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Aktivity ED Lučenec
Deň Európy v SZŠ 
s MŠ DSA v Lučenci

Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. 
Dymovej a kolektívu celej základnej 
školy za účasť na veľmi zaujímavom 
podujatí.

   

Informačné centrum Europe 
Direct Lučenec sa zúčastnilo osláv 
Dňa Európy 09.05.2018 v Súk-
romnej základnej škole s mater-
skou školou v Lučenci. Celá zák-
ladná škola oslavovala Deň Európy 
a niektoré triedy sa premenili na 
krajiny EÚ a to: Španielsko, Por-
tugalsko, Chorvátsko, Poľsko, 
Nemecko, Grécko, Francúzsko, 
Taliansko, Anglicko a Česká re-
publika. V nich mohli turisti – žiaci 
ochutnať typické špeciality krajiny, 
získať bližšie informácie o jednot-
livých krajinách a ich typických 
črtách a zvláštnostiach, pozrieť si 
pripravené predstavenie, typické 
suveníry a započúvať sa do hudby 
danej krajiny.

Oslava Dňa Európy bolo spo-
jená nielen s prezentáciou tohto 
významného dňa v histórii a v sú-
časnosti Európskej únie, ale si tiež 
žiaci základnej školy mohli otes-
tovať svoje znalosti o EÚ v teste, 
priraďovať vlajky a hlavné mestá 
ku krajinám EÚ a tiež si zmerať sily 
pri skladaní puzzle v stánku IC Eu-
rope Direct Lučenec. Takouto in-
teraktívnou formou sme chceli 9. 
máj – Deň Európy bližšie priblížiť 
a odprezentovať žiakom ako osla-
vu mieru a jednoty v Európe. Žiaci 
základnej školy, ktorí pripravova-
li jednotlivé triedy boli odmenení 
vecnými cenami od Informačného 
centra Europe Direct Lučenec.
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Novinky z EÚ 

Reforma pravidiel 
EÚ o ochrane 
údajov 2018 

Od 25. mája 2018 vstúpia do plat-
nosti nove pravidla ochrany údajov 
- GDPR. Prísnejšie pravidlá ochra-
ny údajov znamenajú, že ľudia budú 
mať väčšiu kontrolu nad svojimi 
osobnými údajmi a podniky budú 
využívať rovnaké podmienky.

Pripájame niekoľko zaujíma-
vých publikácií o uvedenej tema-
tike:

https://ec.europa.eu/commis-
sion/sites/beta-political/files/da-
ta-protection-factsheet-citizens_
sk.pdf

https://ec.europa.eu/commis-
sion/sites/beta-political/files/da-
ta-protection-overview-citizens_
sk.pdf

Seminár EÚ 
pre mladých 
na Gymnáziu 
vo Fiľakove

Dňa 23. 05. 2018 sa konal ďalší 
seminár  EÚ pre mladých na Gym-
náziu vo Fiľakove, ktorý organi-
zovalo naše Informačné centrum 
Europe Direct Lučenec. Študenti 
počas seminára  získali aktuál-
ne informácie, čo ponúka EÚ pre 
mladých v súčasnosti a to napr. 
štúdium, stáže, práca v EÚ. Na se-
minári tiež odzneli aj informácie o 
aktuálnych témach v EÚ: 10 priorít 
Európskej komisie, Európa 2020, 
Investičný plán pre Európu, téma 
volieb do Európskeho parlamentu 
v roku 2019 a tiež predsedníctvo 
Bulharska v Rade EÚ a Európsky 
rok kultúrneho dedičstva 2018.              

https://ec.europa.eu/commis-
sion/sites/beta-political/files/da-
ta-protection-factsheet-busine-
ss_sk.pdf

https://ec.europa.eu/commis-
sion/sites/beta-political/files/da-
ta-protection-factsheet-sme-obli-
gations_sk.pdf 

Tiež pre občanov je k dispozícii 
webová stránka, kde môžete nájsť 
všetky potrebné informácie:

https://ec.europa.eu/commis-
sion/priorities/justice-and-fun-
damental-rights/data-protec-
tion/2018-reform-eu-data-pro-
tection-rules_sk 
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Akú Úniu chcete? – 12 otázok 
pre všetkých občanov EÚ 

Menej jednorazo-
vých plastov = 
čistejšie moria 
a oceány 
KEĎŽE OBJEM PLASTOVÉHO ODPADU 
V OCEÁNOCH A MORIACH STÁLE NA-
RASTÁ, EURÓPSKA KOMISIA NAVRHU-
JE NOVÉ CELOEURÓPSKE PRAVIDLÁ, V 
KTORÝCH SA ZAMERIAVA NA 10 DRU-
HOV JEDNORAZOVÝCH PLASTOVÝCH 
VÝROBKOV A RYBÁRSKY VÝSTROJ, KTO-
RÉ SPOLU TVORIA AŽ 70 % MORSKÉHO 
ODPADU V EURÓPE. 

Novými pravidlami zavedú 
tieto opatrenia:

• Zákaz niektorých plastových vý-
robkov: ak existujú dostupné a 
cenovo prijateľné alternatívy, 
predaj jednorazových plastových 
výrobkov bude zakázaný. Zákaz 
sa bude vzťahovať na plastové 
vatové tyčinky, príbory, taniere, 
slamky, miešadlá a paličky na ba-
lóny, ktoré budú musieť byť vy-
rábané výlučne z udržateľnejších 
materiálov. Jednorazové nádo-
by na nápoje vyrobené z plastov 
budú na trhu povolené len vtedy, 
ak ich viečka a uzávery zostanú 
pripevnené k nádobe. 

• Ciele zníženia spotreby: členské 
štáty budú musieť obmedziť pou-
žívanie plastových nádob na po-
traviny a pohárov. 

• Povinnosti výrobcov: výrobco-
via pomôžu pokryť náklady na 
nakladanie s odpadom a čistenie 
odpadu, ako aj na opatrenia na 
zvyšovanie povedomia o jedno-
razových plastoch, ako sú nádo-
by na potraviny, sáčky a obaly 
potravín (napr. zo zemiakových 
lupienkov a sladkostí), nádoby 

Európska komisia otvorila online 
verejnú konzultáciu, v ktorej chce 
prostredníctvom 12 konkrétnych 
a jednoduchých otázok požiadať o 
názor na budúcnosť Európy všet-
kých občanov Európskej únie. Za-
ujíma ju akým smerom by sa podľa 
občanov mala Európska únia v bu-
dúcnosti uberať. Otázky do kon-
zultácie vypracovala skupina 96 
občanov (vrátane štyroch zo Slo-
venska) z 27 členských štátov. Ide 
o jedinečný príklad participatívnej 
demokracie, ktorý ukazuje, že ob-
čania zohrávajú pri diskusii o bu-
dúcnosti Európy hlavnú úlohu.

Online konzultácia s občanmi: 
https://ec.europa.eu/commission/
consultation-future-europe_sk

na nápoje a poháre, tabakové vý-
robky s filtrami (napr. cigaretové 
ohorky), vlhčené utierky, balóny 
a ľahké plastové tašky. 

• Ciele v oblasti zberu: členské štá-
ty budú povinné do roku 2025 
zabezpečiť zber 90 % jednorazo-
vých plastových fliaš z nápojov, 
napríklad prostredníctvom sys-
témov zálohovania. 

• Požiadavky na označovanie: nie-
ktoré výrobky budú musieť mať 
jasné a štandardizované označe-
nie, ktoré obsahuje informácie 

o tom, ako odpad triediť, o ne-
gatívnom vplyve výrobku na ži-
votné prostredie a o prítomnosti 
plastov v ňom. Táto požiadavka 
sa bude vzťahovať na hygienické 
vložky, vlhčené utierky a balóny.
Členské štáty budú musieť zvý-

šiť povedomie spotrebiteľov o ne-
gatívnom dopade odpadu z jed-
norazových plastov a rybárskeho 
výstroja, ako aj o dostupných sys-
témoch opakovaného použitia a 
možnostiach nakladania s odpa-
dom pre všetky tieto výrobky.

Novými opatreniami sa:
• obmedzia emisie 3,4 milióna ton 

ekvivalentu CO2, 
• zabráni škodám na životnom 

prostredí, ktoré by do roku 2030 
predstavovali ekvivalent 22 mili-
árd EUR, 

• podľa odhadov ušetrí spotrebite-
ľom 6,5 miliardy EUR.
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Viac prostriedkov 
pre malé a stredné 
podniky 

Európsky investičný fond (EIF) a 
UniCredit podpísali dohodu o zvý-
šení záručného fondu InnovFin pre 
MSP, ktorou sa má zlepšiť prístup 
inovatívnych malých a stredných 
podnikov (MSP) a malých spoloč-
ností so strednou trhovou kapita-
lizáciou k finančným prostriedkom 
v ôsmich krajinách. Táto transakcia 
využíva podporu z programu Hori-
zont 2020, rámcového programu 
EÚ pre výskum a inováciu, ako aj z 
Európskeho fondu pre strategické 
investície (EFSI), ktorý je základ-
ným prvkom Investičného plánu 
pre Európu. Vďaka dohode bude 
môcť UniCredit ponúkať prostred-
níctvom svojich bánk a leasingo-
vých subjektov dodatočné financo-
vanie vo výške 340 miliónov EUR 
inovačným spoločnostiam v Bul-
harsku, Chorvátsku, Českej repub-
like, Maďarsku, Rumunsku a na 
Slovensku, ako aj v Bosne a Herce-
govine a Srbsku (ktoré nezískavajú 
podporu z EFSI). Spolu s pôvodným 
portfóliom vo výške 160 miliónov 
EUR budú mať MSP a spoločnosti 
so strednou trhovou kapitalizáciou 
vo všetkých uvedených krajinách 
prístup k celkovej podpore vo výš-
ke pol miliardy EUR.

DiscoverEU:  15 000 mladých ľudí 
vo veku 18 rokov bude môcť toto 
leto cestovať po Európe 

neho dedičstva, budú mať príle-
žitosť zúčastniť sa aj na mnohých 
podujatiach, ktoré prebiehajú v 
celej Európe. Do prvého kola po-
dávania žiadostí sa účastníci budú 
môcť prihlásiť počas dvoch týž-
dňov v júni 2018 prostredníctvom 
Európskeho portálu pre mládež. 
Podmienkou je, že záujemcovia k 1. 
júlu 2018 dovŕšili 18 rokov, sú ob-
čanmi EÚ a ochotní cestovať v lete 
tohto roku. Porota následne vybe-
rie prvých 15  000 účastníkov. 

Druhé kolo podávania žiados-
tí sa pravdepodobne uskutoční v 
druhom polroku 2018 v závislos-
ti od rozpočtu a spätnej väzby od 
účastníkov, ktorí budú cestovať v 
lete. Viac informácií o iniciatíve 
nájdete v polovici mája na webo-
vej stránke Európskeho portálu 
pre mládež, na Facebooku alebo 
na Twitteri.

Komisár pre vzdelávanie, kul-
túru, mládež a šport Tibor Na-
vracsics sa zúčastnil na stretnutí 
zainteresovaných strán k novej 
iniciatíve Európskej únie pod ná-
zvom DiscoverEU, ktorá ponúka 
18-ročným mladým ľuďom príleži-
tosť precestovať kontinent, na kto-
rom žijú. 

Projekt navrhol Európsky par-
lament a v roku 2018 sa naň vy-
členilo 12 miliónov EUR . Vďaka 
týmto prostriedkom bude celkovo 
20 000 mladých ľudí môcť cesto-
vať po celej Európe a spoznávať 
tak jej bohaté kultúrne dedičstvo, 
stretávať nových ľudí, učiť sa od 
iných kultúr a objavovať, čo spája 
Európu.  

Účastníci môžu cestovať najviac 
30 dní a navštíviť maximálne 4 
zahraničné destinácie. Keďže rok 
2018 je Európskym rokom kultúr-
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Nové iniciatívy v oblasti mládeže, 
vzdelávania a kultúry 

• nová stratégia pre kultúru s cie-
ľom viac informovať  o rôzno-
rodosti európskeho dedičstva 
a zároveň plne využiť potenciál 
kultúry pri vytváraní inkluzívnej-
šej a spravodlivejšej Únie, 
V oznámení Komisie sú načrtnu-

té aj plány na európsku študentskú 
kartu, ktorá by mala zvýšiť vzde-
lávaciu mobilitu znížením admi-
nistratívnej záťaže a nákladov pre 
študentov aj pre vzdelávacie inšti-
túcie. Komisia ju plánuje zaviesť do 
roku 2021. Cieľom je posilniť ce-
zhraničnú spoluprácu, propagovať 
inovácie a excelentnosť, zvýšiť mo-
bilitu študentov a učiteľov, uľah-
čiť výučbu jazykov, ako aj zvýšiť 
konkurencieschopnosť európske-
ho vysokoškolského vzdelávania. 
Pred úplným spustením iniciatívy v 
roku 2021 by sa mali v rokoch 2019 
a 2020 spustiť pilotné projekty v 
rámci programu Erasmus+.

EURÓPSKA KOMISIA PREDSTAVILA 
SÚBOR OPATRENÍ NA VYTVORE-
NIE EURÓPSKEHO VZDELÁVACIE-
HO PRIESTORU DO ROKU 2025 A 
POSILNENIE KULTÚRNEHO ROZ-
MERU EÚ. 

Súčasťou balíka opatrení sú 
aj dve nové stratégie: 

• stratégia pre mládež na obdobie 
rokov 2019 – 2027 s cieľom je 
posilniť postavenie mladých ľudí 
v Európe a poskytnúť im väčšie 
slovo pri tvorbe politík EÚ, 

Európske stáže
Program – “Akadémia 
dobrej politiky” 

Dokedy: 30. jún 2018
Kde: Bratislava
Kedy: sep. 2018 - január 2019

“Aby veci verejné boli spravované 
hodnotovo založenými ľuďmi.”Or-
ganizácia Youth Politics Educa-
tion otvára ďalšiu edíciu vzdelá-
vacieho a rozvojového programu 
– “Akadémia dobrej politiky”. Ide o 
4 mesačný tréningový a vzdelávací 
program pre študentov vysokých 
škôl, ktorí majú ambíciu pôsobiť 
v politike, diplomacii, verejnej a 
štátnej službe, či treťom sektore.

Účastníkom umožní:
• získať nové kontakty a stať sa sú-

časťou siete ambicióznych a ak-
tívnych ľudí

• získať vedomosti a informácie 
z praxe

• získať pracovnú skúsenosť vďaka 
praktickej stáži

• naučiť sa, ako sa politika dá ro-
biť aj etickým a transparentným 
spôsobom

• a ďalšie

Stretnutia Akadémie sa konajú 
niekoľkokrát mesačne, prebie-
hajú takisto formou online we-
binárov. V rámci programu máš 
možnosť vybrať si z viacerých za-
ujímavých a praktických stáží.De-
adline pre registráciu záujemcov o 
účasť na programe je 30. jún 2018. 

Potrebné informácie sú na: 
https://www.politics.educa-

tion/sk/programy-a-staze/akade-
mia-dobrej-politiky/  
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Európske súťaže

Objavuj s nami 
Európsku úniu

 Máš 18 rokov a chceš toto leto 
precestovať Európu? Tak sa staň 
ambasádorom iniciatívy Európskej 
únie “Discover EU”, vďaka ktorej 
15 000 mladých ľudí bude môcť 
spoznať až 4 krajiny Európy. Po-
čas cestovania naprieč Úniou spo-
znáš nielen jej kultúrne a prírodné 
krásy, ale aj veľa ďalších zaujíma-
vých ľudí a ich kultúru. Rok 2018 
je Európskym rokom kultúrneho 
dedičstva, takže budeš mať mož-
nosť navštíviť aj zaujímavé kultúr-

ne podujatia, ktoré sa budú konať 
v celej Európe. Aké sú podmienky 
zapojenia sa do iniciatívy Discover 
EU?

Zapojiť sa môžu všetci obča-
nia členských štátov EÚ, ktorí do-
vŕšil (k 1. júlu 2018) 18 rokov.

Cestu musíš začať v jednom z 
členských štátov EÚ a môžeš ces-
tovať ako jednotlivec alebo aj s ka-
marátmi v skupinke max. 5 osôb. 
Cesta by mala trvať max. 30 dní v 
období od 9. júla 2018 do 30. sep-
tembra.2018 Prihlásiť sa môžeš od 
12. júna 2018 do 26. júna 2018 na: 
https://europa.eu/youth/discove-
reu_sk

#EUinmyRegion 
DG REGIO SPUSTILO ĎALŠÍ ROČNÍK 
KAMPANE #EUINMYREGION. SÚČAS-
ŤOU JE PHOTO CONTEST, BLOG CON-
TEST A KVÍZ. 

Čo kedy pre vás EÚ spravila? Te-
raz to môžete zistiť! Vyberte svoje 
najlepšie zábery projektu financo-
vaného EÚ a pošlite ich do foto-
grafickej súťaže. Možno nakoniec 
obehnú Európu v rámci putovnej 
fotografickej výstavy! Napíšte prí-
beh o projekte financovanom EÚ 
a zapojte sa do blogovej súťaže. 
Môžete vyhrať nezabudnuteľnú 
vzdelávaciu skúsenosť o komuni-
káciách EÚ. Preskúšajte svoje zna-
losti o regiónoch EÚ a ich jedlách 
a vyhrajte sladkú odmenu. Deadli-
ne súťaží je 31. 08. 2018.

Viac info na: 

http://ec.europa.eu/regional_po-
licy/en/policy/communication/eu-
inmyregion/ 

GRANTY SR a EÚ

Uzávierka: 31. júl 2018
Max. výška grantu: 25 000 eur

GRANTOVÝ PROGRAM “ROZVÍJAŤ 
TECHNIK(O)U” JE URČENÝ NA POD-
PORU ZAUJÍMAVÝCH, INOVATÍVNYCH 
PROJEKTOV AMBICIÓZNYCH A MOTI-
VOVANÝCH PEDAGÓGOV A ŠTUDEN-
TOV NA  SLOVENSKÝCH UNIVERZI-
TÁCH TECHNICKÉHO ZAMERANIA.

Ciele programu:
• podporiť  iniciatívu pedagógov 

v spolupráci so študentmi v rámci 
technického vzdelávania

• spolupracovať na inovatívnych 
projektoch technického zamerania 
so zreteľom na originalitu a mo-
dernosť

• podporiť aktívny prístup sa-
motných pedagógov a praktické 
vzdelávanie a rozširovanie vedo-
mostnej základne s dôrazom na 
prepojenie s praxou

• rozvíjať  technické vzdelávanie 
nad rámec vyučovacích plánov 
predovšetkým aktívnym zapoje-
ním študentov a motivovaním ich 
k realizácii vlastných projektov 
s pridanou hodnotou

• a iné

Katedry a pedagógovia sloven-
ských univerzít s technickým zame-
raním môžu prihlasovať svoje pro-
jekty najneskôr do 31. júla 2018, na 
ich registráciu slúži online formulár.

Všetky ostatné podrobnosti o 
programe sú na: http://www.na-
dacia-volkswagen.sk/oblasti-pod-
pory/grantovy-program-rozvi-
jat-technikou/ 

Grantový program 
“Rozvíjať technik(o)u“ 
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Grantový program 
“Energia pre život 2018”
Uzávierka: 18. jún 2018
Max. výška grantu: 8 000 eur

Nadačný fond Slovenské elek-
trárne v Nadácii Pontis podporí 
v grantovom programe “Energia 
pre život 2018“ iniciatívy zamera-
né na riešenie a ukončovanie bez-
domovectva na Slovensku.

Program sa sústredí 
na projekty:

• podporujúce získanie sociálnych 
skúseností a zručností

• zamerané na rozvíjanie praxe a 
získanie pracovných návykov

• na podporu organizovania vzde-
lávacích aktivít pre sociálnych 

Výzva na predkladanie žiadostí 
pre malé a stredné podniky- SKHU/1801 

pracovníkov ako aj klientov or-
ganizácií

• na organizovanie kultúrnych  
a sociálnych aktivít

• iné projekty

Neziskové organizácie použijú 
na registráciu svojich projektov 
nasledovný formulár, deadline pre 
ich prihlasovanie je 18. jún 2018. 

Všetky potrebné informácie si 
môžeš prečítať na: http://www.
nadaciapontis.sk/clanok/ener-
gia-pre-zivot-2018-podpori-or-
ganizacie-pri-rieseni-problemati-
ky-ludi-bez-domova/2742 

Úrad vlády Maďarska ako Ria-
diaci orgán v spolupráci s Minis-
terstvom pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka Slovenskej republiky 
ako Národným orgánom v Sloven-
skej republike, spoločne vyhlasujú 
výzvu na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie finančného príspevku 
v rámci Prioritnej osi 1 - Zvýšenie 
atraktivity pohraničnej oblasti - 
Programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika – Maďarsko. 

Do Výzvy na predkladanie pro-
jektov sa môžu zapojiť organizácie 
neziskového sektora ako aj lokálne 
pôsobiace malé a stredné podni-
ky z oboch členských krajín.

Výzva je nepretržite otvorená od 
6. apríla 2018 až do dosiahnutia 
125% finančných prostriedkov alo-
kovaných na danú výzvu. Predlo-
žené žiadosti budú priebežne hod-
notené podľa poradia v akom boli 
doručené, každé 4 týždne. 

Bližšie info na: 

h t t p : / / w w w . s k h u . e u /
vzva-na-predkladanie-iados-
t i-o-fp/vyzva-na-predklada-
nie-ziadosti-pre-male-a-stred-
ne-podniky-skhu-1801 
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