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AKTIVITY ED LUČENEC
OSLAVA DŇA EURÓPY
Informačné centrum Europe Direct Lučenec zorganizovalo 09. mája 2016 v spolupráci so študentmi
Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci podujatie Deň Európy pre žiakov 8. ročníka na Základnej škole M.R.Štefánika v Lučenci.
Oslava Dňa Európy bolo spojená nielen s prezentáciou tohto významného dňa v histórii a v súčasnosti
Európskej únie, jej členských krajín s ohľadom na ich rozmanitosť, ale si tiež žiaci mohli otestovať svoje znalosti o EÚ a zmerať sily pri skladaní puzzle. Takouto interaktívnou formou sme chceli 9. máj - Deň
Európy bližšie priblížiť a odprezentovať žiakom ako oslavu mieru a jednoty v Európe. Žiaci základnej školy
predviedli vynikajúce znalosti v európskej tematike. Tí najšikovnejší boli odmenení vecnými cenami od
Informačného centra Europe

DISKUSNÉ FÓRUM „ČO MÁŠ NOVÉ EURÓPA V ROKU 2016?“
Študenti Obchodnej akadémie v Lučenci a Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci
sa v piatok 27. 5. 2016 zúčastnili na diskusnom fóre pod názvom „Čo máš nové Európa v roku 2016“, ktoré
organizovalo mesto Lučenec a Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec v spolupráci s Informačnou
kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Pozvanie na diskusné fórum prijal poslanec Európskeho
parlamentu Vladimír Maňka, ktorý má dlhoročné skúsenosti zo slovenskej a európskej politiky. Diskusné
fórum sa venovalo nasledovným témam: predsedníctvo SR v Rade EÚ a jej priority, Európa 2020 –
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Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, 10 priorít Európskej komisie,
Investičný plán pre Európu, prezentácia nového európskeho roku, nové programovacie obdobie 20142020. Prostredníctvom prezentačného filmu bola študentom zaujímavou formou vysvetlená podstata
Investičného plánu pre Európu. Okrem uvedených tém sa študenti zaujímali aj o mimoriadnu aktuálnu
problematiku utečencov a možné dôsledky vystúpenia Veľkej Británie z EÚ.

DETI V EURÓPE – OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
Lučenecké deti oslavovali Medzinárodný deň detí v nedeľu 29. 5. 2016 v Mestskom parku v Lučenci a rozprávkovou
témou boli v tomto roku Flinstonovci. Organizátorom bolo Mesto Lučenec v spolupráci s Centrom voľného času
Magnet.
Štart bol od 9.30 do 12.00 z hlavného vchodu do mestského parku a viedol cestou začarovaným lesom. Na stanovištiach deti privítali postavičky z obľúbenej rozprávky Flinstonovci s mnohými prekvapeniami. Na hlavnom pódiu bol pre
deti pripravený zaujímavý program: Klauniáda, Divadlo z domčeka a vyhodnotenie súťaže „Uhádni rozprávnku“.
Medzi sprievodné aktivity podujatia patrili leteckí modelári, ukážky cyklotrialu, dobrovoľní hasiči, drevený kolotoč a
skákací hrad.
Informačné centrum Europe Direct vo svojom stánku pripravilo pre deti rôzne športové stanovištia, skladanie puzzle.
Deti sa tiež mohli dozvedieť viac o fungovaní EÚ prostredníctvom informačných materiálov. Deti sme chceli formou
interaktívnych hier a kvízov zoznámiť s pojmom EÚ a občianstva v EÚ.
Po absolvovaní cesty rozprávkovým lesom s Flinstonovcami bolo pre deti pripravené malé občerstvenie a zlosovateľná tombola s hlavnou cenou mobilným telefónom. Tri ceny do tomboly pripravilo aj Europe Direct Lučenec.
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NOVINKY Z EÚ
Komisia navrhla nové pravidlá elektronického obchodovania v snahe pomôcť spotrebiteľom a
spoločnostiam naplno využívať výhody jednotného trhu
Európska komisia predložila balík opatrení, ktoré majú umožniť spotrebiteľom a spoločnostiam kupovať a predávať
výrobky a služby v celej EÚ cez internet ľahšie a s väčšou istotou. Plán podpory elektronického obchodu sa skladá z
týchto troch prvkov: odstránenie geografického blokovania, zefektívnenie a cenové zatraktívnenie cezhraničného
dodávania balíkov a podpora dôvery zákazníkov prostredníctvom lepšej ochrany a presadzovania predpisov.
Tlačová správa v slovenčine: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_sk.htm
Paralelne s prijatím balíka opatrení v oblasti elektronického obchodu Komisia predložila aktualizované audiovizuálne
pravidlá EÚ a jej prístup k online platformám. Jej cieľom vytvoriť spravodlivejšie prostredie pre všetkých aktérov, podporovať európske filmy, chrániť maloletých a lepšie bojovať proti prejavom nenávisti.
Podrobnosti v slovenčine nájdete tu:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_sk.htm

Komisia zverejnila výročnú správu o kvalite vody na kúpanie
Európska komisia spolu s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA)vypracovali výročnú správu o kvalite vôd na kúpanie, v ktorej posúdili kvalitu vody na
kúpanie v roku 2015 a uviedli miesta, kde sa očakáva dobrá kvalita v roku 2016.
Výročná správa o kvalite vôd určených na kúpanie je dôkazom hodnoty legislatívy a dlhoročných investícií do infraštruktúry v oblasti odpadových vôd a iných
opatrení zameraných na zníženie miery znečistenia. Ilustruje, že kvalita vody na
kúpanie sa časom sústavne zlepšovala, pričom v roku 2015 spĺňalo v EÚ minimálne požiadavky na kvalitu vody 96 %
monitorovaných oblastí určených na kúpanie.
Tlačová správa v slovenčine: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1759_sk.htm

Čo bude na krabičkách od cigariet?
20. mája 2016 uplynie konečná lehota na prenos novej tabakovej smernice do národných legislatív. Slovensko je jednou
z krajín, kde je v tomto termíne transpozícia už kompletná.
Smernica o tabakových výrobkoch bola prijatá v apríli 2014 a
uplatňovať sa má začať práve od 20. Mája 2016.
Čo to znamená v praxi?
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•
Povinné obrázkové varovania o škodlivých účinkoch fajčenia na balíčkoch cigariet (65%).  Krabičky
môžu vyzerať napríklad takto:http://ec.europa.eu/health/tobacco/pics/2015_tobacco_products_high.jpg
•
Upozornenie vo forme vety, že tabakový dym obsahuje viac ako 70 karcinogénnych látok.
•
Jednotný tvar krabičiek, aj veľkosť, aby bolo varovania jasne vidieť
•
Zákaz balení s menej ako 20 kusmi
•
Žiadne atraktívne balenia (napr. slimky) ani príchute
•
Jasné bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky na elektronické cigarety
•
Nová smernica obsahuje aj opatrenia na boj proti nelegálnemu obchodu s tabakovými výrobkami
Prečo?
Fajčenie si každoročne vyžiada približne 700 000 ľudských životov. Ide pritom o príčinu smrti, ktorej sa dá
prevenciou predísť. Len 2%né zníženie spotreby tabakových výrobkov by sa mohlo premietnuť do úspor na
zdravotnej starostlivosti vo výške približne 506 miliónov Eur.

Prvým osobitným vyslancom pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo
viery mimo EÚ je Ján Figeľ
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo Vatikáne vymenoval 6. 5. 2016 prvého osobitného vyslanca pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo viery mimo Európskej únie.
Stal sa ním Ján Figeľ, ktorý v rokoch 2004 až 2009 pôsobil ako európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú
prípravu, kultúru a mládež.
Ján Figeľ sa svojej novej funkcie ujme dnes, počiatočné trvanie mandátu je jeden rok.
Viac informácií nájdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1670_sk.htm

EURÓPSKE SÚŤAŽE
Súťaž krátkych študentských filmov
Kde: Viedeň
Kedy: december 2016
Prihlásiť sa do: 15.06.2016
Informačná služba OSN(UNIS) Viedeň vyhlasuje ďaľší
ročník súťaže “Súťaž krátkych študentských filmov a
ďaľších kreatívnych formátov”, tento rok na tému “Budúcnosť je na nás – Vyhliadky do budúcnosti a utópia“,
ktorá sa uskutoční v rámci filmového festivalu THis human world vo Viedni.
Cieľom súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva, dať im príležitosť o nich uvažovať, hovoriť a vyjadriť
svoje názory k tejto aktuálnej téme prostredníctvom kreatívnych formátov. Cieľovou skupinou je mládež vo
veku od 10-20 rokov.
Akceptovanými formátmi sú 3-min. video, fotky, fotopríbehy, kresby, koláže, modely alebo komiksy.
Prihlášku posielaj na adresu schulfilmprojekt@thishumanworld.com najneskôr do 15.júna 2016.
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Národná cena kariérového poradenstva 2016
Kde: Bratislava
Kedy: 29. septembra 2016-Vyhlásenie víťazov
Prihlásiť sa do: 30.06.2016
Centrum Euroguidance pôsobiace v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
vyhlasuje už 8. ročník súťaže Národná cena kariérového
poradenstva. Súťaž je realizovaná v spolupráci s Euroguidance
centrom Českej republiky pôsobiacim pri Dome zahraničnej
spolupráce (DZS). Partnerom súťaže v SR je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Súťaže sa môžu zúčastniť organizácie a fyzické osoby pôsobiace v oblasti kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia.
Do súťaže sa môžete prihlásiť v prípade ak:
•
poskytujete služby – kariérové informácie, kariérové poradenstvo, či kariérovú výchovu a
vzdelávanie, podporu kariérového rozvoja u detí, mládeže alebo dospelých
•
realizovali ste aktivitu – vydali publikáciu, prevádzkujete internetovú stránku, vytvorili nástroj,
metódu, realizovali akciu, tréning, zaujímavý projekt a pod. v oblasti kariérového poradenstva, kariérovej
výchovy a vzdelávania
Prihlásiť sa je nutné najneskôr do 30. júna 2016. Podrobnejšie informácie o súťaži a prihlášku nájdeš
na:http://web.saaic.sk/nrcg_new/_kona_sa_akc.cfm?menu=16&open=1&clanok=272&jazyk=sk

GRANTY SR A EÚ
Vedieť viac – grantová výzva Tatra banky
Deadline: 24.06.2016
Max. výška grantu: 5000 Eur

Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť.
V rámci programu Vedieť viac nadácia podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vzniknú za účelom rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách.
Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace pri vysokých školách, ktorých členovia
„chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, ktorý sa snažia maximálne využiť
a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s
potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich
zamestnancov a študentov.
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Projekt je potrebné podať prostredníctvom online formuláru. Podrobné info o grantovom program si prečítaj na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/wp content/uploads/2014/03/Kriteria_
VV_2016.pdf

Ukážte sa v lepšom svetle 2016
Deadline: 15.09.2016
Max. výška grantu: 2 500 eur
Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporí dobrovoľníckou aj finančnou pomocou verejnoprospešné aktivity.
Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky
podporuje:
•
vzdelávanie
•
životné prostredie
•
sociálna oblasť
•
kultúra
•
šport
Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom
prispievajú ku kvalite života v regiónoch. Najneskôr do 15. septembra 2016 je potrebné registrovať sa na stránke (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Zamestnanecký
grantový program 2016), vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projekt cez systém darca
elektronicky odoslať.
Podrobné info o výzve si prečítaj tu.

