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Deň Európy v Lučenci
Dňa 9.5.2013 si mesto Lučenec ako hostiteľská
štruktúra Europe Direct Lučenec symbolicky
pripomenulo udalosť medzinárodného charakteru Deň Európy.
Pred Divadlom B. S. Timravy a pred Mestským úradom
v Lučenci pracovníčky Europe Direct Lučenec spolu so
študentmi SOŠ v Lučenci pri tejto príležitosti rozdávali
občanom mesta žlté ruže s kontaktnými údajmi Europe
Direct Lučenec a informačné materiály o EÚ. Žlté ruže
potešili najmä dámy a mladé slečny. Oslava Dňa
Európy prebiehala v trinástich Europe Direct centrách na celom Slovensku, ale aj iných
krajinách v rámci celej Európskej únie.

Víťazstvo v súťaži Mladý Európan 2013 obhájili gymnazisti zo Spišskej Novej
Vsi
V kongresovej sále š.p. Agroinštitút Nitra sa konal
už ôsmy ročník vedomostnej súťaže pre
stredoškolských
študentov
Mladý
Európan.
Sedemnásteho mája si v Nitre svoje sily zmeralo 13
súťažiacich družstiev zo stredného škôl z celého
Slovenska. Tí do finálového národného kola
postúpili ako víťazi regionálnych kôl súťaže, ktoré sa konali na celom Slovensku
v priebehu apríla.
Záštitu nad súťažou v roku 2013 prebral podpredseda Európskej komisie pre
medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič, ktorý sa na súťaži zúčastnil aj
osobne a spolu s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom,
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primátorom mesta Nitra Jozefom Dvončom a riaditeľkou Agroinštitútu Máriou Debrecéniovou
ocenili víťazov a všetky zúčastnené družstvá.
Víťazstvo národného kola 8. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan
obhájilo družstvo z Gymnázia Javorová, Spišská Nová Ves. Na druhom mieste skončili
študenti Gymnázia M. Kováča z Banskej Bystrice a bronzová riečka patrí Gymnáziu Pierra
de Coubertin Piešťany. Naše súťažné družstvo zo Súkromného gymnázia v Lučenci obhájilo
pekné 11. miesto.
Vedomostnú súťaž Mladý Európan 2013 vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie a 12
regionálnych informačných centier Europe Direct. O organizáciu národného kola súťaže sa
postarala Národná asociácia pre rozvoj podnikania.

Debatná súťaž na tému „Občania EÚ by nemali kvôli vysokým daniam meniť
občianstvo“
Europe
Direct
Lučenec
v spolupráci
so
Slovenskou debatnou asociáciou zorganizovalo
debatný seminár a následne aj debatnú súťaž pre
študentov stredných škôl v Lučenci v dňoch 27. –
28. 05. 2013 v Divadle B. S. Timravy v Lučenci.
Podujatie sa organizovalo v rámci Európskeho
roka občanov 2013.
Debatného seminára a debatnej súťaže sa zúčastnili
študenti Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci
a Obchodnej akadémie v Lučenci. Prvý deň patril
debatnému semináru, kde sa študenti mohli
oboznámiť so základmi debaty, argumentáciou a vyvracaním argumentov na aktuálne témy
EÚ, prezentáciou pred publikom a problematikou casebuilding. Študenti takto mohli získať
zaujímavou formou informácie o aktuálnom dianí v EÚ. Z obidvoch stredných škôl sa ku
koncu prvého dňa vybrali 2 trojčlenné družstvá, ktoré si vyskúšali svoje sily v debatnej súťaži
už na druhý deň. Téma debatnej súťaže bola „Občania EÚ by nemali kvôli vysokým daniam
meniť občianstvo“. Súťaž prebiehala vo formáte Karla Poppera. Víťazom sa po vyrovnanom
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súboji stali študenti Gymnázia B. S. Timravy – Peter Dóža, Martin Chrastina a Adrián Pivka.
Druhé miesto si obhájili študenti Obchodnej akadémie – Viktória Bystrianska, Dominik
Halgaš a Jakub Navrátil. Všetkým študentom gratulujeme k úspešnému zvládnutiu debatnej
súťaže.

NOVINKY Z EÚ
Posilnenie vašich práv
Občania EÚ sa každý deň stretávajú s prekážkami, ktoré
im bránia využívať svoje práva. Komisia to chce však
zmeniť. Komisia prichádza s návrhom nových opatrení
zameraných na odstránenie prekážok, ktorým občania EÚ
čelia v každodennom živote. Konkrétne ide o:
- predĺženie lehoty, počas ktorej môže nezamestnaná
osoba poberať domáce dávky v nezamestnanosti v
inom členskom štáte, v ktorom si hľadá prácu (v
súčasnosti tri mesiace)
- objasnenie pravidiel pre odbornú prax, aby
praktikanti neboli využívaní ako neplatení
zamestnanci
- uľahčenie uznávania dokladov totožnosti a povolení
na pobyt z iných krajín EÚ vrátane osvedčení o technickej kontrole vozidiel
zavedenie európskeho preukazu pre zdravotne postihnutých, ktorý im v inej krajine
EÚ umožní využívať rovnaké výhody, aké majú jej štátni príslušníci (napríklad prístup
k doprave, cestovnému ruchu, kultúre a voľnočasovým aktivitám)
posilnenie procesných práv občanov, ktorí sú podozriví alebo obvinení zo spáchania
trestného činu, najmä pokiaľ ide o deti a zraniteľné skupiny obyvateľstva
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-

zlepšenie pravidiel EÚ týkajúcich sa riešenia cezhraničných sporov s nízkou
hodnotou sporu v prípade cezhraničných nákupov (napríklad cez internet)
vytvorenie online nástrojov, pomocou ktorých si kupujúci budú môcť porovnať ceny
digitálnych produktov predávaných v rôznych krajinách EÚ
poskytnutie zrozumiteľných informácií o tom, na koho sa majú občania obrátiť pri
riešení problémov, s ktorými sa stretli v inej krajine EÚ
umožnenie toho, aby si občania zachovali svoje právo voliť vo voľbách (napr.
komunálnych) v krajine, ktorej sú občanmi, bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ žijú.

Návrhy sú reakciou na pripomienky občanov získané prostredníctvom online verejnej
konzultácie, prebiehajúcich dialógov s občanmi a informačnej služby Europe Direct.
Zlacňujeme, sprehľadňujeme a sprístupňujeme bankové účty
EK predložila návrh smernice o transparentnosti a
porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, prevode
platobných účtov a prístupe k základnému platobnému
účtu. Aj napriek jednotnému trhu nie je vždy jednoduché
pre občanov otvoriť si bežný účet v inom štáte EÚ, či
prejsť z jednej banky do druhej bez komplikácií. Návrh
tejto smernice by mal tieto problémy riešiť.
Smernica sa zaoberá troma oblasťami:
- porovnateľnosť poplatkov za platobné účty – klientom bude poskytnutý štandardizovaný
prehľad o poplatkoch za platobné účty, bude tu jednotná terminológia, takže bude ľahšie
porovnať si ceny jednotlivých položiek. V roku 2009 EK porovnala ceny platobých účtov v
celej 27ičke. Ročné náklady sa naprieč Európou pohybovali v rozmedzí €41.17 až €243.64.
Nové pravidlá zavedú transparentnosť a porovnateľnosť poplatkov. V každom členskom
štáte má existovať aspoň jedna nezávislá webová lokalita na porovnávanie, na ktorej by sa
zhromažďovali informácie o účtovaných poplatkoch poskytovateľov platobných služieb.
- prevod platobného účtu - z jednej banky do druhej: toto je často komplikované z pohľadu
rušenia a znovuobnovenia napríklad trvalých príkazov alebo z pohľadu potreby oznamovania
zmeny čísla účtu, na ktorý napríklad chodí výplata. Podľa nových pravidiel by to malo byť pre
zákazníka jednoduchšie. Stačí ak sa obráti na inštitúciu do ktorej chce svoj účet previesť, o
všetko sa už potom postará práve nový poskytovateľ služieb (prevod trvalých príkazov,
oznámenie zmeny tretím stranám - napr, zamestnávateľovi apod.)
- prístup k základným platobným účtom – otvoriť si účet może každý bez ohľadu svoju
finančnú situáciu; viac ako 58 miliónov Európanov nemá bankový účet, v niektorých
krajinách (Rumunsko, Bulharsko) ho nemá až polovica obyvateľov. Zavedie sa teda tzv.
základný bankový účet, budú sa na ňom dať robiť základné operácie (príjem výplaty,
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dôchodku a prídavkov alebo platby účtov), nebude však možné prečerpanie, mínus a
podobne.
Politika súdržnosti: čo najlepšie využitie finančných prostriedkov EÚ na rast a
zamestnanosť – pomoc zo strany Komisie
Európska komisia navrhla opatrenia, ktoré sa týkajú využitia
finančných prostriedkov EÚ na riešenie problému
nezamestnanosti mládeže, podpory malých a stredných
podnikov a financovania kľúčových infraštruktúrnych
projektov. Slovenska sa týka jedno z opatrení, ktoré by nám a
Rumunsku poskytlo viac času na využitie finančných
prostriedkov v oblasti (kohéznej) politiky súdržnosti. Tým by
bol umožnený lepší výber a implementácia strategických
projektov, napríklad na podporu konkurencieschopnosti
malých a stredných podnikov ako aj zamestnanosti mladých
ľudí. Opatrenie v tomto návrhu reaguje na žiadosť Európskej
rady z februára týkajúcej sa budúceho rozpočtu EÚ, na
základe ktorej Komisia mala preskúmať spôsoby na uľahčenie
využitia finančných prostriedkov EÚ v Rumunsku a na
Slovensku.
Nejde o nové financovanie, ide o zjednodušenie implementácie finančných prostriedkov
viazaných v rámci politiky súdržnosti EÚ. Prostriedky v rámci politiky súdržnosti sú rozdelené
na ročné sumy, ktoré je potrebné využiť v priebehu dvoch alebo troch rokov v závislosti od
krajiny. Pravidlo je známe pod názvom „N+2 alebo N+3“, kde N predstavuje rok, v ktorom
boli peniaze pridelené. Akákoľvek čiastka z ročnej sumy, o ktorú členský štát v rámci
príslušného obdobia nepožiada, bude automaticky odpočítaná z pridelenej sumy a vráti sa
do celkového rozpočtu EÚ.
Návrhom Komisie sa pravidlo N+3 predlžuje pre Rumunsko a Slovensko, inak by platnosť
skončila v roku 2013. Dáva im väčšiu voľnosť na využitie a vrátenie finančných prostriedkov
EÚ a znižuje riziko ich straty.
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EURÓPSKE SÚŤAŽE
Súťaž mladých vedcov o najlepší plagát
Téma: Prezentácia výskumnej činnosti vo forme plagátu počas 11. ročníka Dní otvorených
dní 2013 – Európskeho týždňa miest a regiónov
Účastníci: Postgraduálni študenti a mladí výskumníci, ktorí sa zaujímajú o európsku politiku
súdržnosti
Uzávierka: 10/10/2013
Výzva pre stredné školy: Súťaž v písaní esejí
Téma: What can older generations teach you, and what can you teach them? /Čo Vás môže
naučiť staršia generácia a čo môžete naučiť vy ju?
Účastníci: Stredoškoláci vo veku 16-18 rokov študujúcich na stredných školách v EÚ
Uzávierka: 10/2014
Ďalšie informácie: http://www.europapreobcanov.sk/news/55/18/Vyzva-pre-stredne-skolySutaz-v-pisani-eseji/

AKTUÁLNE VÝZVY EÚ A SR
Višegrádsky fond
Termín: 01. 06. 2013
Informácie: http://visegradfund.org/
Program Európa pre občanov
Termín: 03. 06. 2013
Informácie: www.europapreobcanov.sk
Dotácie Ministerstva kultúry SR na rok 2013
Termín: 28. 06. 2013
Informácie: www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2013-27c.html
Nadácia Tatrabanky: Vedieť viac
Termín: 28. 06. 2013
Informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
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