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Vedomostná súťaž
Euroobčan ZŠ 2014

KONTAKT:

Mesto Lučenec a Informačné centrum Europe Direct
zorganizovalo dňa 28. 11. 2014 v priestoroch Divadla
B. S. Timravy vedomostnú súťaž pre žiakov 8. ročníka základnych škôl pod názvom Euroobčan ZŠ 2014.
Trojčlenné družstvá žiakov si medzi sebou overovali svoje poznatky o Európskej únii. Súťažilo sa v štyroch kolách. V prvom kole bol pre žiakov pripravený
test, v druhom kole zameranom na zručnosť, súťažiaci skladali puzzle s tematikou „10 rokov vstupu SR
do EÚ“. Tretie kolo bolo zamerané na vyplnenie tajničky pozostávajúcej z viet a slov v rôznych európskych jazykoch. Záverečné kolo bolo zamerané na
vedomostný kvíz, kde žiaci poznávali osobnosti, významné miesta, udalosti a logá v EÚ. Po záverečnom
kole boli celkové výsledky nasledovné:
1. miesto: ZŠ Vajanského Lučenec: Frederika Takáčová, Anna Hroboňová, Pavel Semerád
2. miesto: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec: Sarah Čižmárová, Laura Šulajová, Veronika Jeleňová
3. miesto: Súkromné gymnázium Lučenec: Sofia
Gregorová, Matej Mázor, Kristína Sásiková
Súťaž bola zaujímavá, družstvá boli vyrovnané a
všetci súťažiaci preukázali široké vedomosti v oblasti
európskej problematiky.
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Objektívom mladých
Študentský parlament mesta Lučenec v spolupráci
s Mestom Lučenec a Informačných centrom Europe Direct Lučenec zorganizovali fotografickú súťaž
pre študentov stredných škôl pod názvom Objektívom mladých s témou: Sloboda. Študenti svojimi fotografiami mohli vyjadriť, čo rozumejú pod pojmom
sloboda. Fotky formátu A4 a A5 mohli študenti predkladať do 14. 11. 2014 členom študentského parlamentu na jednotlivých stredných školách.
Komisia mala veľmi zložitú úlohu pri hodnotení,
pretože fotografie boli veľmi pekné a zaujímavé.
Celkové umiestnenie študentov bolo nasledovné:
1. miesto: EMA ADAMOVE
2. miesto: TÍMEA KRIŽOVÁ
3. miesto: PETRA ŠULEKOVÁ

KONTAKT:

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 20. 11. 2014 v Divadle B. S. Timravy za účasti pani primátorky mesta
PhDr. Alexandry Pivkovej a bolo spestrené kultúrnym programom, ktorý zostavili študenti jednotlivých stredných škôl.
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Európsky deň antibiotík
18. november je v EÚ každoročne venovaný zvyšovaniu povedomia o antibiotikách, tento rok sa zameriava na samoliečbu antibiotikami. Užívanie antibiotík bez toho, aby sa pacient poradil s lekárom, doužívanie tých, ktoré
zostali po predchádzajúcej liečbe, alebo zadováženie si ich bez lekárskeho
predpisu je nielen nezodpovedné, no v niektorých prípadoch dokonca nebezpečné. Antibiotiká nie sú lieky proti bolesti a ani nemôžu vyliečiť každú chorobu. Účinkujú len proti bakteriálnym infekciám, a teda nemôžu pomôcť pri
bežnej nádche alebo chrípke. Až 80 % zimných ochorení, ktoré postihujú nos,
uši, hrdlo a pľúca, je vírusového pôvodu, preto na ne antibiotiká nie sú účinné. Okrem toho môžu zapríčiniť nepríjemné vedľajšie účinky, ako je hnačka, nevoľnosť alebo kožné vyrážky.
Zaujímavé informácie nájdete aj na tejto stránke: http://ecdc.europa.eu/sk/EAAD/Pages/Home.aspx

Spoločný bankový dohľad v eurozóne

KONTAKT:

Od 4. novembra 2014 začína fungovať nový mechanizmus
bankového dohľadu v eurozóne, pod ktorý bude spadať 3600
európskych bank. Európska centrálna banka (ECB) preberá
priamy dohľad na 120 systémovými bankami. Nad ostatnými bankami bude ECB vykonávať dohľad v priamej súčinnosti s národnými organmi dohľadu. Východiskovým bodom pre
uskutočňovanie bankového dohľadu sú plošné záťažové testy
bánk v eurozóne. Ďalší kamienok do mozaiky bankovej únie
bude doplnený v roku 2015, kedy sa spustí jednotný mechanizmus pre riešenie krízových situácií. V bankovej únii budú
vnútroštátne fondy na riešenie krízových situácií, zriadené od 1. januára 2015 a od 1. januára 2016 budú zastrešené jednotným európskym fondom na riešenie krízových situácií.
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Jesenná hospodárska prognóza 2014

KONTAKT:

Európska komisia vo svojej jesennej hospodárskej prognóze očakáva na zvyšok tohto roka slabý hospodársky
rast ako v EÚ, tak aj v eurozóne. Predpokladá sa, že rast reálneho HDP celkovo dosiahne v EÚ 1,3 %, v eurozóne 0,8
% a na Slovensku 2,4 % v roku 2014. Očakáva sa, že v priebehu roku 2015 sa v dôsledku zlepšenej situácie v oblasti
zahraničného a domáceho dopytu rast v EÚ zvýši na 1,5 %,
v eurozóne na 1,1 % a v SR na 2,5 %. Posilnenie finančného
sektora ako aj nedávne štrukturálne reformy by mali priniesť ovocie a zvýšiť hospodársku činnosť v roku 2016 na
2,0 % v EÚ, v eurozóne na 1,7 % a u nás na 3,3 %.
Hospodárske oživenie, ktoré sa začalo v druhom štvrťroku 2013, zostáva krehké; ekonomická dynamika je v
mnohých členských štátoch naďalej slabá. Dôvera je nižšia ako na jar; odráža zvýšené geopolitické riziká a
menej výhodné svetové hospodárske vyhliadky. Napriek priaznivým finančným podmienkam je výhľad na
rok 2015 charakterizovaný pomalým hospodárskym oživením. Toto je odrazom postupného zmierňovania
dedičstva krízy s ešte stále vysokou nezamestnanosťou, vysokou zadlženosťou a nízkym využitím kapacít.
Miera nezamestnanosti sa z vysokej úrovne znížila iba mierne. Keďže sa očakáva, že hospodársky rast bude
postupne silnieť, významnejšie zlepšenia na trhu práce by sa mali objaviť až v roku 2016, kedy by mala miera nezamestnanosti klesnúť na 9,5 % v EÚ, 10,8 % v eurozóne a 12,1 % na Slovensku.
Bližšie informácie na: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm
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Zasaď sa o lepší svet!
n Kde: Slovensko n Kedy: ihneď n Prihlásiť sa do: 31. 12. 2014
Unilever vyhlasuje študentskú súťaž Zasaď sa o lepší svet. Ak si študent/ka a
máš nápad, ktorý pomôže udržateľnému rozvoju, neváhaj sa zapojiť. Pri vypracovaní finálneho projektu ti bude pomáhať 10 mentorov a ty budeš môcť
projekt podľa ich pripomienok a na základe svojho uváženia meniť a dopĺňať
až do uzávierky, 31. decembra 2014. V prvom kole vyberie verejnosť 20 najlepších projektov, v druhom kole bude o víťazoch rozhodovať už odborná porota. Tá vyberie 10 najlepších. Každý z nich získa na svoju realizáciu sumu 2 500 eur. Trom najlepším bude navyše udelená osobná finančná odmena a jedna špeciálna cena, cesta na Srí Lanku. Súťaž je rozdelená do oblastí:
výživa a zdravý životný štýl, životné prostredie, potravinový odpad, diverzita na pracovnom trhu a príležitosti
pre mladých.
Viac o ponuka nájdeš na: unilevervyzva.sk.

Celoeurópska literárna súťaž
n Kde: EÚ n Kedy: 5. 11. 2014 - 27. 2. 2015 n Prihlásiť sa do: 27. 2. 2015

KONTAKT:

Generálne riaditeľstvo EÚ pre rozšírenie oznámilo začatie literárnej súťaže „Také podobné, také rozličné, také európske“. Súťaž trvá od 5. novembra 2014 do 27. februára 2015.
Zapojiť sa môžeš ak máš od 18 do 25 rokov a zodpovieš jednu z týchto otázok:
• Aké skúsenosti máte v rozšírenej Európskej únii?
• Ako sa môže rozšírená Európska únia vysporiadať s problémami
budúcnosti?
Každá zúčastnená krajina bude mať svojho víťaza. Čaká ich 3-dňová
študijná návšteva Bruselu, uverejnenie príspevkov na stránke Európskej komisie a možno aj v médiách.
Viac info o ponuke na: writingcompetition.eu.
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Stáž s UniCredit
n Kde: rôzne n Kedy: jún-september 2015 n Prihlásiť sa do: 31. 12. 2014
UniCredit & Universities Foundation umožní 40-tim
talentovaným Európanom získať zahraničnú letnú
stáž v jednej zo svojich pobočiek. Uchádzač musí byť
študentom minimálne 2. ročníka VŠ v oblasti ekonómie, finančníctva, bankovníctva a podobných odborov. Vybraných 40 uchádzačov získa grant na celé obdobie trvania stáže vo výške 3 100 eur.
Viac info o ponuke na: uuftemp.netseven.it.

Píš pre Mladiinfo.eu
n Kde: Európa n Kedy: ihneď n Prihlásiť sa do: čím skôr

KONTAKT:

Medzinárodná web.platforma Mladiinfo.eu ponúka mladým autorom
možnosť písať pre jednu z jej sekcií: Youth Activism, My Europe, My story,
Tips and Tricks, Events, Mladiinfo Topic.
Stáž je neplatená, odmenou autorovi/ke bude článok publikovaný medzinárodnému publiku, zlepšenie komunikačných schopností. Ak ti písanie
pôjde dobre, navyše môžeš získať možnosť pokrývať tréningy, workshopy
a ďalšie podujatia v celej Európe. Aby si miesto získal/a, napíš článok v angličtine na tému, ktorá zapadá do jednej z vyššie uvedených sekcií. Jeho
dĺžka by mala byť od 500 do 800 slov a prilož k nemu aj 4 horizontálne obrázky. Pošli ho na articles@mladiinfo.com.
Viac info nájdeš na: youthpress.org.
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Umelci, vykročte do sveta!
n Deadline: 31. 12. 2014 n Max. výška grantu: 700 eur
Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35 rokov. Grant ponúka zdroje na zabezpečenie cesty z dôvodu vytvorenia medzinárodného partnerstva, festivalu,
konferencie či zdieľania vedomostí s lokálnou kultúrnou scénou.
Začínajúci slovenskí umelci a kultúrni pracovníci môžu vycestovať do jednej z nasledujúcich krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko. Ukrajina,
Bielorusko, Ruská federácia, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Turecko, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordán, Libanon, Lýbia, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko.
Výška podpory záleží od konkrétnej krajiny a uchádzať sa o ňu možno aj ako skupina. O grant je možné požiadať kedykoľvek v priebehu roka, no najneskôr mesiac pred plánovanou cestou.
Prihlásiť sa môžeš na: efclabs.org.

Grant Ministerstva kultúry SR
n Deadline: 1. 12. 2014 n Max. výška grantu: od 500 eur

KONTAKT:

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov:
z knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc
Viac info nájdeš na: culture.gov.sk
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