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NOVINKY Z EÚ
ERASMUS OSLAVUJE
30. ROKOV
Pri príležitosti 30. výročia úspešného
programu na podporu mobility v oblastiach
vzdelávania, odbornej prípravy Erasmus+
Európska komisia zverejnila výročnú správu
za rok 2015 s najaktuálnejšími číslami o počte
ľudí, ktorí program absolvovali.
Za posledných 30 rokov sa do neho zapojilo
9 miliónov ľudí. Pôvodne bolo zapojených
11 krajín, dnes už ich je 33 (členské
štáty + Turecko, bývalá Juhoslovanská
republika Macedónsko, Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko).
Slovensko sa po prvýkrát do Erasmu zapojilo
v roku 1998, odvtedy až do dnes sa Erasmu
zúčastnilo až 40 000 našich vysokoškolákov.
Celkový počet Slovákov, ktorí sa doteraz do
programu zapojili dosiahol 107 700 osôb.
Každá členská krajina dnes predstavila v
Bruseli aj svoju tvár Erasmu+; na Slovensku
sa ambasádorkou tohto programu stala
úspešná mladá herečka, absolventka Erasmu,
Eva Sakálová.

EURÓPSKY DEŇ OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV: NA ČO SA
MAJÚ FIRMY PRIPRAVIŤ?

1 sada európskych pravidiel, čo zníži náklady
pre podniky a odbúra byrokratickú záťaž.
O čom budú prísnejšie pravidlá:
• Ochrana bude zabezpečená bez ohľadu
na to kde sú osobné údaje uložené alebo
kde sa s nimi narába. Akonáhle má nejaká
zahraničná spoločnosť sídlo v EU bude
musieť tieto pravidlá dodržiavať.
• jednoduchší prístup k vlastným údajom:
jednotlivci budú mať viac informácií o
tom, ako sa údaje spracúvajú, a tieto
informácie by mali byť dostupné v jasnej a
zrozumiteľnej forme,
• právo na prenosnosť údajov: bude
jednoduchšie prenášať osobné údaje medzi
poskytovateľmi služieb (napr. preniesť
fotoalbumy s jednej soc. siete do druhej)
• jasnejšie vymedzené„právo byť zabudnutý“:
ak už nebudete chcieť, aby sa vaše údaje
ďalej spracúvali, môžete požiadať o ich
zmazanie a spracovateľ vám bude musieť
vyhovieť
• právo vedieť, kedy došlo k preniknutiu
do vašich údajov: napríklad podniky a
organizácie musia oznámiť vnútroštátnemu
orgánu dohľadu závažné porušenie ochrany
údajov čo najskôr, aby používatelia mohli
urobiť potrebné opatrenia.
• Spoločnosti nad 250 zamestnancov,
ako aj spoločnosti, ktoré masívne
spracovávajú osobné údaje budú musieť
určiť zamestnanca, ktorý sa bude venovať
ochrane osobných údajov

Len 15% ľudí má pocit, že má úplnú kontrolu
nad informáciami, ktoré poskytuje online.
Európska komisia aj kvôli väčšej ochrane
osobných údajov sprísnila pravidlá, ktoré
začnú platiť od mája 2018. Tie zaručia, že
občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi
údajmi a podniky budú využívať výhody za
rovnakých podmienok. Ide o jeden súbor Na čo sa majú firmy pripraviť a ďalšie bližšie
pravidiel pre všetky spoločnosti pôsobiace v informácie nájdete v slovenčine na stránke:
EÚ bez ohľadu na to, kde majú sídlo. Namiesto http://ec.europa.eu/justice/newsroom/dataspleti 28 rôznych národných pravidiel tu bude protection/infographic/2017/index_sk.htm
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AUTO SI EURÓPSKI
SPOTREBITELIA BUDÚ
MÔCŤ POŽIČAŤ S JASNEJŠÍMI
PODMIENKAMI
Autopožičovne budú k európskym
spotrebiteľom férovejšie. Päť najväčších
autopožičovní (Avis, Europcar, Enterprise,
Hertz a Sixt), ktoré predstavujú dve
tretiny všetkých súkromných prenájmov
automobilov v EÚ, sa na tom dohodlo s
Európskou komisiou a národnými orgánmi
na ochranu spotrebiteľa.
Keďže spotrebitelia boli s podmienkami
autopožičovní dlhodobo nespokojní, bolo
potrebné podniknúť určité kroky, aby sa
dodržiavane pravidiel ochrany spotrebiteľa
zlepšilo aj v oblasti prenajímania áut. Počet
sťažností z roka na rok rástol, medzi 2014 a
2016 sa ich počet zvýšil z 1 750 na vyše 2 000
prípadov. Spotrebitelia sa napríklad sťažovali
na to, že po rezervácii auta na internete
nakoniec v požičovni zistili, že majú zaplatiť
viac.
Rokovania začali v roku 2014 a dohoda
prináša tieto podmienky:
• Celková cena rezervácie bude zahŕňať
všetky povinné poplatky. Ak sú v niektorých
krajinách podľa zákona napríklad povinné
zimné pneumatiky, budú zahrnuté v
inzerovanej cene.
• Zrozumiteľný opis hlavných podmienok
prenájmu. Spotrebitelia budú mať k
dispozícii jasné informácie o hlavných
charakteristikách prenájmu (povolený
limit najazdených kilometrov, vyúčtovanie
paliva, zrušenie rezervácie, požiadavky na
zloženie zálohy atď.).
• Zrozumiteľné informácie o doplnkovom
poistení. Spotrebitelia budú mať k dispozícii
cenu a podrobné informácie o voliteľných
službách, najmä pokiaľ ide o poistenie pre
prípad nehody, vďaka ktorému sa znižuje
finančná spoluúčasť v prípade poškodenia.

• Transparentné
vyúčtovanie
paliva.
Spotrebitelia budú mať vždy možnosť
dostať vozidlo s plnou nádržou a s plnou
nádržou ho vrátiť.
V prípade poškodenia vozidla:
• Zrozumiteľný postup kontroly vozidla.
Ešte pre úhradou budú spotrebitelia
oboznámení so súvisiacimi dôvodmi a budú
im predložené dôkazy o poškodeniach.
• Spravodlivý postup pri riešení škôd. Ešte
pred vykonaním úhrady má spotrebiteľ
možnosť napadnúť akékoľvek poškodenie.

KOĽKO RÝB A MORSKÝCH
PRÍŠER ZJEDIA SLOVÁCI

Spotreba rýb v Európe rastie, 42% Európanov
konzumuje ryby doma aspoň raz za týždeň.
Na Slovensku je toto číslo výrazne menšie,
len 18% si najmenej raz za týždeň dopraje
rybu. Väčšina ľudí v Európe, ktorí jedia ryby,
hovorí, že sú zdravé. Podľa najnovšieho
eurobarometra jedia Európania ryby
pravidelne, hoci ich konzumáciu ovplyvňuje
aj to, ako ďaleko žijú od mora.
Výsledky prieskumu: Slovensko a EÚ
Slováci (58%) podobne ako priemer EÚ
(60%) radi skúšajú nové produkty a druhy
rýb. Až 61% Slovákov na novinky nalákajú
akcie napríklad v supermarketoch. Takmer
všetci (92%) si navyše kupujú ryby v predajni
potravín, supermarkete alebo hypermarkete.
Viac ako ostatné európske štáty si Slováci
kupujú ryby napríklad na rybej farme alebo
od rybára. Pri ich kúpe je pre obyvateľov EÚ
najdôležitejší vzhľad produktu, na Slovensku
v tomto viac zaváži najskôr cena.
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Viac Slovákov preferuje sladkovodné ryby ako
morské. Na druhej strane až 15% ľudí nevie,
či produkty, ktoré kupuje, pochádzajú z mora
alebo sladkovodných zdrojov. Európsky
priemer je v tomto lepší, iba 7% ľudí nevie
rozlíšiť morské a sladkovodné ryby pri ich
kúpe. 39% Európanov uprednostní morské
živočíchy pred sladkovodnými (11%).
Až 80% Európanov si kupuje ryby zo svojho
regiónu, štátu, alebo EÚ. 66% ľudí si zároveň
myslí, že informácie na týchto produktoch
sú jasné a jednoduché na porozumenie,
čo potvrdzuje funkčnosť EÚ pravidiel na
označovanie výrobkov.

Zber dát

Ochrana súkromia aj online - 92%
Európanov považuje za dôležité, aby ich
emaily a online správy zostali dôverné.
Súčasná smernica o súkromí v elektronických
komunikáciách sa vzťahuje len na tradičných
telekomunikačných operátorov. Odteraz
budú pravidlá ochrany súkromia platiť aj pre
nové služby elektronickej komunikácie, ako
sú WhatsApp, Facebook Messenger, Skype,
Gmail, iMessage alebo Viber.
Metaúdaje
sú
tiež
súkromného
charakteru - súkromie bude garantované v
prípade obsahu, ale aj metaúdajov získaných
v rámci elektronickej komunikácie (napr. čas
a miesto hovoru). Obe v sebe majú zložky
rýdzo súkromného charakteru, ktoré budú
musieť byť podľa navrhovaných pravidiel
anonymizované alebo vymazané, pokiaľ
používatelia nesúhlasili s ich využitím a nejde
o údaje potrebné napríklad k fakturácii.

Podklady k výsledkom eurobarometra
na tému Zvyky spotrebiteľov EÚ v oblasti
produktov rybolovu a akvakultúry boli
zbierané v júni 2016 metódou osobných
rozhovorov. Viac informácií o prieskume
Jednoduchšie pravidlá pre cookies
nájdete na tejto stránke: https://ec.europa.
nové pravidlá umožnia používateľom
eu/fisheries/seafood-investigation-euconsumers-attitudes-shows-sustainable- lepšiu kontrolu ich nastavení tým, že v
prípade rizika ohrozenia súkromia budú
supply-essential_sk
môcť jednoduchým spôsobom prijať alebo
LEPŠIA OCHRANA SÚKROMIA odmietnuť permanentné súbory „cookies“ a
iné identifikátory.
AJ ONLINE - BUDE PLATIŤ AJ

PRE FACEBOOK A GMAIL,
JEDNODUCHŠIE PRAVIDLÁ
PRE COOKIES

Stále viac Európanov komunikuje
elektronicky. Až 74% na dennej
alebo takmer dennej báze používa
mobil na telefonovanie a písanie
správ, 60% Európanov denne
využíva internet, 46% posiela a
odosiela emaily. Aj na tento trend reagujú
najnovšie návrhy Európskej komisie lepšou
ochranou online, zjednodušením pravidiel pre
cookies, prísnejšou ochranou pred spamom, či
napríklad väčšou transparentnosťou v rámci
reklamných hovorov. Medzi najdôležitejšie
návrhy, ktoré EK zverejnila v utorok 10. januára
2017, patria:

Menej spamov, transparentnosť pre
reklamné hovory - 59% Európanov by
ocenilo špeciálnu predvoľbu pre reklamné
hovory. Návrh zakazuje akúkoľvek formu
nevyžiadanej elektronickej komunikácie
napr. v podobe emailu, SMS správy a vo
všeobecnosti aj v podobe telefonického
hovoru, ak používatelia nesúhlasili s ich
prijímaním. Členské štáty môžu využiť
možnosť, ktorá dáva spotrebiteľom právo
odmietnuť prijímanie hlasových reklamných
hovorov napr. zaradením svojho čísla
do zoznamu neželaných volaných. Pri
reklamných hovoroch bude povinné
zobrazenie čísla volajúceho alebo použitie
osobitnej predvoľby, ktorá upozorní na
reklamný hovor.
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EURÓPSKE SÚŤAŽE
a ukladaním oxidu uhličitého regulujú
klimatickú zmenu.“
Dokedy: 10.marec 2017
Rezortné organizácie Ministerstva životného
Kde: online - Slovensko
prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR a
Kedy: 10. január - 10. marec 2017
Slovenská agentúra životného prostredia sa v
priebehu mesiaca február pripoja k oslavám
podpisu medzinárodnej dohody známej ako
Dohovor o mokradiach.
Súčasťou osláv bude celoslovenská
vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa
základných škôl EnvirOtázniky, ale napríklad
aj interaktívny program pre žiakov základných
škôl v Banskej Bystrici, ktorého súčasťou bude
tematická prednáška, premietanie filmu a
ekohry.
Sekretariát Ramsarského dohovoru vyhlásil
Súťaž Scratch Match je určená dievčatám
v tomto roku súťaž Fotografia Svetového dňa
vo veku 12 – 16 rokov, ktoré súťažia v
mokradí. Zapojiť sa do nej môže mládež vo
trojčlenných tímoch.
veku 15 – 24 rokov. Prebiehať bude v termíne
Ich úlohou je vymyslieť kreatívnu počítačovú
od 2. februára – 3. marca 2017. Hlavnou
hru, zábavnú animáciu alebo príbeh. Pre účasť
cenou súťaže je letenka do mokraďovej
na súťaži nie sú potrebné programátorské
destinácie podľa výberu výhercu. Zoznam a
skúsenosti, cenia sa najmä originálne a
termíny pripravovaných podujatí si môžeš
kreatívne nápady.
pozrieť na http://mladez.sk/wp-content/
Témou projektu môže byť čokoľvek, vybrať
uploads/2017/01/A4-mokrade01.pdf
si môžete akýkoľvek námet. Dôležité je len
postupovať podľa pravidiel súťaže.
Všetky potrebné informácie o súťaži si
prečítaj: http://scratchmatch.sk/

SÚŤAŽ SCRATCH MATCH

FOTOSÚŤAŽ SVETOVÉHO
DŇA MOKRADÍ
Dokedy: čím skôr
Kde: Slovensko
Kedy: február 2017
„Mokrade poskytujú prostredie pre
život obrovskému množstvu živočíchov a
rastlín, ochraňujú naše pobrežia, fungujú
ako prírodné špongie v prípade povodní
Spolufinancované
z rozpočtu EÚ
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GRANTY SR A EÚ
VÝZVA „V ZÁKLADNEJ
ŠKOLE ÚSPEŠNEJŠÍ.“
Uzávierka: 22. marec 2017
Maximálna výška grantu: 424 440 eur

GRANTOVÝ PROGRAM
„PROJEKTY ZAMESTNANCOV“
Uzávierka: 24. február 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur
Zamestnanci jednej z našich najväčších
automobiliek, ktorí sa angažujú na nejakom
projekte, majú novú myšlienku alebo sa chcú
zasadiť za vzdelávací projekt, ktorý je z ich
pohľadu veľmi dôležitý sa môžu aj v tomto
roku uchádzať o príspevok z grantového
programu Nadácie Volkswagen Slovakia.
Oprávnenými žiadateľmi sú občianske
združenia, školy, predškolské zariadenia a
verejnoprospešné organizácie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky vyhlásilo ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný
program Ľudské zdroje výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „V Cieľom programu je:
• podporiť verejnoprospešné vzdelávacie
základnej škole úspešnejší.“
projekty zamestnancov
Výzva je určená pre základné školy a
• podporiť regióny, z ktorých pochádzajú
zriaďovateľov základných škôl.
zamestnanci
• podporiť verejnoprospešnú, dobrovoľnícku
Účelom výzvy je:
aktivitu zamestnancov
• zníženie a zabránenie predčasného
skončenia školskej dochádzky a podpora
prístupu ku kvalitnému predškolskému, Prioritne budú v roku 2017 podporené
základnému a stredoškolskému vzdelávaniu projekty ako je vzdelávanie v oblasti techniky,
• zvýšenie inkluzívnosti a rovnaký prístup ku nemeckého jazyka, pohybovej a dopravnej
výchovy a vzdelávanie pre sociálne slabšie a
kvalitnému vzdelávaniu
inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Všetky
podrobnejšie
a
priebežne Podrobnosti o programe sú na: http://www.
aktualizované informácie ohľadom výzvy nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/
je možné sledovať na: http://www.minedu. grant-projekty-zamestnancov/
sk/30122016-vyz va-na-predk ladanie ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevokna-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavaniaoplz-po12016dop111-01/, text výzvy sa
nachádza:
http://mladez.sk/wp-content/
uploads/2017/01/vyzva-v-zakladke-lepse.pdf
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