolu so slovenským veľvyslancom
v Chorvátsku Jurajom Priputenom (tretí zľava).

Oslavy Dňa otcov sa blížia

Ockovia s deťmi pôjdu
do divadla zadarmo.

Žilinský samosprávny kraj je
spolu s Bratislavským krajom a mestom Banská Bystrica hlavným partnerom
3. ročníka komunikačno-zážitkovej kampane „Slovensko
potrebuje dobrých otcov.“
Jej hlavným cieľom je spopularizovať oslavy Svetového dňa otcov na Slovensku.
Výťažok
celoslovenského
projektu podporí Detskú
linku záchrany, ktorá ročne
pomôže až 5000 deťom do 18
rokov. Záštitu nad podujatím prevzal i predseda Žilinského samosprávneho kraja
Juraj Blanár. „Žilinská župa
sa rozhodla podporiť tento projekt ako poďakovanie
pre všetkých dobrých otcov
na Slovensku a vyzdvihnúť
ich úlohu a význam pre našu
spoločnosť. Verím, že týmto
projektom sa podarí dostať
do povedomia ľudí Deň otcov

a tento sviatok sa bude z roka
na rok tešiť z oveľa väčšej
podpory,“ povedal žilinský
župan.
„Keďže už pilotný ročník
kampane 2013 bol odmenený
prestížnym spoločenským
ocenením Krištáľové krídlo
v sekcii filantropia, považujeme za prejav našej spoločenskej zodpovednosti v nej
pokračovať a rozširovať ju,“

povedala autorka projektu
Silvia Struhárová, predsedníčka Zážitkového združenia
AHOJ, o. z., ktoré spolu s Profitmedia, s.r.o., kampaň organizujú.
Víkend ku Dňu otcov, ktorý
bude prebiehať od 20. do 21.
júna, pozostáva zo zábavno-umelecko-hravých aktivít
predovšetkým pre otcov a ich
deti, ale i pre širokú verejnosť. V Žiline bude od 8. júna vo
foyeri Úradu Žilinského samosprávneho sprístupnená
výstava detských prác s názvom „Môj dobrý ocko“, ktorá je určená najmä pre školy.
V predvečer Dňa otcov 20.
júna o 16:00 h si môžu zájsť
ockovia (alebo aj starí otcovia)
s deťmi do žilinského Bábkového divadla na predstavenie
„Klára a dvanásť mesiačikov“.
Na silný príbeh o dôležitosti
vzoru otca pre dieťa po celý život je pre nich vstup zdarma
a pre ostatných 3 eurá.
„Dobrí otcovia sú hrdinovia

rozvojové aktivity v školstve,
zdravotníctve, doprave, kultúre či sociálnej oblasti.
Slovenskí hostia zavítali
i na otvorenie nového terminálu letiska v Rijeke, stretli
sa s predsedníčkou tunajšej
organizácie Matice slovenskej
Miroslavou Gržiničovou a navštívili štátny archív v tomto
známom prímorskom meste,
kde pri tejto príležitosti inštalovali tematickú výstavu

významných
slovenských
umelcov pod názvom sv. Cyril a Metod apoštoli Slovanov.
Dôležitou súčasťou návštevy
bolo rokovanie o hospodárskej
spolupráci medzi slovenskými
partnermi a Chorvátskou obchodnou komorou, kde sa črtá
zaujímavá spolupráca medzi
žilinskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
a Chorvátskou obchodnou komorou.

„Aktivity našich krajanov
v Chorvátsku vysoko hodnotilo nielen slovenské veľvyslanectvo, ale i samotné chorvátske samosprávne orgány.
Krajania aj napriek neveľkému počtu robia dobré meno
Slovensku vo svete. Propagujú
na svojich podujatiach nielen
kultúrne dedičstvo, ale aj turistické atrakcie na Slovensku,“ doplnil riaditeľ Úradu
ŽSK.

všedných dní, sú soľou života“ - je motto kampane, ktorej
poslaním je verejne oceniť
a celospoločensky poďakovať
otcom za ich starostlivosť,
podporu, záujem a lásku. Vyzdvihnúť hodnotu dobrého

otcovstva pre šťastie dieťaťa
a jeho matky, pre prosperitu komunity a spoločnosti.
Viac informácií nájdete na
www.dobriotcovia.sk a fanúšikovskej stránke kampane
na Facebooku s rovnakým

názvom „Slovensko potrebuje
dobrých otcov“, kde môžete
prihlásiť do súťaže Dobrý otec
2015 aj vášho dobrého otca
alebo starého otca či hlasovať
za najkrajší skutočný otcovský príbeh.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

