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Aktivity ED Lučenec
MDD v Mestskom 
parku v Lučenci

Prvý júnový víkend je už od nepamäti 
venovaný deťom. Mesto Lučenec v spolu-
práci s CVČ Magnet každý rok oslavovalo 
Medzinárodný deň detí v areáli mestského 
parku. Tohto roku padol aj rekord, bolo 
vyše 700 zaregistrovaných účastníkov.

Úlohou detí bolo absolvovanie stano-
víšť, kde mali včielky počítať, skákať vo 
vreci alebo odpovedať na otázky ohľadom 
rozprávky Včielka Maja. Bohatý kultúrny 
program sa začal v doobedných hodinách 
s Dino show, kde herci zábavno-taneč-
ne zaviedli deti do tajomstiev dinosaurov. 
Pokračoval detským rozprávkovým diva-
delným predstavením a koncertom naj-
známejších piesní z rozprávok. Pri pódiu 
sa nachádzali drevené atrakcie pre deti i 
dospelých, s ktorými sa deti dávno hráva-
li. Nemohli chýbať ani propagačné stánky 
a maľovanie na tvár. Súčasťou podujatia 
bola aj jazda na vyhliadkovom vláčiku, kto-
rý chodil od parku cez mesto okolo syna-
gógy.

Informačné centrum Europe Direct Lu-
čenec malo na uvedenom podujatí svoj re-
prezentačný stánok a pre deti pripravilo 
hry a kvízy o EÚ. Europe Direct Lučenec 
tiež prispelo do tomboly o ceny pre deti.
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Novinky z EÚ 
Európsky orgán práce bude 
na Slovensku

Čo odporúča Európska 
komisia Slovensku?

výberu schválili jednotlivé členské 
štáty. V rámci procesu výberu mu-
seli členské štáty do 6. mája 2019 
predložiť ponuku týkajúcu sa síd-
la agentúry, pričom museli pod-
robne opísať, ako dokážu splniť 
jednotlivé kritériá a špecifikovať 
ponúkané podmienky.

13. júna 2019, tesne pred za-
sadnutím Rady pre zamestnanosť, 
sociálnu politiku, zdravie a spot-
rebiteľské záležitosti, na ktorom 
ministri formálne schvália naria-
denie, ktorým sa zriaďuje Európ-
sky orgán práce, sa členské štáty 
dohodli na tom, že sídlom Európ-
skeho orgánu práce bude Bratisla-
va. 

Výber sídla Európskeho orgá-
nu práce je výsledkom spoločnej 
dohody zástupcov vlád členských 
štátov po tom, čo kritériá a postup 

Členské štáty sa dohodli o náhrad-
nom cestovnom doklade EÚ

Európska komisia privítala ko-
nečné schválenie svojho návrhu 
na vytvorenie moderného náhrad-
ného cestovného dokladu EÚ zo 
strany ministrov členských štátov. 
Od roku 1996 môžu občania EÚ, 
ktorým počas ich ciest v zahraničí 
ukradnú pas alebo ho stratia, zís-
kať náhradné cestovné doklady aj 
na veľvyslanectvách alebo konzu-
látoch členských štátov EÚ, kto-
rých nie sú štátnymi príslušníkmi. 
Stratené alebo odcudzené pasy 
tvoria viac ako 60 % prípadov 
konzulárnej pomoci poskytovanej 
občanom EÚ. Starý formát však 
nespĺňal moderné bezpečnostné 
normy, ako sú moderné tlačiaren-
ské techniky alebo ochrana pred 
kopírovaním prostredníctvom 
bezpečnostných hologramov. 
Niektoré členské štáty ich preto 
prestali používať. Nový náhradný 
cestovný doklad EÚ bude vychá-
dzať z formátu a bezpečnostných 
prvkov nálepky pre schengenské 

víza. Súčasťou tohto formátu, kto-
rý sa bude ľahko používať, bude aj 
priestor na potrebné tranzitné ví-
zum a vydať by vám ho mali do 7 
pracovných dní (s niekoľkými vý-
nimkami). 

Členské štáty musia nové pra-
vidlá transponovať do svojich 
vnútroštátnych právnych predpi-
sov do 2 rokov po tom, ako Komi-
sia prijme zostávajúce technické 
predpisy o požiadavkách na dizajn 
a bezpečnosť. 
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Dvojaká kvalita potravín – 
výsledky testovania 

24. 06. 2019 boli zverejnené výsledky 
testovania potravinových výrobkov v ce-
lej EÚ, ktoré ukázali, že dvojaká kvalita 
potravín nie je záležitosťou len niektorých 
členských krajín. 

Hlavné zistenia po posúdení 1 380 vzo-
riek 128 rôznych potravinových výrob-
kov z 19 členských štátov: 
• vo väčšine prípadov zloženie zodpovedá 

tomu, ako boli výrobky prezentované: 
23 % výrobkov malo rovnakú prednú 
stranu balenia a rovnaké zloženie a 27 % 
výrobkov malo uvedené odlišné zloženie 
v rôznych krajinách EÚ a odlišnú pred-
nú stranu balenia. 

• V 9 % prípadov mali výrobky prezen-
tované ako rovnaké v celej EÚ odlišné 
zloženie: mali rovnakú prednú stranu 
balenia, ale odlišné zloženie. 

• Ďalších 22 % výrobkov, ktoré boli pre-
zentované podobne, malo odlišné zlože-

nie: mali podobnú prednú stranu balenia, 
ale odlišné zloženie. 

• Pokiaľ ide o používanie rovnakého alebo 
podobného balenia výrobkov s rôznym 
zložením, neexistuje konzistentný geo-
grafický model. Rozdiel v zložení testova-
ných výrobkov navyše nemusí nevyhnut-
ne predstavovať rozdiel v kvalite výrobku. 

Na základe spoločnej metodiky budú môcť 
príslušné vnútroštátne orgány vykonať ana-
lýzu jednotlivých prípadov potrebnú na od-
halenie zavádzajúcich praktík, ktoré sú pod-
ľa spotrebiteľského práva EÚ zakázané.

Opatrenia Komisie 
v oblasti dvojakej kvality:

• Nová dohoda pre spotrebiteľov -  objas-
ňuje, kedy dvojaká kvalita výrobkov zna-
mená zavádzajúce praktiky, 

• nová spoločná metodika na testovanie 
potravinových výrobkov, 

• súbor usmernení s cieľom pomôcť vnút-
roštátnym orgánom pri uplatňovaní 
právnych predpisov EÚ týkajúcich sa 
spotrebiteľov a potravín, 

• viac ako 4,5 milióna EUR na vyriešenie 
tohto problému, 

• testovanie výrobkov v celej EÚ rovna-
kou metodikou s cieľom lepšie pochopiť 
dvojitú kvalitu výrobkov.

Európska komisia uverejnila aj výzvu na 
predkladanie návrhov s celkovým rozpoč-
tom vo výške 1,26 milióna EUR na posilne-
nie kapacít spotrebiteľských organizácií v 
oblasti testovania výrobkov a identifikácie 
potenciálnych zavádzajúcich praktík. Žia-
dosti je možné podať najneskôr do 6. no-
vembra 2019.

Prieskum o geoblokingu
Z publikovaného prieskumu Euroba-

rometra týkajúceho sa geoblokingu, vy-
plýva, že len niekoľko mesiacov po začatí 
uplatňovania nariadenia o geoblokingu si 
je až 50% európskych občanov vedomých 
opatrení Európskej únie na riešenie ne-
odôvodnenej diskriminácie zo strany ob-
chodníkov. Stále je však potrebné vyvinúť 
väčšie úsilie na zvýšenie informovanosti  
o osobitných digitálnych právach zakotve-
ných v práve EÚ, nakoľko iba 29% respon-
dentov malo vedomosť o tom, ktoré práva 
sa týkajú konkrétne ich. 

Tento prieskum je súčasťou prebieha-
júceho hodnotenia potrieb spotrebiteľov 
a trhovej reality v sektoroch, ktoré v sú-
časnej dobe nie sú (alebo sú iba čiastočne) 
pokryté pravidlami geografického bloko-
vania. Toto hodnotenie bude podkladom 
pre prvé preskúmanie pravidiel (naplá-
nované na marec 2020), ktoré zhodnotí, 
či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti 
nariadenia. Z prieskumu napríklad jas-
ne vyplýva, že spotrebitelia cezhranične 
s najväčšou obľubou vyhľadávajú audio-
vizuálne a iné elektronické diela chráne-

né autorskými právami, ako sú streaming 
a sťahovanie hudby, elektronické knihy 
či hry. Súčasné pravidlá sa však na tento 
druh obsahu nevzťahujú. 

Za posledné štyri roky sa počet používa-
teľov internetu, ktorí sa snažia získať ce-
zhraničný prístup k obsahu, takmer zdvoj-
násobil (z 8% v roku 2015 na 15% v roku 
2019). Z prieskumu vyplýva, že tento trend 
bude pravdepodobne pokračovať. Od 3. 
decembra 2018 platí Nariadenie proti ne-
oprávnenému geografickému blokovaniu, 

ktoré  rieši neoprávnenú diskrimináciu 
online predaja na základe štátnej prísluš-
nosti zákazníka, jeho bydliska alebo mies-
ta pobytu na vnútornom trhu. Nezaväzuje 
obchodníkov k tomu, aby umožnili prístup 
k ich obsahu, ani aby predávali alebo do-
dávali obsah v rámci celej EÚ – ale skôr 
obchodníkom zakazuje diskriminovať zá-
kazníkov na základe ich štátnej príslušnos-
ti, miesta bydliska alebo miesta pobytu, ak 
sa už obchodník rozhodol do príslušného 
členského štátu svoje produkty doručovať. 
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Tretina všetkých Európanov  cestuje 
v rámci vlastnej krajiny

Vyplýva to z aktuálne zverejnenej šta-
tistiky Eurostatu. V roku 2017 absolvova-
li obyvatelia Európskej únie 1,3 miliardy 
výletov s následným pobytom cez noc, čo 
v konečnom dôsledku činí takmer 6,4 mi-

liardy nocí. V porovnaní s rokom 2016 sa 
pritom počet výletov jednoznačne zvýšil.

Najčastejšie využívaným dopravným 
prostriedkom na tieto výlety patrí vlast-
né alebo požičané vozidlo (predovšetkým 
auto) - 64%. Na druhom mieste sa umiest-
nila letecká doprava (17%), nasledujú vlaky 
(11%) a autobusy (6%). Slováci využívali na 
cestovanie taktiež prednostne motorové 
vozidlá (67%) a leteckú prepravu (11%).

Čo sa týka Slovenska, celkový počet 
výletov dosiahol počet 10 970 (1 255 347 
v EÚ), z čoho viac ako polovica - 64,7% 
(73,3% v EÚ) boli domáce výlety a  35,3% 
(26,7% v EÚ) výletov smerovalo za hranice 
Slovenska. Priemerná dĺžka pobytu Slová-
kov boli 4 noci, zatiaľ čo v EÚ 5,1 noci. 

Európske Stáže
Stáže v Amnesty 
International 
Slovensko

Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: september 2019 - február 2020

Amnesty International je najväčšiou 
ľudsko-právou mimovládou organizáci-
ou na svete – celosvetové hnutie viac ako 
7 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a re-
giónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie 
ľudských práv na celom svete. Slovenská 
pobočka organizácie ponúka záujemcom 
možnosť zapojiť sa do stáže v projekte – 
Maratón písania listov, alebo stážovať ako 
výpomoc v kancelárii.
Stáž v projekte – Maratón písania listov
Náplň práce:
• aktívne oslovovanie škôl a pravidelná 

komunikácia s nimi
• práca s materiálmi k maratónu, vrátane 

elektronických materiálov
• aktualizácia informácií na web stránke
• príprava eventu na propagáciu projektu
• a iné

Požaduje sa časová flexibilita, výborné 
komunikačné schopnosti,  ovládanie MS 
Office a WordPress, záujem o problemati-
ku ľudských práv, a ďalšie.
Stáž v kancelárii
Náplň práce:
• monitoring vývoja individuálnych prípadov
• spravovanie databázy, nahadzovanie no-

vých kontaktov
• produkčná výpomoc pri eventoch
• aktualizácia databázy
• a iné

Požaduje sa komunikatívnosť a spoľah-
livosť, iniciatívnosť, schopnosť pracovať 
samostatne a ďalšie.

V prípade záujmu o niektorú z ponúka-
ných stáží pošli svoj životopis spolu s mo-
tivačným listom na amnesty@amnesty.sk. 
Bližšie info na: https://euractiv.sk/praca/
amnesty-international-slovensko-brati-
slava-staz-v-amnesty-international-slo-
vensko/

GRANTY 
SR a EÚ

Výzva “Zdravie na 
tanieri 2019”
Uzávierka: 8. júl 2019
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky vyhlasuje vý-
zvu o poskytnutie finančných prostriedkov 
určených na podporu zdravia a preven-
cie obezity mladých ľudí v rámci projek-
tu “Zdravie na tanieri 2019”.
Prevencia obezity bude 
realizovaná formou:
• motivácie detí a žiakov k zmene stravo-

vacích návykov sprievodnými výchov-
no-vzdelávacími aktivitami

• podpory školského prostredia marke-
tingovými nástrojmi na predaj potravín 
vhodných pre deti

• vytvárania vhodného prostredia pre 
správny pitný režim

• skultúrňovania stravovacieho prostredia

Na registráciu projektov slúži nasledov-
ný formulár, deadline pre ich prihlasova-
nie je 8. júl 2019. Bližšie info na: http://
mladez.sk/ponuka/vyzva-zdravie-na-ta-
nieri-2019/ 

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/
https://www.amnesty.sk/
mailto:amnesty@amnesty.sk
https://euractiv.sk/praca/amnesty-international-slovensko-bratislava-staz-v-amnesty-international-slovensko/
https://euractiv.sk/praca/amnesty-international-slovensko-bratislava-staz-v-amnesty-international-slovensko/
https://euractiv.sk/praca/amnesty-international-slovensko-bratislava-staz-v-amnesty-international-slovensko/
https://euractiv.sk/praca/amnesty-international-slovensko-bratislava-staz-v-amnesty-international-slovensko/
https://www.minedu.sk/
https://www.minedu.sk/
http://mladez.sk/wp-content/uploads/2019/06/zdravie-na-tanieri.rtf
http://mladez.sk/wp-content/uploads/2019/06/ziadost-zdravie-na-tanieri.rtf
http://mladez.sk/ponuka/vyzva-zdravie-na-tanieri-2019/
http://mladez.sk/ponuka/vyzva-zdravie-na-tanieri-2019/
http://mladez.sk/ponuka/vyzva-zdravie-na-tanieri-2019/


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

Jún_2019 6

Grantový program 
Komunitnej nadácie 
Zdravé mesto

Uzávierka: 31. júl 2019
Maximálna výška grantu: 700 eur

Prostredníctvom svojho grantového 
programu prispieva Komunitná nadácia 
Zdravé mesto k budovaniu silných a zdra-
vých komunít, posilňovaniu aktívneho zá-
ujmu verejnosti o stav a dianie vo svojom 
okolí, podpore dobrovoľníctva, spoluprá-
ce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská 
Bystrica  a Zvolen.

Preto podporí projekty 
v nasledovných oblastiach:
• zdravie a zdravý životný štýl
• zlepšovanie verejného prostredia
• mimoškolské vzdelávacie a voľnočasové 

aktivity
• budovanie medziľudských a susedských 

vzťahov, aktívne občianstvo
• kultúra

i-Portunus: mobilita už aj pre umelcov  
a profesionálov v oblasti kultúry

Európska únia po prvýkrát financuje 
medzinárodnú mobilitu umelcov a profe-
sionálov v oblasti kultúry v rámci projektu 
i-Portunus. 

Je to nový projekt, podobný projektu 
Erasmus, určený pre umelcov a odbor-
níkov primárne zo sektorov múzického 
a vizuálneho umenia, ktorí pochádzajú z 
krajín zúčastňujúcich sa na programe Kre-
atívna Európa. Mobilita bude krátkodobá 
(15-85 dní) a flexibilná (možnosť viacerých 
destinácií). 

Pre úspešnosť prvej výzvy bola 3.6.2019 
spustená druhá výzva na podávanie žia-
dostí a tretia výzva je naplánovaná na za-
čiatok júla.

Deadline pre prihlasovanie projektov 
je 31. júl 2019. Bližšie info na: http://
knzm.sk/blog

Záujemcovia môžu kontaktovať priamo 
(v ktoromkoľvek jazyku programu Kre-
atívna Európa) projektovú manažérku 
i-Portunus, pani Evu Blaute na mailovej 
adrese: eva.blaute@goethe.de (link sends 
e-mail).

Viac informácií nájdete na https://
www.i-portunus.eu/ 
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