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AKTIVITY ED LUČENEC
Vedomostná súťaž Mladý Európan 2015

D

ňa 09.04.2015 sa v Divadle B.S. Timravy uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan
2015. Podujatie organizovalo mesto Lučenec, ako hostiteľská štruktúra Europe Direct
Lučenec so sídlom v Mestskom informačnom centre Lučenec v spolupráci so Zastúpením
Európskej komisie na Slovensku. Záštitu nad súťažou v roku 2015 prevzal predseda vlády SR,
pán Róbert Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič.
Partnerom súťaže je Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia
spoločnosti a Centrálny koordinačný orgán.
Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi
študentmi stredných škôl na Slovensku. Do súťaže sa zapojilo 11 družstiev pedagógov
a študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z regiónu.
Jednotlivé družstvá si zmerali svoje sily vo vedomostiach a znalostiach týkajúcich sa
problematiky EÚ.

Súťaž prebiehala v troch súťažných kolách, prvé kolo - vedomostný test, druhé kolo - jazyková
súťaž v správnom vyplnení jazykovej krížovky a tretie kolo/finále bolo zamerané na správne
zodpovedanie otázok doplnených obrázkami z nasledovných oblastí: kvíz s kategóriami
osobnosti, symboly a dominanty EÚ.
Po treťom kole boli celkové výsledky nasledovné:
1. miesto: Gymnázium Detva
2. miesto: Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
3. miesto: Gymnázium A. Sládkoviča Krupina

Víťazom srdečne blahoželáme a študentom z Gymnázia
Detva držíme palce v postupe do celoslovenského kola
súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 04.06.2015 v Bratislave.
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NOVINKY Z EÚ
Európska komisia a Google

Európska

komisia poslala spoločnosti Google
oznámenie námietok, v ktorom uvádza, že spoločnosť
zneužíva svoje dominantné postavenie na európskom trhu so všeobecnými službami
vyhľadávania na internete. Ide o možné zvýhodňovanie vlastného produktu pri výsledkoch
vyhľadávania v oblasti porovnávania cien na svojich stránkach. Poďľa predbežného
stanoviska Komisie predstavuje takéto správanie porušenie antitrustových pravidiel EÚ,
pretože obmedzuje hospodársku súťaž a poškodzuje spotrebiteľov.

Komisia tak isto formálne otvára antitrustové vyšetrovanie správania spoločnosti

Google v súvislosti s mobilným operačným systémom Android. Vyšetrovanie sa zameria
na to, či spoločnosť Google uzavrela dohody obmedzujúce hospodársku súťaž alebo či
zneužíva možné dominantné postavenie v oblasti operačných systémov, aplikácií a služieb
inteligentných mobilných zariadení.

Končia mliečne kvóty

Systém

mliečnych kvót EÚ skončil 31. marca 2015.
Prvýkrát bol zavedený v roku 1984 v čase, keď výroba EÚ
vysoko prevyšovala dopyt. Išlo vtedy o jeden z krokov prijatých
na prekonanie týchto štrukturálnych prebytkov.

K

omisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Phil Hogan vo svojom prejave pred ukončením systému kvót
uviedol:„Ukončenie systému mliečnych kvót je pre Úniu výzvou
a zároveň príležitosťou. Výzvou preto, že celá generácia poľnohospodárov v sektore mlieka si
bude musieť zvyknúť na úplne nové podmienky, ktoré so sebou určite prinesú kolísanie cien.
Je však aj príležitosťou pre rast a zamestnanosť. Ak sa sektor mlieka viac zameria na výrobky
s pridanou hodnotou, ako aj na zložky „funkčných“ potravín, môže sa stať hybnou silou pre
ekonomiku EÚ. Zraniteľnejšie oblasti, kde by sa ukončenie systému kvót mohlo považovať za
hrozbu, môžu ťažiť zo širokej palety opatrení na rozvoj vidieka podľa zásady subsidiarity.“

Infringement – nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy

O

krem Slovenska, Európska komisia začína v súvislosti s
nadobúdaním poľnohospodárskej pôdy konanie vo veci porušenia
právnych predpisov aj voči Maďarsku, Bulharsku a Litve.
EK oficiálne žiada tieto členské štáty, aby predložili objasnenie svojich
právnych predpisov upravujúcich nadobúdanie poľnohospodárskej
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pôdy. Tieto právne predpisy obsahujú niekoľko ustanovení, ktoré sa podľa práva Únie
môžu považovať za obmedzenie voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Akékoľvek
obmedzovanie týchto základných slobôd musí byť riadne odôvodnené a v súlade so
zásadami nediskriminácie a proporcionality. Členské štáty síce môžu stanoviť vlastné
pravidlá na podporu rozvoja vidieka, na udržiavanie pôdy na poľnohospodárske účely a na
zabránenie špekulatívnemu tlaku na ceny pôdy, musí to však byť v rámci mantinelov, ktoré
sú pre to stanovené v právnych predpisoch EÚ.
Takáto formálna výzva je prvým krokom v rámci konania vo veci porušenia predpisov.
Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na odpoveď.

Cena EÚ za literatúru putuje tento rok aj na Slovensko

Cena Európskej únie za literatúru oceňuje najlepších vychádzajúcich a talentovaných

autorov v Európe. Európska komisia oznámila tohtoročných výhercov Ceny Európskej
únie za literatúru. Oficiálne vyhlásenie sa uskutočnilo 14. apríla 2015 počas otváracieho
ceremoniálu Londýnskeho knižného veľtrhu. Skvelou správou je, že medzi 12 víťazmi je aj
slovenská spisovateľka Svetlana Žuchová vďaka svojej knihe Obrazy zo života M. (Marenčin
PT, 2013). Tento rok boli okrem Svetlany Žuchovej ocenení aj ďalší autori a to: Carolina
Schutti (Rakúsko), Luka Bekavac (Chorvátsko), Gaëlle Josse (Francúzsko), Edina Szvoren
(Maďarsko), Donal Ryan (Írsko), Lorenzo Amurri (Taliansko), Undinė Radzevičiūtė (Litva),
Ida Hegazi Høyer (Nórsko), Magdalena Parys (Poľsko), David Machado (Portugalsko) a Sara
Stridsberg (Švédsko).

Jednotný digitálny trh – lepší prístup k tovarom, službám, pracovným miestam

Geografické

blokovanie, neefektívnosť v
doručovaní cezhraničných zásielok či neprepojené
elektronické služby by už nemali byť problém a to
vďaka jednotnému digitálnemu trhu. V rámci marcovej
diskusie o smerovaní jednotného digitálneho trhu sa
stanovili tri hlavné oblasti, na ktoré sa počas tohto
funkčného obdobia zamerajú opatrenia Komisie.

Prvou

je lepší prístup k digitálnym tovarom
a službám pre spotrebiteľov a podniky, čo reálne znamená: uľahčenie cezhraničného
elektronického obchodu (napríklad cenovo dostupnejšie doručovanie zásielok, a tým
zvýšenie nákupu online); opatrenia proti geografickému blokovaniu; modernizácia zákona
o autorských právach; alebo zjednodušený režim DPH.

Druhou oblasťou je formovanie rámcových podmienok pre úspech digitálnych

sietí a služieb, pričom ide o: investície do budovania infraštruktúr; zosúladenia fungovania
rádiového frekvenčného spektra; prieskum dôležitosti online platforiem – posilnenie dôvery
v online služby vďaka väčšej transparentnosti a prijatie nariadenia o ochrane údajov.
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Treťou prioritnou oblasťou EK je Vytvorenie európskej digitálnej ekonomiky a

spoločnosti s dlhodobým rastovým potenciálom, pričom ide o: podporu priemyselných
odvetví pri zavádzaní nových technológií a pri prechode na inteligentný priemyselný
systém („Priemysel 4.0“); podporu rýchlejšieho vývoja štandardov; podporu využívania
výhod dátovej ekonomiky; a najmä rozvinutie digitálnych zručností smerom k lepšej
zamestnanosti.

Únia potvrdila pozíciu svetového lídra v rozvojovej pomoci

Najnovšie štatistiky opäť potvrdili vedúcu

pozíciu Únie v oblasti poskytovania rozvojovej
pomoci. EÚ a jej členské krajiny poskytli viac
než polovicu celosvetovej rozvojovej pomoci.
V minulom roku objem pomoci medziročne
narástol na EUR 58,2 miliárd eur (nárast o 2,4 % v
porovnaní s rokom 2013).

Nové

údaje potvrdzujú, že kolektívna
oficiálna rozvojová pomoc (ODA) Únie (inštitúcií
EÚ a členských štátov) sa zvýšila na 58,2 mld. EUR
(o 2,4 % oproti roku 2013), rastie už druhý rok po sebe a ku dnešnému dňu dosiahla svoju
najvyššiu nominálnu hodnotu. Kolektívna ODA EÚ predstavovala 0,42 % hrubého národného
dôchodku (HND) EÚ v roku 2014; došlo teda k zanedbateľnému poklesu (–0,0085 %) oproti
0,43 % v roku 2013 (v dôsledku zmien v spôsobe výpočtu HND vo väčšine členských
štátov), je však výrazne vyššia ako u ostatných darcov ODA v rámci pomoc Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorých priemer dosiahol 0,28 % HND. Ak by
nebolo došlo k zmene metodiky pri výpočte HND, kolektívna ODA EÚ by bola v roku 2014
dosiahla 0,44 % HND EÚ.

EURÓPSKE SÚŤAŽE
Proti korupcii

Kde: Slovensko
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 20.05.2015
Občianske združenie Proti korupcii vyhlasuje literárnu súťaž pre žiakov a žiačky základných
a stredných škôl. Ich úlohou je vybrať si jednu zo šiestich tém a spracovať na ňu literárny
príspevok. Prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené 10-palcovým tabletom. Udelia
aj cenu mesačníka Týždeň a cenu Denníka N.
Viac info nájdeš na: https://www.facebook.com/events/1380181052305584/
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Cena pre inovátorov

Kde: Graz (AT)
Kedy: 18.11.-21.11.2015
Prihlásiť sa do: 30.07.2015
The European Youth Award for Digital and Social Innovators je určená mladým ľuďom do
30 rokov, ktorí žijú v členskom štáte EÚ alebo Rady Európy a vytvorili výnimočný inovatívny
digitálny projekt so spoločenskou hodnotou. Projekty môžu byť prihlásené v rámci jednej
zo siedmych kategórií:
HEALTHY LIFE: fitness | nutrition | healthcare
SMART LEARNING: education | e-skills | open science
CONNECTING CULTURES: arts | games | diversity
GO GREEN: energy | resource management | sustainability
ACTIVE CITIZENSHIP: free journalism | open government | social cohesion
MONEY MATTERS: financial literacy | employment | smart consumerism
FUTURE LIVING: e-mobility | urban development | sustainable tourism
Víťazi budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien v Grazi. Zabezpečené budú mať
ubytovanie a cestovné náklady im organizátori preplatia. Ich projekt bude uverejnený na
webe a bude napríklad aj prezentovaný cez EYA network.
Viac info nájdeš na www.eu-youthaward.org.
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STÁŽE V EÚ

Stáž pre EuropskeNoviny.sk

Kde: celé Slovensko
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: čím skôr
Redakcia portálu EuropskeNoviny.sk hľadá stážistov na pozíciu redaktor/ka. Ich úlohou
bude príprava spravodajských článkov z prostredia EÚ s dosahom na Slovensko. Stáž by
mala trvať minimálne jeden mesiac. Nutná je znalosť anglického jazyka. V prípade záujmu
sa budú môcť zúčastniť tlačových konferencií Európskeho parlamentu a Európskej komisie.
Ak ťa ponuka zaujala, napíš na redakcia@europskenoviny.sk.
Viac info na www.fmk.sk.

GRANTY SR A EÚ
Viac dizajnu

Deadline: 15.05.2015
Max. výška grantu: 1 500 eur
Nadácia Tatra Banky podporí grantom vizionárske, kreatívne projekty a projekty z oblasti
experimentálneho dizajnu. Cieľom nadácie je podporiť tvorbu mladých slovenských
dizajnérov, ich vzdelávanie a sebaprezentáciu. Svoj projekt spolu s prílohami prihlás
prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webstránke nadácie 6 týždňov pred uzávierkou
grantovej výzvy, do 15. mája 2015.
Viac info nájdeš na www.nadaciatatrabanky.sk.

KNB/Citibank – Malé granty 2015
Finančné vzdelávanie

Podporu poskytujeme projektom realizovaným v oblasti finančného vzdelávania mladých
ľudí a znevýhodnených skupín. Chceme im umožniť získať praktické informácie z oblasti
účtovníctva, investovania, finančného manažmentu a podobne. Projekt je realizovaný
kvalifikovanými učiteľmi, odborníkmi a pod. Projekt prináša či dopĺňa základné vzdelávanie
alebo prípravu na stredoškolské či vysokoškolské štúdium.

Komunitný život

Ponúkame priestor nápadom neziskových organizácií a aktívnych občanov na zlepšovanie
podmienok a podporujeme projekty, ktoré sú prínosom pre určitú komunitu ľudí. Finančnú
podporu poskytujeme projektom verejnoprospešného charakteru, ktoré riešia skutočné
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potreby komunity v danom regióne a sú realizovateľné pomocou dobrovoľnej práce čo
najväčšieho počtu ľudí.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 600 EUR
Termín otvorenia programu: 31. marec 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. máj 2015
Kompletné informácie: http://www.knb.sk/hlavna-stranka/granty/aktualne-grantove-vyzvy/
fond-citibank.html?page_id=253

Úrad vlády SR – Podpora rozvoja športu

Podpora projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, s umelým povrchom a
príslušenstvom, ktoré sú svojím charakterom určené na prevádzkovanie minimálne dvoch
športov, a to futbalu a volejbalu v súlade s § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti ÚV SR
Plánovaná výška prostriedkov na rok: 4 000 000 EUR
Výška podpory na jeden projekt: od 30 000 EUR do 50 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 20. máj 2015
Kompletné informácie na: http://www.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2015/
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