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ROK 2018 BUDE
EURÓPSKYM ROKOM
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

V roku 2018 sa v celej Európe pripravujú výnimočné iniciatívy a podujatia s cieľom priblížiť
Kultúrne dedičstvo formuje náš každodenný ľuďom ich kultúrne dedičstvo a zapojiť ich doň,
život a v Európe nás obklopuje na každom kro- podnecovať ich, aby ocenili bohaté kultúrne deku: vo väčších aj v menších mestách, v prírode aj dičstvo Európy a delili sa oň, a upevniť ich pocit
na archeologických náleziskách. Nachádzame ho príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.
Webová stránka: https://europa.eu/cultural-henielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v
ritage/european-year-cultural-heritage_sk
remeslách, ktoré nám odovzdávajú naši predkovia, v príbehoch, ktoré rozprávame svojim deťom,
v jedle, ktoré si vychutnávame, a vo filmoch, ktoré
sledujeme a v ktorých sa spoznávame.
Kultúrne dedičstvo spája Európu pomocou
spoločnej histórie a hodnôt. Reprezentuje aj bohatstvo a rozmanitosť našich kultúrnych tradícií.
Naše spoločné kultúrne dedičstvo musíme pochopiť, vážiť si ho a oslavovať ho. Kultúrne dedičstvo však nie je len odkazom minulosti. Ukazuje
nám aj cestu vpred a pomáha nám vytvárať našu
budúcnosť.
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Novinky z EÚ

TESTOVANIE ZARIADENÍ ECALL

KOMISIA SCHVÁLILA DVE
NOVÉ CHRÁNENÉ OZNAČENIA
PÔVODU - PRE SLOVENSKÉ
A FRANCÚZSKE VÍNA
Európska komisia schválila
žiadosť o zápis dvoch názvov
vín do registra Chránených
označení pôvodu (CHOP),pre
slovenský „Skalický Rubín“ a pre
francúzsky „La Clape“ .
„Skalický Rubín“ je červené
víno s intenzívnou, rubínovočervenou farbou vína ako aj naznačuje jeho meno. Toto víno
musí byť vyrobené len z hrozna
dopestovaného na presne ohraničenom území kopca Vintoperk, ktorý má charakteristické
zloženie pôdy dávajúce tomuto
vínu výsledný charakter. Víno je
charakteristické svojou plnou chuťou, výrazným
obsahom tanínov a svojou farbou, od ktorej sa
odvíja aj historický názov tohto vína. Zemepisná
jednotka na výrobu vína Skalický rubín je ohraničená hranicami katastrálneho územia mesta Skalica a hranicami katastrálnych území obcí Mokrý
Háj, Popudinské Močidlany, Prietržka, Radošovce
a Vrádište. Rozloha zemepisnej jednotky je cca 50
km2. Názvy odrôd viniča používané na výrobu
Skalického rubína pochádzajú z odrôd Frankovka
modrá, Svätovavrinecké a Modrý Portugal. Názvy
odrôd viniča pre vína s označením „La Clape“ sa
pestujú na území toho istého názvu, ktoré sa
nachádza v departemente l’Aude v južnom Francúzsku. Tieto dva nové názvy vstúpia do viac ako
1750 názvov vín, ktoré sú už chránené, ktorých
zoznam je k dispozícii v databáze e-bacchus.

Všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel vyrobené od apríla 2018
budú mať povinne zabudovaný systém tiesňového
volania eCall. K správnemu fungovaniu systému je
potrebné, aby samotné technické prevedenie eCall
zariadení jednotlivých automobiliek zodpovedalo
všetkým technickým požiadavkám. Na európskej
úrovni momentálne prebieha testovanie eCall riešení jednotlivých výrobcov a EÚ vydala aj príslušné usmernenia pre centrá typového schvaľovania.
Výrobcovia zasielajú svoje výrobky do laboratórií
Spoločného výskumného centra EÚ (Joint research centre) v talianskej Ispre, kde vedeckí pracovníci
testujú a overujú súlad týchto riešení s potrebnými
požiadavkami.
V prípade dopravnej nehody systém eCall automaticky zavolá na číslo 112, oznámi miesto nehody
záchrannej službe (lokalizácia prebehne pomocou
satelitného systému Galileo), a to aj vtedy, ak je vodič v bezvedomí alebo nie je schopný uskutočniť
hovor. Systém eCall sa totiž aktivuje automaticky,
keď senzory vo vozidle zaregistrujú vážnu zrážku.
Odhaduje sa, že vďaka eCall sa podarí zachrániť až
2 500 životov ročne a až o 50% by sa skrátil reakčný čas záchranných služieb. V minulom roku prišlo
na európskych cestách o život 25 500 ľudí a ďalších
135 000 bolo vážne zranených. Okrem prínosov pre
bezpečnosť cestnej premávky bude mať systém
eCall značný vplyv aj na zníženie zápch spôsobených dopravnými nehodami, ako aj na zníženie
sekundárnych nehôd spôsobených nezabezpečenými miestami nehôd.
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funkcie európskeho ministra hospodárstva a
financií - mohol by pôsobiť ako podpredseda
Komisie a predseda Euroskupiny, čo umožňujú
platné zmluvy EÚ
Európska komisia predkladá akčný plán a náPri tejto príležitosti bol zverejnený aj prieskum
vrhy konkrétnych krokov na nadchádzajúcich 18 Eurobarometer o podpore spoločnej meny euro.
mesiacov s cieľom posilniť jednotnosť, účinnosť a Z prieskumu vychádza, že 67% Slovákov súhlasí,
demokratickú zodpovednosť hospodárskej a me- že euro je pre našu krajinu dobrá vec, pre EÚ je
novej únie v Európe do roku 2025.
euro dobrá vec podľa 79% respondentov. 23%
Hospodárska a finančná kríza, ktorá postihla opýtaných Slovákov sa vďaka euru cíti ako väčší
Európu, sa nezačala v eurozóne, odhalila však nie- Európan.
ktoré jej inštitucionálne nedostatky. O necelých
desať rokov neskôr všetky európske štáty rastú
EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY
a nezamestnanosť je na najnižšej úrovni od roku
MÁ JEDEN ROK
2008.
Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie povedie k väčšej zamestnanosti, vyššiemu rastu, väčším investíciám, väčšej sociálnej spravodlivosti a
makroekonomickej stabilite. Jednotná mena Európanov chráni a prináša im príležitosti, pričom
silná a stabilná eurozóna má zásadný význam
nielen pre jej členov, ale aj pre celú EÚ.
Predkladaný balík opatrení nie je prvým ani posledným krokom v procese dobudovávania hosRok po tom, ako Európska komisia zriadila Eupodárskej a menovej únie v Európe, ktorý je jedrópsky zbor solidarity, je v ňom zaregistrovaných
nou z najdôležitejších priorít Junckerovej Komi42 745 mladých ľudí zo všetkých členských štátov.
sie, ako o tom svedčia jeho politické usmernenia,
Z nich 2 166 začalo reálne pôsobiť v 1 434 orgaspráva piatich predsedov a diskusné dokumenty
nizáciách. Zo Slovenska je momentálne v Zbore
o prehĺbení hospodárskej a menovej únie a o buzaregistrovaných 417 záujemcov. Cieľom je dodúcnosti financií EÚ. Všetky doteraz podniknuté
siahnuť aby sa do roku 2020 zaregistrovalo až 100
reformy viedla snaha o zlúčenie solidarity a zod000 mladých ľudí v celej EÚ. Dobrovoľníci Zboru
povednosti na všetkých úrovniach. Táto snaha je
solidarity pôsobia v celej Európe na rôznorodých
aj ústrednou prioritou dnešného balíka.
projektoch od prírodných katastrof až po pomoc
Dnešný balík obsahuje okrem plánu štyri hlavso vzdelávaním detí. Napríklad v auguste 2017
né iniciatívy:
pricestovala skupina dobrovoľníkov do talianske1. Návrh na zriadenie Európskeho menového fonho mesta Norcia, aby pomohla s odstraňovaním
du (EMF) – vychádzal by z modelu Európskeho
škôd a obnovením sociálnych služieb pre miestmechanizmu stability
nu komunitu zasiahnutú silnými zemetraseniami,
2. Návrh na začlenenie podstaty Zmluvy o stabiktoré týmto regiónom otriasli rok predtým. Eulite, koordinácii a správe do právneho rámca
rópska komisia v novembri 2017 navrhla posilneÚnie
nie Európskeho zboru solidarity, plánuje rozšíriť
3. Oznámenie o nových rozpočtových nástrojoch
jeho činnosť, stanoviť mu vlastný právny základ
pre stabilnú eurozónu v rámci Únie
a rozpočet.
4. Oznámenie, v ktorom sa objasňujú možné

PREHĹBENIE HOSPODÁRSKEJ
A MENOVEJ ÚNIE
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RIADENIE MIGRÁCIE, KTORÉ
OBSTOJÍ V BUDÚCNOSTI: EURÓPSKA KOMISIA STANOVUJE
ĎALŠÍ POSTUP
Európska komisia predložila svoj plán ako dosiahnuť definitívnu dohodu o migračnej politike
do leta budúceho roku. O tomto politickom pláne
bude Komisie rokovať s vedúcimi predstaviteľmi
EÚ 14. decembra. Európa sa v oblasti migrácie postupne odkláňa od krízového riadenia a je preto
potrebné vytvoriť stabilnú dohodu o nadčasovej
migračnej a azylovej politike EÚ.
Tromi základnými piliermi dohody by podľa EK
mali byť:
1. Solidarita a zodpovednosť v oblasti azylu
a hraníc
• reforma spoločného európskeho azylového systému - povinné premiestňovanie by sa
mohlo uplatňovať len na vážne krízové situácie,
v menej problematických situáciách by premiestňovanie bolo založené na dobrovoľných
záväzkoch členských štátov
• v oblasti ochrany vonkajších hraníc sem patrí
úplné sfunkčnenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž do marca 2018
2. Posilnenie spolupráce a podpory tretím
krajinám
• ďalšie zdroje pre nástroj EÚ pre utečencov v Turecku, posilnenie strategického partnerstva s
Africkou úniou a jej členskými štátmi
• účinnejší boj s prevádzačmi
• návraty a readmisie tých, ktorí nemajú právo
zdržiavať sa na území EÚ
3. Viac finančných prostriedkov a flexibilné
financovanie pre riadenie migrácie
• flexibilné nástroje k reakcii na budúce výzvy v
oblasti migrácie ako súčasť budúceho 7-ročného rozpočtu EÚ
• od roku 2015 EÚ zvýšila finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci Fondu pre azyl,
migráciu a integráciu a Fondu pre vnútornú
bezpečnosť a pre agentúry EÚ o takmer 75 %.

Európske súťaže
SÚŤAŽ – “JUNIOR INTERNET”

Dokedy: 18. február 2018
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie víťazov - marec 2018
“Máš nápad na web, grafiku, blog alebo aplikáciu? Prípadne si už niečo vytvoril alebo napísal, či už sám alebo v spolupráci s kamarátmi?”
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET vyhlasuje súťaž “Junior Internet” určenú žiakom základných a stredných škôl vo veku do 20
rokov, v rámci ktorej majú všetci mladí nadšenci
ideálnu príležitosť predstaviť svoje projekty a vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a
prednášajúcich.
Súťaž je určená všetkým, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie,
internetovú grafiku a dizajn, tvorbu mobilných a
internetových stránok so vzdelávacím obsahom
a o písanie textov a blogov na webe.
Súťaží sa v nasledovných kategóriách:
• JuniorWEB
• JuniorDESIGN
• JuniorTEXT
• JuniorBLOG
• JuniorWEB
• JuniorAPP
• JuniorLEARN
Individuálny súťažiaci alebo tím autorov použije
na prihlásenie projektu nasledovný formulár, deadline pre registráciu je 18. február 2018. Všetky
potrebné a priebežne aktualizované informácie
nájdeš na http://www.juniorinternet.sk/web/ alebo na FB stránke podujatia.
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SÚŤAŽ – “BACK FROM ABROAD”
Dokedy: 31. december 2017
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie víťazov - január 2018
“Študuješ alebo pracuješ v zahraničí, no nie
je ti ľahostajná situácia na Slovensku? Študoval si v zahraničí a zažil si niečo, čo by si chcel
vidieť aj doma? Chceš premeniť svoju zahraničnú skúsenosť na niečo viac ako len pekné
spomienky a popri tom si privyrobiť a zviditeľniť sa?”
Týmito slovami vyzýva organizácia Future Generation Europe mladých ľudí, ktorí majú skúsenosť s pobytom v zahraničí, aby sa zapojili do esejistickej súťaže – “Back from abroad”.
Súťaž je určená študentom slovenských a zahraničných vysokých škôl a univerzít zapojeným
do programu Erasmus+ a mladým ľuďom so štátnym občianstvom SR pracujúcim alebo podnikajúcim v zahraničí. Ich úlohou ja napísať esej v roz-

sahu 3 – 5 normostrán, ktorej obsahom by mali
byť pozitívne a spoločensky prospešné riešenia,
ktorých zavedenie do praxe by privítali aj v našich
končinách a to na niektorú zo súťažných tém:
• vzdelávanie
• rozvoj komunít
• rozvoj miest
Okrem príležitosti na premenu našej krajiny na
lepšie fungujúce miesto a možnosti zviditeľnenia
sa, získajú autori víťazných príspevkov odmenu
vo výške 500 a 300 eur a následnú pomoc pri realizácii svojho projektu.
Svoj súťažný príspevok posielaj najneskôr do
31. decembra 2017 na info@futuregenerationeurope.eu. Všetky potrebné informácie o súťaži si
môžeš prečítať na http://futuregenerationeurope.eu/bfa/

KVÍZ EURÓPA 2017

Na záver roka Európsky parlament, Informačná
kancelária na Slovensku pre Vás pripravili súťažný
kvíz Európa 2017. Stačí, keď správne zodpoviete
na pár otázok, zadáte Váš e-mail a budete zaradený do žrebovania o tablet a 5 ruksakov plných
prekvapení.
Súťaž prebieha od 1. decembra do 15. januára
do polnoci. Správne odpovede nájdete aj na našom Facebooku v rubrike adventný kalendár.
Bližšie info: http://www.europarl.europa.eu/
slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/2017/december2017/kvizeuropa2017.html
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GRANTY SR A EÚ
Výzva na predkladanie žiadostí o poskyt- •
nutie dotácie na presadzovanie, podporu a
ochranu ľudských práv a slobôd a na predchá- •
dzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným pre- •
javom intolerancie
•

chovu a vzdelávania detí a mládeže, vzdelávanie a školenia, spoluprácu a partnerstvá organizácií a inštitúcií
zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín
poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a
bezplatnú právnu pomoc
zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a
pomôcok
a iné

Žiadatelia podávajú svoje žiadosti v informačnom systéme ministerstva najneskôr do 15. januára 2018 prostredníctvom formuláru. Všetky
potrebné informácie o výzve nájdeš na:
http://mladez.sk/wp-content/uploads/2017/12/V%C3%BDz va-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-dot%C3%A1cie-na-rok-2018.pdf .

Uzávierka: 15. január 2018
Maximálna výška grantu: 50 000 eur
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje v zmysle Programového vyhlásenia
vlády na roky 2016 – 2020 Výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie na presadzovanie,
podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na
predchádzanie všetkým formám diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie.
Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mládeže, boj proti
prejavom extrémizmu, projekty s regionálnym
dosahom a projekty zamerané na ochranu a podporu obetí trestných činov.
Dotáciu je možné použiť na:
• posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd
• podporu aktívnej občianskej spoločnosti, uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania, vý-
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