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Aktivity ED Lučenec

Diskusia so študentmi “EÚ a my” v Lučenci
Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s
mestom Lučenec v rámci svojich
komunikačných aktivít na rok
2018 organizovalo dňa 03.12.2018
diskusiu pre žiakov stredných škôl
v Lučenci pod názvom “Európska
únia a my” v sále Fénix na Radnici
v Lučenci. Partnerom podujatia je
Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR.
Cieľom podujatia bolo interaktívnou formou zvýšiť povedomie
a všeobecnú informovanosť o Európskej únii na Slovensku medzi
študentmi. Podujatie je zamerané
na oboznámenia sa mladých ľudí
/študentov stredných škôl/ v regióne o stratégiách a cieľoch v EÚ
na aktuálne témy: Komunikácia o
Európe, ktorá chráni, posilňuje a
obraňuje, 10 priorít Európskej komisie, téma volieb do Európskeho
parlamentu v roku 2019, Európa
2020 pre rast, nové programovacie obdobie 2014-2020, aktivity,
inštitúcie EÚ, Investičný plán pre
Európu, priority EÚ, Európsky
rok kultúrneho dedičstva Investičný plán pre Európu.
Na podujatí vystúpili vzácni
hostia: František Ružička – štátny
tajomník MZV a EZ SR, Monika
Smolková – poslankyňa Európskeho parlamentu, Ladislav Miko
– vedúci Zastúpenia Európskej
komisie v SR a Robert Hajšel –
riaditeľ Kancelárie Európskeho
parlamentu na Slovensku.
Študenti z Gymnázia B.S.Timravy a Strednej odbornej školy

hotelových služieb a dopravy v Lučenci mali možnosť počas diskusie
vyjadriť svoj názor, rozšíriť si svoj
obzor v téme EÚ, podporiť výmenu skúseností a rozvíjať dialóg s
hosťami a tým zlepšiť svoje celkové
prezentačné zručnosti. Súčasne

sa počas diskusie na pôde Mestského úradu v Lučenci a Radnice
uskutočnil interaktívny workshop
pre študentov a profesorov stredných škôl v Lučenci pod názvom
“Hovorme o Európe”, ktorú realizovala Nadácia Antona Tunegu.
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Novinky z EÚ
Konečne končí
geoblocking
Od 03. 12. 2018 končí geoblocking, čiže pravidlá zabraňujúce
neodôvodnenému geografickému
blokovaniu pri online nákupoch.
Obchodníci mali od marca tohto
roku deväť mesiacov na to, aby
sa včas dokázali prispôsobiť novým pravidlám a zaviesť potrebné
zmeny.

Tieto pravidlá odstránia ďalšiu
prekážku na digitálnom trhu a
prinesú ľuďom väčšiu voľnosť pri
online nákupoch. Občania budú
môcť nakupovať elektrospotrebiče, lístky na koncert alebo si prenajať auto v zahraničí podobne
ako doma. Zahraniční obchodníci nebudú môcť žiadať uhradenie
platby debetnou alebo kreditnou
kartou vydanou v inej krajine. Pre
podniky sú nové pravidlá zárukou
väčšej právnej istoty pri cezhraničnom podnikaní.
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Kolektív Informačného centra
Europe Direct Lučenec
Vám želá všetko najlepšie
v novom roku 2019

EÚ intenzívnejšie zakročí
proti dezinformáciám
EÚ prezentovala akčný plán, na
základe ktorého intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám v Európe aj za jej hranicami. Robí tak
v záujme ochrany demokratických
systémov a verejných diskusií,
vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v máji 2019 i ďalšie
vnútroštátne a miestne voľby, ktoré sa budú v členských štátoch konať do roku 2020. Bol zhodnotený
aj doterajší pokrok a v nadväznosti na výzvu európskych lídrov
z júna 2018 sa stanovili konkrétne
opatrenia na boj proti dezinformáciám. V akčnom pláne sa počíta
aj so zvýšením prostriedkov vyčlenených na túto problematiku.
Akčný plán sa zameriava na 4 oblasti, ktoré majú kľúčový význam
pre efektívne budovanie kapacít
EÚ a posilnenie spolupráce medzi
členskými štátmi a EÚ:

• Lepšie odhaľovanie: osobitné
skupiny pre strategickú komunikáciu, stredisko EÚ pre hybridné hrozby v rámci Európskej
služby pre vonkajšiu činnosť
(ESVČ), ako aj delegácie EÚ v
susedných krajinách budú posilnené o ďalších špecialistov a
nástroje na analýzu údajov.
• Koordinovaná reakcia: zriadi sa
osobitný systém včasného varovania medzi inštitúciami EÚ
a členskými štátmi, ktorý uľahčí výmenu údajov a hodnotení
dezinformačných kampaní a
umožní zasielať varovania pred
dezinformáciami v reálnom
čase. Vzhľadom na voľby do
Európskeho parlamentu sa systém včasného varovania zriadi
do marca 2019.
• Online platformy a odvetvie:
subjekty, ktoré podpísali kódex
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postupov, by mali urýchlene a
účinne plniť záväzky prijaté v
rámci tohto kódexu. Mali by sa
pritom zamerať na opatrenia,
ktoré treba urýchlene vykonať vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku
2019. Ide najmä o zabezpečenie transparentnosti politickej
reklamy, zintenzívnenie úsilia
o zrušenie aktívnych falošných
účtov, označovanie nehumánnych interakcií (správ šírených
automaticky
internetovými
„botmi“) a spoluprácu s overovateľmi faktov a akademickými výskumnými pracovníkmi
s cieľom odhaľovať dezinformačné kampane a zviditeľniť a
šíriť overený obsah. Komisia
s pomocou európskej skupiny
regulačných orgánov pre oblasť
služieb audiovizuálnych médií
zabezpečí sledovanie plnenia
týchto záväzkov.
• Zvyšovanie informovanosti a
posilnenie postavenia občanov:
popri cielených informačných
kampaniach budú inštitúcie EÚ
a členské štáty prostredníctvom
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osobitných programov podporovať mediálnu gramotnosť.
Komisia predkladá aj správu o
pokroku, ktorý sa dosiahol v boji
proti dezinformáciám na internete od predloženia jej oznámenia
z apríla 2018.
Subjekty, ktoré podpísali kódex
postupov, budú musieť Komisii
do konca roka 2018 poskytnúť
prvé informácie o tom, ako kódex

Členské štáty a Komisia budú spolupracovať na vývoji európskej umelej inteligencie
Komisia v rámci svojej stratégie
týkajúcej sa umelej inteligencie (z
apríla 2018) predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala
s členskými štátmi na podporu
rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe. Plán obsahuje
spoločné opatrenia v záujme užšej a účinnejšej spolupráce medzi členskými štátmi, Nórskom,
Švajčiarskom a Komisiou v 4 kľú-

čových oblastiach: zvýšenie investícií, sprístupnenie väčšieho
objemu údajov, podpora talentov
a zabezpečenie dôvery. Ako prioritné boli označené oblasti verejného záujmu, ako je zdravotná
starostlivosť, doprava a mobilita,
bezpečnosť či energetika.
Dohodli sa na týchto bodoch:
1. Maximalizácia investícií vďaka
partnerstvám
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dodržiavajú. Komisia tieto informácie následne zverejní (v januári
2019). Od januára do mája budú
musieť online platformy podávať Komisii správy každý mesiac.
Komisia takisto uskutoční komplexné hodnotenie dodržiavania
kódexu v prvých 12 mesiacoch.
Ak sa ukáže, že dodržiavanie kódexu postupov a jeho dosah nie sú
uspokojivé, Komisia môže navrhnúť ďalšie opatrenia vrátane opatrení regulačnej povahy.
Príklady spoločných akcií:
• Národné stratégie v oblasti
umelej inteligencie (do polovice roka 2019 by všetky členské
štáty mali mať zavedené vlastné
stratégie s investičnými úrovňami a vykonávacie opatrenia).
• Nové európske verejno-súkromné partnerstvo v oblasti
umelej inteligencie (podpora
spolupráce medzi akademickou
obcou a priemyslom v Európe a
vymedzenie spoločného strategického výskumného programu
v oblasti umelej inteligencie).
• Nový fond na rozširovanie pod-

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum
Europe Direct Lučenec

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1
984 01 Lučenec, Slovakia
00421/47/4331513
europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu

Rola online trhovísk
pri výbere DPH
a v boji proti
daňovým podvodom
nikov zameraných na umelú inteligenciu (Komisia podporí začínajúce podniky a inovátorov
v oblasti umelej inteligencie a
technológie blockchain)
• Rozvoj a spájanie špičkových
centier pre umelú inteligenciu
2. Tvorba európskych dátových
priestorov
– Komisia spolu s európskymi
krajinami vytvorí spoločné európske dátové priestory, aby cezhraničná výmena údajov bola bezproblémová a zároveň v súlade so
všeobecným nariadením o ochrane údajov.
3. Podpora talentov, zručností a
celoživotného vzdelávania
– podpora pokročilých študijných programov v oblasti umelej
inteligencie, rozvoj digitálnych
zručností a celoživotného vzdelávania v rámci celej spoločnosti
(Stratégia pre umelú inteligenciu).
4. Rozvoj etickej a dôveryhodnej
umelej inteligencie
– Európska skupina odborníkov
zastupujúca akademickú obec,
podniky a občiansku spoločnosť
pracuje na etických usmerneniach
pre vývoj a používanie umelej inteligencie. Prvá verzia bude uverejnená do konca roka 2018, experti
predložia konečnú verziu Komisii
v marci 2019.

Komisia predstavila nové
opatrenia, ktoré pripravia pôdu
pre hladký prechod na nové
pravidlá pre DPH pri elektronickom obchodovaní, platné od
januára 2021.
Opatrenia by mali pomôcť
členským štátom získať daňové
príjmy vo výške 5 miliárd eur, o
ktoré každoročne v tomto sektore prichádzajú. Táto strata má
pritom do roku 2020 narásť až
na 7 miliárd eur.
Navrhované právne predpisy
sú zamerané aj na zníženie administratívnej záťaže pre podniky predávajúce tovar online.
Jedným z opatrení je zavedenie
elektronického
obchodného
portálu pre DPH alebo „jednotného kontaktného miesta“. Bez
tohto portálu by sa spoločnosti
museli zaregistrovať v každom
členskom štáte EÚ, do ktorého
chcú predávať; takto všetko čo
sa týka platby DPH zariadia na
jednom mieste.
Od roku 2021 budú veľké online trhoviská zodpovedné za
výber DPH z predaja tovaru,
ktorý predávajú na ich platformách mimoúniové spoločnosti
zákazníkom v EÚ. Keďže online
trhoviská ponesú zodpovednosť
za chýbajúcu DPH, daňové orgány budú mať istotu, že si môžu
uplatniť nárok na splatnú daň aj
vtedy, keď mimoúnioví predajcovia nedodržali pravidlá.
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Rok a pol od
zrušenia roamingu:
viac voláme aj dátujeme zo zahraničia
Podľa priebežnej správy Európskej komisie o účinkoch ukončenia roamingových poplatkov 15.
júna 2017 Európania svoje digitálne práva najviac využili na cestách
v EÚ a v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Používanie
mobilných dát sa v porovnaní s
úrovňami pred júnom 2017 zvýšilo
v priemere päťkrát. Počet telefonátov uskutočnený cestovateľmi
sa v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím zhruba zdvojnásobil.
Všetky členské štáty zaznamenali veľký nárast roamingovej
spotreby, ale zvýšenie bolo obzvlášť významné v Bulharsku,
Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku a
Španielsku, kde používatelia volali
alebo prijímali hovory trikrát viac
v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím. Pokiaľ ide o používanie
mobilných dát, najaktívnejší boli
používatelia z Bulharska, Česka,
Chorvátska, Lotyšska, Poľska a
Španielska, ich spotreba dát stúpla desaťnásobne alebo viac.
Trend smerom k zvýšenému
dopytu po zrušení roamingových
poplatkoch je jednoznačný. Podľa
nedávneho prieskumu Eurobarometra nastala zmena návykov,
napríklad 34 % cestujúcich spokojne využíva v roamingu internet
tak často ako doma, zatiaľ čo pred
júnom 2017 ich bolo iba 15 %.
Naopak podiel tých, ktorí nikdy
nepoužívajú svoje mobilné dáta v
zahraničí, klesol na 19 % v porovnaní so 42 % pred skončením roamingových poplatkov.

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum
Europe Direct Lučenec

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1
984 01 Lučenec, Slovakia
00421/47/4331513
europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu

Dohoda o lacnejších
cezhraničných platbách
a spravodlivejších poplatkoch
za menový prepočet
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Jesenný Eurobarometer:
päť mesiacov pred eurovoľbami
prevláda pozitívny imidž EÚ
Podľa zverejneného prieskumu Eurobarometer zo
dňa 21. 12. 2018 sa zvýšil počet občanov, v očiach
ktorých má EÚ pozitívny imidž na 43%, čo je od roku
2009 najvyššia hodnota. Zo slovenských respondentov vníma EÚ pozitívne 33% a neutrálne 49%.
Po prvý krát odkedy prieskum kladie otázku, či si občania myslia, že ich hlas v EÚ sa počíta, pozitívne na
túto otázku odpovedalo 49% respondentov v EÚ aj na
Slovensku.
Dôvera v EÚ je na úrovni 42% stabilná a najvyššia od
jesene 2010. Čo sa týka Slovenska, aj tu dôveru v EÚ
vyjadrilo 42% respondentov.

Európsky parlament a Rada dosiahli politickú
dohodu o návrhu Komisie, podľa ktorého budú cezhraničné platby realizované v eurách lacnejšie v celej EÚ. Dohodnuté pravidlá prinesú aj úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o menový prepočet v prípade,
že spotrebitelia platia kartou.
Cezhraničné platby v eurách z členských štátov
mimo eurozóny mohli doposiaľ v niektorých krajinách dosahovať až 20 EUR, zatiaľ čo rovnocenné
cezhraničné platby z členských krajín eurozóny sú
veľmi lacné alebo dokonca bezplatné. Dohodnuté
pravidlá umožnia spotrebiteľom a podnikom mimo
eurozóny v plnej miere využívať výhody jednotného
trhu a efektívnu infraštruktúru pre platby v eurách.
Všetky platby v eurách mimo eurozóny (v rámci EÚ)
budú odteraz oceňované rovnako ako domáce platby v miestnej oficiálnej mene. Za cezhraničné platby
v eurách sa budú platiť veľmi nízke alebo dokonca
nulové poplatky.
Všetci spotrebitelia v EÚ budú môcť porovnávať
poplatky za menový prepočet pri platení platobnou
kartou v inej mene EÚ. Spotrebitelia budú informovaní aj o poplatkoch za menový prepočet, ktoré im
účtujú ich banky pri zasielaní peňazí do zahraničia
prostredníctvom online bankových platforiem.

Dnešný Eurobarometer potvrdzuje už dlhodobejší
trend kedy opýtaní uvádzajú vyššiu dôveru v EÚ ako v
národné vlády či parlamenty.
Európskymi občanmi sa cíti byť celkovo 71% respondentov v celej EÚ, na Slovensku je to ešte viac: až 77%.
Až 83% respondentov podporuje voľný pohyb občanov, vo všetkých členských štátoch EÚ túto výhodu
oceňujú viac ako dve tretiny opýtaných, na Slovensku
81%.
Spoločná mena Euro oslávi 1. januára 2019 svoje 20.
narodeniny a jej podpora je na rekordne vysokej úrovni – až 75% respondentov v krajinách eurozóny spoločnú menu podporuje.
Čo sa týka obáv Európanov, 40% opýtaných za najväčšiu obavu považuje imigráciu, 20% terorizmus.
Slovenský respondenti sa vyjadrili podobne: 48% považuje za obavu imigráciu a 23% terorizmus.
Zber dát do tohto prieskumu prebiehal 8. – 22. novembra 2018, oslovených bolo viac ako 30,000 ľudí v
členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách.
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Európske súťaže
Súťaž – “Najväčšia svetová lekcia 2018”
Dokedy: 31. január 2019
Kde: kdekoľvek
Kedy: 2019

“Myslíš si, že svet je v rukách len
tých „najmocnejších?” Myslíš, že je
naozaj ťažké niečo zmeniť v Tvojom
okolí a vytvoriť z Tvojho mesta či
obce lepšie miesto pre život?”
IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže v súvislosti s celosvetovou iniciatívou UNESCO a UNICEF vyhlasuje súťaž – “Najväčšia
svetová lekcia”.
Zapojiť sa môžu študenti stredných a vysokých škôl a všetci mladí ľudia vo veku 18-30 rokov.
Hlavným cieľom súťaže je zvyšovať povedomie detí a mládeže o cieľoch udržateľného rozvojaa podporiť ich kompetencie
v témach globálneho vzdelávania
a participácie.
Podmienkou súťaže je vytvoriť aspoň 5 členný tím mladých
ľudí vo veku 18-30 rokov a navrhnúť projekt, ktorý bude reagovať na potreby miestnej komunity a ktorý bude zároveň súvisieť
s niektorým z cieľov udržateľného
rozvoja. Víťazné projekty môžu

získať grant vo výške 6 000 Eur.
Projekty je možné prihlásiť do
súťaže prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš v odkaze uvedenom na konci textu. Vyplnený formulár je potrebné poslať
e-mailom regionálnemu koordinátorovi podľa kraju, v ktorom sa
má projekt realizovať, najneskôr
do 31. januára 2019.
Všetky ďalšie informácie ohľadom súťaže aj s kompletnými pravidlami nájdeš na:
http://mladez.sk/wp-content/
uploads/2018/1 2 / V%C3%BDz va-k-s%C3%BA%C5% A5 a% C 5 % BE i-Nav % C 3 % A 4
%C4%8D%C5%A 1 ia-svetov%C3%A1-lekcia.pdf

Európske
stáže
Stáže v Migračnom
informačnom centre
IOM v Košiciach
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formačnom centre IOM (MIC) v
Košiciach.
Bližšie info na: https://euractiv.
sk/praca/migracne-informacne-centrum-iom-v-kosiciach-kosice-migracne-informacne-centrum-iom-staz/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=1954&tqid=1PC nY i Q l A k I B P b 5 Wu t p I x .
T57sro4kziQGFhPK4%24

Stáž v Európskej
centrálnej banke
Budete súčasťou Generálneho
riaditeľstva pre výskum (DG / R)
a podporíte jeho prácu pri zostavovaní a analýze prierezových,
časových a panelových dátových
súborov a / alebo prispievať k riešeniu a odhadu lineárnych a nelineárnych modelov všeobecnej
rovnováhy.
Bližšie info na: https://euractiv.sk/praca/europska-centralna-banka-frankfurt-ecb-student-trainee/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_
campaign=1954&tqid=i665MCsiw8xVOb2W6F9BqdBpc54%24

Medzinárodná organizácia pre
migráciu (IOM) hľadá študentov
magisterského štúdia práva alebo
verejnej správy s výbornou znalosťou slovenského a anglického
jazyka (ovládanie ruského jazyka
je výhodou), ktorí sú zodpovední,
komunikatívni a zaujímajú sa o
problematiku ľudských práv, práv
menšín, migrácie a integrácie cudzincov, na stáž v Migračnom in-
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GRANTY SR
a EÚ
Výzva na predkladanie žiadostí
v programe Active
Citizens Fund na
Slovensku
Uzávierka: 1. február 2021
Maximálna výška grantu:
10 000 eur
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Výzva “V základnej
škole úspešnejší II”

Stáž v Transparency
International EÚ
Úrad Transparency International EÚ v Bruseli hľadá vysoko motivovaného praktikanta na podporu výskumu hlavných inštitúcií
EÚ (Európska komisia, Európsky
parlament, Rada EÚ) a s tým súvisiace realizácie projektov vrátane
výskumu na mieste a priamych
rozhovorov ako súčasť širšieho
inštitucionálne hodnotenie. Zameranie sa bude zameriavať na
politiky nezávislosti, transparentnosti, zodpovednosti a integrity
inštitúcií EÚ.
Bližšie info: https://euractiv.
sk/praca/transparency-international-eu-brusel-transparency-international-eu-internship/?utm_source=traqli&utm_
medium=email&utm_campaign=1954&tqid=3ePlYCMtD1QBtibXOvISMCfufPeGNMgOY4NUwbs%24

VI. ročník

Uzávierka: 17. január 2019
Maximálna výška grantu:
424 400 eur

ACF – Slovensko podporuje
slovenské občianske združenia
pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných
politík, v snahe vytvoriť lepšie
podmienky pre dobrú správu
vecí verejných, chrániť ľudské
práva a zabezpečiť občianske
vzdelávanie a zlepšiť pozíciu
zraniteľných skupín v spoločnosti.
Osobitná pozornosť je v rámci
programu venovaná mladým ľuďom a ich participácii na verejnom dianí.
Zámerom je podpora aktivít bilaterálnej výmeny skúseností,
know-how a osvedčených postupov medzi občianskou spoločnosťou na Slovensku a subjektmi
z donorských krajín. Osobitnou
prioritou bilaterálnej spolupráce
je riešenie šírenia fake news a antidemokratickej propagandy a boj
proti nepriaznivému vplyvu týchto javov na dôveru verejnosti v
demokratické inštitúcie a hodnoty
liberálnej demokracie.
Deadline pre podávanie žiadostí
o podporu projektov je 1. február 2021, všetky potrebné informácie sa nachádzajú na https://
acfslovakia.sk/novinky/acf-otvoril-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-vo-fonde-bilateralnej-spoluprace/

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ako sprostredkovateľský orgán pre operačný
program Ľudské zdroje výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
inkluzívnosti vzdelávania ”V základnej škole úspešnejší II.”.
Výzva je určená pre základné
školy a zriaďovateľov základných
škôl. Účelom výzvy je:
• podpora aktivít prispievajúcich
k vyrovnávaniu znevýhodnenia
žiakov a zabezpečeniu rovnosti
príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese
• zlepšenie školskej úspešnosti
žiakov základných škôl a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Podmienkou
oprávnenosti
žiadateľa je, aby bola základná škola zaradená do Siete škôl
a školských zariadení SR.
Podrobnejšie informácie nájdeš na: https://www.minedu.
sk/09112018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12018dop111-02/
Text výzvy je na: http://
mladez.sk/wp-content/uploads/2018/12/13746.pdf
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