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Vedomostná súťaž "Mladý Európan 2013"
Dňa 18. 04. 2013 sa uskutočnilo regionálne kolo
súťaže Mladý Európan 2013. Podujatie organizovalo
Mesto Lučenec, ako hostiteľská štruktúra Europe
Direct Lučenec so sídlom v Mestskom informačnom
centre Lučenec v spolupráci so Zastúpením
Európskej komisie na Slovensku.
Záštitu nad súťažou v roku 2013 prebral podpredseda Európskej komisie pre
medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič. Poslaním súťaže je zvýšiť
povedomie o Európskej únii na Slovensku medzi študentmi stredných škôl. V ranných
hodinách účastníkov v divadle B.S. Timravy privítala primátorka mesta Lučenec, ktorá
slávnostne otvorila podujatie.
Do súťaže sa zapojilo 8 družstiev pedagógov a študentov tretích ročníkov stredných škôl,
menovite: Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec, Súkromné gymnázium Lučenec,
Gymnázium A.H. Škultétyho Veľký Krtíš, Gymnázium A. Sládkoviča Krupina, Gymnázium I.
Kraska Rimavská Sobota, Spojená škola Modrý Kameň, Stredná odborná škola Lučenec,
Gymnázium B. S. Timravy Lučenec.
Družstvá preukazovali svoje vedomosti a zručnosti v troch súťažných kolách, prvé kolo
pozostávalo z vedomostného testu, 50 otázok limitovaných dvadsiatimi minútami. Druhé
kolo bolo zamerané na zručnosť študentov, ich úlohou bolo v čo najkratšom časovom limite
zložiť puzzle so symbolikou súvisiacou s Európskym rokom občanov. V treťom kole, vo finále
si zmerali sily vo vedomostnom kvíze zameranom na osobnosti, symboly a dominanty EÚ tri
najúspesnejšie družstvá, resp. kolektívy s najvyšším počtom bodov z predchádzajúcich kôl:
Súkromné gymnázium Lučenec - 114 b., Gymnázium A.H. Škultétyho Veľký Krtíš 126,5 b.,
Gymnázium B. S. Timravy Lučenec 127 b.
Tretie miesto si vybojovalo družstvo Gymnázia
B. S. Timravy v Lučenec s celkovým počtom
bodov 177. Druhé miesto s celkovým počtom
bodov 216,5 získali študenti Gymnázia A.H.
Škultétyho z Veľkého Krtíša . Prvé miesto si
vedomosťami a zručnosťami vybojovali študenti
Súkromného gymnázia v Lučenci s počtom
získaných bodov 234.
Víťazi zo Súkromného gymnázia v Lučenci ďalej
postupujú na celoslovenské kolo súťaže, ktoré
sa uskutoční dňa 17.5. 2013 v Nitre.
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Pracovné stretnutie v Šachtičkách
V krásnom
prostredí
lyžiarskeho
strediska
Šachtičky sa v dňoch 25. - 26. 04. 2013 konalo
stretnutie
zástupcov
Informačnej
kancelárie
Európskeho
parlamentu
na
Slovensku
so
zástupcami siete Informačných centier Europe
Direct.
Účastníkov stretnutia privítali Róbert Hajšel, riaditeľ
Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na
Slovensku a Peter Zsapka, vedúci Komunikačného
oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Stretnutie bolo zamerané na vzájomnú prezentáciu
aktivít Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu
na Slovensku a tiež aktivít jednotlivých informačných
centier Europe Direct v roku 2013. Cieľom stretnutia
bolo nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu a pripraviť
jednotlivé kroky na prezentáciu volieb do Európskeho
parlamentu v roku 2014. Počas stretnutia mali
vystúpenia aj súčasní slovenskí europoslanci – Vladimír
Maňka, Katarína Neveďalová a Anna Záborská s témou
Európsky parlament rok pred voľbami v roku 2014.

NOVINKY Z EÚ
Ako sa orientovať v „eko svete“?
Čoraz viac spotrebiteľov má záujem kupovať ekologické výrobky,
zmätočné informácie im však bránia prijať informované rozhodnutia.
Túto situáciu spôsobuje fakt, že krajiny EÚ používajú celý rad metód na
posudzovanie vplyvu výrobkov a spoločností na životné prostredie, čo
len sťažuje ich porovnávanie. Navyše pojmy používané na označeniach
sú často vágne a mätúce.
Výsledok? Približne 48 % Európanov nedôveruje environmentálnym
označeniam, ktoré spoločnosti uvádzajú na svojich výrobkoch.
Európska komisia navrhuje spoločné normy EÚ s cieľom podporiť trh s
ekologickými výrobkami. Uvedené normy slúžia na meranie ekologickej
stopy určitých výrobkov a ekologickej stopy organizácie alebo
spoločnosti.
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Obe normy sú založené na existujúcich metódach testovania. Komisia vyzýva vlády
členských štátov EÚ, spoločnosti a organizácie, aby začali tieto dobrovoľné normy používať.
Komisia takisto poskytuje usmernenia o označovaní, ktoré majú pomôcť spotrebiteľom
nakupovať s dôverou. Environmentálne označenia by mali byť transparentné (t. j. mali by
obsahovať informácie o použitej metóde, zdroji a kritériách hodnotenia), relevantné,
spoľahlivé, úplné, porovnateľné a jasné.
Spoločné normy by mohli primäť viac firiem k tomu, aby znížili dosah svojich produktov na
životné prostredie prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže a nákladov na plnenie
rôznych noriem v rámci EÚ. Vďaka jednotným normám by spoločnosti mohli spravodlivejšie
navzájom súťažiť.
Ekologické výrobky sú tie, ktorých výroba, distribúcia a spracovanie po ukončení používania
(vrátane opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania materiálov) má minimálny dosah
na životné prostredie v porovnaní s podobnými výrobkami rovnakej kategórie.
Zvyšovanie kvality súdnictva
Aj Slovensko patrí medzi krajiny EÚ, ktoré musia
urýchliť reformy zamerané na zefektívnenie riešenia
občianskych a obchodných vecí. Práve fungujúce
súdnictvo je kľúčovým faktorom z hľadiska prilákania
zahraničných investícií a podnikov. lepšenie kvality,
nezávislosti a efektívnosti súdnictva v celej EÚ je
kľúčom k dosiahnutiu vysokého štandardu výkonu
spravodlivosti, ktoré je dôležité pre ľudí a spoločnosti.
Kvalitné súdnictvo zvyšuje príťažlivosť krajiny v očiach
investorov a podnikateľov a nepriamo tak prispieva k
podpore rastu a tvorby pracovných miest.
Európska komisia uverejnila po prvýkrát „hodnotiacu
tabuľku “ v oblasti súdnictva, ktorá má členským štátom
pomôcť pri zlepšovaní fungovania tohto základného
pilieru štátu. Ide o ročné vyhodnotenie efektívnosti súdnictva jednotlivých krajín EÚ pri
riešení prípadov z oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva.
Z hodnotenia vyplýva, že niektoré vlády musia urýchliť reformy, aby sa vyrovnali ostatným
krajinám. Hlavné závery hodnotenia sú:
- v jednej tretine členských štátov trvajú súdne konania minimálne dvakrát dlhšie ako
vo zvyšku Európskej únie, pričom v niektorých prípadoch má počet nerozhodnutých
konaní rastúcu tendenciu. Všetci účastníci konaní si želajú, aby súdy rozhodovali bez
zbytočných prieťahov
- pravidelné monitorovanie a hodnotenie, ktorým sa má zlepšovať rýchlosť a kvalita
rozhodovania súdov, v niektorých krajinách EÚ zaostáva
- alternatívne spôsoby riešenia sporov (napr. mediácia) môžu znížiť zaťaženie súdov a
mali by sa v záujme zníženia počtu nevyriešených prípadov využívať častejšie
- vnímanie nezávislosti súdov zo strany podnikov je v niektorých krajinách EÚ veľmi
nízke – súdnictvo musí byť vnímané ako prostriedok na vymoženie práv
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-

elektronické systémy môžu prispieť k zníženiu nákladov na konanie pre účastníkov a
obmedziť súdne prieťahy
odborná príprava sudcov a primerané materiálne a personálne zabezpečenie sú
dôležité z hľadiska zlepšenia efektívnosti.

Nový Európsky sociálny fond prispeje k boju proti nezamestnanosti
mladých
Jeden mladý Európan zo štyroch je nezamestnaný, ale v niektorých
krajinách dokonca až dvaja z troch. Poslanci Európskeho parlamentu chcú
tieto znepokojujúce čísla znížiť a preto svoju pozornosť upriamili na
nezamestnanú mládež aj pri obnove Európskeho sociálneho fondu na roky
2014-2020. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci v Bruseli preto
podporil a rozšíril návrh novej iniciatívy na podporu zamestnanosti
mládeže.
Po zmenách navrhnutých Výborom pre zamestnanosť sa iniciatíva na
podporu zamestnanosti mládeže zameria na mladých ľudí vo veku medzi
15 až 30, ktoré nie sú zamestnaní, nenavštevujú školy ani odbornú
prípravu a žijú v oblastiach, kde nezamestnanosť mladých presahuje 20%.
Účelom je, uviesť tzv. "záruky pre mládež" do praxe.
Cieľom záruk pre mladých je zaistiť všetkým mladým ľuďom do 25 rokov
možnosť práce, ďalšieho vzdelávania alebo ponuku stáže po štyroch
mesiacoch na úrade práce.
Európsky sociálny fond je nástrojom EÚ na podporu plnej zamestnanosti,
zlepšenia produktivity a kvality práce, zvýšenia mobility pracovníkov v
rámci Európskej únie, zlepšenia vzdelávanie a odbornej prípravy, ako aj
na podporu sociálneho začlenenia.
Európsky portál pre mládež
Európsky portál pre mládež poskytuje informácie mladým
Európanom, ktorí by radi žili, študovali a pracovali v iných
európskych krajinách. Na portáli nájdete informácie sústredené
okolo ôsmich hlavných tém týkajúcich sa Európy a jednotlivých
31 krajín. Informácie sú dostupné v 25 jazykoch. Bližšie
informácie: http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=sk
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EURÓPSKE SÚŤAŽE
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

AKTUÁLNE VÝZVY EÚ A SR
HUSK – 5.výzva na predkladanie projektov
Možnosť na rozvoj slovensko-maďarského prihraničia v 5 oblastiach podpory – ochrana
prírodného prostredia, budovanie dopravnej infraštruktúry, cyklistických trás a verejnej
dopravy a zlepšenie cezhraničnej dostupnosti.
Termín: od 03. 04. - 09. 05. 2013
Informácie: http://www.husk-cbc.eu
Šanca pre váš región 2013
V roku 2013 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. 9. ročník
grantového programu Šanca pre váš región. Formou menších grantov chce programom aj
naďalej podporovať iniciatívy aktívnych občanov, snažiacich sa meniť a skvalitňovať
prostredie, v ktorom žijú a napomáhať tak rozvoju regiónu a skvalitneniu života jeho
obyvateľom.
Termín: 15. 05. 2013
Informácie:
http://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-prihlaste-svoj-napadsanca-pre-vas-region
PRV – Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A
Termín: od 06.05.2013 do 17.05.2013
Číslo výzvy: 2012/PRV/24
Informácie: http://www.apa.sk/index.php?navID=420
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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