Aby sme vedeli, čo jeme
Od 13. 12. 2014 vstúpia do platnosti nové pravidlá
označovania potravín. Reflektujú náročnosť spotrebiteľov a potrebu jasných a presných informácií o obsahu a pôvode potravín na pultoch predajní, ale aj v
reštauráciách. Navyše v spoločnosti pribúdajú potravinové alergie a je preto dôležité, aby spotrebitelia o
týchto látkach boli informovaní. Doteraz platné pravidlá sa týkali všeobecného označovania potravín a sú
spred viac ako tridsiatich rokov. Odvtedy sa potreby
spotrebiteľov zmenili a je potrebné na to reagovať.
Tu sú hlavné zmeny:
•
•
•
•
•
•
•
•

lepšia čitateľnosť informácií - stanovená minimálna veľkosť písma
pre povinné informácie - 1.2 mm
zvýraznenie alergénov v zozname zložiek balených potravín (iné pismo, štýl, farba, atď.)
povinné uvádzanie alergénov na nebalených potravinách, a to aj v reštauráciách a kaviarňach
povinné informácie o pôvode čerstvého mäsa z ošípaných, oviec, kôz a hydiny
rovnaké požiadavky na označovanie bez ohľadu na to, či ide o nákup cez internet,
predaj na diaľku alebo nákup v obchode
osobitné informácie o rastlinnom pôvode rafinovaných olejov a tukov
označenie náhradnej zložky v prípade „imitácií potravín“
jasné označenie rozmrazených výrobkov.

Dôležité je, že ak boli niektoré zložky, ktoré sa v určitej potravine bežne nachádzajú, nahradené inými
musí to byť zreteľne uvedené a nielen v zozname zložiek výrobku. Obal nesmie spotrebiteľa zavádzať, že
obsahuje niečo, keď v skutočnosti obsahuje len náhradu.

V prípade mäsových a rybích výrobkov sa bude zreteľne uvádzať, či bola do výrobku pridaná voda alebo
bielkoviny iného živočíšneho pôvodu.
Nové právne predpisy zavedú aj povinné uvádzanie výživových hodnôt (napr. energetická hodnota výrobku, obsah tukov, nasýtených tukov, uhľohydrátov, cukrov, bielkovín a soli) to však začne platiť až od 13. decembra 2016.
Potravinárske podniky budú musieť poskytovať takéto informácie na všetkých potravinách. Spôsob, akým
sa takéto informácie majú poskytovať, určia orgány jednotlivých členských štátov EÚ.
Podnikom bolo poskytnuté na prispôsobenie sa zmenám prechodné obdobie 3 roky. Nariadenie však
umožňuje dopredaj zásob v prípade potravín uvedených na trh alebo označených pred 13. decembrom
2014, takže sa na pultoch ešte možno stretnete stretnete so "starým" spôsobom.

Investície v oblasti zamestnanosti
a sociálneho začleňovania
Slovensko bude môcť v programovom období 2014-2020 využiť
z európskeho rozpočtu 2,2 miliardy eur pre investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Európska komisia
schválila Operačný program pod názvom Ľudské zdroje. V tomto operačnom programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť
mladých a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).
Celkový objem investícií do tejto priority predstavuje 2,629 miliardy eur, z toho z európskych zdrojov pôjde 2,205 miliardy a
zvyšok bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.
Tieto prostriedky sú určené na investície do rozvoja ľudských zdrojov a mali by pomôcť predovšetkým
v lepšom uplatnení na trhu práce. Investície sa budú sústrediť na tri kľúčové priority:

A)

Silný dôraz sa kladie na boj proti nezamestnanosti mladých. Európske zdroje budú zamerane na
financovanie iniciatív na zlepšenie vzdelávacieho systému a odbornej prípravy. Projekty budú zamerané na to, aby mladí ľudia získali tie zručnosti a vedomosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia. Len tak
sa im podarí zlepšiť svoje vyhliadky na získanie zamestnania. Ďalšou slabinou, na ktorú Komisia dlhodobo upozorňuje je obmedzený prístup rodičov k zariadenia predškolskej starostlivosti. Absencia dostatočných kapacít v materských školách a jasliach a ich cenová náročnosť predstavujú veľkú bariéru, najmä

pokiaľ ide o zamestnanosť žien-matiek. Časť prostriedkov z nového operačného programu preto bude zameraná na túto prioritu. EK podporuje tiež stážové programy pre mladých ľudí priamo v podnikoch. Očakávame, že z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí bude profitovať až 80 000 mladých ľudí na Slovensku. Viac než 100 000 žiakov a študentov sa zúčastní na aktivitách tohto programu.

B)

Projekty budú zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám tak aby mali rovnaké príležitosti
pokiaľ ide o štúdium, prácu a začlenenie v spoločnosti. Najviac budú profitovať deti, nezamestnaní
a ľudia so zdravotným postihnutím. Pozitívne dopady tohto programu by malo pocítiť 250 000 nezamestnaných, najmä tých čo sú nezamestnaní dlhodobo a majú nízke zručnosti.

C)

150 obcí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity bude môcť čerpať z integrovaného prístupu, v rámci ktorého sa spoja prostriedky ESF a ERDF. Investície budú zamerané najmä na vzdelávanie (asistencia žiakom so slabším prospechom), finančnú gramotnosť, zdravotnú osvetu, sociálne bývanie a podporu sociálnych podnikov.

Najlepší fyzikálny film
 Kde: Slovensko  Kedy: ihneď  Prihlásiť sa do: 20. 4. 2015
Žiaci základných a stredných škôl majú možnosť zapojiť sa do súťaže fyzikálnych filmov. Diela môžu byť hrané, animované alebo dokumentárne a ich dĺžka nesmie presiahnuť 7 minút. Prihlás svoj film do 20. apríla
na stránke festivalu. Všetky filmy budú premietnuté 22. mája v Bratislave.
Viac info nájdeš na: fyzikalnefilmy.sk.

Také podobné, také rozličné, také európske
Vedel/-a si, že v dôsledku postupného rozširovania je Európska únia (EÚ)
najväčšou ekonomikou sveta s viac ako 500 miliónmi obyvateľov? Na medzinárodnej scéne má väčšiu váhu než kedykoľvek predtým. Politika rozširovania EÚ podporuje prípravy na vstup tých európskych krajín, ktoré
majú záujem stať sa členmi EÚ. To pomáha urobiť z Európy bezpečnejšie
miesto, pričom sa tiež podporujú demokracia a základné slobody a zároveň sa posilňujú zásady právneho štátu v krajinách usilujúcich sa o členstvo. Chorvátsko, najnovšia krajina, ktorá vstúpila do EÚ v roku 2013, sa stala jej 28. členským štátom. Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Island (rokovania s Islandom
boli pozastavené po rozhodnutí islandskej vlády), Kosovo, Čierna Hora, Srbsko a Turecko sú kandidátske
a potenciálne kandidátske krajiny. S niektorými z nich sa už rokuje alebo čakajú na začatie rokovaní, zatiaľ
čo iné majú šancu získať členstvo, keď budú pripravené. Európska komisia má záujem dozvedieť sa viac o
tom, čo si myslíš:
• Aké skúsenosti máš v rozšírenej Európskej únii?
• Ako sa môže rozšírená Európska únia vysporiadať s problémami budúcnosti?
Podeľ sa o svoje názory na jednu alebo obidve otázky v článku (maximálne 1 000 slov) a vyhraj skvelé
ceny! Podrobné info na: http://event.iservice-europa.eu/sk/literárna-súťaž. Máte dodatočné otázky alebo
ste narazili na nejaké ťažkosti pri prihlasovaní?
Neváhajte a obráťte sa na naše asistenčné stredisko: soeuropean@writingcompetition.eu.

Bloguj o móde
 Kde: Bratislava  Kedy: január 2015  Prihlásiť sa do: 5. 1. 2015
DivydMedia je agentúra zaoberajúca sa PR komunikáciou
a mediálnym tréningom. Agentúra hľadá od 3 do 6 blogerov/iek, ktorým to píše a zaujímajú sa o módu. Výhodou je,
ak uchádzač o stáž inklinuje okrem zručností s písaním aj
minimálne poloprofesionálnemu foteniu. Je tu šanca pre
módnych znalcov/ blogerov na získanie dobrých referencií a platenej stáže. Ak ťa ponuka zaujala, pošli do
5. januára svoje CV a portfólio alebo ukážky vlastnej tvorby na lenka.zimova@divydmedia.sk.
Viac nájdeš na: pracovnestaze.sk.

Služby mladým
 Deadline: 19. 1. 2015  Max. výška grantu: 25 000 - 50 000 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci
Programov pre mládež. Dotácia podporí projekty ktoré zabezpečujú informačné a poradenské služby pre
mládež a služby v oblasti dobrovoľníctva mládeže. Žiadosť o grant je potrebné predložiť elektronicky do
systému NELSON do 19. januára 2015 do 12:00. Písomnú formu žiadosti doručte najneskôr do 19. januára
2015 na adresu: IUVENTA, Búdková 2, 811 04 Bratislava. A to osobne najneskôr do 14:30. Pri zasielaní žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Musí byť odovzdaná v jednom uzavretom nepriehľadnom obale, ktorý musí byť označený nasledovne: „NEOTVÁRAŤ! Žiadosť o dotáciu SLUŽBY/D/1/2015“,
po označení nasleduje názov a úplná adresa žiadateľa.
Viac info o výzve nájdete na: iuventa.sk.

