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„Tentokrát to bude iné – vyberte si tých, čo budú
rozhodovať“
Priestory Divadla B.S.Timravy sa dňa 02.12.2013
zaplnili viac ako 200 študentmi lučenských stredných
škôl. Mesto Lučenec v spolupráci s Europe Direct
Lučenec zorganizovalo podujatie so zámerom
zvýšenia
informovanosti
študentov,
najmä
prvovoličov na témy voľby do Európskeho
parlamentu v roku 2014, ekonomika, hospodársky
rast, obnova EÚ po kríze a zamestnanie občanov
v EÚ.
Študentov slávnostne privítala primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, ktorá
odovzdala slovo Róbertovi Hajšelovi, riaditeľovi Informačnej kancelárie Európskeho
parlamentu na Slovensku. Študentov informoval o činnosti Európskeho parlamentu a činnosti
informačnej kancelárie. Pozvanie Europe Direct Lučenec na podujatie prijala poslankyňa
Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová, ktorá so študentmi diskutovala na dané témy
v štyroch blokoch. Prestávky jednotlivých blokov hudobne doplnila skupina REvoLuCIE.
Poslankyňa reagovala na všetky otázky študentov, v závere podujatia vybrala najaktívnejších
a z nich si hlasovaním samotní žiaci vybrali dvoch, ktorí pocestujú na pozvanie pani
Neveďalovej na trojdňovú exkurziu do Bruselu. Všetci zúčastnení sa stretli po programe vo
foajé Divadla B.S.Timravy na slávnostnej recepcii – europikniku, kde bolo pre nich
pripravené občerstvenie a množstvo cenných publikácií a materiálov k diskutovaným témam.
Organizáciu a realizáciu podujatia v rámci projektu „Voľby do EP“ zabezpečilo Europe Direct
Lučenec s podporou Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike a Informačnej
kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.
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Vedomostná súťaž pre ZŠ "ČO VIEM O EÚ"
Dňa 11.12.2013 sa v Divadle B.S. Timravy stretli žiaci
ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci,
aby si zmerali sily vo vedomostnej súťaži pre základné
školy. V rámci učiva geografie a občianskej náuky si
overovali svoje poznatky o Európskej únii. Žiaci súťažili v
štyroch kolách. V prvej časti im Europe Direct Lučenec
pripravilo test, v druhej časti zameranej na zručnosť
súťažiaci skladali puzzle s tematikou Európskeho roka
občana 2013, tretia časť bola venovaná štátom EÚ a ich hlavným mestám, ktoré žiaci
určovali a v štvrtej časti študenti súťažili vo vedomostnom kvíze zameranom na poznávanie
osobností a významných miest EÚ. Žiaci boli dobre pripravení na často náročnejšie úlohy,
ktoré riešili v piatich trojčlenných družstvách.
Prvé miesto obsadilo družstvo IX.M. triedy, na druhom mieste skončili žiaci VIII. A. triedy a
tretie miesto patrilo zaslúžene IX.A. triede. Študenti boli odmenení darčekmi a
upomienkovými predmetmi Europe Direct Lučenec. Touto cestou chceme študentom
srdečne poblahoželať k úspechu a poďakovať pani učiteľke J. Móricovej za spoluprácu a
pripravenosť žiakov.

.
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NOVINKY Z EÚ
Pri lete už nemusíte vypínať elektroniku
Aktualizujeme pravidlá na používanie elektronických
zariadení (tablety, smartfony, el.čítačky) v lietadlách.
EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva)
potvrdzuje, že tieto zariadenia môžu ostať zapnuté v
„režime lietadlo“ (teda v režime, keď elektronické
zariadenie nevysiela), a to aj počas rolovania, vzletu a
pristávania, bez toho aby ohrozovali bezpečnosť. Je to
po prvýkrát čo bude dovolené používanie osobných
elektronických zariadení v režime lietadlo vo všetkých
fázach letu. Doteraz smeli cestujúci používať tieto zariadenia v režime lietadlo počas letu, nie
však
počas
rolovania,
vzletu
a
pristávania.
Očakáva sa, že letecké spoločnosti na základe prijatých usmernení aktualizujú svoje
prevádzkové predpisy v najbližších týždňoch. Pripomíname však, že za každých okolností
treba
poslúchať
bezpečnostné
pokyny
posádky
priamo
v
lietadle.
Viac info:
europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1218_sk.htm
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1100_sk.htm
Zisťovali sme spokojnosť občanov so železnicami
So železničnými službami vo svojej krajine je
spokojných 58 % Európanov. Zároveň treba dodať, že
vlaky využíva pomerne málo Európanov - iba jedna
štvrtina.
Bleskový prieskum Eurobarometer skúmal oblasti ako
jednoduchosť zakúpenia cestovných dokladov, úroveň
čistoty staníc, spoľahlivosť cestovných poriadkov,
vybavovanie sťažností či dostupnosť vlakových staníc
pre
osoby
so
zníženou
pohyblivosťou.
Celková miera spokojnosti, pokiaľ ide o jednoduchosť kúpy lístka, sa od roku 2011 nezlepšila
(78 % spokojnosť). Naďalej nedostatočná je spokojnosť s poskytovaním informácií počas
cesty vlakom, najmä v prípade meškania (menej ako 50 % spokojnosť).
Kde nastalo zlepšenie je spokojnosť s vybavovaním sťažností, tá sa od roku 2011 zvýšila o
11 percentuálnych bodov, čo predstavuje prvé výsledky uplatňovania práv cestujúcich.
Výsledky prieskumu ukazujú, že treba vynaložiť väčšie úsilie, aby sa pre zákazníka stali
železnice prijateľnejším spôsobom dopravy.
Celá tlačová správa tu: europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1239_sk.htm
Prieskum k dispozícii tu:ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#
382a
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Jesenný Eurobarometer – hospodárstvo vidíme optimistickejšie
Dnes vyšli výsledky jesenného Eurobarometra, zber údajov prebehol v novembri a
odpovedalo spolu 32 409 ľudí zo všetkých 28 členských štátov a z 5 kandidátskych krajín .
Z údajov vychádza, že európania začínajú vnímať hospodársku situáciu o niečo
optimistickejšie. Viac ako polovica - 51 % - uviedla, že budúcnosť EÚ vidí optimisticky (na jar
2013 to bolo 49 %). Celkovo 43 % občanov sa domnieva, že EÚ sa uberá správnym
smerom, aby prekonala krízu a vedela čeliť novým globálnym výzvam.
Ako problem je naďalej vnímaná vysoká nezamestnanosť (tvrdí 49%), celková hospodárska
situácia (33 %) a inflácia (20 %).
Podpora menovej únie a eura sa nezmenila, stojí za nimi viac ako polovica Európanov
(52 %). V 21 členských štátoch sa absolútna väčšina respondentov vyjadrila v prospech
eura, pričom najvyššie úrovne boli zaznamenané v Luxembursku (79 %), v Slovinsku (78 %),
na Slovensku (78 %), v Estónsku (76 %) a vo Fínsku (75 %).
Viac: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1294_sk.htm
Prieskum aj s tabuľkami nájdete tu:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_en.htm

Tvorivá Európa: nový program pre odvetvia kultúry
a tvorivej činnosti v Európe
Európa čelí výzvam, ktoré sa často nedajú účinne riešiť na
úrovni jednotlivých členských štátov. Odvetvia kultúry
a tvorivej činnosti predstavujú dobrý príklad toho, čo možno
dosiahnuť
spoločným
využívaním
našich
zdrojov
a spoluprácou, aby sme prekonali nadnárodné problémy –
a využili možnosti, ako rozšíriť európske kultúrne pôsobenie
na celosvetovej úrovni.
Odvetvia kultúry a tvorivej činnosti predstavujú v súčasnosti 4,5 % HDP EÚ a zamestnávajú
viac ako 8 miliónov ľudí. Odvetvia kultúry a tvorivej činnosti čelia trom hlavným výzvam pri
plnohodnotnom využívaní jednotného trhu a možností, ktoré vznikli v dôsledku globalizácie
a prechodu na digitálne technológie. Prvou je, že európska mapa je charakterizovaná
množstvom kultúr a jazykových oblastí, ktoré so sebou prinášajú roztrieštenosť kultúrneho
priestoru, čo obmedzuje príležitosti tvorivých profesionálov na dosiahnutie publika aj mimo
svojej domovskej základne. Druhou je, že globalizácia a digitalizácia dramaticky menia
spôsob, akým sa umenie tvorí, sprístupňuje a distribuuje. Spôsob, akým publikum reaguje na
umenie a akým kultúrne inštitúcie získavajú svojich zákazníkov, sa takisto stále mení.
Treťou výzvou je chronicky nedostatočný prístup týchto odvetví k finančným prostriedkom.
Banky v dôsledku absencie hlbších poznatkov zvyčajne považujú tvorivé podniky za
„rizikové“, ak ide o žiadosti o úver. Napríklad je zriedkavé, že úverová inštitúcia má dostatok
skúsenosti pri posudzovaní hodnoty nehmotného majetku, ako sú práva duševného
vlastníctva.
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Odpoveďou Európskej únie na tieto výzvy a príležitosti bol návrh komplexnej stratégie pre
odvetvia kultúry a tvorivej činnosti a nový program Tvorivá Európa, ktoré boli nedávno
schválené Európskym parlamentom (19. novembra).
Tento nový program s rozpočtom 1,46 mld. EUR na ďalších sedem rokov – čo je o 9 % viac
než v súčasnosti – má začať v januári.
Bližšie informácie:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/tvoriva_europa_novy_program_sk.htm
Zakazujeme klonovanie a upravujeme nové
potraviny
Európska komisia prijala tri návrhy predpisov o
klonovaní zvierat a nových potravinách, vďaka ktorým
sa v tejto oblasti zaručí právna istota.
Dva z návrhov zakážu klonovanie hospodárskych
zvierat, ako aj dovoz ich klonov, zakáže sa aj predaj
potravín z klonov zvierat. Zavedú sa aj opatrenia, aby
sa potraviny ako mäso alebo mlieko klonov zvierat
neuvádzali na trh EÚ.
Cieľom týchto návrhov je reagovať na otázku dobrých životných podmienok zvierat a etické
problémy súvisiace s používaním klonovania.
Klonovanie sa nezakazuje napríklad na účely výskumu, zachovania vzácnych plemien a
ohrozených druhov alebo pri používaní zvierat na výrobu liekov a zdravotníckych pomôcok.
Čo sa týka potravín, nové potraviny budú podliehať jednoduchšiemu, jasnejšiemu a
efektívnejšiemu postupu povoľovania, ktorý bude centralizovaný na úrovni EÚ, čo urýchli ich
vstup na trh,
Tieto návrhy teraz posúdi Rada EÚ = členské štáty a Európsky parlament. Účinnosť
pravdepodobne nadobudnú najskôr v roku 2016.
Celá tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1269_sk.htm
Otázky a odpovede: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1170_en.htm
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EURÓPSKE SÚŤAŽE
Filmovú cenu LUX 2013 vyhral Felix van
Groeningen za film „Broken Circle Breakdown“
Víťazom filmovej ceny Európskeho parlamentu LUX
2013 sa v stredu 11. 12. 2013stala hudobná love
story „Broken Circle Brteakdown“ o belgickom páre,
ktorý sa musí vyrovnať s tragickou stratou. Podľa
režiséra filmu Felixa van Groeningena, ktorý si cenu
prebral od predsedu EP, je cena LUX skvelá
iniciatíva, vďaka ktorej si „pozriete film, na ktorý by
ste inak nešli“. Parlament udeľuje cenu LUX
každoročne s cieľom podporiť európsku kinematografiu a rozpútať debatu o európskych
hodnotách a sociálnych otázkach.
Ďalšími dvoma finalistami tohto ročníka ceny LUX boli britský film Selfish Giant (Sebecký
obor) režisérky Clio Bernard a Miele (Med), taliansko-francúzsky film režisérky Valerie
Golino. Bližšie informácie:
http://www.europskyparlament.sk/sk/Spravodajstvo_a_aktivity/Spravy/news-2013December/news-2013-December-12.html

STÁŽE V EÚ
Vyskúšaj si EÚ
Kde: Štrasburg, Francúzsko
Kedy: 29.3.-5.4.2014
Prihlásiť sa do: 05.01.2014
Na vlastnej koži si fungovanie inštitúcii EÚ môžeš vyskúšať na modelovom zasadnutí
Európskej únie. Spolu s ďalšími zahraničnými účastníkmi si počas simulácie môžeš skúsiť
úlohu člena Európskeho parlamentu, ale napríklad aj žurnalistu či tlmočníka. Dozvieš sa ako
sa rokuje pri zasadnutí Európskeho parlamentu a Rady EÚ a navyše sa zlepšíš vo svojich
rétorických, argumentačných, vyjednávacích a jazykových znalostiach (model prebieha
v anglickom jazyku). Témou aktuálneho modelu je návrh smernice týkajúcej sa Európskeho
sociálneho fondu a EU-US obchodná dohoda/transatlantické obchodné a investičné
partnerstvo. Podmienkou účasti je vek 18 – 26 rokov.
Bližšie informácie na http://meu-strasbourg.org/,
prihlášku http://meu-strasbourg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181.
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Advokácia pre Rómov
Kde: Budapešť, Maďarsko
Kedy: od februára 2014
Prihlásiť sa do: 07.01.2014
The European Roma Rights Centre (ERRC) je verejnoprospešná organizácia zameraná na
ochranu ľudských práv Rómov a podporu advokátov pôsobiacich v tejto oblasti. Ponúka dve
pracovné pozície – Advocacy Coordinator a Advocacy Officer, ktorí budú zodpovedať za
presadzovaní práv rómskej komunity v politickej agende nielen Európy, vrátane kampaní
a advokácie. Officer pracuje pod Coordinatorom a zabezpečuje prácu organizácie
s elektronickými médiami, žurnalistami, prípravu materiálov a tréningov.
Požiadavkou je VŠ vzdelanie v oblasti komunikácie, PR, ľudských práv a príbuzných
odborov. Potrebná je aj angličtina a skúsenosť s prostredím komunikácie a advokácie (aspoň
5 rokov Coordinator, min. 2 roky Officer). Skúsenosť s prácou či životom v rómskej komunite
je výhodou, obzvlášť vítaní sú rómski/e kandidáti/ky. Viac info http://www.errc.org/article/errcseeks-new-staff/4236.

Stáž v Googli
Kde: rôzne
Kedy: 30.6.-19.9.2014
Prihlásiť sa do: 31.01.2014
Google ponúka stáže zamerané na software projekty, tréning zručností a profesionálny
rozvoj. Náplňou bude výskum a vytváranie softvérových aplikácii rozvíjajúcich Google
produkty, prispievanie k projektom zameraným na jazykový processing, umelú inteligenciu,
data compression a vyhľadávacie technológie, a samozrejme škálovateľnosť prístupu
k dátam a informáciám. Prebiehať bude letná stáž v jednom z týchto miest: Izrael, Londýn,
Mníchov, Krakow a Zurich.
Stáž je určená pre tých, ktorí ukončili 1. ročník VŠ (Bc.stupeň) na niektorej z európskych
a izraelských škôl a majú skúsenosť s programovaním v Java, Python, C alebo C++. Viac
info má https://www.google.com/about/jobs/search/#!t=jo&jid=4349001.

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 8

ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÝ BULLETIN
INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC

AKTUÁLNE VÝZVY V SR A EÚ
Pohoda za mestom
Deadline: 08.01.2014
Max. výška grantu: 6 000 eur
Máš nápad, ako upraviť a skrášliť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojimi
priateľmi alebo susedmi? Prostriedky na jeho realizáciu môžeš získať z programu Pohoda za
mestom. V poradí už štvrtý ročník programu Pohoda za mestom vyhlásila Nadácia Ekopolis
v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty
celkom 30 000 EUR.
Cieľom programu je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest s počtom
obyvateľov nad 25 000. Záujemcom dáva možnosť skrášliť miesta pre hodnotnejšie
prežívanie ich voľného času. Výsledkom by mali byť bezpečné a príjemné miesta na oddych,
zábavu a šport, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou
projektov je ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola
znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.
Viac info na http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html.

Výzva ROP 2.1b Podpora komunitných centier
Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie
Dátum platnosti výzvy: od 29. 11. 2013 do 10. 3. 2014
Cieľ opatrenia je v zmysle Programového manuálu ROP definovaný ako „Zvýšenie kvality
poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania,
modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane obstarania ich vybavenia“.
Viac tu: www.ropka.sk
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VEĽA OSOBNÝCH A PRACOVNÝCH ÚSPECHOV
V NOVOM ROKU 2014
ŽELÁ KOLEKTÍV
INFORMAČNEJ KANCELÁRIE EUROPE DIRECT LUČENEC
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