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Aktivity ED Lučenec
Európsky deň v Lučenci
Mesto Lučenec v spolupráci s
Informačným centrom Europe
Direct a partnerskými mestami
organizovali ďalší Európsky deň
v Lučenci v sobotu 25.08.2018.
Podujatie sa konalo v rámci Dní
mesta Lučenec - VI. Lučenského
hodovania.
Po príhovore p. primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej a
vedúceho Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku Ladislava
Mika, pozdravili mesto Lučenec a
jeho obyvateľov aj predstavitelia
prítomných partnerských miest
– vedúca Magistrátu Admiralitného obvodu Sankt-Peterburgu
Svetlana Štukova, starosta mesta
Louny Radovan Šabata a starosta
mesta Mělník Ctirad Mikeš. Všetci
neskôr na pódiu Námestia republiky spoločne pokrstili novú knihu
„Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri
Lučenci“ od Jozefa Klindu, ktorá mapuje významnú historickú

udalosť mesta patriacu medzi najväčšie stredoveké bitky na území
Slovenska a tiež má svojim charakterom európsky rozmer. Krátkou ukážkou bojov sme sa preniesli do roku 1451.
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Program ďalej pokračoval vystúpením Súboru bajanistov a
akordeonistov z Domu umenia Izmaylovsky zo Sankt-Peterburgu a
súboru Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar z Maďarska.
Počas programu pri hlavnom
pódiu prebiehala autogramiáda a
predaj knihy a tiež účastníci Medzinárodného
novohradského
maratónu zo Salgótarjánu dobiehali do cieľa.
Pre malých Európanov sme pripravili detský program v cirkusovom šapitó, kde sa od 15.00 do
17.00 hod. predstavili 2 divadlá a
to Divadlo na hojdačke a Divadlo
Komika. Po ukončení programu
na hlavnom pódiu na Námestí republiky pokračoval Európsky deň
v Kine Apollo a to premietaním filmu Sámska krv, ktorý bol ocenený
cenou LUX udelenej Európskym
parlamentom za rok 2017.
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Novinky z EÚ
Viete odkiaľ
je vaša zmrzlina?

V roku 2017 bolo najväčším výrobcom zmrzliny Nemecko. Vyprodukovali jej až 517 miliónov
litrov, čo je 16.5 % celkovej produkcie zmrzliny v európskej dvadsaťosmičke (EÚ28).
Za Nemeckom nasleduje s relatívne nízkym rozdielom Taliansko: 511 miliónov litrov, 16.3 % z
celkovej produkcie EÚ28. Taliansko a Nemecko si v porovnaní s
predchádzajúcom rokom vymenili
miesta. Tretia priečka patrí Francúzsku 466miliónov litrov, 14.8 %
z celkovej produkcie EÚ28.
Viac:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180814-1

Zmena času 84% Európanov
za jej zrušenie
Európska komisia 31. 08. 2018
uverejnila predbežné výsledky verejnej konzultácie o zmene času v
EÚ, ktorá prebiehala od 4. júla do
16. augusta 2018.
Konzultácia zaznamenala rekordných 4,6 milióna odpovedí
občanov, zainteresovaných strán
a iných subjektov, zo všetkých 28
členských štátov Európskej únie.
Predbežné výsledky ukazujú, že
až 84 % respondentov sa vyjadrilo
v prospech zrušenia pravidelného
polročného striedania času. Viac
ako tri štvrtiny (76 %) respondentov považujú zmenu času dvakrát
za rok za „veľmi negatívnu“ alebo
„negatívnu“ skúsenosť. Ako dôvody na zrušenie zmeny času boli
najčastejšie uvedené negatívne
vplyvy na zdravie, zvýšenie počtu
nehôd na cestách či nedostatočné
energetické úspory.
Najviac respondentov sa do konzultácie zapojilo z Nemecka, najmenej zo Spojeného kráľovstva.
Slovensko v počte respondentov
skončilo na 8. mieste.
Až 80% slovenských respondentov sa vyjadrilo za zrušenie zmeny

času, zvyšných 20% by striedanie
času ponechalo tak ako je. Celkovo negatívnu skúsenosť so striedaním času vyjadrilo takmer 72%
slovenských respondentov.
Čo bude nasledovať?
Konečné výsledky verejnej konzultácie budú uverejnené v najbližších týždňoch. Komisia teraz
predloží Európskemu parlamentu
a Rade návrh na zmenu súčasných
opatrení upravujúcich zmenu
času.
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Nové pravidlá pre žiarovky ušetria
domácnostiam náklady na energie
a pomôžu znižovať emisie skleníkových plynov
Od 1. septembra sa v celej Európskej únii prestanú predávať nové
energeticky nehospodárne halogénové žiarovky.
Zmeny v pravidlách EÚ, ktoré
nadobudnú účinnosť 1. 9., sa týkajú štandardných halogénových
žiaroviek s výnimkou tých, ktoré
sa používajú v stolových lampách
a svetlometoch. Halogénové žiarovky sa nahradia LED žiarovkami, ktoré sa vďaka inováciám stali
bezpečnejšími, cenovo dostupnejšími a energeticky efektívnejšími.
Nové opatrenia sa budú uplatňovať len na nové výrobky vyrobené
v EÚ alebo dovážané do EÚ, teda
nie na výrobky, ktoré už sú v predaji. Členské štáty a Európsky parlament pôvodne rozhodli o zmene
pravidiel v roku 2009 a opätovne
svoje rozhodnutie potvrdili v roku
2015. Ich zavedenie do praxe sa
však odložilo o dva roky až do septembra 2018, aby sa zabezpečil
dostatok cenovo dostupných alternatív.    Zmeny sú súčasťou pracovného programu EÚ v oblasti
ekodizajnu (viac informácií nájdete tu), ktorého cieľom je, aby bola
energetická efektívnosť prioritou
a aby EÚ zohrávala vedúcu úlohu
pri prechode na čistú energiu. V
júni tohto roku sa spoluzákonodarcovia v rámci balíka opatrení v
oblasti čistej energie pre všetkých
Európanov dohodli na novom cieli
v oblasti energetickej efektívnosti
na úrovni 32,5 % do roku 2030 –
viac informácií nájdete tu.

Európske súťaže
Zahájenie súťaže
pre mladých filmárov
v rámci kampane
#EUandME
Európska komisia v rámci svojej kampane #EUandME spúšťa
súťaž pre mladých filmárov. Je to
súťaž, v ktorej mladí kreatívni Európania vo veku 18 až 35 rokov
budú môcť predstaviť ako využívajú príležitosti a výhody, ktoré
im poskytuje EÚ ako svojim obča-

nom. Možnosť prihlásenia sa je do
31.10.2018.
Detailnejšie info na: https://europa.eu/euandme/sk/yfc/
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Začal 12. ročník prekladateľskej
súťaže Juvenes Translatores
Začal 12. ročník prekladateľskej
súťaže Juvenes Translatores, v
ktorej si zmerajú svoje prekladateľské zručnosti študenti z celej
Európskej únie. Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, a preto bude nosnou témou
textov na preklad práve kultúrne
dedičstvo. Táto súťaž podčiarkuje
bohatú jazykovú rozmanitosť Európy a mnohých minulých účastníkov inšpirovala k výberu kariéry
profesionálneho prekladateľa.
Prihlasovanie do súťaže trvá od
1. septembra 2018 do 20. októbra
2018 a zapojiť sa môžu 17-roční žiaci stredných škôl. Na výber
bude 552 možných jazykových
kombinácií z 24 úradných jazykov

EÚ. Samotná súťaž sa uskutoční
22. novembra 2018 a bude prebiehať v rovnakom čase vo všetkých
vybraných školách. Mená víťazov
(jedného za každú krajinu) budú
oznámené vo februári 2019 a na
jar budú víťazi pozvaní do Bruselu
na slávnostné odovzdávanie cien.
Bližšie info na:
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/
develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_sk
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Nadácia Tatra
banky podporí
tvorbu mladých
slovenských umelcov

Uzávierka:
28. september 2018
Maximálna výška grantu:
3000 eur

Bola spustená výzva na predkladanie projektov je prvou zo série
výziev, vďaka ktorým sa do konca
roku 2020 môže do Európskeho zboru solidarity zapojiť až 100
000 mladých ľudí z EÚ aj mimo
nej.
Zainteresované strany môžu
svoje návrhy predkladať do 16.
októbra 2018, a až do 18. februára 2019 sa môžu zapojiť dobrovoľnícke tímy. Na financovanie
vybraných projektov je z rozpočtu
EÚ k dispozícii 44 miliónov EUR.
Okrem projektov týkajúcich sa
dlhodobých individuálnych dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest v oblasti solidarity
budú oprávnené aj nasledovné aktivity:
• Organizácie budú môcť tímom
dobrovoľníkov ponúknuť krátkodobé projekty (od dvoch týždňov do dvoch mesiacov).

• O financovanie sa môžu uchádzať aj verejné a súkromné subjekty so sídlom nečlenských
štátoch EÚ. Mladí ľudia zaregistrovaní na portáli Európskeho zboru solidarity, si budú
môcť vytvárať skupiny najmenej
piatich účastníkov a sami realizovať činnosti v oblasti solidarity.
Určité projekty Európskeho
zboru solidarity v oblasti dobrovoľníctva sú otvorené aj organizáciám z krajín mimo EÚ – z Islandu,
Lichtenštajnska, Nórska, Turecka, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ale aj z iných
partnerských krajín.
Európsky zbor solidarity vznikol v decembri 2016. Odvtedy
sa na jeho portáli zaregistrovalo
72 000 mladých ľudí a približne
7 000 z nich sa už angažuje v činnostiach v oblasti solidarity.

Nadácia Tatra banky už po siedmykrát otvára grantový program
na podporu tvorby študentov s
umeleckým zameraním a umelcov, ktorá s týmito študentmi
spolupracujú na tvorivých projektoch.
Podporené budú priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych
skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci v oblastiach:
• audiovizuálna tvorba,
film, TV a rozhlas,
• divadlo,
• hudba,
• literatúra,
• výtvarné umenie.
Bližšie info na:
h t t p : // w w w. n a d a c i a t a t r a b a n k y. s k / i n d e x . p h p /
grantove-programy/
viac-umenia/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_
campaign=nadacia-viac-umenia-092018~fb~fb~page-post~faza-see&utm_term=cs1~image&utm_content=viac_umenia_n3
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