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AKTIVITY ED LUČENEC
VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE EUROPE 
DIRECT NA TÉMU „BUDÚCNOSŤ EÚ“

Informačné centrum Europe Direct 
Lučenec v spolupráci s mestom Lučenec 
vyhlásilo začiatkom roka 2021 výtvarnú 
súťaž „Budúcnosť EÚ“. Cieľom súťaže 
bolo podnietiť širokú verejnosť, aby 
prostredníctvom výtvarných prác ľubovoľnej 
maliarskej techniky vyjadrili svoj názor na 
aktuálnu tému a zachytili, aká by mala byť 
z ich pohľadu budúca Európska únia. Súťažilo 
sa v 3. kategóriách a verejnosť mohla zaslať 
výtvarné práce do konca februára 2021. 
Do súťaže bolo zaradených 80 kvalitných 
a originálnych prác a porota mala ťažkú 
úlohu pri výbere víťazov v jednotlivých 
kategóriách. V pondelok 08.03. a stredu 
10.03.2021 zasadala porota v zložení Kinga 
Szaboóvá, Marianna Žilková a Peter Kollár 
a vybrala výtvarné diela v nasledovnom 
poradí:

1. KATEGÓRIA (5-10 ROKOV):
1. miesto: Paulína Moravčíková, Lučenec 

- názov diela: Ako vidím Európu ja
2. miesto: Mirka Krpeľanová, Boľkovce 
    názov diela: Zdraví, šťastní a slobodní...
3. miesto: Biana Hanesová, Lučenec 
    - názov diela: Život v Európe

2. KATEGÓRIA (11-17 ROKOV):
1. miesto: Elena Strapková, Lovinobaňa 

- názov diela: Inteligentná budúcnosť EÚ
2. miesto: Michaela Roháčová, Veľký Krtíš 

- názov diela: Vízia
3. miesto: Martin Bodnár, Veľký Krtíš 
    - názov diela: Spojené štáty európske

3. KATEGÓRIA (18-99 ROKOV):
1. miesto: Ema Kováčiková, Fiľakovo 
    - názov diela: Nestrácajme čas
2. miesto: Mgr. Ľubica Mrázová, Komárno 

- názov diela: Vízia budúcnosti 
3. miesto: Ingrid Oravcová, Hrabovo 
    - názov diela: Zdravý svet

Organizátori udelili aj špeciálnu cenu – 
Kolektívy.
ŠPECIÁLNA CENA (URČENÁ PRE 
KOLEKTÍVNE PRÁCE - 5-10 ROKOV) :

trieda 2. B., Súkromná základná škola, 
Gemerská cesta 1, Lučenec
Mená žiakov: Adrian Dováľ, Martin 
Halás, Daniel Nôta 

Výhercom srdečne blahoželáme 
a kontaktovali sme ich ohľadne odovzdania 
cien osobne  alebo poštou. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa zúčastnili našej súťaže 
a tiež veľká vďaka patrí aj porote.

V zmysle štatútu súťaže sa 15.03.2021 
mala začať výstava súťažných prác spojená 
s odovzdávaním cien v Radnici v Lučenci. 
Vzhľadom na súčasnú situáciou spojenú 
s pandémiou COVID-19 sa nekonala výstava 
v plánovanom formáte. Organizátori priniesli 
možnosť pozrieť si ju online formou a to 
na webovej stránke Europe Direct Lučenec 
http://edlucenec.eu/onl ine-vystava-
vytvarnych-prac-sutaze-buducnost-eu/ 
alebo na FB ED Lučenec.
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9. ROČNÍK REGIONÁLNEJ PREHLIADY 
SPEVÁCKYCH SENIORSKÝCH SÚBOROV  
PREBIEHALA ONLINE

Mesto Lučenec a Informačné centrum Europe Direct Lučenec organizuje v rámci Mesiaca 
úcty k starším pod názvom Aktívni seniori v Európe každoročne Regionálnu prehliadku 
speváckych súborov pri denných centrách seniorov, ktorého 9. ročník sa mal konať minulý 
rok v októbri. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nemohlo podujatie organizovať 
v naplánovanom termíne, a preto sa organizátori podujatia rozhodli využiť online priestor 
a priestor v TV Locall a v obmedzenom rozsahu priniesť zaujímavý kultúrny program nielen 
seniorom, ale aj všetkým priaznivcom ľudovej hudby. Podujatie si mohli seniori pozrieť 
buď online alebo v termíne od 22.-28.03.2021 týždeň každý deň od 18.00 hod. na TV Locall. 
https://www.youtube.com/watch?v=3Ei42VPdy18

NOVINKY Z EÚ 
SPOJME SILY NA OCHRANU BIODIVERZITY 
NA CELOM SVETE

ŠTÁTNA POMOC: KOMISIA 

POVOLILA SLOVENSKU VIAC 

AKO MILIARDOVÚ POD-

PORU NA VYSOKOÚČINNÚ 

KOMBINOVANÚ VÝROBU 

ELEKTRINY A TEPLA

Európska komisia schválila, v súlade 
s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, plány 
Slovenskej republiky podporiť výrobu 
elektriny vo vysokoúčinných kogeneračných 
zariadeniach napojených na siete diaľkového 
vykurovania na Slovensku. Slovensko 
oznámilo Komisii svoj plán podporiť 
zariadenia kombinovanej výroby elektriny a 
tepla (KVET) pripojených na siete diaľkového 
vykurovania. 

Cieľom schémy je zvýšiť alebo udržať 
vysokú účinnosť existujúcich kogeneračných 
zariadení, motivovať ich k prechodu z uhlia 
na zemný plyn alebo obnoviteľné zdroje 
a stimulovať investície do nových vysoko 
účinných kogeneračných zariadení.  Podpora 
sa bude poskytovať maximálne 15 rokov 
a celkový rozpočet schémy predstavuje 1 
050 miliónov EUR (70 miliónov EUR ročne). 
Na získanie podpory podľa schémy nie 
sú oprávnené uhoľné zariadenia. Komisia 
posúdila opatrenie podľa pravidiel EÚ 
o štátnej pomoci, najmä podľa usmernení 
z roku 2014 o štátnej pomoci v oblasti 
ochrany životného prostredia a energetiky, 
ktoré členským štátom umožňujú za určitých 
podmienok podporovať vysoko účinnú 
kombinovanú výrobu s cieľom stimulovať 
úspory energie. 

Slovensko preukázalo, že schéma je 
potrebná na povzbudenie investícií do 
vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktoré 
nie sú za súčasných trhových podmienok 
udržateľné. Preto Komisia dospela k záveru, 
že opatrenie je nevyhnutné, pretože bez tejto 
verejnej podpory by k investíciám nedošlo, 
a že úroveň podpory je primeraná cieľu.   Po 
vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa 
dôverného charakteru informácií sa verzia 
rozhodnutí, ktorá nemá dôverný charakter, 
sprístupní v registri štátnej pomoci pod 
číslom veci SA.54318 na webovej stránke 
Komisie venovanej hospodárskej súťaži. 

Pri príležitosti Svetového dňa divej 
prírody Komisia opätovne vyzvala všetky 
svetové  inštitúcie, aby sa vyjadrili v 
prospech prírody a pomohli presvedčiť 
ďalšie vlády, aby zvýšili svoje ambície na 
kľúčovom pätnástom zasadnutí Konferencie 
zmluvných strán Dohovoru o biologickej 
diverzite (COP 15), ktoré sa uskutoční neskôr 
v tomto roku. Presne jeden rok, odkedy 
Komisia založila globálnu koalíciu „Spoločne 
za biodiverzitu“, sa už viac než 200 inštitúcií 
na celom svete – národné parky, výskumné 
centrá a univerzity, prírodovedecké múzeá, 
akváriá, botanické záhrady a zoologické 
záhrady – pripojilo k boju proti strate 
biodiverzity. Cieľom Komisie je zvýšiť počet 
zúčastnených organizácií na viac ako 500. 
Tieto inštitúcie, ktoré sú súčasťou globálnej 
koalície, majú vďaka svojim zbierkam a 
programom vzdelávania a ochrany prírody 
dôležitú úlohu zvyšovať povedomie 
verejnosti o dramatických dôsledkoch krízy 
biodiverzity, ktorej dnes čelíme. Slovensko 
zastupuje päť inštitúcií zameraných 
na skúmanie prírody. Medzi partnerov 
na Slovensku patria: Ústav zoológie 
a Botanický ústav SAV, Slovenské národné 
múzeum, Prírodovedecké fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave aj Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Európska 
komisia sa pripojila k medzivládnej koalícii 
vysokých ambícií (HAC) pre prírodu a 
ľudí, ktorá bola založená na samite „Jedna 
planéta“ v januári tohto roku. Komisia 
prijala minulý rok v rámci európskej 
zelenej dohody svoju stratégiu EÚ v oblasti 
biodiverzity, ktorej cieľom je nasmerovať 
európsku biodiverzitu na cestu obnovy do 
roku 2030. Zaväzuje sa v nej vytvoriť v celej 
EÚ väčšiu sieť účinne riadených chránených 
oblastí pokrývajúcich 30 % pevniny a 30 % 
morí, pričom tretina tejto plochy bude prísne 
chránená. Komisia v súčasnosti pracuje na 
usmerňujúcich kritériách zriadenia týchto 
oblastí.
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PRIORITY 
PROGRAMU 
ERASMUS+ 
NA NAJBLIŽŠÍCH

SEDEM ROKOV
Národná agentúra programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) spolu s  
Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre 
mládež a šport (IUVENTA) intenzívne pripravujú 
implementáciu nového programu Erasmus+ 
2021 – 2027 na Slovensku. Program, pre ktorý bol 
doposiaľ zo zdrojov Európskej únie vyčlenený 
rozpočet v celkovej výške vyše 26 miliárd eur na 
sedemročné obdobie, avizoval mnohé novinky 
a rozšírené príležitosti v oblasti vzdelávania, 
mládeže a športu pre všetky skupiny učiacich 
sa, pedagogických či odborných zamestnancov 
či vzdelávacie organizácie v oblasti vzdelávania 
dospelých. Jednou z dôležitých noviniek 
programu Erasmus+  je určenie štyroch nových 
horizontálnych priorít, ktoré reflektujú aktuálne 
dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí 
inklúzia a diverzita, digitálna transformácia, 
environmentálna udržateľnosť a klimatické 
ciele a aktívna participácia.

Program Erasmus+ je považovaný za 
jednu z najúspešnejších európskych iniciatív 
a stáva sa kľúčovým pri budovaní Európskeho 
vzdelávacieho priestoru do roku 2025 či 
dôležitou súčasťou Európskeho programu 
zručností  a implementácii Stratégie EÚ 
pre mládež na roky 2019 – 2027. Cieľom 
tohto programu je tak mobilizovať sektory 
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže 
a športu v záujme rýchlej obnovy a budúceho 
rastu, podporiť partnerstvá v oblasti zručností, 
zvyšovať kvalifikácie, rekvalifikovať sa a 
umožniť ľuďom učiť sa počas celého života. 
Obe agentúry budú postupne informovať 
o všetkých novinkách a výzvach aj o novom 
programe na webstránke www.erasmusplus.
sk a na oficiálnych webstránkach Európskej 
komisie.

KOMISIA NAVRHUJE DIGITÁLNE 
ZELENÉ OSVEDČENIE

Európska komisia predložila návrh 
na vytvorenie digitálneho zeleného 
osvedčenia s cieľom uľahčiť bezpečný 
voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas 
pandémie COVID-19. Digitálne zelené 
osvedčenie (zaužívané aj ako COVID 
pas) bude dôkazom o tom, že osoba bola 
zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, má 
negatívny výsledok testu, alebo ochorenie 
COVID-19 prekonala. Bude k dispozícii 
bezplatne v digitálnom alebo papierovom 
formáte. Bude obsahovať kód QR na 
zaistenie bezpečnosti a pravosti certifikátu. 
Komisia vybuduje digitálnu bránu, aby 
bolo možné overiť všetky osvedčenia 
v celej EÚ, a bude podporovať členské 
štáty pri technickej realizácii osvedčení. 
Členské štáty budú naďalej zodpovedné 
za rozhodnutie o tom, od ktorých 
obmedzení v oblasti verejného zdravia 
vzťahujúcich sa na cestujúcich upustia, ale 
takéto výnimky budú musieť uplatňovať 
rovnakým spôsobom aj na cestujúcich, 
ktorí sú držiteľmi digitálneho zeleného 
certifikátu.   Pri cestovaní v EÚ by nárok na 
digitálne zelené osvedčenie mali mať všetci 
občania – očkovaní aj neočkovaní. S cieľom 
zabrániť diskriminácii osôb, ktoré nie sú 
očkované, Komisia navrhuje vytvoriť nielen 
interoperabilné potvrdenie o očkovaní, 

ale aj potvrdenie o teste na COVID-19 a 
potvrdenie pre osoby, ktoré sa prekonali 
ochorenie COVID-19. Osvedčenia budú 
obsahovať obmedzený súbor informácií, 
ako je meno a priezvisko, dátum narodenia, 
dátum vydania, príslušné informácie o 
očkovacej látke/teste/prekonaní ochorenia 
a jedinečný identifikátor. Tieto údaje 
možno kontrolovať iba na účel potvrdenia 
a overenia pravosti a platnosti osvedčenia. 
Digitálne zelené osvedčenie bude platné 
vo všetkých členských štátoch EÚ a k 
jeho používaniu môže pristúpiť aj Island, 
Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. 
Systém digitálnych zelených osvedčení je 
dočasným opatrením. Pozastaví sa, keď 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
vyhlási koniec medzinárodnej núdzovej 
situácie v oblasti zdravia v súvislosti s 
ochorením COVID-19. Aby bol tento návrh 
do leta pripravený, musí ho urýchlene 
prijať Európsky parlament a Rada. Zároveň 
musia členské štáty zaviesť rámec dôvery a 
technické normy dohodnuté v rámci siete 
elektronického zdravotníctva, aby sa 
zabezpečila včasná realizácia digitálnych 
zelených osvedčení, ich interoperabilita a 
úplný súlad s ochranou osobných údajov. 
Cieľom je, aby technická práca a návrh boli 
dokončené v nadchádzajúcich mesiacoch.
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ÚSPECH NÁSTROJA SURE PRI OCHRANE 
PRACOVNÝCH MIEST A PRÍJMOV

Európska komisia uverejnila svoje prvé 
predbežné posúdenie vplyvu nástroja 
SURE vo výške  100 miliárd eur určeného 
na ochranu pracovných miest a príjmov 
postihnutých pandémiou Covid-19. V správe 
sa uvádza, že nástroj SURE úspešne zmiernil 
závažné sociálno-ekonomické dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19. V správe 
Komisie sa uvádza, že v roku 2020 bolo vďaka 
nástroju podporených 25 až 30 miliónov ľudí. 
To predstavuje približne štvrtinu celkového 
počtu zamestnaných osôb v 18 prijímajúcich 
členských štátoch. Takisto sa v nej odhaduje, 
že nástroj SURE využilo 1,5 až 2,5 milióna 
firiem postihnutých pandémiou COVID-19, 
čo im umožnilo neprepúšťať svojich 
zamestnancov. Vďaka vysokému úverovému 

ratingu EÚ členské štáty ušetrili použitím 
nástroja SURE približne 5,8 miliardy eur na 
úrokových platbách v porovnaní s tým, ak 
by samy vydali štátny dlh. Budúce úhrady 
pravdepodobne prinesú ďalšie úspory. Zo 
spätnej väzby od príjemcov vyplýva, že 
podpora z nástroja SURE zohrala dôležitú 
úlohu pri vytváraní ich režimov skráteného 
pracovného času a pri zvyšovaní ich pokrytia 
a objemu. Nástroj SURE je základným prvkom 
komplexnej stratégie EÚ v oblasti ochrany 
občanov a zmierňovania výrazne negatívnych 
sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie 
ochorenia COVID-19. Poskytuje finančnú 
podporu vo forme úverov, ktoré poskytuje 
EÚ za výhodných podmienok členským 
štátom na financovanie vnútroštátnych 
režimov skráteného pracovného času a iných 
podobných opatrení, ktoré sú zamerané 
na zachovanie zamestnanosti a podporu 
príjmov, najmä pre samostatne zárobkovo 
činné osoby, ako aj určité opatrenia súvisiace 
so zdravím. Komisia doteraz navrhla celkovú 
finančnú podporu vo výške 90,6 miliardy eur 
pre 19 členských štátov. V rámci nástroja 
SURE je stále možné sprístupniť finančnú 
pomoc vo výške viac ako 9 miliárd eur a 
členské štáty môžu stále predkladať žiadosti 
o podporu. Komisia je pripravená posúdiť 
dodatočné žiadosti členských štátov v 
reakcii na opätovný výskyt infekcií COVID-19 
a nové obmedzenia.

KOMISIA UVEREJNILA ŠTÚDIU O ZMYSLOVÝCH 
ROZDIELOCH V POTRAVINOVÝCH VÝROBKOCH

Európska komisia uverejnila výsledky 
druhej časti štúdie Spoločného výskumného 
centra  (JRC), ktorá porovnávala kvalitu 
potravinových výrobkov predávaných pod 
rovnakou značkou v rámci celej EÚ. Prvá časť 
štúdie uverejnená v roku 2019 bola zameraná 
na rozdiely v zložení potravinových 
výrobkov. Z informácií na obaloch sa 
v približne jednej tretine výrobkov zistili 
rozdiely v zložení. Cieľom predloženej druhej 
časti štúdie bolo zistiť, či tieto rozdiely 
v zložení môžu byť vnímané ľudským 
zmyslami.   Zistenia podporili tvrdenie, 

ERASMUS+: VIAC AKO 
28 MILIÁRD EUR NA 
PODPORU MOBILITY  
A VZDELÁVANIA 
PRE VŠETKÝCH 
V EURÓPSKEJ ÚNII 
I MIMO NEJ
 Komisia prijala prvý ročný pracovný 
program Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027. 
Z nového a prepracovaného programu, kto-
rý disponuje rozpočtom vo výške 26,2 mi-
liardy eur (v porovnaní so 14,7 mld. eur v 
období 2014 – 2020), sa budú financovať 
projekty vzdelávacej mobility a cezhraničnej 
spolupráce určené 10 miliónom Európanov 
všetkých vekových skupín a z akéhokoľvek 
prostredia. Program pritom v súlade s ví-
ziou európskeho vzdelávacieho priestoru v 
ešte väčšej miere zdôrazňuje inklúziu, zelenú 
transformáciu a prechod na digitálnu tech-
nológiu. Okrem toho program Erasmus+ pod 
vplyvom pandémie podporí odolnosť systé-
mov vzdelávania a odbornej prípravy.

Prijatie ročného pracovného programu 
pripravuje pôdu pre prvé zverejnené výzvy na 
predkladanie návrhov v rámci nového 
programu Erasmus+. Každý verejný alebo 
súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže 
a športu môže požiadať o financovanie 
cez národné agentúry programu Erasmus+ so 
sídlom vo všetkých členských štátoch EÚ 
a tretích krajinách, ktoré sú pridružené k 
tomuto programu. Nový program Erasmus+ 
poskytuje príležitosti na študijné pobyty v 
zahraničí, stáže, učňovskú prípravu a výmeny 
zamestnancov vo všetkých oblastiach 
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a 
športu. Je určený žiakom, vysokoškolským 
študentom a študentom odborného 
vzdelávania a prípravy, vzdelávajúcim 
sa dospelým, mládežníckym výmenám, 
pracovníkom s mládežou a športovým 
trénerom. Okrem mobility, ktorá predstavuje 
70 % rozpočtu, nový program Erasmus+ 
investuje aj do projektov cezhraničnej 
spolupráce. Hlavnými prvkami programu 
Erasmus+ na roky 2021 – 2027 sú: Inkluzívny 
Erasmus+, Digitálny Erasmus+, Zelený 
Erasmus+ a Erasmus+ pre mladých ľudí

že rozdiely v potravinových výrobkoch sa 
neriadia geografickým modelom. Výsledky, 
ktoré boli predstavené, zároveň ukazujú, 
že zmyslové rozdiely sú jasne citeľné, ak 
existujú veľké rozdiely v zložení výrobku. 
Napríklad významné rozdiely v obsahu cukru 
v raňajkových obilninách možno vnímať 
ako ovplyvňujúce celkovú sladkosť výrobku. 
Naopak, keď boli rozdiely v zložení malé, 
odborníci ich nemohli vnímať, napríklad 
menšie rozdiely v obsahu tuku v zemiakových 
lupienkoch. Celkovo sa zistili zmyslové 
rozdiely v 10 z 20 testovaných výrobkov.
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KOMISIA VÍTA OTVORENIE PROGRAMU EU4HEALTH
Komisia víta otvorenie programu 

EU4Health, ktorý začal platiť a znamená 
uvoľnenie 5,1 mld. eur na zvýšenie odolnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti a podporu 
inovácií v sektore zdravotníctva.

Program EU4Health významne prispeje 
k obnove po pandémii COVID-19 zlepšením 
zdravia obyvateľstva EÚ, podporou boja 
s cezhraničnými zdravotnými hrozbami a 
zlepšením pripravenosti a schopnosti EÚ 
reagovať na ďalšie možné zdravotné krízy v 
rámci budúcej Európskej zdravotnej únie.

EU4Health je doposiaľ najväčším 
programom EÚ v oblasti zdravia čo do 
objemu financií a bude finančne pomáhať 
krajinám EÚ, zdravotníckym organizáciám a 
mimovládnym organizáciám.

Cieľom EU4Health je:
•	 zlepšiť a podporiť zdravie v Únii,
•	 chrániť obyvateľov Únie pred závažnými 

cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
•	 zlepšiť dostupnosť, prístupnosť 

a cenovú dostupnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a produktov 
dôležitých v krízovej situácii,

•	posilniť systémy zdravotnej 
starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a 
zefektívniť využívanie zdrojov.

EU4Health bude realizovať nová výkonná 
agentúra – Výkonná agentúra pre zdravie 
a digitalizáciu, ktorá svoju činnosť začne 1. 
apríla.

SÚŤAŽE V SR A EÚ 

NOVINÁRI A NOVINÁRKY SA MÔŽU UCHÁDZAŤ O CENU 
LORENZA NATALIHO ZA ŽURNALISTIKU 2021

Je tu ďalší ročník prestížnej súťaže o cenu 
Lorenza Nataliho za žurnalistiku. Prihlasovať 
sa možno do 18. apríla 2021. Táto cena sa 
pod záštitou Európskej komisie udeľuje 
novinárom z celého sveta za ich odvážne 
spravodajstvo a príbehy o ľuďoch a planéte, 
ktoré poukazujú na niektoré z najväčších 
výziev dneška a upozorňujú na inšpirujúce 
spôsoby ich riešenia. Lehota na zaslanie 
prihlášok sa končí 18. apríla 2021. Víťazi 
získajú 10 000 eur.

ZAMERANIE NA UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
Cenou Lorenza Nataliho za žurnalistiku sa 

už takmer tri desaťročia oceňujú kvalitné a 
odvážne správy o pálčivých otázkach, ako sú:
•	 boj proti nerovnosti a chudobe a 

vytváranie pracovných miest;
•	 podpora udržateľného rozvoja, ktorý 

rešpektuje ľudí a planétu;
•	 ochrana životného prostredia, 

biodiverzity a klímy;
•	 pripojenie ľudí k internetu a pomoc pri 

podnikaní online;
•	 zlepšovanie prístupu k vzdelávaniu, 

odbornej príprave a zdravotnej 
starostlivosti;

•	 posilňovanie mieru, demokracie a 
ľudských práv.

• Kto sa môže prihlásiť?
• Ak ste novinár alebo novinárka, môžete sa 

prihlásiť v jednej z týchto 3 kategórií:
•	 Hlavná cena: za príspevok uverejnený v 

médiu so sídlom v jednej z partnerských 
krajín Európskej únie;

•	 Európska cena: za príspevok uverejnený 
v médiu so sídlom v členskom štáte 

Európskej únie;
•	 Cena pre najlepšieho začínajúceho 

novinára: za príspevok od novinára 
mladšieho ako 30 rokov uverejnený 
v médiu so sídlom v členskom štáte 
Európskej únie alebo v niektorej z jej 
partnerských krajín.

AKO SA MOŽNO PRIHLÁSIŤ?
Prihlásiť sa môžete online . Prihlášky 

môžete podávať od 1. marca do 18. apríla 
2021 do 23:59 hod. (SEČ).

KTO VYBERÁ VÍŤAZOV?
Víťazov z každej kategórie vyberá veľká 

porota zložená z uznávaných novinárov a 
odborníkov na medzinárodný rozvoj z celého 
sveta.

Víťaz z každej kategórie dostane 10 000 
eur. Víťaz ceny pre najlepšieho začínajúceho 
novinára navyše získa možnosť vyskúšať si 
prácu v jednom z partnerských médií.

Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom 
odovzdávaní ceny Lorenza Nataliho za 
žurnalistiku.
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Európsky parlament každoročne udeľuje 
Cenu európskeho občana za výnimočné 
výkony v oblasti podpory vzájomného 
porozumenia a užšej integrácie medzi 
občanmi členských štátov EÚ.

EURÓPSKY PARLAMENT UDEĽUJE 
OCENENIE ZA VÝNIMOČNÝ PRÍNOS V 
TÝCHTO OBLASTIACH:
• projekty podporujúce lepšie vzájomné 

porozumenie a užšiu integráciu medzi 
občanmi členských štátov alebo 
cezhraničnú či nadnárodnú spoluprácu v 
rámci Európskej únie,

• projekty zahrňujúce dlhodobú 
cezhraničnú alebo nadnárodnú kultúrnu 
spoluprácu, ktorá prispieva k posilneniu 
európskeho ducha,

• projekty, ktoré súvisia s aktuálnym 
európskym rokom (ak je to možné),

• projekty, ktoré sú konkrétnym prejavom 
hodnôt zakotvených v Charte základných 
práv Európskej únie. 

O Cenu európskeho občana sa môžu 
uchádzať samotní občania, skupiny 
občanov, združenia alebo organizácie v 
súvislosti s projektmi, ktoré zrealizovali, 
alebo na ňu môžu nominovať iného občana, 
skupinu, združenie alebo organizáciu. 
Právo predkladať nominácie majú aj 
poslanci Európskeho parlamentu, pričom 
každý poslanec môže predložiť jednu 
nomináciu ročne. Prihláste sa alebo niekoho 
nominujte TU. Termín prihlasovania bol 
predĺžený do 29. apríla 2021.
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