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15 rokov vstupu SR do EÚ

1. mája 2019 oslávi Slovensko 15. výro-
čie svojho vstupu do Európskej únie. Prá-
ve 1. mája 2004 sa Slovenská republika, 
spolu s ďalšími deviatimi krajinami, stala 
súčasťou spoločenstva, v ktorom od jeho 
vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru 
v Európe. Slovensko sa stalo rovnocen-
ným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s 
ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na 
svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými 
sú sloboda, demokracia, či solidarita.

Únia v rámci svojej politiky súdržnosti a 
od roku 2014 aj v rámci Investičného plá-
nu pre Európu – tzv. Junckerovho plánu, 
investovala nemalé finančné prostried-
ky, aby nové členské štáty mohli v raste a 
príjmoch dosiahnuť priemer EÚ. Tieto in-
vestície mali v praxi mimoriadne pozitívny 
dopad, a to nielen vďaka finančnej podpore 
EÚ, ale aj snahe samotných členských štá-
tov. 

Štrukturálne financovanie z EÚ predsta-
vuje 60 % všetkých verejných investícií na 
Slovensku. 

Členstvo v číslach:
a) 29,5 mld. eur – investície z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov 
na Slovensku v rokoch 2004 – 2020 

b) 1,2 mld. eur  - dodatočné investície pre 
Slovensko z  Junckerovho plánu (od 
roku 2014) 

c) Rast: HDP na obyvateľa na Slovensku 
vzrástol v období rokov 2003 až 2017 o 
94 %, čo znamená, že sa životná úroveň 
v tomto období takmer zdvojnásobila

d) EÚ investuje v rámci štrukturálneho fi-
nancovania 2 830 eur na obyvateľa Slo-
venska

e) od roku 2014 bolo na Slovensku z eu-
rópskych štrukturálnych a investičných 
fondov a z Junckerovho plánu podpore-
ných 25 988 malých a stredných podni-
kov 

f) 2 248 km obnovených cestných komu-
nikácií

g) podpora 949 výskumných projektov a 
projektov podnikového výskumu

h) 157 000 ľudí s prístupom ku kvalitnej-
ším vodným a kanalizačným sieťam 

Aktivity ED Lučenec
Roadshow 2019: Tentoraz idem voliť: 
Doma v EÚ

Zastúpenie Európskej komisie v SR v 
spolupráci s Kanceláriou Európskeho 
parlamentu na Slovensku organizovali 
Roadshow: Tentoraz idem voliť – Doma 
v EÚ v 17 mestách na Slovensku. V rámci 
Banskobystrického kraja sa organizovala 
táto roadshow v mestách Banská Bystri-
ca, Detva a Krupina. Informačné centrum 
Europe Direct Lučenec nechýbalo na tých-
to podujatiach a spolu s ostatnými európ-
skymi inštitúciami aktivizovalo občanov k 
účasti na voľbách do Európskeho parla-
mentu, ktoré sa konali dňa 25.05.2019. V 
bohatom programe v jednotlivých mestách 
boli predstavené projekty, ktoré rozvíjajú 
región, o skvelú zábavu sa postarali miest-
ni speváci, tanečníci a hudobníci a občania 
mohli diskutovať so zástupcami európ-
skych inštitúcií.

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

Máj_2019 3

Novinky z EÚ 
Od 15.05.2019  
voláme a SMSkujeme  
v EÚ lacnejšie 

Od 15. mája 2019 začnú pre všetky me-
dzinárodné volania a SMS správy v rámci 
EÚ platiť nové cenové  stropy. Za minútu 
hovoru zo svojej krajiny EÚ do inej bude-
me platiť maximálne 19 centov (+ DPH) a za 
jednu SMS len 6 centov (+ DPH).

Po zrušení  roamingových poplatkov v 
júni 2017 je toto opatrenie ďalším krokom 
na ceste k Digitálnemu jednotnému trhu. 

Nové pravidlá pre medzinárodné volania 
odstránia značné cenové rozdiely, ktoré 
doteraz panovali v jednotlivých členských 
štátoch. Štandardná cena za pevné alebo 
mobilné volania v rámci Únie bola v prie-
mere trikrát vyššia než štandardná cena za 
domáce volania a štandardná cena za SMS 
správu v rámci Únie bola viac než dvakrát 
vyššia ako cena za domácu SMS správu. V 
niektorých prípadoch môže byť štandard-
ná cena za volanie v rámci Únie až desať-
krát vyššia ako štandardná cena za domáce 
volanie.

Z aktuálneho prieskumu Eurobaromet-
ra o medzinárodných volaniach vyplýva, 
že štyria z desiatich respondentov (42 %) 
za posledný mesiac kontaktovali niekoho v 
inom štáte EÚ. 26 % respondentov uvied-
lo, že na kontaktovanie osoby v inej krajine 
EÚ použili pevnú linku, mobilný telefón 
alebo SMS správu. 

Telekomunikační operátori v celej EÚ 
budú musieť informovať spotrebiteľov o 
nových cenových stropoch. Pravidlá za-
čnú pre všetkých 28 krajín EÚ platiť od 15. 
mája, pričom čoskoro začnú byť záväzné aj 
v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. 

Cenové stropy platia len pre volania pre 
osobnú potrebu, t. j. len pre individuál-
nych zákazníkov. Na firemných zákazníkov 
sa táto regulácia cien nevzťahuje, keďže 
viacero operátorov má pre nich špeciálne, 
mimoriadne atraktívne ponuky.
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Vzdelávanie v núdzových situáciách: rekordné 
humanitárne financovanie EÚ na rok 2019 a začiatok 
kampane #RaiseYourPencil

Európska komisia oznámila, že v roku 
2019 poskytne na projekty v oblasti vzdelá-
vania v núdzových situáciách doteraz naj-
vyššiu sumu – až 164 miliónov eur. Záro-
veň za účasti medzinárodných a belgických 
známych osobností, ako aj približne 400 
študentov spustila kampaň #RaiseYour-
Pencil na sociálnych médiách. Jej cieľom je 
zvýšiť povedomie a solidaritu medzi mla-
dými Európanmi. Odvtedy, ako Európska 
únia zvýšila podporu pre deti zasiahnuté 
humanitárnymi krízami, získalo vďaka jej 
finančnej podpore (v rokoch 2015 – 2018) 
lepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a odbornej príprave viac ako 6,5 milióna 
dievčat, chlapcov a učiteľov v 55 krajinách 
postihnutých takýmito krízami.

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala 
iniciatívu na záchranu včiel Save the bees! 

Európska komisia rozhodla o registrá-
cii európskej iniciatívy občanov s názvom 
Save the bees! Protection of biodiversity 
and improvement of habitats for insects in 
Europe (Zachráňme včely! – Ochrana bi-
odiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu 
v Európe). Organizátori vyzývajú Komisiu, 
aby „prijala právne predpisy na zachovanie 
a skvalitnenie biotopov hmyzu ako ukazo-
vateľov nepoškodeného životného prostre-
dia“. 

Iniciatíva občanov sa zameriava na vy-
tvorenie povinných cieľov, „aby sa podpo-
ra biodiverzity stala celkovým cieľom spo-
ločnej poľnohospodárskej politiky; aby sa 
výrazne obmedzilo používanie pesticídov, 
bez výnimky zakázali škodlivé pesticídy a 
zreformovali kritériá oprávnenosti; aby 
sa podporovala štrukturálna diverzita v 
poľnohospodárskej krajine; aby sa účinne 

znižoval obsah živín (napr. Natura 2000); 
aby sa účinne zriaďovali chránené oblasti; 
aby sa zintenzívnil výskum a monitorova-
nie a zlepšilo vzdelávanie“. Podľa zmlúv 
môže EÚ podnikať právne kroky v oblas-
tiach, ako je vnútorný trh, poľnohospodár-
ska politika či ochrana verejného zdravia a 
kvalita životného prostredia. Komisia pre-
to považuje iniciatívu za právne prípustnú 
a rozhodla sa ju zaregistrovať, ale zatiaľ 
neanalyzovala jej podstatu. Iniciatíva bude 
zaregistrovaná 27. mája 2019. Organizá-
tori potom budú mať jeden rok na to, aby 
zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v 
priebehu roka podarí získať jeden milión 
vyhlásení o podpore iniciatívy pochádza-
júcich najmenej zo siedmich rôznych člen-
ských štátov, Komisia bude povinná zaujať 
stanovisko a vyhodnotiť či a aké podnikne 
ďalšie kroky. 
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Študenti sú vďaka programu Erasmus+ 
úspešnejší v osobnom i pracovnom živote

Európska komisia zverejnila dve nové 
nezávislé štúdie, z ktorých vyplýva, že 
študenti, ktorí sa zúčastnili programu 
Erasmus+ sú úspešnejší v osobnom i pra-
covnom živote a univerzity sú inovatív-
nejšie. Tieto rozsiahle štúdie založené na 
spätnej väzbe od takmer 77 000 študentov, 
zamestnancov a viac ako 500 organizácií 
merali a analyzovali vplyv programu Eras-
mus+ na jeho hlavných príjemcov. 

Hlavné zistenia štúdií:
Program Erasmus+ pomáha študentom 

nájsť si vysnívanú kariéru a získať zamest-
nanie rýchlejšie (viac ako 70 % bývalých 
absolventov programu Erasmus+ uviedlo, 
že po návrate zo zahraničia majú lepšiu 
predstavu o svojej kariére, 80 % vysoko-
školských absolventov sa zamestnalo do 
3 mesiacov od ukončenia štúdia a 72 % 
uviedlo, že skúsenosti zo zahraničia im po-
mohli získať prvé zamestnanie) 

Erasmus+ posilňuje pocit spolupat-
ričnosti (vyše 90 % študentov v rámci 
programu Erasmus+ si zlepšilo schopnosť 
spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr 
a získalo pocit príslušnosti k európskej 

identite, najväčší vplyv mal program na 
študentov, ktorí boli pred pobytom menej 
presvedčení o užitočnosti EÚ, a na štu-
dentov, ktorí strávili čas v kultúrne vzdia-
lenejšej krajine, zo všetkých absolventov 
Erasmus+ najsilnejšiu spolupatričnosť k 
EÚ pociťujú študenti z východnej Európy) 

Erasmus+ podporuje digitálnu transfor-
máciu a sociálne začlenenie (vďaka projek-
tom spolupráce Erasmus+ je väčšina zú-
častnených univerzít lepšie pripravená na 
digitálnu transformáciu, akademickí pra-
covníci, ktorí využili program Erasmus+, 
sa menej bránia zapojeniu odborníkov z 
praxe do svojich kurzov, viac ako 80 % 
akademických pracovníkov uvádza, že ich 
skúsenosti zo zahraničia viedli k vypraco-
vaniu inovatívnejších učebných plánov)

Z ďalších zistení vyplýva, že absolven-
ti programu Erasmus+ sú so svojim za-
mestnaním spokojnejší v porovnaní s tými, 
ktorí neštudovali v zahraničí. Majú me-
dzinárodnejšie kariéry a je u nich takmer 
dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že budú 
pracovať v zahraničí. Program Erasmus+ 
podporuje aj podnikanie - 1 zo 4 projek-
tov spolupráce prispel k podnikateľskému 
vzdelávaniu a posilneniu podnikateľského 
ducha. Tretina projektov pomohla vytvoriť 
spin-off podniky a startupy.

V rámci prípravy na hroziace lesné po-
žiare počas blížiaceho sa leta Európska ko-
misia predstavila prvú flotilu hasičských 
lietadiel v rámci nového systému rescEU 
na riešenie prírodných katastrof. Spočiat-
ku bude flotilu rescEU tvoriť 7 hasičských 
lietadiel a 6 vrtuľníkov, Komisia však  spo-
lupracuje so zúčastnenými krajinami na 
doplnení ďalšieho vybavenia.

Svoje lietadlá a vrtuľníky poskytlo do-
časnej flotile rescEU na rok 2019 už 5 člen-
ských štátov EÚ, ktoré boli v posledných 
rokoch často postihnuté lesnými požiarmi. 

Digitálny jednotný 
trh: Komisia 
vydala usmernenia 
k voľnému toku iných 
ako osobných údajov

EÚ zriaďuje hasičskú leteckú flotilu na 
blížiace sa obdobie lesných požiarov

Dlhodobým cieľom je pridať ďalšie kapaci-
ty a vybavenie, vybudovať stabilnejšiu re-
zervu rescEU. 

Európska komisia vydala nové usmerne-
nia týkajúce sa vzájomného vzťahu medzi 
voľným tokom iných ako osobných údajov 
a pravidlami EÚ na ochranu údajov.

Nové nariadenie o voľnom toku iných 
ako osobných údajov, ktoré je súčasťou 
stratégie pre digitálny jednotný trh a ktoré 
sa začalo uplatňovať v členských štátoch, 
umožní uchovávať a spracúvať údaje kde-
koľvek v EÚ bez neodôvodnených obme-
dzení. Cieľom dnešných usmernení je po-
môcť používateľom – predovšetkým malým 
a stredným podnikom – pochopiť vzájomný 
vzťah medzi týmito novými pravidlami a 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
(GDPR) – najmä v prípadoch, keď súbory 
údajov pozostávajú z osobných a iných ako 
osobných údajov.

Spolu so všeobecným nariadením o 
ochrane údajov (GDPR), ktoré sa začalo 
uplatňovať pred rokom, vytvára nové na-
riadenie o voľnom toku iných ako osobných 
údajov stabilné právne a podnikateľské 
prostredie v oblasti spracúvania úda-
jov. Novým nariadením sa zamedzuje, aby 
členské štáty EÚ zavádzali právne predpi-
sy, ktoré by neodôvodnene vyžadovali, aby 
sa údaje uchovávali výlučne na území da-
ného štátu. Ide o prvý právny predpis toh-
to druhu na svete. Nové pravidlá zvyšujú 
právnu istotu a dôveru podnikov a vďaka 
nim budú môcť MSP a začínajúce podniky 
vyvíjať nové inovatívne služby, využívať 
najvýhodnejšie služby spracúvania údajov 
na vnútornom trhu a rozširovať svoje pod-
nikanie do zahraničia.
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Európske Stáže
Stáž v EUROCITIES v Bruseli

Dokedy: 17. jún 2019
Kde: Brusel, Belgicko
Kedy: pohovory - 24. jún 2019

Organizácia EUROCITIES je sieťou 
významných európskych miest, ktoré 
vzájomne spolupracujú. Organizácia po-
núka vybraným uchádzačom možnosť zís-
kať platenú stáž v Bruseli na obdobie 6 me-
siacov so začiatkom od augusta 2019.

Úspešný kandidát bude podporovať 
politických poradcov organizácie v tíme 
sociálnych vecí, ktorých práca zahŕňa na-
príklad oblasť boja proti chudobe a soci-
álnemu vylúčeniu, vrátane zamestnanosti, 
migrácie a integrácie, utečencov, bývania 
a bezdomovectva, aktívneho starnutia a 
vzdelávania.

Medzinárodné 
parlamentné 
štipendium 
v nemeckom 
Spolkovom sneme
Štipendium | 4. June 2019
Dokedy: 31. júl 2019
Kde: Nemecko
Kedy: akademický rok 2019/2020

Náplň práce:
• písanie článkov pre web a informačné 

bulletiny
• účasť na podujatiach organizovaných EÚ
• príprava podkladov pre členské mestá
• prieskum a zhromažďovanie údajov o 

úspešných projektoch členských miest
• a iné

Požaduje sa bakalárske alebo magister-
ské vzdelanie, znalosť európskych inštitú-
cií a procesov tvorby ich politík, orientácia 
v sociálnej politike a politike zamestnanos-
ti EÚ, výborná angličtina, výborné organi-
začné schopnosti, a ďalšie.

V prípade záujmu o ponúkanú stáž pošli 
svoje CV spolu s motivačným listom najne-
skôr do 17. júna 2019na jobs@eurocities.eu.

Všetky potrebné informácie o stáží v an-
gličtine nájdeš na: https://euractiv.sk/pra-
ca/eurocities-brusel-staz-v-eurocities/

Medzinárodné parlamentné štipendium 
2020 v nemeckom Spolkovom sneme je 
určené slovenským štátnym príslušní-
kom s ukončeným vysokoškolským štú-
diom (B.A., B.S., M.A., diplom, magister-
ský titul, štátna skúška alebo doktorát).

Uchádzači by mali veľmi dobre ovládať 
nemčinu – minimálne B2, v čase zapojenia 
sa do programu byť mladší ako 30 rokov a 
mali by mať záujem o politiku, medziná-
rodné vzťahy alebo diplomaciu a vôľu spo-
luvytvárať Slovensko.

Ide o 5-mesačný študijný program pod 
záštitou Nemeckého Veľvyslanectva v Bra-
tislave.

Deadline pre prihlasovanie sa do progra-
mu je 30. júl 2019, všetky potrebné infor-
mácie v nemčine nájdeš na: https://www.
bundestag.de/europa_internationales/ips/
slowakei-245054
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GRANTY SR a EÚ
Grantový program 
“Rozprúdime 
regióny 2019”

Uzávierka: 13. jún 2019
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Nadácia ZSE spustila v poradí 4. roč-
ník svojho grantového programu “Roz-
prúdime regióny 2019“″, v rámci ktorého 
podporí projekty, ktorých ambíciou je zvi-
diteľňovať a podporovať kultúrny, športo-
vý a komunitný život v obciach na celom 
západnom Slovensku.

Podporené budú projekty:
• verejnoprospešné aktivity a podujatia 

určené pre širokú verejnosť
• zaujímavým spôsobom prispievajúce k 

zviditeľneniu konkrétneho regiónu
• prínosné najmä pre miestnu komunitu, 

prispievajúc k rozvoju komunitného ži-
vota

• motivujúce k aktívnej spolupráci samo-
správy, organizácií a miestnej komunity

Grantový program 
“Vzdelaním k integrácii”

Uzávierka: 30. september 2019
Maximálna výška grantu: 9 000 eur
Aj v roku 2019 otvára Nadácia Vol-

kswagen Slovakia otvára grantový 
program “Vzdelaním k integrácii”, kto-
rého ambíciou je podpora procesu vzde-
lávania a integrácie zdravotne znevýhod-
nených.

Cieľom programu je podpora:
• výchovno-vzdelávacích procesov in-

tegráciou imobilných žiakov
• rozvoja individuálnych schopností a 

sociálnych zručností imobilných žiakov
• aktivizácie telesne postihnutých žiakov

Obce a mestá, mimovládne organizácie, 
kultúrne inštitúcie, športové kluby, školy a 
školské zariadenia môžu prihlasovať svoje 
projekty najneskôr do 13. júna 2019 pro-
stredníctvom nasledovného registračného 
formuláru.

Podrobnejšie informácie nájdeš na: http://
mladez.sk/wp-content/uploads/2019/05/
Rozprudime_regiony_2019.pdf  

Základné a stredné školy použijú na 
prihlasovanie svojich projektov nasledov-
ný formulár, deadline pre ich registráciu 
je 30. september 2019.

Všetky potrebné informácie o progra-
me nájdeš na: https://www.nadacia-vol-
kswagen.sk/oblasti-podpory/granto-
vy-program-vzdelanim-k-integracii/  
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