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Diskusia so študentmi 
„Európska únia a my v roku 2019“ v Brezne

Aktivity ED Lučenec

Informačné centrum Europe Direct 
zorganizovalo podujatie “EÚ a my v roku 
2019”, ktoré sa organizovalo dňa 22. 03. 
2019 na pôde Gymnázia J. Chalúpku v 
Brezne. Študenti gymnázia sa mali mož-
nosť dozvedieť viac aktuálnom dianí v EÚ, 
stratégiách EÚ, téme brexitu v EÚ, o téme 
volieb do Európskeho parlamentu v roku 
2019 a tiež o aktuálnych výročiach SR – 10. 
rokov využívania EURA a 15.rokov vstupu 
SR do EÚ.  Na záver diskusie prebiehal 
kvíz o všeobecných znalostiach EÚ a na 
aktívnych študentov čakali odmeny, kto-
ré poskytlo Informačné centrum Europe 
Direct a Kancelária Európskeho parlamen-
tu na Slovensku.
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bezpečných kanálov na oznamovanie v 
rámci organizácie, ako aj smerom k or-
gánom verejnej moci)

• Vnútorné oznamovacie kanály - ak sa po 
oznámení záležitosti príslušným orgá-
nom nepodniknú primerané opatrenia 
alebo v prípade bezprostredného alebo 
zjavného ohrozenia verejného záujmu, 
prípadne ak by orgány nekonali, môžu 
oznamovatelia predmetné informácie 
zverejniť, ako aj poskytnúť médiám. Tým 
budú oznamovatelia chránení v situáci-
ách, keď vystupujú ako zdroje investiga-
tívnych novinárov.

• Zabránenie odvetným opatreniam a 
účinná ochrana - pravidlá budú oznamo-
vateľov chrániť pred prepustením zo za-
mestnania, preradením na nižšiu pozíciu 
a inými formami odvetných opatrení. 

Novinky z EÚ 
Posun k lepšej ochrane 
oznamovateľov v celej EÚ 

Bezpečnosť na cestách: 
Nových pravidlách EÚ 
na záchranu životov

Európsky parlament a členské štáty do-
siahli predbežnú dohodu o nových pra-
vidlách, ktorými sa zaručí vysoká úroveň 
ochrany oznamovateľov porušenia prá-
va EÚ. Nové pravidlá sa týkajú širokého 
spektra oblastí, ktoré upravuje právo EÚ. 
Patrí medzi ne boj proti praniu špinavých 
peňazí a zdaňovanie právnických osôb, 
ochrana údajov, ochrana finančných záuj-
mov Únie, bezpečnosť potravín a výrob-
kov, ako aj ochrana životného prostredia 
a jadrová bezpečnosť. Členské štáty môžu 
okrem toho rozšíriť uplatňovanie týchto 
pravidiel na iné oblasti. Komisia privíta, ak 
členské štáty zavedú komplexné rámce na 
ochranu oznamovateľov, ktoré budú vy-
chádzať z rovnakých zásad.

• Zrozumiteľné postupy oznamovania a 
povinnosti zamestnávateľov (systém 

Komisia uložila spoločnosti Google pokutu 
vo výške 1,49 mld. eur za nekalé praktiky pri 
internetovej inzercii 

Európska komisia udelila spoločnosti 
Google pokutu vo výške 1,49 mld. eur za 
porušenie antitrustových pravidiel EÚ. 
Spoločnosť Google zneužila svoje domi-
nantné postavenie na trhu tým, že v zmlu-
vách s tretími stranami zaviedla niekoľko 
obmedzujúcich ustanovení, ktoré bránili 
jej konkurentom umiestňovať na tieto we-
bové stránky vlastné reklamy zobrazujúce 
sa pri vyhľadávaní online. 

Spoločnosť Google poskytovala služby 
sprostredkovania inzercie v rámci vyhľa-
dávania online obchodne najvýznamnej-
ším uverejňovateľom prostredníctvom 
dohôd, o ktorých strany rokovali indivi-
duálne. Komisia v priebehu vyšetrovania 
preskúmala stovky takýchto dohôd a zis-
tila, že:

Počnúc rokom 2006 spoločnosť Google 
zahŕňala do svojich zmlúv doložky o ex-
kluzivite. Uverejňovatelia tak mali zaká-
zané umiestňovať na stránky s výsledkami 

Inštitúcie EÚ dosiahli predbežnú po-
litickú dohodu o revidovanom nariadení 
o všeobecnej bezpečnosti. Od roku 2022 
budú v európskych vozidlách povinné 
nové bezpečnostné technológie, ktorých 
cieľom je ochrana cestujúcich, chodcov a 
cyklistov. Nové technológie na trhu môžu 
prispieť k zníženiu počtu smrteľných ne-
hôd a zranení na našich cestách, z ktorých 
90 % je spôsobených ľudskou chybou. 
Nové povinné bezpečnostné prvky zahŕ-
ňajú varovanie vodiča pred ospalosťou a 
rozptýlením, systém inteligentného pri-
spôsobenia rýchlosti, bezpečné cúvanie s 
kamerou alebo snímačmi a zariadenie na 
záznam údajov o nehodách („čierna skrin-
ka“), systém na zobrazovanie vybočenia z 
jazdného pruhu, systém zdokonaleného 
núdzového brzdenia a zdokonalené bez-
pečnostné pásy, osobitné požiadavky na 
zlepšenie priamej viditeľnosti u vodičov 
autobusov a nákladných vozidiel a od-
stránenie mŕtvych uhlov, systémy vpredu 
a na bočných stranách vozidla, ktoré roz-
poznajú zraniteľných účastníkov cestnej 
premávky a upozornia na nich, najmä pri 
zmene smeru jazdy.

vyhľadávania akékoľvek vyhľadávacie re-
klamy konkurentov. Rozhodnutie sa týka 
uverejňovateľov, ktorých dohody so spo-
ločnosťou Google vyžadovali takúto exklu-
zivitu pre všetky ich webové stránky.

Od marca 2009 spoločnosť Google po-
stupne začala nahrádzať doložky o exklu-
zivite takzvanými doložkami o „favorizo-
vanom umiestňovaní“. Uverejňovatelia 
nimi boli viazaní vyhradiť na stránkach 
s výsledkami vyhľadávania najziskovejší 
priestor reklamám spoločnosti Google. V 
dohodách bol takisto stanovený minimálny 
počet reklám Google, ktoré sa museli uve-
rejniť. V dôsledku toho konkurenti spoloč-
nosti Google nemohli umiestňovať svoje 
vyhľadávacie reklamy na najviditeľnejších 
a najčastejšie otváraných častiach webo-
vých stránok s výsledkami vyhľadávania.

Od marca 2009 spoločnosť Google za-
hŕňala do dohôd aj doložky, podľa ktorých 
uverejňovatelia museli žiadať spoločnosť 

Google o písomný súhlas pred vykonaním 
akýchkoľvek zmien v spôsobe, akým sa zo-
brazujú konkurenčné reklamy. Spoločnosť 
Google vďaka tomu mala kontrolu nad tým, 
aké atraktívne sú konkurenčné vyhľadáva-
cie reklamy, a teda aj ako často sú otvárané.

Spoločnosť Google zneužila toto domi-
nantné postavenie na trhu tým, že bránila 
konkurentom zapájať sa do hospodárskej 
súťaže na trhu sprostredkovania inzercie v 
rámci vyhľadávania online.

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ

europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu
https://www.facebook.com/Europe-Direct-Lu%C4%8Denec-412631688793498/?ref=nf&hc_ref=ARSWmvIMKVNyZHivoalpMoLbPYYcvB_pzf1bFwI9jtyLl80iRD3GTU1GBDg0dYCA-lE
https://www.instagram.com/europedirectlucenec/


Informačné centrum 
Europe Direct Lučenec

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

VII. ročník

Marec_2019 4

Európske súťaže

Súťaž Európske 
sociálne inovácie 2019

Komisia opätovne spustila tento ročník súťaže Európske 
sociálne inovácie 2019. Tohtoročnou témou je „Challenging 
plastic waste“ – boj proti plastovému odpadu. Cieľom je 
podporiť nápady a projekty zamerané na zníženie množstva 
plastového odpadu a znečistenie odpadom vďaka zmenám a 
zlepšeniam existujúcich procesov a zavádzaním úplne no-
vých výrobkov a iniciatív.

Nezávislí porotcovia vyberú tri projekty a každý z nich 
získa v októbri 2019 sumu 50 000 EUR.

V súťaži Európske sociálne inovácie sa hľadajú nápady 
sociálnych inovátorov, podnikateľov, študentov, dizajnérov, 
podnikov, tvorcov, iniciátorov a tvorcov zmien, teda koho-
koľvek, kto má inovatívny a kreatívny nápad ako zásadne 
zmeniť situáciu s plastovým odpadom.

Viac info na webe: https://eusic.challenges.org/

Súťaž študentských krátkych filmov 
o ľudských právach “This human world 2019” 

Dokedy: 21. jún 2019
Kde: Viedeň, Rakúsko
Kedy: konanie festivalu - 29. november - 
10. december 2019

“Budúcnosť je naša zodpovednosť: Po-
stavme sa za našu planétu!”

Každoročný filmový festival o ľudských 
právach – “This human world 2019” opäť 
organizuje Súťaž študentských krátkych 
filmov o ľudských právach pod záštitou In-
formačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vy-

sokého komisára OSN pre utečencov 
(UNHCR)v Rakúsku v spolupráci so ško-
lami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a 
Slovinsku.

Cieľom tejto súťaže je priblížiť mladým 
ľuďom ľudské práva a 30 článkov medzi-
národnej deklarácie ľudských práv, dať im 
priestor kriticky uvažovať o ľudskopráv-
nych témach a ponúknuť nadšeným mla-
dým filmovým tvorcom platformu, kde 
môžu predstaviť svoje práce.

Súťaž je určená mladým ľuďom vo 
veku 10 – 20 rokov, ktorí sa môžu zapo-
jiť – individuálne alebo ako trieda – s krát-
kym filmom na tému jedného z článkov 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Té-
moutohtoročnej súťaže je „Postavme sa za 
našu planétu“.

Tvoj súťažný príspevok by sa mal pokú-
siť odpovedať na nasledovné otázky:

• Ako môžeme podporiť, postaviť sa za 

ľudí, na ktorých má tento vývoj dopad?
• Kde je časť mojej, našej zodpovednosti?
• Ako môžem vedome spotrebovávať? Čo 

nakupujem? Kde a ako sú tieto produkty 
vyrobené?

• Ako si predstavujeme udržateľnú budúc-
nosť?
Dĺžka súťažného filmového príspevku 

môže byť max. 3 minúty. Súťažiaci môžu 
pri výrobe a editovaní filmu použiť akékoľ-
vek nástroje od profesionálnych kamier až 
po kamery na mobile. Povolené sú všetky 
žánre.

Registrácia účastníkov súťaže prebieha 
zaslaním potvrdzujúceho emailu na schul-
filmprojekt@thishumanworld.com a to naj- 
neskôr do 21.júna 2019.

Všetky potrebné informácie o súťaži náj-
deš na: http://mladez.sk/wp-content/uplo-
ads/2019/04/this-human-world-2019.pdf 
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Európske stáže, výmeny
Medzinárodná mládežnícka 
výmena – “Eurocamp” 

Dokedy: 24. apríl 2019
Kde: Sasko-Anhaltsko, Nemecko
Kedy: 4. - 16. august 2019

“Si otvorený iným kultúram, zvedavý 
a pripravený na nové výzvy? Je pre teba 
Európa viac ako kontinent?”

V rámci “Eurocampu” sa stretnú mladí 
ľudia z celej Európy, aby sa spolu počas 
jeho trvania zblížili a spolu oslávili svoju 
rozmanitosť.

Počas dvoch týždňov sa účastníci pono-
ria do spoznávania nových kultúr a nad-

väzovania nových priateľstiev. Popritom 
zároveň zistia, čo robí Európu tak živou 
a udržateľnou a v neposlednom rade sa 
bližšie zoznámia aj s regiónom Sasko-An-
haltsko.

“Eurocamp” sa uskutoční v termíne 4. – 16. 
august 2019 v regióne Sasko-Anhaltsko. 

Všetky, čo potrebuješ o tomto za-
ujímavom podujatí vedieť, sa dočítaš 
v nemčine na: https://eurocamp-agsa.
eu/?fbclid=IwAR17aOj8U6iDri0VjaiiB-
gi_q9yxmBHg2crjjxb7CdQnhdctTTU9Cp-
xUNhM

GRANTY SR a EÚ
Grantový program 
“Opora 2019”

Uzávierka: 25. apríl 2019
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

“Zámerom programu je podporiť tvorbu 
a realizáciu individuálnych plánov rozvoja 
osobnosti klientov v zariadeniach sociál-
nej starostlivosti a prispieť tak k zvyšova-
niu kvality života konkrétnych ľudí so špe-
ciálnymi potrebami.”

“Opora 2019”, grantový program Nadá-
cie SPP je určený primárne na podporu 
znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

Adresovaný je poskytovateľom sociálnych 
služieb, organizáciám a inštitúciám venujú-
cim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami.

Cieľové skupiny:
• telesne, mentálne a zmyslovo znevýhod-

není ľudia
• deti a mládež s postihnutím
• seniori
• ženy a deti v Krízových centrách
• iné sociálne znevýhodnené skupiny oby-

vateľov (drogovo závislí, ľudia bez do-
mova, imigranti a pod.)

Termín uzávierky je 25. apríl 2019, re-
gistrácia projektov prebieha prostredníc-
tvom online formuláru.

Všetky podrobnosti sú na: https://www.
nadaciaspp.sk/sk/program-opora

Grantový program 
“Vy rozhodujete, my 
pomáhame”
Uzávierka: 5. máj 2019
Maximálna výška grantu: 1 300 eur

”Chceš zmeniť detské ihrisko vo 
vašej komunite, rozvíjať športové 
aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verej-
né priestranstvá v tvojom susedstve ale-
bo uskutočniť iné dobré projekty v miest-
nej komunite?”

Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis vy-
hlasuje šiestu edíciu grantového programu 

– „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorého 
cieľom je podpora projektov zameraných 
na zlepšenie prostredia v okolí žiadateľov.

Územie Slovenska je v nej rozdelené na 
77 regiónov, v rámci ktorých bude na zák-
lade výsledkov hlasovania verejnosti pod-
porený rozvoj lokálnych verejnoprospeš-
ných projektov.

Program sa sústredí na oblasť:
• podpory komunít a komunitných aktivít
• vzdelania detí a mladých ľudí a získava-

nia zručností mladých ľudí a študentov
• zdravia a podpory zdravého životného 

štýlu

Na registráciu projektov slúži elektro-
nický formulár, deadline pre ich prihlaso-
vanie je 5. máj 2019. Všetky potrebné in-
formácie o programe sú na: http://mladez.
sk/wp-content/uploads/2019/04/Vy-roz-
hodujete-my-pomahame-29.3.2019-con-
verted.pdf
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Grantový program 
“Tu sa nám páči, tu chceme žiť 2019”
Uzávierka: 15. máj 2019
Maximálna výška grantu: 1 200 eur

Zámerom v poradí už 12. ročníku progra-
mu “Tu sa nám páči, tu chceme žiť 2019”, je 
podporovať organizácie, obce či aktívnych 
občanov, ktorí nechcú zostať nespokojný s 
prostredím, v ktorom žijú.

V rámci programu budú podporené pro-
jekty verejnoprospešného charakteru, kto-
ré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, 
smerujú k zvyšovaniu kvality života obyva-
teľov a budú realizované formou dobrovoľ-
níckej práce.

Program uprednostní 
nasledovné aktivity:

• úpravu alebo opravy existujúcich verej-
ných priestorov alebo zariadení – starej 
fontány, parku, dreveného mosta, malé-
ho kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, 
zaujímavú technickú pamiatku

• vytváranie miest pre stretávanie sa 
miestnej komunity – pódium pre ochot-
nícke divadlo, skateboardová plocha, 
plochy pre letné a zimné klzisko, zna-
čenie na miestnom náučnom chodníku, 
historická lavička

• iné nápadité zlepšenia verejne využíva-
ných priestorov vo vašej komunite

Na registráciu projektov slúži nasledov-
ný formulár,deadline pre ich prihlasovanie 
je 15. máj 2019. Všetky potrebné informá-
cie o programe na: http://www.tusanam-
pacituchcemezit.sk/sk/aktualny-12-roc-
nik/ 
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