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AKTIVITY
ED LUČENEC
DISKUSNÉ FÓRUM „EURÓPA –
BRÁNA VAŠICH MOŽNOSTÍ“

Študenti zo všetkých stredných škôl v Lučenci mohli vďaka projektu InvestEÚ v regióne
– COMM/BTS/2016/INVESTEU dňa 26.04.2017
získať cenné informácie o stratégiách a cieľoch
EÚ týkajúcich sa Investičného plánu pre Európu a programoch EÚ podporujúcich rozvoj
zamestnanosti, rastu a investícií. V diskusnom
fóre vystúpili so svojimi príspevkami predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorí prezentovali potrebu investícií na úrovni európskych
regiónov a tiež predstavili investície EÚ, ktoré
podporujú rozvoj vzdelávania, mobility a tiež
zamestnanosti mladých ľudí. Primátorka mesta Lučenec vo svojom príspevku prezentovala
investície v meste Lučenec, ktoré boli financované zo štrukturálnych fondov EÚ za obdobie
2004 – 2017.
Predstavitelia inštitúcií ako SAIA, n.o. a INEX
Slovakia informovali prostredníctvom svojich
programov o možnostiach štúdia, výskumu,
mobility a tiež získania štipendia v krajinách

EÚ, ako aj o dobrovoľníckych aktivitách, mládežníckych výmenách a workcampoch. V rámci prezentácii získali mladí ľudia tiež informácie,
kde a ako je možné získať informácie o práci v
EÚ. Záver podujatia patril prezentácii dobrých
príkladov z praxe, kde sa prezentovala skúsenosť s programom Erasmus a tiež projekt Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu v
Súkromnom gymnáziu v Lučenci.
Na záver podujatia si mohli účastníci fóra
pozrieť putovnú výstavu „Súdržnejšia Európa“, ktorá bola na prvom poschodí v synagóge.
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NOVINKY Z EÚ
EUROSTAT:
VINOHRADY V EÚ ZA ROK 2015

PUTOVNÁ VÝSTAVA
„SÚDRŽNEJŠIA EURÓPA“
V LUČENCI
Rímske zmluvy, podpísané šiestimi zakladajúcimi členskými štátmi, pripravili pôdu pre
Európsku úniu, ako ju poznáme dnes: opätovne zjednotený kontinent, kde panuje mier,
založený na hodnotách solidarity, demokracie a právneho štátu.
Počas celého roku sa vo viacerých slovenských mestách predstaví putovná výstava
k 60. výročiu Rímskych zmlúv „Súdržnejšia
Únia“. V meste Lučenec bola sprístupnená
putovná výstava pre občanov mesta v synagóge v dňoch 12.- 27.04.2017.

V roku 2015 bolo v Európskej únii (EÚ) 2,4
milióna poľnohospodárskych podnikov, ktoré spolu pestujú 3,2 milióna hektárov (ha) vinohradov. Priemerná plocha na podnik je 1,3
ha.
Z toho 2,5 mil. hektárov (78 %) pokrývajú vinohrady určené na produkciu hrozna, z
ktorého sa vyrába akostné víno. Na akostné
víno sa vzťahuje chránené označenie pôvodu
a chránené zemepisné označenie.
V roku 2015 malo najväčšie územie určené
na pestovanie viniča Španielsko s takmer miliónom hektárov (941 000 ha, t. j. 30 % z celkovej plochy vinohradov v EÚ). Po ňom nasledovali Francúzsko (803 000 ha alebo 25 %)
a Taliansko (610 000 ha alebo o 19 % v roku
2010). S odstupom po nich nasledovalo Portugalsko (199 000 ha alebo 6 %), Rumunsko
(184 000 ha alebo 6 %), Grécko a Nemecko
(v obidvoch prípadoch približne 103 000 ha
alebo 3 %). Regiónom s najväčšou plochou
vinohradov bola v roku 2015 Castilla-La Mancha v Španielsku (434 000 ha, čiže takmer 14
% celkovej plochy vinohradov v EÚ), pred
francúzskymi regiónmi Languedoc-Roussillon (239 000 ha alebo 7 %) a Akvitánsko (144
000 ha alebo 5 %).
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Na Slovensku bolo v roku 2015 spolu takmer
6000 vinohradníckych podnikov a viac ako
12 000 hektárov vinohradov, pričom najviac
ich bolo v regióne Západné Slovensko (62,5
percent). Z celkovej vinohradníckej plochy
bolo na Slovensku až 98,3 percent určených
na akostné vína, vrátane Karpatskej perly, či
Vinohradníckej oblasti Tokaj, na ktoré sa vzťahuje chránené označenie pôvodu. O toto
označenie sa v súčasnosti uchádza aj červeného víno Skalický rubín.
Najvyššiu priemernú plochu mali v roku
2015 s veľkým náskokom vinohradnícke podniky vo Francúzsku (10,5 hektára). Po nich
nasledovalo Luxembursko (4,0 ha), Rakúsko
(3,2 ha), Spojené kráľovstvo (3,1 ha), Nemecko (2,4 ha), Taliansko, Slovensko (obe krajiny
po 2,0 ha), Španielsko a Maďarsko (1,8 ha).

EÚ ZAVÁDZA POVINNÉ SYSTEMATICKÉ KONTROLY NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH SCHENGENSKÉHO PRIESTORU

Od 07. 04. 2017 sú členské štáty povinné
vykonávať systematické kontroly občanov
EÚ, ktorí prekračujú vonkajšie hranice Únie
pri vstupe, ako aj pri výstupe. Cieľom zistiť, či
medzi nimi nie sú osoby vedené v bezpečnostných databázach alebo v databázach
osôb podozrivých z terorizmu. Systematická
kontrola štátnych príslušníkov tretích krajín
bola zavedená už dávnejšie.

Tento návrh Komisie je priamou odpoveďou na útoky v Paríži v novembri 2015 a na
rastúci hrozbu zo strany najmä tých občanov
EÚ, ktorí vycestovali do konfliktných oblastí a
stali sa zahraničnými bojovníkmi. Nové pravidlá, ktoré prijala Rada 7.marca tohto roku,
tak posilnia kontrolu vonkajších hraniciach
EÚ, a to takým spôsobom, aby príliš nezaťažovali plynulosť dopravy.
Spolu s prebiehajúcim spúšťaním Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a posilnením Kódexu schengenských hraníc je tento krok ďalším dôkazom spoločného záväzku
EÚ zachovať slobodný pohyb občanov EÚ v
Schengenskom priestore a pritom zároveň
zabezpečiť ich maximálnu bezpečnosť.

KOMISIA A ÚRADY NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV SI POSVIETILI NA ZAVÁDZAJÚCE
REZERVAČNÉ INTERNETOVÉ
PORTÁLY
Spotrebitelia si čoraz častejšie rezervujú hotely a letenky cez internet, pričom sa stretávajú so stále väčším množstvom problémov
spojených s takýmito cestovnými službami.
Podľa európskych spotrebiteľských centier
patria tieto služby v súčasnosti medzi tie, na
ktoré sa spotrebitelia najčastejšie sťažujú.
Európska komisia a orgány na ochranu
spotrebiteľa EÚ z 28 krajín (26 členských štátov EÚ plus Nórsko a Island – nezúčastnili sa
Chorvátsko a Írsko), preto začali v októbri
2016 koordinovane preverovať 352 portálov
na porovnávanie cien a rezerváciu ubytovania alebo cestovných lístkov v celej EÚ.
Pritom zistili, že 235 z kontrolovaných portálov, teda dve tretiny, neuvádzalo spoľahlivé
informácie o cenách. Dochádzalo napríklad k
tomu, že v neskoršej fáze rezervačného procesu boli pridané dodatočné cenové položky
bez toho, aby bol o tom spotrebiteľ jasne in-
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formovaný, alebo že propagované zvýhod- biteľské úvery (2011), cestovné služby (2013),
nené cenové ponuky nezodpovedali žiadnej či smernicu o právach spotrebiteľov (2015).
z dostupných služieb.

EUROSTAT: V ROKU 2015
POKLESOL POČET UDELENÝCH
OBČIANSTIEV V KRAJINÁCH
EÚ
V roku 2015 získalo občianstvo niektorého
štátu Európskej únie približne 840 000 ľudí,
čo predstavuje pokles v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Z celkového počtu občianstiev EÚ bolo pritom 87 percent udelených
občanom z krajín mimo EÚ.
Najväčšiu skupinu občanov, ktorí získali občianstvo EÚ, tvorili v roku 2015 Maročania (získali občianstvo najmä v Taliansku, Španielsku
alebo Francúzsku), nasledovali Albánci (prevažne v Taliansku alebo Grécku), Turci ( najmä v Nemecku), Indovia (prevažne vo Veľkej
Británii), Rumuni (polovica z nich v Taliansku),
Pakistanci (polovica z nich vo Veľkej Británii) a
Alžírčania (prevažne vo Francúzsku).

Najčastejšie zistenia:
• V tretine prípadov nezodpovedala cena, ktorá sa zobrazila na začiatku, konečnej cene.
• V pätine prípadov nebolo skutočne možné
zvýhodnené ponuky využiť.
• V takmer tretine prípadov nebola jasná celková cena alebo spôsob, akým bola vypočítaná.
Orgány preto požiadali dotknuté internetové portály, aby pri svojich postupoch dodržiavali právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa, podľa ktorých musia uvádzať plne
transparentné informácie o cenách a ich poRumuni (28 400 osôb) a Poliaci (17 800) tvonuky musia byť prezentované v zrozumiteľria dve najväčšie skupiny občanov členských
nej forme na začiatku rezervačného procesu.
štátov Únie, ktorí získali občianstvo iného štáNa Slovensku kontrolu vykonávala Sloventu EÚ.
ská obchodná inšpekcia.
Súčasné preverovanie internetových portálov v celej EÚ (tzv. sweep) je séria súbežných
kontrol, ktoré vykonávajú národné orgány na
ochranu spotrebiteľa v rôznych krajinách. Zisťuje sa pri nich, či sa dodržiavajú právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa. Ak sa takéto
porušovanie zistí, tieto orgány sa obrátia na
dotknuté spoločnosti a vyzvú ich, aby nedostatky odstránili.
Predchádzajúce preverovania sa zameriavali napríklad na leteckých dopravcov (2007),
lístky predávané cez internet (2010), spotre-

Na Slovensku bolo v roku 2015 celkovo
udelených 309 občianstiev, z toho 66 percent
bolo udelených občanom krajín mimo EÚ.
Najúspešnejšími uchádzačmi o slovenské občianstvo boli pritom občania Ukrajiny (23,6
percent všetkých udelených občianstiev), nasledovali Česká republika (22,7 percenta) a
Spojené štáty (10 percent). Naopak, Slováci
boli 3. najúspešnejší uchádzači o občianstvo
v Maďarsku.
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ENERGETICKÁ ÚNIA: EÚ INVESTUJE 22.1 MILIÓNOV EUR
DO SIEDMYCH TRVALO UDRŽATEĽNÝCH PROJEKTOV V
SEKTOROCH DOPRAVY A
ENERGETIKY

Členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, schválili návrh Komisie investovať 22.1 miliónov
eur do siedmich projektov, ktoré pomôžu
rozvíjať trvalo udržateľnú a efektívnu dopravnú a energetickú infraštruktúru v EÚ.
Projekty budú financované z Nástroja na
prepájanie Európy (NPE), ktorý je jedným z
kľúčových nástrojov financovania stratégie
energetickej únie EÚ na podporu rastu, vytváranie pracovných miest a zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej
úrovni.

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš
Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: ,,Energetická únia ide za hranice energetickej politiky, či
klimatických zmien. Dotýka sa modernizácie
celého hospodárstva, aby bolo nízkouhlíkové a efektívne z hľadiska využívania energie i
zdrojov. Fakty hovoria samé za seba: energia
z obnoviteľných zdrojov je teraz nákladovo
konkurencieschopná, zamestnáva viac ako
milión ľudí v Európe a priťahuje viac investícií
než mnohé iné odvetvia. Preto vítam projekty, ktoré sú konkrétnym príkladom synergie
medzi aktuálnymi potrebami v energetike a
doprave a ktoré zároveň prispievajú k energetickej bezpečnosti Európy.“
Štyri z vybraných siedmych projektov sa
budú vzťahovať na priority v rámci dopravy,
ako sú budovanie „námorných diaľnic“, „námorných prístavov“, či „multimodálnej dopravy“ s dôrazom na sektor zemného plynu – na
túto oblasť je vyčlenených 8.8 milióna eur z
celkového objemu financií. Ďalším 12,3 milióna eur poputuje na dve opatrenia v odvetví elektrickej energie, a to riešenie cestnej a
multimodálnej dopravy. Posledné opatrenie,
na ktoré je vyčlenený 1 milión eur, sa týka inteligentných sietí, so zameraním na železničnú dopravu.
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EURÓPSKE SÚŤAŽE
ky sa môžu zúčastniť buď individuálne alebo ako trieda. Úlohou súťažiacich je vytvoriť
krátky (max. 3. min) film, ktorý bude reakciou
na tému: „Budúcnosť je v našich rukách: SpoDokedy: registrácia do - 23. jún 2017
ločne – za lepšiu budúcnosť“.
Kde: Slovensko
Súťažné filmové príspevky bude hodnotiť
Kedy: premietanie víťazného filmu medzinárodná porota, okrem finančného
30. november 2017
ocenenia bude víťazný príspevok premietnutý aj v rámci otvorenia medzinárodného filmového festivalu THIS HUMAN WORLD dňa
30. novembra 2017 vo Viedni.
Registrácia do súťaže prebieha do 23. júna
2017 na schulfilmprojekt@thishumanworld.com, posledný termín na zaslanie súťažných filmových príspevkov je 20. október
2017. Bližšie informácie: http://www.thishuKaždoročný filmový festival o ľudských prámanworld.com/.
vach This human world opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských
právach 2017 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisá- SÚŤAŽ #MÔJERASMUS
ra OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v
spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku,
Slovensku a Slovinsku.
Súťaž je určená pre mladých ľudí vo veku 10
– 20 rokov, žiaci a študenti, žiačky a študent-

SÚŤAŽ ŠTUDENTSKÝCH KRÁTKYCH FILMOV

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus si pre vás pripravila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku sútaž o tablet. Zdieľajte fotky z vášho Erasmu na
Instagrame alebo Facebooku s hashtagom
#MôjErasmus a napíšte nám, prečo je pre vás
Erasmus nezabudnuteľný. Súťaž trvá od 29.
marca do 1. júna 2017.
Bližšie informácie na: http://www.europskyparlament.sk/preview/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/2017/april-2017/
april-2017-1.html?preview=false&webaction=edit.previewedit
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STÁŽE V EÚ
LETNÁ „DISCOVER AKADÉMIA“
Dokedy: 31. máj 2017
Kde: Svatý Jan pod Skalou, Česká republika
Kedy: 23. - 30. júl 2017
tie je pre teba ideálne v prípade ak:
• ťa baví rozmýšľať nad tým, ako svet funguje
• ak ťa nebaví učenie naspamäť, ale chceš veciam skôr porozumieť
• ak na sebe chceš pracovať a zlepšovať sa
„Discover je týždeň, ktorý ťa naučí utvoriť si
vlastný názor a obhájiť si ho. Naučí ťa premýšľať inak, do hĺbky, a v debate s ľuďmi, ktorých
zaujímajú podobné veci. Discover je príležitosť vyskúšať si, čo by si možno chcel/a študovať. A možnosť rozšíriť si predstavy o tom,
čo môžeš dokázať a kým môžeš byť.“
Letná „Discover akdémia“ je unikátny formát, v rámci ktorého môžeš ako študent
strednej školy zažiť atmosféru, aká vládne na
prestížnych svetových univerzitách. Poduja-

Účastníci si sami vyberajú zo širokej ponuky
rôznych kurzov ako je napríklad:
• kritické myslenie
• ekonómia
• žurnalistika
• literatúra
• medicína
• a iné
Medzinárodný turnus určený pre študentov
z celého sveta sa uskutoční v termíne 23. – 30.
júla 2017 v Svatom Jane pod Skalou, približne 30 min. od Prahy.
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom
online formuláru, všetky potrebné informácie v angličtine - http://discover.sk/
co-je-discover/?lang=en, FB event podujatia
sa nachádza: https://www.facebook.com/
events/605615356301168/
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GRANTY SR A EÚ
GRANTOVÝ PROGRAM
„SPOJME SA PRE DOBRÚ VEC“
Uzávierka: 22. máj 2017
Maximálna výška grantu: 3 000 eur
Nadácia Orange podporí v 13. ročníku grantového programu „Spojme sa pre dobrú vec“
realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu
prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k
pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať
riešenia na spoločné problémy a celkovo tak
zvýšiť kvalitu života.
Hlavným cieľom programu je podnietiť v
ľuďoch záujem o veci verejné, tak aby cítili
spoluzodpovednosť za stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú.
Aktívni ľudia, fungujúce neformálne skupiny, kultúrne inštitúcie a mimovládne organizácie sa môžu v rámci programu uchádzať o
príspevok na:
• podporu verejnoprospešných užitočných
nápadov s dlhodobým dopadom
• podporu dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu a prepájania komunít
• riešenie skutočných potrieb komunity a prinášanie pozitívnych zmien v prostredí
• podporu nápadov na riešenie celospoločenských problémov a priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie
Projekty je potrebné prihlasovať prostredníctvom elektronického formuláru, najneskôr
do 22. mája 2017. Všetky potrebné informácie sú na:
http://mladez.sk/wp-content/uploads/2017/04/dobrá-vec.pdf

GRANTOVÝ PROGRAM
„GESTO PRE MESTO“
Uzávierka: 15. máj 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur
Grantový program „Gesto pre mesto“ poskytuje žiadateľom efektívnu príležitosť ako
prispieť k zlepšeniu života vo svojom meste.
Obdobie mesiacov apríl – jún je tentokrát v
rámci programu zamerané na tému „Vzdelávanie“.
Je preto možné žiadať o príspevky na:
• aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania
predmetu
• jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na
obohatenie vyučovacieho procesu
• obnovu a zveľadenie priestorov škôl na zlepšenie vyučovacieho procesu
• materiálno-technické vybavenie, ktoré bude
slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji
O tom, ktoré projekty budú po uskutočnení nominácií aj reálne podporené rozhodne
prostredníctvom online hlasovania široká
verejnosť. Projekty sa prihlasujú prostredníctvom online formuláru, deadline pre prihlasovanie je 15. máj 2017.
Podrobnejšie informácie o programe sú na:
https://www.gestopremesto.sk/

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

