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Aktivity ED Lučenec
MESTO LUČENEC V POHYBE

V rámci Európskeho týždňa mobility a športu mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom Europe
Direct Lučenec organizovalo zaujímavú športovú akciu „Mesto Lučenec v pohybe“, ktorá sa konala dňa
22.09.2016 na Námestí republiky pred OC Galériou. Motto tohtoročnej kampane Európskeho týždňa mobility je Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy a zameriava sa na propagáciu ekonomických
prínosov inteligentnej a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, organizácie a spoločnosť. Počas celého predpoludnia sa mali možnosť prezentovať športové kluby a organizácie, pôsobiace v našom meste – Judo klub
Katsudo, Dance Attack, Box club Impocomex, OZ NovoCk, Boccia, petang, Kramecová balet, Iva Láska FIT
Klub Rodina, Novohradská knižnica Lučenec, Tanečná škola Štefana Chleba, Oddiel CK Rimavská Sobota,
MAC Redox, HC Lučenec, ŠK Novohrad, Karate klub Myiagi, Buducnosť je zdravý život – Nordic walking,
MBK Lučenec, TK Branco, Volejbalový klub VK Pelikan, UMB Hockey team BB, CVC magnet, Informačné centrum Europe Direct Lučenec. Všetci prítomní si mohli vyskúšať rôzne druhy športu a súčasne si jednotlivé
kluby robili aj svoj nábor. Na námestí sa tancovalo, skákalo, súťažilo a aj boxovalo. Spoločnosť SAD Lučenec
a.s. pristavila na prezentáciu svoj linkový autobus a deti boli v ňom informované o výhodách cestovania
MHD a linkovými spojmi. Počas tohto dňa bola aj MHD zdarma. V rámci Európskeho týždňa mobility a športu mesto Lučenec v spolupráci so SAD Lučenec, a.s. pripravilo pre občanov zábavnú jazdu v autobusoch
MHD. V pondelok 19.09. a stredu 21.09. 2016 na vybraných autobusových linkách dobrovoľné pracovníčky
z Novohradskej knižnice v dopoludňajších hodinách prezentovali význam čítania a relaxovania pri knihe
pre širokú verejnosť a v popoludňajších hodinách boli pripravené pre cestujúcich regeneračné cvičenia
s cvičiteľkou. V Lučenci padol ďalší rekord. Počas Európskeho týždňa mobility a športu na podujatí mesto
Lučenec v pohybe sa zapojilo do hromadného tancovania celkom 1.144 ľudí. Tancovala sa ľudová grécka skladba ZORBA, ktorá začala v kruhu, potom sa už tancovalo aj individuálne. Ukážku predviedla choreografka
Monika Kramecová z tanečného súboru Základnej umeleckej školy Opatová. Do rekordu sa zapojili materské školy, základné i stredné školy na území mesta Lučenec a tiež aj verejnosť. Po hromadnom tancovaní
prevzal certifikát zástupca primátorky Pavol Baculík. V závere podujatia sa uskutočnil cyklistický sprievod
mestom, do ktorého sa zapojilo 242 účastníkov. Na základe vyhodnotenie účasti jednotlivých škôl na tomto
sprievode vyhrala autobusový zájazd na jeden deň v Banskobystrickom kraji ZŠ Haličská 7, Lučenec. V závere dňa zaujal aj exhibičný hokejový zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB BB hockey
team a UNIPO Warrios Prešov, ktorý sa odohral o 17:00hod. na Zimnom štadione v Lučenci.
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Z iniciatívy Rady Európy si od roku 2001 26. septembra v
mnohých krajinách Európy ľudia pripomínajú Európsky
deň jazykov. Cieľom tohto európskeho dňa je upozorniť
na dôležitosť štúdia jazykov ako nástroja vzájomného
dorozumievania sa medzi ľuďmi, zvyšovanie medzikultúrneho povedomia, podpora kultúrnej a jazykovej
rozmanitosti Európy. Informačné centrum Europe Direct
v spolupráci zo Súkromnou základnou školou v Lučenci
prispeli k tohtoročným oslavám Európskeho dňa jazykov
a formou prezentácie žiaci získali zaujímavé informácie napr. koľkými európskymi jazykmi sa hovorí, koľko
je regionálnych/menšinových jazykov a koľko úradných
jazykov v Európskej únii. Pre žiakov II. stupňa bola pripravená vedomostná súťaž, kde si mohli v skupinách zmerať svoje vedomosti v znalostiach o jazykoch a jednotlivých
krajinách. Víťazi vedomostnej súťaže získali zaujímavé
ceny, ktoré poskytlo Informačné centrum Europe Direct
v Lučenci.
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Novinky z EÚ
Vďaka prostriedkom z EÚ na
Slovensku pribudnú nové čističky
odpadových vôd
Na tri čističky odpadových vôd a projekt vybudovania novej kanalizačnej siete v Trenčianskom a Nitrianskom kraji vyčlenila Európska komisia 47 miliónov
eur z Európskeho kohézneho fondu. Projekt financuje
96,5 km novovybudovaných sietí a 49 čerpacích staníc.
Do roku 2022 by malo byť vďaka nemu na nové siete pripojených viac ako 10 000 obyvateľov. Prostriedky z euópskych fondov sú dlhodobo určené na podporu projektov, ktoré vo veľkej miere prispievajú k
zlepšovaniu životnej úrovne obyvateľov Slovenska. Čerpať z nich môžu rôzne subjekty a Európska komisia sa priebežne snaží prístup k týmto prostriedkom zjednodušovať. V minulom roku vznikla tzv. skupina na
vysokej úrovni pre zjednodušenie, ktorej cieľom bolo hľadať spôsoby ako sa podniky môžu jednoduchšie dostať k prostriedkom z európskych fondov. Doteraz skupina vydala súbor odporúčaní v štyroch oblastiach:
- online postupy,
- jednoduchšie spôsoby úhrady výdavkov,
- ľahší prístup k financovaniu pre MSP,
- zvýšené využívanie finančných nástrojov.
Na konci roku 2016 sa skupina zameria na riešenie nadmernej regulácie (tzv. gold-plating), keď sa
na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni príjemcom ukladajú dodatočné požiadavky.

Množstvo zabaveného falšovaného tovaru stúpa
V minulom roku zabavili colné orgány v celej EÚ približne o päť miliónov falšovaných výrobkov viac ako v
predchádzajúcom roku (+14% v porovnaní s 2014). Falšované potraviny pochádzali najmä z Beninu, Mexiko bolo hlavným zdrojom falšovaných alkoholických nápojov a Maroko ostatných nápojov. Z Malajzie
pochádzalo najviac falšovaných toaletných potrieb, z Turecka najviac falšovaného oblečenia a z Honkongu
najviac falšovaných mobilných telefónov a ich príslušenstva, pamäťových kariet, počítačového vybavenia,
CD a DVD nosičov a zapaľovačov. Z Čiernej Hory k nám prichádzalo najviac falšovaných cigariet a z Indie
najviac falšovaných liekov. Viac nájdete v tlačovej správe:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3132_sk.htm
Celá správa Komisie o colných opatreniach na presadzovanie práv duševného vlastníctva: https://ec.europa.
eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016_ipr_statistics.pdf

Koľko ľudí žiada o azyl?

V druhom štvrťroku 2016 požiadalo o medzinárodnú ochranu v členských štátoch EÚ 305
700 prvožiadateľov o azyl, čo predstavuje 6-percentný nárast oproti prvému polroku 2016, kedy
bolo registrovaných 287 100 nových žiadateľov.
Najčastejšími žiadateľmi o medzinárodnú ochranu v členských štátov s takmer 90 500 žiadosťami o azyl ostávajú občania Sýrie nasledujú občania Afganistanu (50300 žiadostí) a Iraku (34300
žiadostí).
Slovensko v tomto období zaznamenalo najnižší
počet žiadostí o azyl zo všetkých členských štátov EÚ – spolu 10, z toho 5 žiadateľov pochádza z Ukrajiny.
To krajinu radí na posledné miesto nielen v rámci EÚ, ale aj za krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru.
V pomere k obyvateľstvu jednotlivých členských štátov EÚ máme na Slovensku najnižší počet žiadostí o
azyl - 2 žiadosti na milión obyvateľov, po nás nasleduje Rumunsko (11), Portugalsko (15), Litva (24), Česká
republika a Estónsko (obe 26).
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Európske súťaže
Euroscola 2017
Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16-18
rokov. Škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci študenti od 16 do 18 rokov alebo len
študenti niektorého ročníka.
Termín podania prihlášok je 25. november 2016.
Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude
diskusia o Európskej únii,, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, ktorú môžu ovplyvniť rozhodnutia Európskeho parlamentu.
Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy a nie je nijako obmedzený, musí však obsahovať prvok diskusie. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s
diskusiou, workshop a iné. Na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj externých hostí,
napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod., pričom počet zúčastnených hostí nemá významný vplyv na
hodnotenie prihláseného projektu.
Bližšie informácie na: http://www.europskyparlament.sk/sk/eu_pre_mladych/euroscola.html

Berlin Startup Calling 2016
Juvenes Translatores je každoročná prekladateľská súťaž pre študentov vo veku 17 rokov.
Tohtoročné vydanie súťaže sa uskutoční 24. novembra a zúčastniť sa ho môžu študenti narodení v
roku 1999.
Školy, ktoré sa chcú zúčastniť, sa musia najskôr zaregistrovať, a to v období od 1. septembra do 20.
októbra 2016. Podrobnejšie informácie na: http://ec.europa.eu/translatores/index_sk.htm

kurzy v EÚ
DEMOCRACY RELOADED: dialóg medzi orgánmi verejnej moci a mladými
ľuďmi
Dokedy: čím skôr
Kde: Budapešť, Maďarsko
Kedy: 28. november - 4. december 2016
V termíne od 28. novembra – 4. decembra 2016 sa v Budapešti uskutoční tréningový kurz, ktorého
cieľom bude rozvoj kompetencií nevyhnutných k efektívnemu plánovaniu, realizácii a reforme
lokálnych participatívnych štruktúr.
Zámerom je intenzívnejšie zapojenie sa mladých ľudí, jednak do procesu rozvoja mládežníckej poli-
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tiky, ale aj následného rozhodovacieho procesu. To sa má stať základom pre zvýšenie pocitu spolupatričnosti a aktívneho občianstva mladých ľudí v rámci svojich komunít.
Výsledkom by mal byť efektívnejšia spolupráca medzi predstaviteľmi miestnych a regionálnych
orgánov verejnej správy a mládežníckymi organizáciami pôsobiacimi na regionálnej alebo miestnej úrovni.
Podrobnejšie info o kurze si prečítaj na webovej stránke organizácie SALTO-YOUTH: https://www.
salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/democracy-reloaded-dialogue-between-public-authorities-and-young-people.5788/

GRANTY SR A eú

Kvalita vzdelávania

Uzávierka: 20. október 2016
Maximálna výška grantu: 5000 eur
Cieľom
Grantového
programu
Kvalita
vzdelávania
nadácie Tatrabanky je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové
moderné
poznatky
a
informácie
z
prostredia
domácej
či
zahraničnej
vedy.
Prihlásené projekty musia spĺňať základné kritérium, ktorým je inovatívnosť. Podporené budú
projekty, ktoré majú potenciál priniesť do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.
Doplňujúce kritériá projektu:
medzinárodná spolupráca
- prepojenie na prax
- udržateľnosť zmien
Projekty je nutné prihlásiť prostredníctvom online formuláru, najneskôr do 20. októbra 2016. Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/wp-content/uploads/2014/03/NTB_Kvalita-vzdelávania_2_9_16.pdf
Program Mobilný pedagóg
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje 5. ročník úspešného programu Mobilný pedagóg. Cieľom
programu je pomôcť rodinám, ktorým sa narodilo dieťa s poruchou sluchu, poskytnúť im potrebné informácie a naučiť ich, ako čo najlepšie rozvíjať svoje dieťa. Piaty ročník programu bude trvať 10 mesiacov (od
februára 2017 do novembra 2017).
Finančná podpora
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v piatom ročníku na program prerozdelí čiastku 60 tisíc EUR. Cestovné a mzdové náklady uhrádza mobilným pedagógom Nadácia Pontis zo zdrojov Nadačného fondu Telekom. Pre rodiny je služba bezplatná.
Kto sa môže prihlásiť
Rodiny s dieťaťom so sluchovou poruchou vo veku od 0 do 3 rokov z celého územia Slovenska. Podmienkou
je zaslanie kompletne vyplnenej prihlášky najneskôr do piatku 4. novembra 2016 na adresu:lubica.chnapkova@nadaciapontis.sk. Názov prihlášky prosím posielajte v tvare Priezvisko_Meno.
Zelené vzdelávanie

