ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÝ BULLETIN
INFORMAČNÉHO CENTRA EUROPE DIRECT LUČENEC
SEPTEMBER 2013

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

Strana 1

ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÝ BULLETIN
INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC

Európsky deň bez áut v Lučenci
Na Námestí republiky v Lučenci sa v piatok 20. 09. 2013
konalo v rámci Európskeho týždňa mobility podujatie pod
názvom Európsky deň bez áut. „Odstav vozidlo, zober
bicykel“ bolo motto podujatia, ktoré organizovalo Mesto
Lučenec v spolupráci s Informačným centrom Europe
Direct Lučenec a ostatnými partnermi.
Cieľom tohto dňa bola podpora ekologických foriem dopravy,
ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na
znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé
dopady na ľudské zdravie. V dňoch 19.-20. 09. 2013 sa v spolupráci so študentmi z Strednej
priemyselnej školy a Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci realizovala anketa medzi
obyvateľmi mesta, ktorej cieľom bolo upozorniť na Európsky deň bez áut a informovať ich
o výhodách využívania mestskej hromadnej dopravy.
Až 438 detí a dospelých prešlo v piatok 20. 09. 2013 na svojich dvojkolesových tátošoch
šesťkilometrovú okružnú jazdu mestom. Najväčší počet účastníkov bolo zo ZŠ na Haličskej
ceste 7, ktorá získala od SAD a.s. Lučenec odmenu vo forme bezplatného autobusu na
jednodňový školský výlet.
Pre deti 1.stupňa základných škôl bola na Námestí republiky pripravená jazda zručnosti
v spolupráci CVČ Magnet, pre deti predškolského veku mobilné dopravné ihrisko
v spolupráci s Mestskou políciou a športové stanovištia, maľovanie na tvár, skladanie puzzle
a kreslenie, ktoré zabezpečovalo Informačné centrum Europe Direct Lučenec. V stánku
Informačného centra Europe Direct Lučenec mohli obyvatelia nájsť zaujímavé publikácie
s uvedenou tematikou. O kultúrny program sa postarala Základná umelecká škola, n.o.
v Lučenci. Účastníci podujatia si tiež mohli vymaľovať odstavené vozidlo. Mestská hromadná
doprava bola celý piatok v Lučenci zdarma.
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Európsky deň jazykov
Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní,
otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak
prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi. Dnes možno viac
ako kedykoľvek predtým platí stará múdrosť „Koľko
jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.
Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov
oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov
Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj
mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na
dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho
dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.
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NOVINKY Z EÚ
A opäť veda - EÚ hľadá vakcínu proti chorobám prenášaným kliešťom - spolupracuje
aj Slovensko
Európska únia spúšťa päťročný projekt na vývoj novej vakcíny,
ktorá by zabránila prenosu chorôb po uhryznutí kliešťom.
Projekt s názvom Antidote v hodnote 3 milióny eur je
financovaný zo zdrojov Siedmeho rámcového programu pre
výskum (RP7) a jeho konečným cieľom je znížiť výskyt
nebezpečných
chorôb
prenášaných
kliešťami,
ktoré
každoročne postihujú tisíce ľudí. Na projekte sa podieľa aj
Ústav virológie Slovenskej akadémie vied (SR) spolu s vedeckými inštitúciami z celej
Európy.
Bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky
Európska komisia dnes prijala dve opatrenia na zvýšenie
bezpečnosti zdravotníckych pomôcok. Ide o zavedenie
konkrétnejších kritérií pre takzvané notifikované orgány
zodpovedné za kontroly výrobcov zdravotníckych pomôcok.
Takisto prinášame odporúčania objasňujúce úlohy, ktoré tieto
orgány musia spĺňať pri auditoch a posúdeniach
vykonávaných v odvetví zdravotníckych pomôcok. Do tejto
skupiny výrobkov patrí okolo 10 000 rôznych výrobkov – od
bežných náplastí až po kardiostimulátory.
Príklady prísnejších požiadaviek, ktoré sú výsledkom dnes
prijatých opatrení:
Členský štát môže určiť notifikovaný orgán iba po „spoločnom
posúdení“ odborníkmi z Komisie a z iných členských štátov. Správy z posúdenia musia byť
sprístupnené všetkým ostatným členským štátom.
Členské štáty sú nútené v určitých intervaloch vykonávať dohľad nad notifikovanými orgánmi
a monitorovať ich činnosť tak, aby sa zaručilo, že neustále spĺňajú dané požiadavky. V
opačnom prípade musí členský štát zrušiť poverenie notifikovaného orgánu.
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Komisia spúšťa iniciatívu pod názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, ktorá má
podporiť inovácie a digitálnu gramotnosť v školách a na univerzitách
Viac ako 60 % deväťročných školákov navštevuje školy,
ktoré ešte nemajú digitálne vybavenie. Európska
komisia predstavila akčný plán s názvom „Otváranie
systémov vzdelávania“, pomocou ktorého chce nájsť
riešenie pre tento problém, ako aj pre iné digitálne
problémy brániace školám a univerzitám v poskytovaní
kvalitného vzdelávania a digitálnych zručností, ktoré
bude do roku 2020 vyžadovať 90 % pracovných miest.
Na podporu tejto iniciatívny Komisia zriadila novú
webovú stránku Open Education Europa, ktorá umožní
študentom, odborníkom a inštitúciám vzdelávania spoločne a bezplatne využívať otvorené
vzdelávacie zdroje.
Koniec roamingových poplatkov na dosah
Vedeli ste o tom, že Európska únia plánuje skoncovať s
roamingovými poplatkami? Vďaka svojej novej stratégii,
chce Európska komisia docieliť aj ďalšie výhody pre nás
všetkých.
Okrem zrušenia príplatkov za medzinárodné hovory v
rámci Európy ide aj o zníženie byrokracie pre firmy a
zavedenie nových
práv pre používateľov a
poskytovateľov telekomunikačných služieb.
Od júla 2014 by ste už nemali platiť osobitné poplatky
za prijatie hovoru na váš mobilný telefón počas pobytu v
inom členskom štáte EÚ. Spoločnosti by mali povinnosť
ponúknuť vám balíky „v cudzine ako doma“, ktoré by
platili v celej EÚ alebo umožniť výber iného poskytovateľa roamingových služieb bez zmeny
vašej pôvodnej SIM karty.
Poplatky za medzinárodné volania z pevnej linky by boli obmedzené cenami
medzimestských volaní v domácej sieti a volania z mobilného telefónu v rámci EÚ do výšky
0,19 EUR za minútu (bez DPH).
Európska komisia takisto podporuje „neutralitu siete“– zásadu, že internet by mal byť
otvorený systém, čo by znamenalo predchádzanie tomu, aby spoločnosti poskytovali
výhodné ponuky, napríklad na vyššiu dátovú rýchlosť prenosu, ktoré by mohli obmedzovať
prístup konkurentov na trh.
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Deň Exfačiarov
26. septembra 2013 sa v celej Európe po prvýkrát
oslavuje deň exfajčiarov. Jeho cieľom je zagratulovať
všetkým bývalým fajčiarom a všetkým tým, ktorí spravili
prvé kroky na ceste k odvyknutiu od fajčenia.
Deň exfajčiarov je jedinečným dňom na zvyšovanie
povedomia o zdraví a významným prvkom kampane
Európskej komisie (EK). Exfajčiari sú nezastaviteľní
(www.exsmokers.eu). Na jeho organizácii sa podieľa aj
organizácia European Institute of Women’s Health
(Európsky inštitút pre zdravie žien, www.eurohealth.ie).
Deň exfajčiarov je prvým dňom na zvyšovanie povedomia o zdraví, počas ktorého sa
vyzdvihuje úspech všetkých bývalých fajčiarov. Iniciátori dúfajú, že príklad 400 000 ľudí, ktorí
sa zaregistrovali do bezplatného zdravotníckeho nástroja iCoach kampane Exfajčiari sú
nezastaviteľní s cieľom prestať fajčiť, inšpiruje mnohých ďalších fajčiarov, aby sa zbavili
svojho zlozvyku.

STÁŽE V EÚ
Kde: Nadácia Pontis Bratislava
Prihlásiť sa do: priebežne
Absolvuj stáž zameranú na firemnú filantropiu alebo rozvojovú spoluprácu. Zaujíma ťa práca
v 3. sektore a chceš sa dozvedieť viac o zodpovednom podnikaní, firemnej filantropii alebo
rozvojovej spolupráce? Nadácia Pontis ponúka študentkám a študentom možnosť stáže v
rozsahu minimálne 80 hodín (napr. 2 mesiace 10 hodín týždenne). Bližšie informácie aj
online prihlášku nájdeš na nadaciapontis.sk.

EURÓPSKE SÚŤAŽE
Veda a technika
Banskobystrický Festival vedy a techniky /04. 10. 2013/ je súťaž
žiackych bádateľských projektov určená pre starších žiakov
základných a žiakov stredných škôl so záujmom o prírodné a
technické vedy. Na festivale žiaci prezentujú svoje bádateľské
projekty z oblasti prírodných a technických vied. Víťazi krajského
festivalu okrem vecných cien a diplomu získajú aj priamy postup
do celoštátneho kola Festivalu Vedy a techniky. Účasť na súťaži
je bezplatná, registrovať sa dá na festivalvedy.sk do 01. 10.
2013.
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