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Vedomostná súťaž "Mladý Európan 2013"
Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych
informačných centier Europe Direct vyhlasili tento
rok už ôsmy ročník celoslovenskej súťaže Mladý
Európan. Súťaž je určená študentom 3. ročníkov
gymnázií a stredných odborných škôl z celého
Slovenska.
"Pre úspech v súťaži Mladý Európan je potrebné ukázať
dobré znalosti histórie, geografie, osobností a významnejších miest Európskej únie.
Dôležitou témou sú aj práva občanov Európskej únie, aj vzhľadom na to, že tento rok je
Európskym rokom občanov. Verím, že aj táto súťaž pomôže tomu, aby mladí ľudia poznali
svoje práva a vedeli ich aj naplno využiť," povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.
Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebral podpredseda Európskej komisie pre
medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič.
Súťaže sa v prvom regionálnom kole môže zúčastniť maximálne 10 trojčlenných družstiev.
Prihlášky do regionálnych kôl sa mohli posielať do 22. marca 2013. Regionálne kolá Mladého
Európana sa uskutočnia v rozmedzí 8. až 26. apríla 2013. Informačné centrum Europe Direct
Lučenec bude organizovať regionálne kolo dňa 18. 04. 2013.
Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z vedomostného testu o Európskej únii. V
druhom kole preukážu súťažiaci svoje zručnosti v skladaní európskych puzzle. Do tretieho
kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, v ňom ich čakajú
zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych kôl postupujú do
finálneho celonárodného kola.
Národné kolo súťaže "Mladý Európan" sa uskutoční 17. mája 2013 v Nitre. Na víťazov čakajú
hodnotné a zaujímavé ceny.

Výročné valné zhromaždenie informačných centier Europe Direct v Bruseli
V dňoch 18. - 19. 03. 2013 sa v Bruseli
v priestoroch múzea „Autoworld“ konalo Výročné
valné zhromaždenie informačných centier Europe
Direct pôsobiacich v členských krajinách EÚ.
Okolo 500 účastníkov stretnutia privítala Viviane
Reding,
vice-prezidentka
zodpovedná
za
spravodlivosť,
základné
práva
a občianstvo
v Európskej komisii, a Othmar Karas, vice-prezident
zodpovedný za informácie a komunikačnú politiku
v Európskom parlamente. Obidvaja zdôraznili potrebu
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existencie novej generácie siete Europe Direct v EÚ.
Všetky ostatné témy v prezentáciách a panelových
diskusiách počas dňa boli zamerané na diskusiu ohľadne
budúcnosti Európskej únii v kontexte krízy a zistenia
stavu európskej verejnej mienky.
Druhý deň stretnutia bol zameraný na diskusiu ohľadne
re-mobilizácie občanov v európsky projekt – podpora
aktívneho občianstva, výzvy a príležitosti pre európske
inštitúcie
angažovať
sa
v európskom
projekte
a prekonávať problémy diskusie s obyvateľmi. Na tieto
témy si mohli účastníci za jedným stolom vymieňať skúsenosti s kolegami z ostatných
európskych krajín. Záver dňa bol určený na návštevu „Parlamentária“ – návštevníckeho
centra Európskeho parlamentu, kde mali možnosť účastníci zistiť ako pracuje Európsky
parlament.

NOVINKY Z EÚ
Posilňujeme práva cestujúcich v leteckej doprave
Nové opatrenia odstránia právnu neistotu pri uplatňovaní vašich
práv ako cestujúcich. Nestačí totiž o nich iba hovoriť, oveľa
dôležitejšie je ich uplatňovanie v praxi. Začíname v leteckej
doprave.
Novinky sa zameriavajú na tieto 4 oblasti:
1. Odstránenie právnej neistoty: právo na informácie o
meškajúcich alebo zrušených letoch, mimoriadne okolnosti,
práva v súvislosti s veľkým meškaním a meškaním v dôsledku
čakania na odletovej dráhe, právo na presmerovanie a právo
na nadväzujúce lety.
2. Nové práva: v prípade zmeny plánovaného letu, chyby v
menách, nové práva v súvislosti so zle odbavenou batožinou a požiadavky na
transparentnosť v prípade príručnej a podanej batožiny.
3. Presadzovanie práv, vybavovanie sťažností a sankcie: posilnenie dohľadu nad
dopravcami, lehoty pri vybavovaní sťažností a presadzovaní práv jednotlivcov, platobná
neschopnosť
4. Neprimerané finančné zaťaženie: obmedzenia pomoci, obmedzenia v prípade
regionálnych letov, zdieľanie ekonomického zaťaženia.
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Nový symbol na liekoch
Tento symbol sa čoskoro objaví na príbalových letákoch
niektorých liekov predávaných v EÚ.
Pacientov a zdravotníkov bude informovať o tom, že daný liek je
predmetom ďalšieho monitorovania, text letáka bude obsahovať
odporúčanie, aby nečakané nežiaduce účinky užívatelia nahlásili
prostredníctvom
vnútroštátnych
oznamovacích
systémov.
Obrátený trojuholník nájdeme od septembra 2013 na:
- všetkých liekoch povolených po 1. januári 2011, ktoré
obsahujú novú účinnú látku
- biologických liekoch ako sú vakcíny alebo deriváty plazmy
povolené po 1. januári 2011
- výrobkoch, pri ktorých je aj po vydaní povolenia potrebné
doplniť dodatočné informácie, alebo ktorých povolenie podlieha podmienkam alebo
obmedzeniam týkajúcim sa bezpečného a účinného používania.
Povinnosť umiestniť tento symbolu je výsledkom dnes prijatého nariadenia v oblasti EÚ
dohľadu nad liekmi. Európska legislatíva v záujme ochrany pacientov a verejného zdravia
vyžaduje aj po povolení a uvedení niektorých farmaceutických výrobkov na trh v Únii ich
ďalšie monitorovanie. V prípade rizikových nežiaducich účinkov bude takto možné urýchlene
problematický produkt stiahnuť z trhu.
Ako znížíť náklady na zavedenie širokopásmového pripojenia - menej kopať
Európska komisia navrhla nové pravidlá, ktorými sa majú
znížiť náklady na zavádzanie vysokorýchlostného
internetového pripojenia o 30 %. Pri budovaní
vysokorýchlostných sietí pripadá až 80 % nákladov na
stavebno-inžinierske práce, ako je rozkopávanie ciest pri
ukladaní optických káblov. Návrh môže spoločnostiam
ušetriť 40 až 60 miliárd EUR. A to aj vďaka takýmto
zmenám:
- otvoriť prístup k infraštruktúre, t.j. k existujúcim
vedeniam
- skoncovať s nedostatočnou koordináciou stavebno-inžinierskych prác tak, že sa
každému prevádzkovateľovi siete umožní uzatváranie dohôd s inými poskytovateľmi
infraštruktúry
- zjednodušiť proces udeľovania povolení, najmä v prípade stožiarov a antén,
zavedením šesťmesačnej štandardnej lehoty na udelenie alebo zamietnutie povolenia
Pravidlá by po dohode Európskeho parlamentu a Rady boli priamo uplatniteľné v celej EÚ.
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Komisia vyčlenila € 88 miliónov na program "Ovocie na školách" na rok 2013/14
Európska komisia prijala konečný distribučný zoznam rozdelenia peňazí
na podporu programu konzumácie ovocia a zeleniny na školách. Na
programe sa zúčastňuje 24 členských štátov plus Chorvátsko. Najviac
čerpajú: Taliansko - 20.5 € miliónov, Poľsko (13.6 € mil.) a Nemecko (12
€ mil.). Nasleduje Rumunsko ( 4.9 € mil.), Francúzsko ( 4.7 € mil.),
Maďarsko ( 4.5 € mil.), Španielsko (4.4 € mil.) a Česká republika (4.2 €
mil.). Slovensku bolo pridelených necelých 1.9 € miliónov. V školskom
roku 2012/2013 to bolo 2.5 € miliónov.
Tento program funguje od roku 2009 a počet detí, ktoré z neho majú
osoh stúpa. V školskom roku 2011/2012 pomohol viac ako 8.1 miliónom
detí zo zúčastnených krajín.
Program je kofinancovaný aj z národných a privátnych zdrojov. Jeho cieľom je podporovať
zdravé stravovacie návyky a predchádzať tak zlej výžive a obezite.

EURÓPSKE SÚŤAŽE
Migranti v Európe
Téma: Prihláste svoj plagát, fotografiu a videoprezentáciu o úlohe migrantov z
mimoeurópskych krajín v európskych spoločnostiach.
Účastníci: Študenti umeleckých odborov, grafiky a komunikácie na škole v ktorejkoľvek
krajine EÚ a Chorvátsku starší ako 18 rokov.
Uzávierka: 30/04/2013
Informácie: www.migrantsineurope.eu/sk
Svet, ktorý mám rád: súťaž
Téma: Súťaž pre kreatívcov a novátorov z celej EÚ, ktorí chcú predstaviť a vyskúšať svoje
nízkouhlíkové riešenia a inšpirovať ostatných.
Účastníci: Ktokoľvek vo veku 18 a viac rokov s pobytom v jednej z 27 krajín Únie.
Uzávierka: 11/05/2013
Informácie: world-you-like.europa.eu/sk

Kontakt: INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC
Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky č.5
984 01 Lučenec
Tel./fax:00421/47/4331513
E-mail: mic@lucenec.sk, web:www.lucenec.sk

Strana 5

ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÝ BULLETIN
INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC

AKTUÁLNE VÝZVY EÚ
Program celoživotného vzdelávania - program sa vzťahuje na všetky typy a úrovne
vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy.
Výzvy na predloženie návrhov v roku 2013 v rámci programu celoživotného vzdelávania
2011 – 2013:
Podprogram Comenius (školské vzdelávanie)
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov: 30. apríl 2013
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov: 17. september 2013
Podprogram Grundtvig (vzdelávanie dospelých)
Ďalšie vzdelávanie pracovníkov vo vzdelávaní dospelých: 30. apríl 2013
Ďalšie vzdelávanie pracovníkov vo vzdelávaní dospelých: 17. september 2013
Informácie: www.saaic.sk/llp
Zavádzanie inovatívnych technológií
Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách.
Výzva pod schémou pomoci de minimis bola vyhlásená 22. februára 2013 a je otvorená do
24. mája 2013. Cieľom pomoci je podpora súkromného sektora za účelom zvýšenia
inovačných aktivíta zabezpečenia technologických transferov v podnikoch.
Informácie: www.siea.sk
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