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EUROPE DIRECT
NITRA PoKRAčuJE
vo svoJEJ Óľľósľl
Univerzita Konštantín a Filozofabola v minulosti
partnerom pri mnohých podujatiach, ktoré pripra-
vilo Informačné centrum Europe Direct Nitra. otvo-
renie jeho novej generácie sa konalo koncom roka.

zlu;lLo ľÁs

a Mgr Marta Hároniková, ýkonná riadi-
telka Nitrianskej organizácie cestormého
ruchu. Podujatie otvorila svojím príhovo-
rom riaditelka Agroinštitútu Nitra Ing'
Mária Debrecéniová, CSc'

Pre občanov má centrum k dis-
pozícii telefónnu linku a e-mail (tel:

037/791,0290, e-mail: europedirectg
agroinstitut.sk; facebooklnstagram:
EUROPE DIRECT Nitra), kde nás môŽu
kontaktovať s otázkami likajúcimi sa
EÚ. Poskytujeme odpovede na všeobecné
otázl<y o EÚ, odporúčania na najlepšie
zdroje informácií a kontakty (na úrovni
EÚ alebo miestnej úrovni), aj bezplat-

né doručenie niektorych publikácií EÚ.
Pre rôzne cielbve skupiny organizujeme
prednášky, semináre, workshopy, konfe-
rencie, ýtvarné sútaŽe a tiež sa z,áčast-
ňujeme na hromadných podujatiach,
organizovaných napr' mestom Nitra, kde
naše sluŽby prezentujeme väčšinou aj

s podporou kolegov zo Zastúpenia EK na
Slovensku.

Pre návštevníkov nášho informačné-
ho centra máme k dispozícii aj priestory
knižnice na prÍzemí budovy Agroinštitú-
tu. Návštevníci môŽu pouŽívať počítače
s pripojením na internet, s moŽnosťou
tlače alebo kopírovania materĺálov rele-
vantných k európskej tematike.

Ing. Katarína Tóthová,
manažérka ED Nitra, foto: K. T.
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od mája 2021' začala fungovať nová
generácia siete EURoPE DIRECT v celej
EÚ' Informačné centrum Europe Direct
Nitra opätovne získalo dôveru od Eu-
rópskej komisie pri udelbvaní grantov
pre informačné centrá EUROPE DIRECT
môŽe zastávať funkciu európskeho infor-
mačného centra v tomto regióne až do
konca roku 2025 a nadvĺazalĹtak na pre-
došlé pôsobenie, ktoré sa datuje nepretr-
žite od roku 2009. Na Slovensku v súčas-
nosti funguje 12 centier Europe Direct,
ktoré pôsobia v desiatich mestách. Cie-
lbm týchto centier je priniesť Európsku
úniu, jej politilry a hodnoty do všetkych
kútov Európy a takisto vytvoriť dôležité
prepojenie medzi inštitúciami EÚ a jej
občanmi.

Dňa 15. októbra 2021 sa konalo
slávnostné otvorenie novej generácie in-
formačného centra Europe Direct Nitra,
ktoré pôsobí v rámci Centra pôdohospo-
dárskeho poradenstva a celoŽivotného
vzdelávania hostitelskej organizácíe Ag-
roinštitútu Nitra, š. p. Univerzita Kon-
štantína Filozofa v Nitre bola v minulosti
partnerom pri mnohých podujatiach,
ktoré pripravilo toto informačné cen-
trum.

Otvorenia centra Europe Direct Nit-
ra sa zúčastnili predstavitella Zastipenia
Európskej komisie na Slovensku a Európ-
skeho parlamentu _ kancelárie na Sloven-
sku. Pozvanie prijali tiež zástupca primá-
tora mesta Nitra Mgr Daniel Balko, prof.
Mária Kadlečíková, Ing. Ľubica Cibulbvá
z cerĺtra Európske sluŽby zamestnanosti
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Prestrihnutie pásky pri prí|ežitosti slávnostného otvorenia
novej generácie informačného centra Europe Direct Nĺtra

v hostiteIskej organizácii Agroinštitút Nitra.


