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Európsky deň bez áut 2014 v Lučenci

KONTAKT:

Na Námestí republiky v Lučenci v rámci Európskeho dňa bez áut
mohli 22. septembra materské školy využiť služby prenosného dopravného ihriska a žiaci základných škôl (1. až po 4. ročník) zase súťažili v jazde zručnosti. V pondelok 22. septembra premávala bezplatne aj mestská autobusová doprava. Zároveň pripravilo mesto
Lučenec s CVČ Magnet súťaž pre všetky školy v meste, aby čo najviac ľudí prešlo stanovenú trasu mestom pešo, na bicykli, korčuliach,
prípadne na kolobežke. Do tejto akcie sa zapojilo spolu 392 účastníkov. Mesto percentuálne vyhodnotilo zastúpenie v účasti jednotlivých škôl. Víťazným tímom bola Základná škola na Haličskej ceste
č. 7, odkiaľ sa zapojilo až 44 percent žiakov. Ako odmenu od mesta a
sponzora Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec dostali žiaci jednodňový výlet autobusom pre triedny kolektív zadarmo. Na námestí
si v tento deň žiaci či študenti vyskúšali v spolupráci s firmou Dema
Senica nové bicykle z predajne bicyklov, kočíkov a šijacích strojov,
Ulica Jókaiho 28. Svoje umenie predviedli lučenskí cyklotrialisti z
NovoCK Lučenec. Deti si pod stánkom mohli vypožičať knihy z Novohradskej knižnice a svoj reprezentačný stánok malo Informačné
centrum EUROPE DIRECT Lučenec, ktoré v spolupráci so študentkami Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci pripravilo pre
deti z materských škôl tvorivé dielne a športové stanovištia. V stánku sa tiež distribuovali propagačné materiály s tematikou Európskeho týždňa mobility. V ten deň sa tiež uskutočnili netradičné preteky
medzi motocyklistom, bežcom, cyklistom, chodcom, šoférom auta a
vodičom autobusa MHD usporiadali v rámci týždňa mobility v Lučenci. Takýmto spôsobom chcela samospráva zamerať pozornosť
obyvateľov mesta na alternatívne spôsoby prepravy. Štart netradičných pretekov v Lučenci bol na sídlisku Rúbanisko II (pri kotolni) a
cieľom železničná stanica. Ako prvý sa na vlak dostal vodič malého
motocykla Vavrinec Maljarčík (5,53 min.). Za ním prišiel vodič osobného auta Miroslav Matuška (5,55 min.) a na treťom mieste skončila
skupina cyklistov v zložení: Alexandra Pivková, Pavol Baculík, Jaroslav Feranec, Marek Strcula (7,01 min.). Bežec, atlét Richard Strémy
dosiahol čas 9,50 min. Autobus MHD prišiel do cieľa na stanicu po
pätnástich minútach. Chodcovi Radovanovi Mydlovi sa stopky zastavili na čase 27 minút.
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Európsky deň jazykov na
SPŠ stavebnej O. Winklera
Od roku 2001 si v mnohých krajinách Európy ľudia pripomínajú Európsky deň jazykov, ktorý je
okrem iného aj oslavou jazykovej rôznorodosti a
propagáciou výučby cudzích jazykov ako nástroja vzájomného dorozumievania sa medzi ľuďmi.
V tomto duchu sa 26. 9. 2014 stretli študenti SPŠ
stavebnej O. Winklera v Lučenci spolu so svojimi pedagógmi, učiteľmi predmetovej komisie
jazykov, aby spoločne pripraveným programom
prispeli k tohtoročným oslavám Európskeho dňa
jazykov. Vedomostný kvíz o reáliách anglicky a
nemecky hovoriacich krajín sa konal v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct v Lučenci. Študenti sa dozvedeli mnoho zaujímavých
a hlavne praktických informácií o Európskej únii
a o štúdiu cudzích jazykov. Víťazi kvízu získali aj
zaujímavé ceny, ktoré poskytlo Informačné centrum Europe Direct v Lučenci:
1. miesto - P. Stieranka I. A, V. Vojenčiak IV. A
2. miesto - M. Ilenčík II. A, E. Karlík IV. A
3. miesto - T. Hýravý I. A, I. Hudec IV. S

KONTAKT:

Prezentácie o anglicky a nemecky hovoriacich
krajinách (pripravené pod vedením Mgr. Lukáčovej, PaedDr. Tóthovej a PhDr. Sojkovej)
priniesli množstvo zaujímavých a k maturite
potrebných informácií a súčasne šikovných prezentujúcich ( D. Galádová IV. A, A. Čajková II. A,
L. Bernerová III. A, E. Kostka IV. A, P. Kostka IV.
A). Temer profesionálnu technickú podporu poskytol R. Lörinčík II. A.
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Európania sa zaujímajú o kvalitu
životného prostredia
V aktuálnom prieskume Eurobarometra 95 % opýtaných respondentov uviedlo, že ochrana životného prostredia je pre nich
osobne dôležitá. Veľká väčšina ľudí súhlasí s názorom, že účinné využívanie prírodných zdrojov (79 %) a ochrana životného
prostredia (74 %) môžu podporiť hospodársky rast. 77 % občanov EÚ je presvedčených, že problémy v oblasti životného prostredia majú priamy vplyv na ich každodenný život. Najviac ich
znepokojuje znečistenie, konkrétne najmä znečistenie vzduchu
(56 %) a znečistenie vody (50 %), potom vznik odpadu a vyčerpávanie prírodných zdrojov. V porovnaní s posledným podobným
prieskumom spred troch rokov (2011) viac občanov (75 %) uviedlo, že by chceli nakupovať ekologické výrobky, aj keby to znamenalo, že zaplatia o čosi viac. Záujem o životné prostredie sa odráža aj na konaní a správaní občanov. Tri najčastejšie činnosti predstavujú triedenie odpadu na recykláciu
(72 %), znižovanie spotreby energie (52 %) a spotreby vody (37 %).
Čo hovoria Slováci?

KONTAKT:

Životné prostredie považuje za dôležité 61% Slovákov, najviac nás trápi narastajúce množstvo odpadu
(55%) a znečistenie ovzdušia (53%). 78% z nás počas posledného mesiaca recyklovalo odpad. Tromi prioritami pri ochrane životného prostredia by mali byť recyklácia odpadov, zníženie plytvania potravinami a
zníženie spotreby energií. Podľa 43% respondentov by najefektívnejším spôsobom boja s environmentálnymi problémami bolo zavedenie prísnejších sankcií pre porušovateľov pravidiel.
Viac informácií nájdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-976_sk.htm
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Pýtame sa malých a stredných podnikov
ako zlepšiť podmienky pre ich podnikanie
Európska komisia spustila konzultáciu, aby zistila čo
očakávajú malé a stredné podniky v Európe od budúcej politiky EÚ. Konzultácia sa zameriava na zhromaždenie informácií od všetkých zainteresovaných
strán vrátane podnikateľov a podnikateľských organizácií, ktoré Európskej komisii pomôžu prijať také
opatrenia, aby bola iniciatíva na podporu malých a

stredných podnikov pripravená čeliť budúcim výzvam.
Názor je možné vyjadriť tu: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014 do 15/12/2014.
Viac: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-975_sk.htm

Hodnotenie vzdelávacích systémov
Vyšla správa OECD Education at a glance 2014 o stave národných vzdelávacích systémov a výzvach, ktorým čelia. Správa skúmala situáciu v 34 členských krajinách OECD, z toho je 21 v EÚ, vrátane Slovenska. Zdôrazňuje
sa v nej rastúci význam investícií do vzdelávania pre budúci rast a zamestnanosť v EÚ a pre inkluzívnejšiu európsku spoločnosť.

KONTAKT:

Vyberáme niekoľko zistení:
• Možnosti vzdelávania v Európe sa naďalej výrazne zvyšujú. Podiel dospelej populácie s terciárnym vzdelaním
sa v uplynulom desaťročí vo väčšine krajín EÚ postupne zvyšoval (na úroveň 29 %), aj keď EÚ stále zaostáva za
priemerom štátov OECD (33 %).
• Medzi úrovňou zručností ľudí s podobným vzdelaním existujú v rámci EÚ výrazné rozdiely: absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania v krajinách, ako sú Holandsko a Fínsko dosahujú rovnaké alebo vyššie výsledky v
gramotnosti ako absolventi vysokoškolského vzdelávania v Írsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a Španielsku.
• Populácia učiteľov starne. V krajinách EÚ má v priemere 37 % stredoškolských učiteľov aspoň 50 rokov. 45 %
alebo viac je ich v Rakúsku, Estónsku, Nemecku a Holandsku a 60 % v Taliansku.
• Súkromné investície do terciárneho vzdelávania sa zvyšujú. Podiel súkromných výdavkov na terciárne vzdelávanie v krajinách EÚ sa zvýšil zo 14 % v roku 2000 na 21 % v roku 2012, najmä v dôsledku zvýšenia školného alebo zavedenia nových školných poplatkov v niektorých krajinách.
Viac sa dozviete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-979_sk.htm
Celá správa: http://www.oecd.org/edu/eag.htm
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Junckerova komisia:
silný a skúsený tím podporujúci zmenu

KONTAKT:

Nová Európska komisia sa sústredí na riešenie veľkých politických výziev ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Treba
ďalej pracovať na vytváraní nových pracovných miest a zvyšovať investície. Ďalej je potrebné zaistiť, aby banky začali opäť požičiavať reálnej ekonomike, aby sa vytvoril prepojený digitálny trh a zvýšila dôveryhodnosť
zahraničnej politiky EÚ a aby Únia stála na vlastných nohách, pokiaľ ide o otázku energetickej bezpečnosti.
To všetko čaká novú Junckerovu komisiu, ktorej zloženie sme sa dozvedeli dnes.
Bude mať sedem podpredsedov (šesť + vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica
Mogheriniová), pričom každý z nich bude
viesť projektový tím. Úlohou podpredsedov bude viesť a koordinovať prácu skupín
komisárov, ktorých zloženie sa môže zmeniť podľa potreby a v závislosti od nových
projektov. Tieto projektové tímy budú reflektovať jednotlivé politické usmernenia.
Zvolený predseda Juncker pri prideľovaní portfólií zohľadnil správny pomer medzi pohlaviami, politickou príslušnosťou
a kompetenciami. Navrhnutý tím zahŕňa
5 bývalých premiérov, 4 vicepremiérov, 19
bývalých ministrov, 7 znovuzvolených komisárov a 8 bývalých členov Európskeho
parlamentu. Teraz bude nasledovať schvaľovanie celého kolégia komisárov, vrátane predsedu a vysokej predstaviteľky Únie
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, v Európskom parlamente. Tomuto
predchádza vypočutie dezignovaných komisárov v príslušných parlamentných výboroch. Keď Európsky parlament vyjadrí
svoj súhlas, Európska rada formálne vymenuje novú Európsku komisiu.
Viac: MEMO/14/523
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11,9 miliárd na dopravné projekty
Členské štáty môžu do 26. februára 2015 navrhovať projekty európskych dopravných spojení. Financovanie sa zameria na 9 hlavných dopravných koridorov, ktoré majú spoločne tvoriť základnú dopravnú sieť EÚ.
Očakáva sa aj prebudovanie prepojenia medzi východom a západom, čo zjednoduší cezhraničnú dopravu
občanom aj podnikom. Jedným z 9 koridorov je aj Koridor Rýn - Dunaj, ktorého opornú os tvorí vodná cesta Dunaj, spája centrálne regióny okolo Štrasburgu a Frankfurtu cez južné Nemecko s Viedňou, Bratislavou,
Budapešťou a napokon Čiernym morom, pričom dôležitou vetvou je trasa z Mníchova do Prahy, cez Žilinu,
Košice až k ukrajinskej hranici. Projekty dostanú finančné prostriedky EÚ, ale musia byť spolufinancované
členskými štátmi. Výsledky výberového konania a pridelenia prostriedkov jednotlivým projektom budú známe v lete 2015.
TS: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-988_sk.htm
Podrobnosti: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-525_sk.htm

Vďaka Erasmu lepšie uplatnenie
EK zverejnila štúdiu nezávislej skupiny odborníkov o dopadoch programu študentskej mobility Erasmus.
Zo štúdie všeobecne vyplýva, že tento program výrazne prispel k zvýšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí a
k pracovnej mobilite.
O čo všetko Erasmus obohacuje mládež?
• rozširuje obzory a prináša nové sociálne väzby. Od ukončenia štúdia sa do inej krajiny presťahovalo 40 %
študentov (takmer 2x viac ako tých, ktorý nikde neboli).
• je pravdepodobnejšie, že bývalí „erasmáci“ budú mať partnerov z iných krajín: 33 % z nich má partnera inej
štátnej príslušnosti. Odhadujeme, že od roku 1987 sa narodilo približne jeden milión bábätiek práve dvojiciam, ktoré spojil program Erasmus.
• viac ako jednému z troch stážistov programu Erasmus ponúkol podnik, v ktorom absolvovali prax, pracovné miesto.
• pri absolventovi s medzinárodnými skúsenosťami je o polovicu menej pravdepodobné, že sa stane dlhodobo nezamestnaným.

KONTAKT:

Nástupcom Erasmu je nový program Erasmus+, jeho rozpočet na obdobie 2014 – 2020 je 15 miliárd Eur a príležitosť ísť do zahraničia prinesie 4 miliónom ľudí, a to vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl a 300 000
zamestnancov pôsobiacich v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Okrem toho sa z programu bude financovať 135 000 výmen študentov a zamestnancov s partnerskými krajinami mimo Európy.
Viac podrobností sa dozviete z tlačovej správy: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_sk.htm
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Zaostrené na V4
n Kde: Slovensko n Kedy: ihneď n Prihlásiť sa do: 24. 10. 2014
Festival Cestou necestou môže s podporou Vyšehradského fondu
po prvýkrát vyhlásiť fotosúťaž určenú všetkým zanieteným cestovateľom. Prihlás sa pomocou online prihlášky a pošli najviac 5
svojich fotografií s rozlíšení min. 3500px x 2300px na fotosutaz@
cestounecestou.sk. Jedinou podmienkou, ktorú musíš splniť je
minimálny vek 18 rokov. Pätnásť najlepších fotografií bude vystavených v bratislavskom DK Ružinov od 7. do 8. novembra. Porota vyberie absolútneho víťaza fotosúťaže a za svojho favorita budú
môcť do 31. októbra hlasovať aj priaznivci na Facebooku. Víťazi
v oboch kategóriách získajú hodnotné ceny ako turistický sortiment či online kurz fotografie.
Viac info na: cestounecestou.sk

Time to Move
n Kde: EÚ n Kedy: 13. 10. - 19. 10. 2014 n Prihlásiť sa do: 18. 10. 2014

KONTAKT:

Eurodesk pripravil fotosúťaž pre mladých ľudí od 13
do 30 rokov, ktorí majú chuť cestovať. Od 22. septembra bude v priebehu 3 týždňov tím Eurodesk vyberať spomedzi fotografií jednu týždenne. Takú, ktorá
bude najlepšia. Spomedzi 3 fotografií týždňa potom
vyberie jednu víťaznú. Víťaz získa darčekový balíček
od Eurodesk-u, no najmä 22-dňový výlet s InterRail
Global Pass. Ak sa chceš zapojiť, uploadni fotografiu, ktorá zobrazuje, čo si sa naučil/a počas svojich ciest po
Európe alebo čo by si rád/rada zažila, keby si mal/a šancu cestovať. Alebo na svojom Instagrame označ fotku
#eurodesk_timetomove. Do súťaže môžeš poslať len jednu fotografiu.
Viac info nájdeš na: www.facebook.com
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Týždeň vedy a techniky
n Kde: Slovensko n Kedy: ihneď n Prihlásiť sa do: 17. 10. 2014
V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Slovensku opäť koná fotografická súťaž určená najmä študentom a mladým ľuďom.
Súťaží sa v štyroch kategóriách podľa veku:
Kategória I: žiaci základných škôl
Kategória II: študenti stredných škôl
Kategória III: študenti vysokých škôl vrátane doktorandov
Kategória IV: mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov neštudujúci na SŠ
a VŠ
Do súťaže môžeš prihlásiť jednu fotografiu na tému Ako veda a technika zmenila môj život? Stačí, ak ju do 17. októbra uploadneš prostredníctvom formulára. Musí však spĺňať kritériá: max. veľkosť 6 MB, min.
rozlíšenie 2048 x 1536 px a formát JPEG.
Viac info na: tyzdenvedy.sk.

Čo pre teba znamená veda?

KONTAKT:

n Téma: Fotosúťaž. Veda je všade okolo nás. Zvláštne úkazy či ohromujúca veda v akcii - chceme vidieť, čo láka vašu
pozornosť. Začnite fotiť a vyhrajte výlet do poľskej Varšavy
(súťaž Európskej únie pre mladých vedcov) alebo do talianskej Ispry (Spoločné výskumné centrum). Súťaž mesiaca prihláška fotografií od 1. do 15. dňa v mesiaci.
n Účastníci: Trojčlenné tímy s aspoň dvoma dievčatami
(občania a osoby s trvalým pobytom v jednom z 28 členských štátov Európskej únie vo veku 13 až 18 rokov)
Uzávierka: 15/12/2014
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Podporujeme talenty
n Deadline: 30. 11. 2014 n Max. výška grantu: 7 500 eur

KONTAKT:

Nadácia Intenda sa výzvou snaží podporiť talentovaných mladých ľudí od 6 do 21 rokov (vrátane). Grant je
určený na pokrytie cestovných, ubytovacích nákladov, stravného, registračných poplatkov a ďalších položiek
na súťažiach či prezentačných podujatiach v zahraničí. O grant môžu požiadať študenti/tky stredných a základných škôl, ktorí/é spadajú do cieľovej skupiny a ktorí/é uspejú na podujatí celoštátneho charakteru. Žiadateľ/ka musí do termínu zaslať žiadosť o poskytnutie podpory, motivačný list, odporúčanie pedagóga/gičky
a rozpočet, v ktorom uvádza položky, ktoré budú financované grantom. Spolu s prílohami je potrebné poslať
dokumenty poštou na adresu nadácie alebo elektronicky (len formulár žiadosti).
Viac info nájdeš na telefónnom čísle: 02/57297112,
na adrese intenda@intenda.sk alebo na stránke intenda.sk.
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