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AKTIVITY
ED LUČENEC
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2017
Sprechen Sie Deutsch? Ak ste odpovedali ja
a ak popri tom ovládate aj angličtinu, francúzštinu, španielštinu...patríte k šťastným ľuďom.
Nielenže môžete preniknúť do sveta iných kultúr, ale šance uplatniť sa na trhu práce sú pre
Vás oveľa lepšie.
Informačné centrum Europe Direct organizovalo 20. 09.2017 v spolupráci so Strednou priemyselnou školou stavebnou Oskara Winklera
v Lučenci interaktívnu hodinu zameranú na
prezentáciu Európskeho dňa jazykov. Cieľom
bolo prezentovať fakt, že v modernej Európe
hovoriť niekoľkými jazykmi je dnes už takmer
samozrejmosť a ovládanie cudzích jazykov je
bránou k novým poznatkom a zážitkom. Tiež je
to o kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v rámci
Európy. Informačné centrum EUROPE DIRECT
Lučenec totiž pravidelne spolupracuje s uvedenou školou a zastrešuje aktivity k Európskemu
dňu jazykov, ktorý je 26. septembra.
Tohtoročnú informačnú prednášku si vypočuli prváci školy a bola venovaná nemčine, jednému z najrozšírenejších jazykov Európskej únie.
Osobitné poďakovanie patrí tlmočníkovi prednášky, žiakovi II.S triedy Richardovi Uhrapkovi,
ktorý je multilingvistom (angličtina, nemčina,
maďarčina, čeština, portugalština) a dohovorí
sa takmer všade.
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ÚVODNÉ PODUJATIE
PROJEKTU ENSIE
Informačné centrum Europe Direct Lučenec
bolo dňa 21.09.2017 pozvané konečnými prijímateľmi na úvodné podujatie projektu s názvom ENSIE, ktorý bol podporený z programu
Európa pre občanov. Cieľom stretnutia bola
prezentácia činnosti ED Lučenec a tiež príprava

tematického programu o EÚ pre stredné školy.
Z dôvodu nepriaznivého času sa naplánované
podujatie nerealizovalo pred Mestským úradom vo Fiľakove, ale v priestoroch Gymnázia vo
Fiľakove.
Pre študentov sme pripravili text o EÚ, kde si
mohli žiači preskúmať svoje vedomosti. Výsledok testovania bol výborný. Veľký záujem bol aj
propagačné materiály s tematikou EÚ.
V závere stretnutia vystúpili aj zahraniční partneri projektu a prezentovali svoje mesto vo svojej rodnej reči a tiež v anglickom jazyku.

MESTO LUČENEC V POHYBE –
EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT
A SO ŠPORTOM V LUČENCI

V rámci Európskeho týždňa mobility a športu mesto Lučenec v spolupráci s Informačným
centrom Europe Direct Lučenec organizovalo
ďalšiu zaujímavú športovú akciu pod názvom
MESTO LUČENEC V POHYBE, ktorá sa konala 22.
septembra 2017 na Námestí republiky. 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.
Počas celého predpoludnia prezentovalo svoju športovú činnosť viac ako 20 športových klubov a organizácií pôsobiacich v meste: Tanečná
škola Dance Attack, Box club Impocomex, OZ
NovoCk - trial, Boccia klub Fortino, Boccia klub
Lučenec, ŠK Boules Novohrad, ŠK Novoker - petang, Tanečná škola Štefan Chlebo, MAC Redox
- atletika, HC Lučenec - hokej, MŠK Novohrad futbal, Karate klub Myiagi, Budúcnosť je zdravý
život - Nordic walking, Akadémia pohybu - basketbal deti, BKM Lučenec - basketbal, TK Branco
- tenis, Volejbalový klub Lučenec, CVČ Magnet
- krúžky, K-Kart racing team - motokáry, Fortis combat sports team Lučenec - karate, Klub
pohybu - gymnastika, Mimel Lučenec - futsal,
Informačné centrum Europe Direct Lučenec.
Slovenská autobusová doprava, a.s. Lučenec
pristavila na prezentáciu svoj najnovší a dobový autobus. Počas tohto dňa bola mestská hromadná doprava v Lučenci zdarma.
Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum Europe Direct Lučenec
Radnica, Ul. Dr Herza 240/1, 984 01 Lučenec, Slovakia
Tel./fax: 00421/47/4331513, E-mail: europedirect@lucenec.sk, Web: www.lucenec.sk
V. ročník - september - 2017

Lučenec v pohybe z lietajúcej kvadrokoptéry v
rámci športového podujatia sa na námestí spojilo vyše 1200 detí, aby vytvorili obrovský živý
nápis LUČENEC V POHYBE. „Teraz sme svetu dali
najavo, že Lučenec tvoria ľudia, ktorí sú v pohybe. Zároveň sme sa zapojili do súťaže ministerstva dopravy a veríme, že znova budeme úspešní, ako to bolo s naším živým bicyklom,“ uviedla
primátorka mesta Alexandra Pivková.
Podľa viceprimátora Pavla Baculíka celú živú reťaz, ktorú vytvorili deti z písaných a tlačených
písmen, zaznamenala lietajúca kvadrokoptéra.
„Video z dielne Petra Kollára a Juraja Ondráša
bude zaslané do súťaže o originálny videospot,
ktorý vyhlásili v rámci Európskeho týždňa mobility,“ pokračoval Baculík s tým, že do živého
nápisu sa zapojil aj olympijský víťaz z Rio de Janeiro Matej Tóth. Do živej reťaze sa zapojili materské školy, základné i stredné školy na území
mesta Lučenec, a tiež aj verejnosť.
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Novinky z EÚ
BEZPEČNOSTNÁ ÚNIA: PRIORITY NA ROK 2017 SPLNENÉ
Európska komisia predložila správu, ktorá mapuje už prijaté opatrenia na posilnenie bezpečnosti za posledný rok a zároveň načrtáva čo nás
čaká v ďalšom roku.
Cieľom týchto opatrení, je posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ, zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, eliminovať priestor na pôsobenie teroristov a predchádzať radikalizácii.
Komisia podporila členské štáty v ich úsilí,
ktoré za posledný rok vynaložili v súvislosti s
dvoma hlavnými piliermi: bojom proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, ako aj
prostriedkom na ich podporu a posilňovaním
našej obranyschopnosti a budovaním odolnosti proti týmto hrozbám.
Patrí sem napríklad zavedenie systematického vyhľadávania v bezpečnostných databázach,
posilnenie Schengenského informačného systému, vytváranie európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), smernica
o boji proti terorizmu a mnohé iné.
Podrobnosti o nich sa dozviete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3088_sk.htm

celom svete. Patria k nim okrem iného obušky
s kovovými hrotmi, elektrošokové pásy a nástroje slúžiace na zovretie ľudí v páse alebo v
oblasti končatín a ich súčasné vystavovanie
elektrošokom, ako aj chemické látky používané
na popravu ľudí a injekčné systémy na ich nedobrovoľnú aplikáciu.
V EÚ je už dnes ťažšie získať chemické látky
do smrtiacich injekcií a ich cena stúpla. Právne
predpisy EÚ však platia iba v Európe. Výrobcovia a predajcovia tohto tovaru sa snažia predpisy EÚ obchádzať, čo znamená, že čím viac krajín
sa prihlási k zákazu vyvážania tohto tovaru, tým
účinnejšie budú snahy o zastavenie obchodovania s ním.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-173088_sk.htm

PRAVIDLÁ V OBLASTI OBCHODU
Ako vo svojej Správe o stave Únie avizoval
Jean-Claude Juncker, Európska komisia predkladá balíček legislatívnych návrhov v oblasti
obchodu.

Jeho súčasťou je návrh na vytvorenie európskeho rámca na preverovanie priamych
zahraničných investícií s cieľom zaistiť, aby tieto investície neohrozili strategické záujmy EÚ
z
hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku,
EÚ ZAKLADÁ GLOBÁLNU
ako aj návrh mandátu na začatie obchodných
ALIANCIU ZA OBCHOD
rokovaní s Austráliou a Novým Zélandom. V záBEZ MUČENIA
ujme transparentnosti a otvorenosti obchodnej politiky EÚ, sa Komisia rozhodla, že zriadi
Táto oznámená iniciatíva, ktorú EÚ realizuje poradnú skupinu pre obchodné dohody EÚ a
spoločne s Argentínou a Mongolskom, má za bude uverejňovať všetky nové návrhy mandácieľ ukončiť obchodovanie s tovarom používa- tov na rokovanie.
Súčasťou balíka je aj návrh mandátu na zaným na popravy a mučenie.
Medzinárodné právo zakazuje mučenie za čatie rokovaní o vytvorení mnohostranného
akýchkoľvek okolností. Napriek tomu sa však investičného súdu.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe.
s nástrojmi smrti a bolesti stále obchoduje po
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PREVEROVANIE PRIAMYCH
ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ
SMERUJÚCICH DO EÚ.

POSILŇUJEME KYBERNETICKÚ
BEZPEČNOSŤ

Predseda Európskej komisie Jean-Claude
Juncker vo svojom prejave hovoril aj o význame bezpečnosti v online prostredí a potrebe
reagovať na výzvy, ktoré prináša digitálna doba.
Medzi jej riziká patrí počítačová kriminalita, ktorej hospodársky vplyv sa len za posledné štyri
roky späťnásobil. A keďže digitalizácia sa šíri do
všetkých oblastí nášho života bude tento vplyv
len narastať. Dochádza k pokusom o krádeže
údajov, podvody či dokonca destabilizáciu vlád.
Len v minulom roku došlo každý deň k viac
ako 4 000 útokom vydieračského softvéru (ransomware) a 80 % európskych podnikov zaznamenalo aspoň jeden kybernetický incident. V
Otvorenosť zahraničným investíciám je zaprieskumoch až 87 % respondentov považuje
kotvená v zmluvách EÚ a vďaka nej má EÚ jepočítačovú kriminalitu za dôležitú výzvu pre
den z najotvorenejších režimov pre investície
vnútornú bezpečnosť EÚ.
na svete. Zároveň je však dôležité, aby si Európa
chránila svoje strategické záujmy. Môže sa totiž
EK navrhuje opatrenia na princípe troch O:
stať, že zahraniční investori budú chcieť nadoODOLNOSŤ - rozsiahly súbor opatrení zamebudnúť strategické aktíva, ktoré im umožnia
raných na posilnenie kybernetickej bezpečnoskontrolovať či ovplyvňovať tie európske firmy,
ti v EÚ. Patrí medzi ne Agentúra EÚ pre kybernektorých činnosť má zásadný význam pre našu
tickú bezpečnosť, ktorá má pomáhať členským
bezpečnosť a verejný poriadok.
štátom pri zvládaní kybernetických útokov, ako
Komisia preto vypracuje podrobnú analýzu
tokov priamych zahraničných investícií smerujúcich do EÚ a spolu s členskými štátmi vytvorí
koordinačnú skupinu, ktorej úlohou bude pomáhať pri identifikácii spoločných strategických aspektov a riešení v oblasti priamych zahraničných investícií.
Podrobnosti v tlačovej správe.
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aj nový európsky certifikačný systém na zaručenie bezpečnosti produktov a služieb v digitálnom svete.

RÁMEC PRE VOĽNÝ POHYB
INÝCH AKO OSOBNÝCH
ÚDAJOV V EÚ

OBRANA - Európske stredisko výskumu a
kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť
(pilotný projekt v 2018) pomôže v spolupráci
s členskými štátmi pomôže vyvíjať a zavádzať
nástroje a technológie potrebné na to, aby
sme mohli držať krok s neustále sa meniacimi
hrozbami a aby naše obranné mechanizmy boli
rovnako moderné ako zbrane v rukách páchateľov počítačovej trestnej činnosti. Vznikne aj
Koncepcia, vďaka ktorej Európa a členské štáty
budú môcť rýchlo, operatívne a jednotne reagovať na rozsiahle kybernetické útoky. ZintenEurópska komisia taktiež navrhla nový súbor
zívni sa medzinárodná spolupráca.
pravidiel, ktoré prispejú k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho trhu
ODRADENIE - efektívne odrádzať páchateľov EÚ so službami ukladania a spracúvania údajov,
výraznejšou reakciou orgánov presadzovania zároveň zvýšia právnu istotu a dôveru podnipráva s dôrazom na odhaľovanie, sledovanie a kov a organizácií.
stíhanie páchateľov takýchto zločinov. V tejto
oblasti EK navrhuje nové opatrenia na boj proti
1. Zásada voľného toku iných ako osobných
podvodom a falšovaniu bezhotovostných pla- údajov cez hranice: členské štáty už nemôžu
tobných prostriedkov. Rozšíri sa rozsah deliktov od organizácií požadovať, aby ukladali alebo
týkajúcich sa informačných systémov na všetky spracúvali údaje v rámci svojich hraníc. Členské
platobné transakcie vrátane transakcií vo virtu- štáty budú musieť oznámiť Komisii nové alebo
álnych menách. Začiatkom roka 2018 predloží- existujúce požiadavky na lokalizáciu údajov.
me aj návrhy na uľahčenie cezhraničného prí- Voľný tok iných ako osobných údajov zjednostupu k elektronickým dôkazom.
duší a zlacní cezhraničné pôsobenie podnikov,
ktoré nebudú musieť mať duplicitné informačViac podrobností a prehľad jednotlivých návr- né systémy ani ukladať rovnaké údaje na rôzhov nájdete v tlačovej správe.
nych miestach.
2. Zásada dostupnosti údajov pre regulačnú
kontrolu: príslušné orgány budú môcť uplatňovať právo na prístup k údajom bez ohľadu na
to, kde sú v EÚ uložené alebo spracúvané. Voľný tok iných ako osobných údajov nebude mať
vplyv na povinnosti podnikov a iných organizácií poskytovať určité údaje na účely regulačnej
kontroly.
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3. Komisia takisto podporuje rozvoj kódexov
správania EÚ, ktorých cieľom je odstrániť prekážky brániace zmene poskytovateľa služieb
cloudového úložiska a prenosu údajov naspäť
do informačných systémov používateľov.
4. Tieto opatrenia prispejú aj k vytvoreniu jednotného trhu EÚ v oblasti ukladania a spracúvania údajov, čo vedie ku konkurencieschopnému, k bezpečnému a spoľahlivému európskemu cloudovému sektoru a k nižším cenám pre
používateľov služieb ukladania a spracúvania
údajov.

Európske súťaže
PRIHLASOVANIE DO NOVÉHO
ROČNÍKA CENY EÚ PRE ŽENY
INOVÁTORKY JE OTVORENÉ

Európska komisia otvorila piaty ročník Ceny
EÚ pre ženy inovátorky určenej podnikateľkám,
ktoré úspešne uviedli svoje výnimočné inovácie na trh. Na víťazku čaká 100 000 EUR, druhá a
tretia cena je 50 000 EUR a 30 000 EUR. Osobitná cena 20 000 EUR sa bude udeľovať v kategórii Začínajúca inovátorka.
Do súťaže sa môžu prihlásiť ženy z celej EÚ a
krajín pridružených k programu Horizont 2020,
ktoré založili alebo sa podieľali na založení spoločnosti a využili verejné alebo súkromné financovanie na výskum a inovácie.
Prihlášky musia byť predložené do 15. novembra 2017. Mená víťaziek budú vyhlásené 8.
marca 2018 na Medzinárodný deň žien. Ďalšie
informácie o súťaži nájdete: http://ec.europa.
eu/research/prizes/women-innovators/index.
cfm?pg=home
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GRANTY SR A eú
GRANTOVÝ PROGRAM „TALENTY NOVEJ EURÓPY“
Uzávierka: 23. október 2017
Maximálna výška grantu:
nie je ohraničená
Cieľom grantového programu „Talenty Novej Európy“ je pomôcť výnimočne nadaným
deťom a mladým ľuďom vo veku 12 – 25 ro- EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO
kov rozvíjať svoj talent v umení, vede a športe.
DEDIČSTVA 2018: VÝZVA NA
Program je určený pre deti a mladých ľudí zo
základných, stredných a tiež vysokých škôl, kto- PREDKLADANIE NÁVRHOV
rí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom naKomisia v rámci svojho programu Kreatívna
predovaní a vynikajúce výsledky na domácej či
medzinárodnej scéne. Adresovaný je aj talento- Európa pre kultúrne a kreatívne sektory uvevaným deťom a mladým ľuďom, ktorí už získali rejnila výzvu na predkladanie návrhov, ktorá
sa týka financovania nadnárodných projektov
podporu v minulých ročníkoch programu.
spolupráce v súvislosti s Európskym rokom kulŠkoly, umelecké školy, športové kluby, centrá túrneho dedičstva 2018.
voľného času, rodičia talentovaného dieťaťa a
Výzva je urečená kultúrnym subjektom, ako
v prípade dosiahnutia plnoletosti aj samotný
sú
opery, koncertné siene a divadelné skupiny
nadaný mladý človek použijú na registráciu
svojich žiadosti o finančný príspevok online v celej EÚ, aby sa zapojili do aktivít v rámci Euprihlášku - https://www.tne.sk/prihlaska/, de- rópskeho roka. Komisia uprednostní projekty,
adline pre ich prihlasovanie je 23. október 2017. ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie informoVšetky potrebné informácie sú na: https:// vanosti a komunikačné činnosti s dlhodobým
účinkom.
www.tne.sk/
Konečný termín na predloženie je 22. novembra 2017. Projekty by sa mali začať v období od
január do septembra 2018 a môžu trvať najviac
24 mesiacov.
Ďalšie informácie na: https://ec.europa.eu/
culture/european-year-cultural-heritage-2018_
en
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