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Aktivity ED Lučenec 

Dňa 16. 09. 2019 sme pre 
prvákov Obchodnej akadémie 
v Detve prezentovali význam 
Európskej únie a jej prínos pre 
Slovensko. Prezentovali sme 
krátku históriu vzniku EÚ a tiež 
kroky Slovenska, ktoré viedli, 
aby sme sa stali plnohodnotným 
členov EÚ. Vyzdvihli sme 2 vý-
znamné výročia v roku 2019 – 15 
rokov vstupu SR do EÚ a 10 ro-
kov využívania EURA. Na záver 
sme pripravili pre študentov 
krátky test o EÚ, kde si mohli 
študenti vyskúšať svoje znalosti 
v oblasti EÚ.

Beseda – EÚ a jej prínos pre Slovensko

Z iniciatívy Rady Európy si 
od roku 2001 dňa 26. septem-
bra v mnohých krajinách Euró-
py ľudia pripomínajú Európsky 
deň jazykov. Cieľom tohto eu-
rópskeho dňa je upozorniť na 
dôležitosť štúdia jazykov, zvy-
šovanie medzikultúrneho po-
vedomia, podpora kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti Európy, 
ktorú treba zachovávať, chrániť 
a zveľaďovať.

Informačné centrum Europe 
Direct Lučenec v spolupráci so 
strednými školami – Súkromné 
gymnázium Lučenec, Gymná-

zium B.S.Timravy, Obchodná 
akadémia Lučenec – v dňoch 25.-
26.09.2019 pripravilo zaujíma-
vé vyučovacie hodiny, ktoré boli 
zamerané na prezentáciu tohto 
významného dňa a študenti si 
mohli vyskúšať využívanie jazy-
kov praxi prostredníctvom inte-
raktívnych súťaží – rozpoznáva-
nie cudzieho jazyka cez posluch, 
vyplňovanie testu o znalostiach 
jazykoch všeobecne a tiež vypl-
ňovanie jazykovej krížovky na 
rýchlosť. Skupiny žiakov, ktorí 
sa umiestnili na 1.-3. mieste zís-
kali upomienkové predmety Eu-
rope Direct Lučenec.

 

 

Oslávili sme Európsky deň jazykov 
v stredných školách v Lučenci
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Európska noc výskumníkov v Banskej Bystrici

Festival vedy Európska noc 
výskumníkov je projekt finanč-
ne podporovaný rámcovým 
programom Európskej komisie 
na podporu výskumu, vývoja 
a inovácií – Horizont 2020, v 
časti – Marie Skłodowska-Curie 
actions pod číslom 818109.  Eu-
rópska noc výskumníkov vznik-
la z iniciatívy Európskej komisie 
a je paralelne organizovaná v 30 
štátoch Európy. Hlavný organi-

dôraz je kladený predovšetkým 
na zvýšenie ich záujmu o štú-
dium prírodných vied a tech-
nických smerov na vysokých 
školách. Mottom tohtoročného 
festivalu, ktorý sa konal v Bra-
tislave, Banskej Bystrici, Žiline, 
Košiciach a Poprade, je “Život 
ako ho (ne)poznáme”. Jednou z 
hlavných úloh výskumníkov a 
výskumníčok je prinášať nové 
poznatky o živote okolo nás.

Infomačné centrum Europe 
Direct Lučenec malo na uvede-
nom podujatí v Banskej Bystrici 
stánok, kde mohli návštevníci 
získať nielen aktuálne informá-
cie z EÚ, informácie v oblasti 
výskumu a vývoja v EÚ, ale tiež 
si mohli overiť svoje znalosti 
počas kvízov o EÚ v stánku.

zátor podujatia Slovenská orga-
nizácia pre výskumné a vývojové 
aktivity v spolupráci so Sloven-
skou akadémiou vied, portálom 
EurActiv.sk a Centrom vedec-
ko-technických informácií SR 
opäť pripravili bohatý a maxi-
málne pestrý program, ktorý 
oslovil všetky vekové kategórie 
a záujmové skupiny. Špeciálnou 
cieľovou skupinou projektu sú 
deti v školskom veku, pričom 

Európsky deň bez áut a so športom v Lučenci
Počas Európskeho týždňa mo-

bility /16.-22.09.2019/ pripra-
vilo mesto Lučenec v spolupráci 
s Informačným centrom Europe 
Direct Lučenec a SAD a.s.  pre 
obyvateľom mesta možnosť 
využívať MHD zadarmo a tým 
podporiť spopularizovanie al-
ternatívnych druhov dopravy, 
ako sú pešia, bicyklová a verej-
ná doprava a zároveň znížiť zá-
vislosť a dopyt po autách.

V rámci Európskeho týždňa 
športu pripravilo mesto Luče-
nec, Informačné centrum Eu-
rope Direct Lučenec a SAD a.s. 
podujatie pod názvom Európ-
sky deň bez áut a so športom, 
ktoré sa konalo 27.09.2019. 

Cieľom podujatia bolo podporiť 
obyvateľov v športovaní a pred-
staviť im význam športovania 
pre ich zdravie. Na Námestí re-
publiky sa stretli športovci 27 
mestských klubov, aby prítom-
ným deťom predviedli svoj druh 
športu. Sprievodným podujatím 
bol trinásty ročník X-fit cup-u, 
finále Slovenského pohára sil-
ných mužov, na inom mieste 
námestia vytvoril úspešný no-
vohradský strongman Milan 
Šuľan nový európsky a sloven-
ský rekord v ťahaní páru auto-
busov. Konečnú bodku za podu-
jatím dalo 500 cyklistov, žiakov 
základných a stredných škôl, 
ktorí sa zúčastnili na propagač-

nej jazde ulicami mesta Lučenec. 
Informačné centrum Europe 
Direct Lučenec pripravilo pre 
návštevníkov vo svojom stán-
ku puzzle, kvízy a návštevníci 
získali tiež informácie o mobi-
lite, cyklotrasách a turistických 
chodníkov v regióne.
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Európsky deň bez áut a so športom v Lučenci - fotogaléria
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Novinky z EÚ 
Komisia zaregistrovala 
3 nové európske iniciatívy 
občanov a jednu označila 
za právne neprípustnú 

Európska komisia rozhodla, že zaregistruje 
tieto 3 nové európske iniciatívy občanov: 

•  „Zastavme korupciu v Európe už v zárodku 
neposkytnutím finančných prostriedkov kra-
jinám, ktorých súdnictvo je aj po uplynutí le-
hoty neefektívne“ -  ide o stanovenie lehoty 10 
rokov po pristúpení,  v rámci ktorej bude mož-
né uplatňovať automatické moratórium na 
platby zo štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu pre novopristúpenú krajinu, kým sa ne-
zruší mechanizmus na monitorovanie súdnic-
tva (iniciatíva bude zaregistrovaná 12. 9. 2019)

•  „Opatrenia na riešenie naliehavých problé-
mov v oblasti klímy“ - EÚ by mala podľa tejto 
občianskej iniciatívy upraviť svoje ciele v rám-
ci Parížskej dohody tak, aby sa do roku 2030 
emisie skleníkových plynov znížili o 80 % a 
aby sa do roku 2035 dosiahla nulová bilancia 
emisií skleníkových plynov, zodpovedajúcim 
spôsobom upraviť európske právne predpisy 
v oblasti klímy, iniciatíva uvádza aj zavedenie 
mechanizmu kompenzácie uhlíka na hrani-
ciach EÚ, podpis zmlúv o voľnom obchode s 
partnerskými krajinami na základe monitoru 
opatrení v oblasti klímy a bezplatné vzdeláva-
cie materiály o účinkoch zmeny klímy (iniciatí-
va bude zaregistrovaná 23. 9. 2019)

• „Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľ-
nohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdra-
vé životné prostredie“ – iniciatíva požaduje, 
aby Komisia navrhla právne akty na postupné 
ukončenie používania syntetických pesticí-
dov do roku 2035, na obnovenie biodiverzity 
a podporu poľnohospodárov v procese trans-
formácie (iniciatíva bude zaregistrovaná 30. 9. 
2019)

Európsky systém satelitnej nav-
igácie Galileo využíva už miliar-
da používateľov smartfónov

Počet používateľov smartfónov na celom svete, 
ktorí využívajú európsky systém satelitnej na-
vigácie Galileo, zajtra dosiahne miliardu. Tento 
míľnik sa prekrýva s 15. výročím vzniku Agentú-
ry pre európsky globálny navigačný satelitný sys-
tém (GSA), ktorá je kľúčovým partnerom Komisie 
pri prevádzkovaní systému Galileo. Od decembra 
2016 poskytuje Galileo „počiatočné služby“, kto-
ré pomocou signálov na presné určovanie polo-
hy, navigáciu a určovanie času už teraz zlepšujú 
každodenný život občanov a podnikov. Európ-
sky kozmický priemysel, ktorý je v hodnotovom 
vyjadrení 2. najväčším na svete. Na zachovanie 
a ďalšie upevnenie vedúcej pozície EÚ v oblasti 
vesmíru navrhla Komisia v nasledujúcom dlho-
dobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 vyčle-
niť 16 miliárd EUR na vesmírny program.

V čom nám pomáha Galileo?
V Európe sú všetky nové modely vozidiel, ktoré 

sú schválené pre trh, vybavené systémom eCall, 
ktorý využíva systém Galileo na oznámenie po-
lohy vozidla záchranným službám. Od tohto roku 
je systém Galileo integrovaný aj do digitálnych 
tachografov nákladných automobilov. Galileo 
poskytuje kľúčovú pátraciu a záchrannú službu 
(SAR), vďaka ktorej sa čas potrebný na zistenie 
polohy osoby vybavenej vysielačom núdzového 
signálu znížil na menej než 10 minút. Vďaka Ga-
lileu sa presnosť lokalizácie zlepšila z 10 km na 
menej než 2 km. 
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Únia naďalej vedie celosvetový 
boj proti zmene klímy 

Európska komisia prijala 
oznámenie, v ktorom opätov-
ne potvrdila záväzok EÚ zvýšiť 
ambície v oblasti klímy. V rámci 
príprav na samit o opatreniach 
v oblasti klímy, ktorý organizu-
je generálny tajomník OSN 23. 
septembra v New Yorku, Komi-
sia pripomína, že Európska únia 
stojí na čele globálnych opat-
rení v oblasti klímy, pričom na 
domácom trhu koná jednotne, 
rýchlo a rozhodne. EÚ v rám-
ci svojich záväzkov vyplývajú-
cich z Parížskej dohody prijala 
už viaceré konkrétne opatrenia. 
Podľa zverejneného osobitné-
ho prieskumu Eurobaromet-
ra 92 % Európanov podporu-
je klimaticky neutrálnu EÚ do 
roku 2050 a 93 % občanov EÚ 
považuje zmenu klímy za vážny 
problém. 

Niektoré zo zistení 
pre Slovensko:

• viac ako tri štvrtiny respon-
dentov považuje klimatické 
zmeny za „veľmi vážny“ prob-
lém: SK 78 %, EÚ 79 %) 

• dve tretiny respondentov 
(SK 66 %, čo je nárast o viac 
ako 22 percentuálnych bodov 
a viac ako priemer EÚ - 60 %) 
tvrdia, že v posledných 6 me-
siacoch osobne podnikli kro-
ky na boj proti klimatickým 
zmenám

• podiel respondentov, ktorí 
pravidelne používajú alterna-
tívy šetrné k životnému pros-
trediu nahrádzajúce ich súk-
romné vozidlo, sa tiež zvýšil 
o 11 percentuálnych bodov na 
29%, (EÚ 37 %)

• veľká väčšina respondentov 

na Slovensku sa domnieva, 
že je dôležité, aby ich vláda 
stanovila ciele na zvýšenie 
množstva využívanej energie 
z obnoviteľných zdrojov do 
roku 2030 (SK 89 % , EÚ 92 
%) a poskytovala podporu na 
zlepšenie energetickej účin-
nosti do roku 2030 (SK 88 %, 
EÚ 89 %). 

• viac ako 9 z 10 respondentov 
(91 %, EÚ 92 %) podporuje 
cieľ, aby sa EÚ stala do roka 
2050 klimaticky neutrálnou.

• 53 % respondentov uviedlo, 
že EÚ musí zabezpečiť prí-
stup k energiám pre všetkých 
občanov (EÚ 61 %) 

• 44 % respondentov podporu-
je viac investícií do obnoviteľ-
ných zdrojov energie (EÚ 60 
%)

• v rámci energetických pri-
orít Únie na nasledujúcich 
10 rokov 42 % slovenských 
respondentov považuje za 
dôležité udržať ceny energií 
na čo najnižšej možnej ceno-
vej úrovni (EÚ 37 %), 37 % 
respondentov požaduje zní-
žiť celkovú spotrebu energií 
v EÚ (EÚ 30 %), 21 % požadu-
je znížiť dovoz energií (EÚ 13 
%), 32 % investovať do rozvo-
ja technológií na výrobu čistej 
energie (EÚ 47 %) 

• 74 % respondentov pozná 
energetické štítky EÚ (EÚ 79 
%), 86 % z nich tieto štítky 
ovplyvnili pri nákupe elek-
trických spotrebičov  
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Viac než 100 subjektov sa zaviaže používať 
do roku 2025 v nových výrobkoch 10 
miliónov ton recyklovaných plastov 

Viac ako 100 subjektov z ve-
rejného a súkromného sektora 
zastupujúcich celý hodnotový 
reťazec plastov podpísala vy-
hlásenie Aliancie pre plasty v 
obehovom hospodárstve, kto-
rým sa majú podporiť dobrovoľ-
né kroky na zabezpečenie dobre 
fungujúceho trhu EÚ s recyklo-
vanými plastmi. Vo vyhlásení sa 
objasňuje, ako aliancia do roku 
2025 dosiahne cieľ zvýšenia 
objemu recyklovaných plastov, 
ktoré sa v Európe každý rok po-
užijú na výrobu nových výrob-
kov, na 10 miliónov ton. Tento 
cieľ stanovila Európska komisia 
vo svojej Stratégii pre plasty z 
roku 2018 v snahe zvýšiť mieru 
recyklovania plastov v Európe. 
Vo vyhlásení participujúce sub-
jekty mimo iného aj vyzývajú na 
prechod k nulovému množstvu 
plastového odpadu v prírode a 
nulovému skládkovaniu. Popri-
tom sa vo vyhlásení stanovujú 
konkrétne opatrenia na dosiah-
nutie tohto cieľa, ako napríklad:

• zlepšiť dizajn plastových vý-
robkov tak, aby sa zvýšila ich 

recyklovateľnosť a zväčšil po-
diel recyklovaných plastov, 
ktoré obsahujú, 

• identifikovať nevyužitý poten-
ciál, pokiaľ ide o rozsiahlejší 
zber plastového odpadu, jeho 
triedenie a recykláciu v celej 
EÚ, ako aj medzery v investí-
ciách, 

• vypracovať program výskumu 
a vývoja v oblasti obehového 
využívania plastov, 

• zaviesť transparentný a spo-
ľahlivý monitorovací systém 
na sledovanie všetkých tokov 
plastového odpadu v EÚ.
Vyhlásenie aliancie zostane na 

webovom sídle Komisie prí-
stupné pre ďalšie subjekty, kto-
ré by ho v budúcnosti chceli 
podpísať. Záujmovým združe-
niam a podnikom sa zároveň 
adresuje výzva, aby predložili 
dobrovoľné záväzky týkajúce sa 
intenzívnejšieho využívania ale-
bo výroby recyklovaných plas-
tov. Ďalšie informácie možno v 
prípade záujmu získať na adre-
se: GROW-ENV-RPLASTICS-
PLEDGE@ec.europa.eu.

STÁŽE v SR 
Ambrela hľadá 
stážistky 
alebo stážistov 

Dokedy: 8. november 2019
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - dohodou

Platforma rozvojových orga-
nizácií – Ambrela zastrešuje 27 
prevažne mimovládnych orga-
nizácií na Slovensku, ktoré sa 
venujú rozvojovej spolupráci, 
humanitárnej pomoci, globál-
nemu rozvojovému vzdelávaniu 
a trvalo udržateľnému rozvoju 
doma alebo v zahraničí a zastu-
puje ich spoločné záujmy na do-
mácej pôde i v zahraničí. V sú-
časnosti sa do pracovného tímu 
organizácie hľadajú záujemco-
via o stáž vo viacerých oblas-
tiach pôsobnosti organizácie.

Rozvojová spolupráca

Náplň práce:
• spolu-organizácia podujatí 

pre mimovládne organizácie, 
firmy a verejnú správu

• spoluúčasť na stretnutiach s 
aktérmi verejnej správy, s fir-
mami či pracovníkmi MVO

• tvorba a spracúvanie zápisov 
a akčných bodov zo stretnutí

• a iné

Pokračovanie na ďalšej strane
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Požaduje sa aktuálne štúdium 
na VŠ v odbore spoločenských 
alebo ekonomických vied, veľmi 
dobrá úroveň angličtiny, nadše-
nie pre medzinárodné vzťahy a 
spoločenské dianie, zodpoved-
nosť, a ďalšie.

Všetky potrebné informácie  
o stáži nájdeš TU.

Globálne vzdelávanie
Náplň práce:

• prieskum v oblasti Public – 
Private – NGO partnerstiev

• spolu-organizácia podujatí 
pre mimovládne organizácie, 
firmy a verejnú správu

• spoluúčasť na stretnutiach s 
aktérmi verejnej správy, s fir-
mami či pracovníkmi MVO

• a iné

Požaduje sa aktuálne štúdium 
na VŠ v odbore spoločenských, 
ekonomických vied alebo pe-
dagogiky, veľmi dobrá úroveň 
angličtiny, nadšenie pre vzde-
lávanie, medzinárodné vzťahy a 
spoločenské dianie, zodpoved-
nosť, a ďalšie.

Všetky potrebné informá-
cie o stáži nájdete na: http://
mladez.sk/wp-content/uplo-
ads/2019/10/Ambrela_Rozvo-
jova_spolupraca.pdf.

V oboch prípadoch ide o ne-
platenú, dobrovoľnícku stáž v 
záujmovom združení v trva-
ní minimálne 3 mesiace. Deadli-
ne pre prihlasovanie sa záujem-
cov o niektorú z ponúkaných 
stáží je 8. november 2019.

Grantový pro-
gram 

“Active citizens 
fund Slovakia” 

Uzávierka: 22. január 2020
Maximálna výška grantu:
120 000 eur

Active Citizens Fund – Slova-
kia je grantový program zame-
raný na posilnenie občianskej 
spoločnosti, podporu aktívneho 
občianstva a zlepšenie postave-
nia zraniteľných skupín na Slo-
vensku.

Cieľom programu je:
• aktívne zapájanie občanov do 

procesu rozhodovania a do 
tvorby verejných politík

• zlepšovanie správy vecí verej-
ných

• posilnenie ochrany ľudských 
práv

• skvalitnenie občianskeho 
vzdelávania

• posilnenie postavenia zrani-
teľných skupín v spoločnosti.

Na prihlasovanie projektov 
slúži nasledovný formulár, de-
adline pre ich registráciu je 22. 
január 2020. Detailnejšie info 
na: https://www.ekopolis.sk/ak-
tuality/otvorili-sme-druhe-ko-
lo-vyziev-programu-active-ci-
tizens-fund 

3. ročník výzvy 
Zeleného vzdeláva-
cieho fondu 
Uzávierka: 20. november 2019
Max. výška grantu: 10 000 eur

Ministerstvo životného pro-
stredia SR vyhlásilo 3. ročník 
výzvy Zeleného vzdelávacieho 
fondu, ktorá sa sústredí na en-
virovzdelávacie iniciatívy. V jej 
rámci budú podporené projekty 
občianskych združení, nezisko-
vých organizácií, záujmových 
združení právnických osôb či 
nadácií zameraných na envi-
ronmentálnu výchovu, vzdelá-
vanie a osvetu.

Témami 3. ročníka výzvy sú:
predchádzanie a zmierňovanie 

nepriaznivých dôsledkov zmeny 
klímy

• zlepšenie kvality ovzdušia
• ochrana biodiverzity
• obehové hospodárstvo
• zdravé a udržateľné budovy

Na prihlasovanie projektov 
slúži formulár, deadline pre 
ich registráciu je 20. november 
2019.

Všetky potrebné informácie 
o výzve nájdeš na: http://www.
zelenyvzdelavacifond.sk/sk/
node/4 

GRANTY SR a EÚ

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ
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Grantový program “Gesto pre mesto” 

Uzávierka: 15. november 2019
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Raiffeisen banka sa v aktuálnej 
edícii svojho grantového progra-
mu “Gesto pre mesto” zameria 
na projekty na zlepšenie svojho 
okolia v oblasti zachovania kul-
túrnych hodnôt, ktoré zároveň 
zlepšia život nám všetkým.

Preto v jeho rámci podporí:
• organizovanie spoločenských, 

kultúrnych aktivít, podujatí, 
na ktorých budú môcť vystú-
piť hudobné a tanečné skupi-
ny, kluby či telesá, ako aj ich 
hostia

• prezentáciu hudobných a ta-
nečných skupín, klubov či te-
lies v komunite

• materiálno-technické vybave-
nie, ktoré bude slúžiť na pod-
poru hudobných a tanečných 
skupín, klubov či telies (hu-
dobné nástroje, kulisy, kroje 
hudobných a tanečných ama-
térskych telies či skupín)

Na prihlasovanie projektov 
slúži formulár, deadline pre 
ich registráciu je 15. november 
2019. Všetky potrebné informá-
cie o programe si môžeš prečítať 
na: https://www.gestopremesto.
sk/o-geste-pre-mesto

Prihlasovanie na European Youth Event 2020
Nepremeškajte prihlasova-

nie na European Youth Event 
#EYE2020, ktoré sa bude ko-
nať 29. - 30. mája v Európskom 
parlamente v Štrasburgu.Na 
webovej stránke EYE2020 sú 
účastníkom k dispozícii dve 
otvorené výzvy.

K programu EYE2020 môžu 
skupiny účastníkov prispieť aj 
aktívne a zapojiť sa do výzvy na 
organizovanie aktivít, ktorá je k 
dispozícii tu. Táto výzva je otvo-
rená do 17. novembra 2019. Naj-
lepšie návrhy budú môcť čerpať 
finančný príspevok EP.

Aktívne podporiť EYE2020 
môžete aj ako dobrovoľník a 

pridať sa k takmer 300-člennej 
skupine mladých a ambicióz-
nych ľudí zo všetkých kútov Eu-
rópy. Okrem jedinečnej a hod-
notnej skúsenosti, dostanete 
príležitosť prispieť k organizácii 
udalosti určenej práve pre vašu 
vekovú kategóriu.

Registrácia skupín bude 
otvorená v januári 2020.

EYE je podujatie, na ktorom 
sa každé dva roky spájajú ti-
síce mladých ľudí z Európskej 

únie i mimo nej, aby sa pode-
lili o svoje názory na budúc-
nosť Európy. Štvrtý ročník sa 
uskutoční v sídle Európskeho 
parlamentu v Štrasburgu. Po 
podujatí sú myšlienky a nápa-
dy mladých ľudí prezentované 
v správe distribuovanej všet-
kým poslancom EP. Navyše, 
niekoľko účastníkov bude mať 
možnosť prezentovať najpo-
krokovejšie nápady priamo 
poslancom v parlamentných 
výboroch na takzvanom „vy-
počutí mládeže“.

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ
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