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AKTIVITY ED LUČENEC

EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT A SO ŠPORTOM, NOČNÝ 
BEH MESTA LUČENEC – V RÁMCI EURÓPSKEHO 
TÝŽDŇA MOBILITY V MESTE LUČENEC

Európsky týždeň mobility pre-
bieha každý rok od 16. do 22. sep-
tembra a umožňuje mestám či 
obciam vyskúšať si alternatívy 
trvalo udržateľnej dopravy. Moti-
vovaním jednotlivcov, aby si volili 
udržateľné spôsoby dopravy, ako 
sú verejná hromadná doprava, 
pešia chôdza či cyklodoprava, 
môžeme znížiť emisie uhlíka, 
zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť 
z mestských častí príjemnejšie 
miesta pre život a prácu.

Výročná téma EURÓPSKEHO 
TÝŽDŇA MOBILITY na rok 2021 
je „Bezpečne a zdravo udržateľ-
nou dopravou“. Výber tohtoroč-
nej témy vzdáva hold ťažkostiam, 
ktoré Európa - a svet - pociťovali 

počas pandémie COVID-19.
Mesto Lučenec si pre občanov 

pripravilo sériu podujatí a akcií, 
ktorými sme sa aj tento rok za-
pojili do Európskeho týždňa mo-
bility a podporili tak kampaň za 
udržateľnejšiu formu dopravy. 
Pripravené boli podujatia, ale aj 
sprievodné akcie. 

Na lučeneckých základných 
školách sa postupne predstavili 
športové kluby. V roku 2021 to boli 
Akapo, Wanted, Hockey club, Fut-
sal klub, Junior judo klub, Novo CK 
a Dance Attack. Pre cestujúcich 
bola taktiež pripravená bezplat-
ná mestská hromadná doprava. 
Počas stredy 22.9.2021 tak mohli 
cestovať mestom úplne zadarmo. 

Európsky deň bez áut a so 
športom v Lučenci a Nočný beh 
sa konal 22.09.2021 pri Synagó-
ge v Lučenci. Návštevníci mohli 
od 17.00 hod. vidieť cyklotrialo-
vú show CK novotrial Lučenec, 
mohli sa zúčastniť cyklistického 
okruhu mestom Lučenec. Naše 
centrum Europe Direct sa zú-
častnilo tohto podujatia aj osob-
ne prostredníctvom stánku, kde 
sme prezentovali publikácie EÚ 
zameranú na relevantnú oblasť. 
Na podujatí nechýbal bufet a Te-
atroBus.

Štart nočného behu mesta 
Lučenec sa konal od 19.00 hod. 
spred synagógy. Prvý ročník Noč-
ného behu mestom Lučenec sa 

skutočne vydaril. Hovoria o tom 
ohlasy pretekárov, ktoré boli 
iba pozitívne. Preteky boli ur-
čené pre všetkých rekreačných 
športovcov, ktorých baví zdravý 
životný štýl. Zaujímavá bola aj 
trať, ktorá viedla takmer celým 
mestom Lučenec. Viac ako 300 
bežcov absolvovalo približne 
5,6-kilometrovú trať, ktorá za-
hŕňala skoro všetky dominanty 
mesta a to všetko za tmy pri ve-
rejnom osvetlení.

Na podujatí nechýbala hudba 
v podobe skupiny FourPlayers a 
lučeneckých DJ´s. Organizátormi 
behu boli mesto Lučenec a Infor-
mačné centrum EUROPE DIRECT 
Lučenec.
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

Z iniciatívy Rady EÚ si od roku 
2001 dňa 26. septembra v mno-
hých krajinách Európy ľudia pri-
pomínajú Európsky deň jazykov. 
Cieľom tohto európskeho dňa je 
upozorniť na dôležitosť  štúdia ja-
zykov, zvyšovanie medzikultúrne-
ho povedomia, podpora kultúrnej 
a jazykovej rozmanitosti Európy, 
ktorú treba zachovávať, chrániť a 
zveľaďovať.

Naše informačné centrum osla-
vovalo tento deň v spolupráci so 

študentmi 1. ročníka Obchod-
nej akadémie v Lučenci v piatok 
24.09.2021 prostredníctvom in-
teraktívnych súťaží. Študenti si 
mohli vyskúšať využívanie jazykov 
v praxi – rozpoznávanie cudzieho 
jazyka cez posluch, vyplňovanie 
testu o znalostiach jazykov a tiež 
vyplňovanie jazykovej krížovky v 
24 oficiálnych jazykoch EÚ zame-
ranú na rýchlosť. Všetci študentov 
získali upomienkové predmety 
Europe Direct Lučenec.

OTVORENIE INFORMAČNÉHO CENTRA 
EUROPE DIRECT LUČENEC

Od 01.05.2021 začala fungo-
vať nová generácia približne 424 
centier EUROPE DIRECT v celej 
EÚ. Nová sieť centier EUROPE 
DIRECT prinesie Európsku úniu, 
jej politiky a hodnoty do všet-
kých kútov Európy a takisto vy-
tvoria dôležité prepojenie medzi 
inštitúciami EÚ a občanmi, po-
môžu vysvetliť, ako Európa bo-
juje proti pandémii COVIDu-19, 
podporuje obnovu prostredníc-
tvom nástroja NextGeneratio-
nEU a rieši ekologickú a digitál-
nu transformáciu.

Centrá budú poskytovať včas-
né a objektívne informácie o 
európskych záležitostiach, budú 
sa usilovať aj o spoluprácu s 
občanmi, pokiaľ ide o stav a bu-
dúcnosť Európskej únie. Úloha a 
mandát centier EUROPE DIRECT 
sa v porovnaní s predchádzajúci-
mi generáciami zmodernizovali. 

Nová generácia zorganizuje dia-
lógy s občanmi a celý rad parti-
cipatívnych podujatí, napríklad v 
rámci Konferencie o budúcnosti 
Európy, a prispeje k rozvoju eu-
rópskej verejnej sféry. Tieto cen-
trá ponúknu miestnym médiám 
relevantný obsah o politikách 
a prioritách EÚ a zapoja ich do 
svojich činností, aby pomohli 
Komisii sledovať miestne horúce 
témy spojené s politikami EÚ.

Na Slovensku budú fungovať 
centrá v 12 mestách, jedným 
z centier bude aj centrum Eu-
rope Direct Lučenec, ktoré bolo 
30.09.2021 slávnostne otvorené 
za účasti predstaviteľov mesta 
Lučenec, Zastúpenia Európskej 
komisie v SR, Európskeho par-
lamentu – Kancelárie na Sloven-
sku a širokej verejnosti. Sláv-
nostné otvorenie bolo spojené  
s ďalšou významnou udalosťou 

celoeurópskeho rozmeru a to vý-
stavou komiksu Bitky pri Lučen-
ci z roku 1451, ktorá významnou 
mierou vstúpila nielen do dejín 
mesta Lučenec, ale aj európskej 
histórie. V programe vystúpila 
dobová hudba PRASTROM a OZ 
SHŠ BEREZUN, ktoré predviedlo 
dobové ukážky bojov.

Hostiteľskou štruktúrou toh-
to centra od roku 2013 je mesto 
Lučenec. Mesto Lučenec bolo 
rámci výzvy Európskej komisie 
na výber partnerov na vykoná-
vanie činností centier Europe 
Direct úspešné a získalo dôve-
ru pokračovať v prevádzkovaní 
centra Europe Direct Lučenec až 
do roku 2025.

Centrum sídli v priestoroch 
Mestského informačného centra 
Lučenec, kde je ľahko dostupné 
pre širokú verejnosť a bude po-
skytovať svoje služby bezplat-

ne. Okrem svojej komunikačnej 
činnosti  bude centrum zabez-
pečovať aj realizáciu rôznych 
podujatí pre rôzne cieľové sku-
piny s cieľom lepšie sa priblížiť 
širokej verejnosti v regióne.
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NOVINKY Z EÚ 
KOMISIA ROZBIEHA MISIE EÚ 
NA RIEŠENIE HLAVNÝCH VÝZIEV

Komisia začala realizovať päť 
nových misií EÚ, ktoré predsta-
vujú nový a inovačný spôsob 
spolupráce a zlepšenia životov 
ľudí v Európe, ako aj za jej hra-
nicami. Snahou misií EÚ je riešiť 
veľké výzvy v oblasti zdravia, 
klímy a životného prostredia 
a dosiahnuť v týchto oblastiach 
ambiciózne a inšpiratívne ciele. 
Misie – novinka programu Ho-
rizont Európa, ako aj originálna 
koncepcia politiky EÚ, ktorá spá-
ja niekoľko útvarov Komisie pod 
dohľadom deviatich členov kolé-
gia – budú podporovať výskum 
s cieľom naplniť hlavné priority 
Komisie a nájsť odpovede na nie-
ktoré z najväčších výziev, ktorým 
v súčasnosti čelíme: boj proti 
rakovine, adaptácia na zmenu 
klímy, ochrana oceánov, morí 
a vôd, život v ekologickejších 
mestách a zabezpečenie zdravej 
pôdy a potravín. Ide o nový ná-
stroj, ktorý zahŕňa súbor opat-
rení, ako sú projekty v oblasti 
výskumu a inovácií, politické 
opatrenia a legislatívne inicia-

tívy, zameraných na dosiahnutie 
konkrétnych cieľov s veľkým do-
sahom na spoločnosť v konkrét-
nom časovom rámci. Cieľom pia-
tich misií bude priniesť riešenia 
kľúčových globálnych výziev do 
roku 2030:

Adaptácia na zmenu klí-
my: podporiť aspoň 150 európ-
skych regiónov a komunít, aby sa 
do roku 2030 stali odolnými voči 
zmene klímy.

Rakovina: spolu s európskym 
plánom na boj proti rakovine 
pracovať na zlepšení životov viac 
ako 3 miliónov ľudí do roku 2030 
prostredníctvom prevencie, lieč-
by a riešení umožňujúcich dlhší 
a lepší život.

Obnoviť naše oceány a vody-
do roku 2030.

100 klimaticky neutrálnych 
a inteligentných miestdo roku 
2030.

Dohoda o pôde pre Euró-
pu: 100 živých laboratórií a tzv. 
majákov, ktoré budú stáť v čele 
prechodu k zdravým pôdam do 
roku 2030.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL: 
KOMISIA SPÚŠŤA 
CELOEURÓPSKU KAMPAŇ

Európska komisia spustila 
kampaň HealthyLifestyle4All. 
Cieľom kampane je podporovať 
zdravý životný štýl všetkých ob-
čanov naprieč generáciami a spo-
ločenskými skupinami, pričom 
konečným zámerom je zlepšiť 
zdravie a duševnú pohodu Euró-
panov. Táto dvojročná kampaň v 
sebe spája šport a aktívny život-
ný štýl s politikami týkajúcimi sa 
zdravia, potravín a iných oblastí 
a snaží sa zapojiť do diania ob-
čiansku spoločnosť, mimovládne 
organizácie, štátne, miestne a 
regionálne orgány a medziná-
rodné subjekty. Všetci zaintere-
sovaní hodlajú implementovať 
viacero opatrení, ktorých cieľom 
je nabádať Európanov, aby viedli 
aktívnejší život a aby viac dbali 
na svoje zdravie. Svoje záväzky 
týkajúce sa konkrétnych opat-
rení môžu všetky zúčastnené 
organizácie predložiť prostred-
níctvom online nástroja Pledge 
Board. Svoj príspevok už predlo-
žili viaceré krajiny a organizácie 
EÚ, ako napríklad medzinárodný 

a európsky olympijský výbor, 
Svetová antidopingová agentúra 
(WADA), Medzinárodná federá-
cia pre šport v školách, Medzi-
národná federácia futbalových 
zväzov (FIFA), Únia európskych 
futbalových zväzov (UEFA) a 
Svetová zdravotnícka organizá-
cia (WHO), pričom sa očakáva, 
že mnohé ďalšie subjekty tak 
čoskoro urobia.  Plánovanými 
opatreniami sa podporia tri ciele 
kampane HealthyLifestyle4All:
• zvýšiť informovanosť o zdra-

vom životnom štýle naprieč 
generáciami;

• podporiť ľahší prístup k špor-
tu, fyzickej aktivite a zdravé-
mu stravovaniu s osobitným 
zameraním na začlenenie a 
nediskrimináciu, aby sme 
dokázali osloviť a zapojiť aj 
znevýhodnené skupiny ľudí;

• podporiť globálny prístup vo 
všetkých politikách a sekto-
roch v snahe ozrejmiť súvis 
medzi stravovaním, zdravím, 
duševnou pohodou a špor-
tom.
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KOMISIA SPÚŠŤA NOVÚ APLIKÁCIU ERASMUS+ S INTEGROVA-
NOU EURÓPSKOU ŠTUDENTSKOU KARTOU

Európska komisia spustila 
novú aplikáciu Erasmus+, ktorá 
predstavuje ďalší míľnik v digi-
talizácii programu Erasmus+. 
Aplikácia je dostupná vo všet-
kých jazykoch EÚ a každému 
študentovi poskytne digitál-
nu európsku študentskú kartu, 
ktorá platí v celej Európskej únii. 
Keďže budúcnosť je digitálna, 
študenti môžu vďaka tejto ob-
novenej aplikácii ušetriť viac pa-
piera. Do siete Erasmus bez pa-
piera, ktorá umožňuje bezpečnú 
výmenu údajov a jednoduchšiu 
identifikáciu zmlúv o štúdiu, je 
v súčasnosti zapojených viac 
ako 4 000 univerzít. Táto forma 
digitálnej spolupráce uľahčuje 
zavedenie a plošné uznávanie 
európskej študentskej karty. V 
súlade s akčným plánom digi-
tálneho vzdelávania sa novým 

programom Erasmus+ na ob-
dobie 2021 – 2027 podporuje 
rozvoj digitálnych zručností a 
prispieva k digitálnej transfor-
mácii európskych vzdelávacích 
systémov. Vďaka zvýšenému roz-
počtu presahujúcemu 28 miliárd 
eur na sedemročné obdobie sa 
programom Erasmus+ podporí 
aj odolnosť systémov vzdeláva-
nia a odbornej prípravy v časoch 
pandémie. Od vzniku pôvodného 
programu Erasmus v roku 1987 
využilo možnosť absolvovania 
výmenného pobytu v zahraničí 
10 miliónov ľudí.

Vďaka novej aplikácii, ktorá 
funguje tak na zariadeniach so 
systémom Android, ako aj iOS, 
budú môcť študenti:
• hľadať medzi partnermi svo-

jej univerzity a vybrať si svoju 
destináciu;

• podpísať zmluvu o štúdiu on-
line;

• zistiť podrobnosti o poduja-
tiach vo vybranej destinácii, 
dozvedieť sa užitočné tipy a 
spojiť sa s ostatnými študent-
mi a

• získať európsku študentskú 
kartu s prístupom k službám, 
múzeám, kultúrnym poduja-
tiam a špeciálnym ponukám 
na hostiteľskej univerzite a v 
danej krajine.

KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY: 
ZAČÍNAJÚ SA OBČIANSKE PANELY

Prvý zo štyroch európskych občianskych 
panelov sa uskutočnil v Štrasburgu od piatka 
17.  septembra do nedele 19. septembra 2021. 
V rámci Konferencie o budúcnosti Európy 
sa počas nasledujúcich mesiacov budú ko-
nať štyri občianske panely, z ktorých by mali 
vzísť konkrétne odporúčania na zlepšenie 
fungovania EÚ. Konferencia o budúcnosti Eu-
rópy predstavuje príležitosť pre všetkých ob-
čanov EÚ vyjadriť sa k jej budúcemu smero-
vaniu a podať konkrétne návrhy na zlepšenia 
vo viacerých oblastiach. Počas občianskych 
panelov sabude diskutovať o návrhoch, ktoré 
zaznejú na podujatiach po celej Európe ako 
aj o námetoch, ktoré ľudia predložia na we-
bovej platforme Konferencie. Panely na zák-
lade nich pripravia odporúčania, o ktorých sa 
bude diskutovať s európskymi inštitúciami a 
ďalšími zainteresovanými stranami. Každého 
panelu sa zúčastní 200 náhodne vybraných 
občanov zo všetkých členských štátov EÚ 
vrátane Slovenska. V paneloch bude rovnaký 
počet mužov a žien a proporčne budú za-

stúpení ľudia z mestských a vidieckych ob-
lastí. Tretinu členov budú tvoriť mladí ľudia 
vo veku 16 až 25 rokov.  Každý panel sa bude 
zaoberať témami, na ktoré boli ľudia vyzvaní 
podávať svoje námety:
• Panel 1 – Silnejšie hospodárstvo, sociálna 

spravodlivosť a pracovné miesta, vzde-
lávanie, kultúra, mládež, šport, digitálna 
transformácia

• Panel 2 – Európska demokracia, hodnoty a 
práva, právny štát, bezpečnosť

• Panel 3 – Klimatické zmeny, životné pros-
tredie, zdravie

• Panel 4 – EÚ vo svete, migrácia

Každý z panelov sa stretne trikrát. Prvé 
zasadnutia sa uskutočnia počas štyroch ví-
kendov od 17. septembra do 17. októbra v 
priestoroch Parlamentu v Štrasburgu. Druhé 
zasadnutia sa uskutočnia online v novembri 
a tretie sa budú konať v decembri a januári v 
mestách v celej EÚ, ak to dovolí pandemická 
situácia.

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://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_sk
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ewp-network
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ewp-network
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_sk
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_1326
https://futureu.europa.eu/meetings?locale=sk&pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=europarl&pk_content=headlines_editorial
https://futureu.europa.eu/?locale=sk&pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=europarl&pk_content=headlines_editorial
https://futureu.europa.eu/?locale=sk&pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=europarl&pk_content=headlines_editorial


Radnica, Ul. Dr Herza 240/1, 984 01 Lučenec, Slovakia

00421/47/4331513 europedirect@lucenec.sk www.edlucenec.eu

IX. ročník  september 2021 8
ŠTÁTNA POMOC: KOMISIA SCHVÁLILA 
MAPU REGIONÁLNEJ POMOCI PRE 
SLOVENSKO NA ROKY 2022 – 2027

Európska komisia schválila podľa pravidiel 
EÚ o štátnej pomoci mapu Slovenska na po-
skytovanie regionálnej pomoci od 1. januára 
2022 do 31. decembra 2027. Slovenská mapa 
regionálnej pomoci je jednou z prvých máp 

schválených Komisiou v rámci revidovaných 
usmernení o regionálnej pomoci. Revidova-
né usmernenia o regionálnej pomoci nado-
budnú účinnosť 1. januára 2022 a umožnia 
členským štátom pomáhať najviac znevý-

hodneným  európskym regiónom „dobiehať“ 
vyspelejšie regióny, a vyrovnávať tak rozdiely 
v hospodárskej prosperite, príjmoch a neza-
mestnanosti. Poskytujú takisto členským 
štátom lepšie príležitosti podporiť regióny, 
ktoré čelia transformačným alebo štruktu-
rálnym výzvam, ako je vyľudňovanie, v snahe 
prispieť v plnej miere k zelenej a digitálnej 
transformácii. Cieľom regionálnej pomoci je 
podporovať hospodársky rozvoj v znevýhod-
nených oblastiach Európy a zároveň zabez-
pečiť rovnaké podmienky pre všetky členské 
štáty.   V mape regionálnej pomoci Slovenska 
sa vymedzujú slovenské regióny oprávnené 
na regionálnu investičnú pomoc a stanovujú 
sa maximálne intenzity pomoci v oprávne-
ných regiónoch takto:
1. región Západné Slovensko s maximálnou 

intenzitou pomoci pre veľké podniky na 
úrovni 30 %,

2. región Stredné Slovensko s maximálnou 
intenzitou pomoci pre veľké podniky na 
úrovni 40 %,

3. región Východné Slovensko s maximálnou 
intenzitou pomoci pre veľké podniky na 
úrovni 50 %.

SPRÁVA O STAVE ÚNIE 2021
15.09.2021 predniesla pred-

sedníčka Európskej komisie 
Ursula von der Leyenová svoju 
druhú správu o stave Únie na 
pôde Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu.

Na úvod svojho prejavu zhod-
notila úspechy EK v boji proti, 
stále pretrvávajúcej, pandémii 
a zdôraznila, že išlo o spoločné 
úsilie a úspech Komisie, Parla-
mentu a 27 členských štátov. 

Následne sa predsedníčka EK 
venovala prioritám na nasledu-
júce a obdobie a predostrela aj 
plány na konkrétne opatrenia.

Očkovanie
V Európskej únii sa podarilo 

do konca augusta plne zaoč-
kovať 70% dospelej populácie, 
pandémia je však globálna a je 
teda potrebné urýchliť globál-
ne očkovanie: tím Európa pre-
to investuje jednu miliardu eur 
do zvýšenia výrobnej kapacity 
mRNA v Afrike a EÚ sa zaviazala 

podeliť sa o ďalších 250 miliónov 
dávok. Komisia pridá ďalších 200 
miliónov dávok do polovice bu-
dúceho roka.

Aktívne úsilie zlepšiť pripra-
venosť EÚ na pandémiu bude 
samozrejme pokračovať.

Hospodárstvo
Vďaka nástroju NextGenera-

tionEU, ktorého cieľom je zota-
venie sa z dopadov pandémie, 
bude Európa investovať do krát-
kodobej obnovy aj do dlhodobej 
prosperity,  a to pomocou  refo-
riem v rôznych oblastiach.

Plánujú sa investície do 5G 
a optických sietí, ako aj do di-
gitálnych zručností. Výdavky 
na digitálne technológie v rámci 
nástroja NextGenerationEU do-
konca prekročia cieľ 20 %.

Predsedníčka EK prisľúbila, že 
predloží nový európsky zákon 
o čipoch s cieľom spoločne vy-
tvoriť moderný európsky čipový 
ekosystém, vrátane ich výroby. 

Čipy sú nevyhnutné pre digi-
talizáciu a hoci globálny dopyt 
po nich prudko vzrástol, podiel 
Európy na celom hodnotovom 
reťazci, sa zmenšil, takže Európa 
závisí od najmodernejších čipov 
vyrobených v Ázii.

Sociálna spravodlivosť
Ursula von der Leyenová uvied-

la, že dôležitou súčasťou oživenia 
po kríze je sociálna dimenzia. V 
tejto oblasti EK navrhne novú 
európsku stratégiu v oblasti sta-
rostlivosti s cieľom poskytnúť kaž-
dému čo najlepšiu možnú starost-
livosť, aby mohol nájsť vo svojom 
živote optimálnu rovnováhu.

So sociálnou spravodlivosťou 
ide ruka v ruke aj spravodlivé zda-
ňovanie.  Preto bude EK aj naďalej 
bojovať proti daňovým únikom 
a daňovým podvodom a predloží 
návrh právneho predpisu, ktorý 
bude zacielený na zisky ukryté za 
schránkovými spoločnosťami.

Mládež a budúcnosť Európy
Vznikne nový program – 

ALMA, ktorý ponúkne príležitosť 
získať dočasnú pracovnú skúse-
nosť v inom členskom štáte mla-
dým ľuďom čo nemajú prácu, ne-
vzdelávajú sa alebo neabsolvujú 
ani odbornú prípravu.

Rok 2022 sa stane rokom eu-
rópskej mládeže, čím vyjadríme 
uznanie mladým ľuďom, ktorí 
obetovali tak veľa pre ostatných. 
Pod taktovkou mladých ľudí tiež 
musia prebiehať diskusie v rám-
ci Konferencie o budúcnosti Eu-
rópy.

EURÓPA ZJEDNOTENÁ V 
ZODPOVEDNOSTI

Zmenu klímy spôsobuje človek 
a je nevyhnutné, aby sme s tým 
niečo urobili. 

Európska zelená dohoda je 
kľúčovým balíkom opatrení na 
zvládnutie klimatickej krízy a pri-
náša ambiciózne, ale nevyhnut-
né ciele. V minuloročnom preja-
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ve predsedníčka EK informovala 
o cieli znížiť emisie do roku 2030 
aspoň o 55 %.  Z týchto cie-
ľov sú dnes už právne záväzky.   
Ursula von der Leyenová uviedla, 
že sa spolieha na Európsky par-
lament aj členské štáty, že Komi-
siou navrhnutý legislatívny balík 
podporia ako celok.

Zelená transformácia musí 
byť aj spravodlivá a k tomu má 
dopomôcť Sociálno-klimatický 
fond. Energetickou chudobou 
dnes trpí 34 miliónov Európanov, 
práve im tento Fond pomôže.

Európa môže proti zmene 
klímy a kritickému stavu príro-
dy spraviť veľa, ale nedokáže to 
sama. 

Veľké ekonomiky majú 
voči najmenej rozvinutým a naj-
viac zraniteľným krajinám oso-
bitnú povinnosť. Na zmiernenie 
dopadov zmeny klímy, ako aj na 
prispôsobenie sa zmenám, je pre 
tieto krajiny zásadné financova-
nie na klimatické opatrenia.

V Mexiku a v Paríži sa svet za-
viazal poskytovať do roku 2025 
100 miliárd dolárov ročne. Tím 
Európa už prispieva 25 miliarda-
mi dolárov ročne. Ale iné krajiny 
sú od tohto globálneho cieľa ďa-
leko.

„Európa je pripravená urobiť 
viac.  Navrhneme zvýšiť financo-
vanie klimatických opatrení do 
roku 2027 o ďalšie 4 miliardy eur. 
Ale zároveň očakávame viac aj od 
Spojených štátov a našich ďalších 
partnerov.” uviedla von der Leye-
nová.

Svet
Na margo svetového diania 

Ursula von der Leyenová zdô-
raznila, že Európa stojí za afgan-
ským ľudom. A informovala o 
balíku podpory pre Afganistan, 
ktorý EK pripraví v najbližších 
týždňoch.

Bezpečnosť a obrana
V tejto oblasti predsedníčka 

Von der Leyenová oznámila, že 
spolupracuje s generálnym ta-
jomníkom NATO Jensom Stol-

tenbergom na novom spoloč-
nom vyhlásení EÚ – NATO, ktoré 
hodlá predložiť do konca roka.

Zdôraznila však, že Európa by 
mala byť schopná a ochotná ro-
biť viac aj bez pomoci iných. Naj-
mä z troch dôvodov:

dosiahnuť stabilitu v našom 
susedstve a v ďalších regiónoch,

povaha hrozieb, ktorým če-
líme, sa rýchlo mení, či už ide 
o hybridné hrozby, kybernetic-
ké útoky či čoraz intenzívnejšie 
zbrojenie vo vesmíre.

Európska únia je jedinečným 
garantom bezpečnosti. Prídu 
misie, na ktorých sa NATO alebo 
OSN nezúčastnia, no na ktorých 
by sa EÚ zúčastniť mala.

Podčiarkla potrebu vybudo-
vania európskej obrannej únie 
pričom uviedla, že „  to, čo nás 
doteraz brzdilo, nie sú len ne-
dostatočné kapacity, ale predo-
všetkým nedostatok politickej 
vôle.” ktorú je potrebné rozvinúť.

V tomto kontexte odznelo, že 
EÚ by mohla začať uvažovať aj 
o svojom vlastnom spoločnom 
centre pre situačné povedomie, 
ktoré by spájalo jednotlivé čas-
ti informačnej skladačky (nie  
len spravodajské služby, ale aj 
zhromažďovanie poznatkov od 
všetkých služieb a zo všetkých 
zdrojov).

Predsedníčka EK zdôraznila 

aj potrebu zlepšenia prepoje-
nosti a nebezpečenstvo kyber-
netických hrozieb, ktorým čelí-
me čoraz častejšie. Uviedla, že 
potrebujeme európsku politiku 
kybernetickej ochrany, ktorá 
by zahŕňala aj právne predpisy 
o spoločných normách v zmysle 
nového aktu o európskej kyber-
netickej odolnosti.

V tejto oblasti je nevyhnutná 
väčšia aktivita členských štá-
tov. Tieto záležitosti budú môcť 
členské štáty prediskutovať na 
samite o európskej obrane po-
čas francúzskeho predsedníctva 
v Rade EÚ.

Prehĺbenie partnerstva s  
najbližšími spojencami.

Európska komisia spolu s USA 
vypracuje novú agendu pre glo-
bálnu zmenu – počínajúc novou 
radou pre obchod a technológie 
cez zdravotnú bezpečnosť až po 
udržateľnosť.

„EÚ a USA budú vždy silnejšie 
– ak budú konať spolu.” uviedla 
predsedníčka EK a dodala: „To 
isté platí aj o našich susedoch 
na západnom Balkáne, kam plá-
nujem čoskoro vycestovať, aby 
som tým vyslala jednoznačný sig-
nál o záväzkoch EÚ v oblasti prí-
stupového procesu.”

Európa má ambíciu stať sa 
aktívnejším hráčom na globálnej 

scéne a musí sa preto zamerať 
na nové partnerstvá, akým je na-
príklad stratégia EÚ a indicko-ti-
chomorského regiónu. Európa 
musí, podľa Von der Leyenovej, 
v tomto regióne zvýšiť svoju prí-
tomnosť a angažovanosť.

EÚ teda bude posilňovať glo-
bálne dodávateľské reťazce a vy-
víjať nové investičné projekty 
v oblasti zelených a digitálnych 
technológií.

EK  čoskoro predstaví novú 
stratégiu v oblasti prepojenos-
ti pod názvom Global Gateway 
(globálna brána), prostredníc-
tvom ktorej vytvorí partners-
tvá s krajinami na celom svete 
a bude investovať do kvalitnej 
infraštruktúry.  Bude sa  pri tom 
uplatňovať prístup, ktorý part-
nerom ponúkne transparentnosť 
a dobrú správu vecí verejných. 
Zároveň sa navrhne zákaz pre-
dávať výrobky, ktoré sa na eu-
rópsky trh dostali ako výsledok 
nútenej práce.

SLOBODA A ROZMANITOSŤ
Migrácia
Vo svojom prejave Ursula von 

der Leyenová odmietla dianie na 
hraniciach EÚ s Bieloruskom a 
vyjadrila podporu Litve, Lotyš-
sku a Poľsku

Zdôraznila, že v otázke ochra-
ny vonkajších hraníc EÚ je ne-
vyhnutný konsenzus v spôsobe 
riadenia migrácie, inak budú 
protivníci EÚ toto slabé miesto 
naďalej využívať.

Predsedníčka EK preto vyzva-
la Európsky parlament a členské 
štáty, aby proces prijatia Nového 
paktu o migrácii a azyle urýchlili, 
pretože sa v ňom nachádza všet-
ko, čo potrebujeme na zvlád-
nutie rôznych druhov situácií, 
v ktorých sa Európa ocitne.

Právny štát
Veľkolepé európske hodnoty
V tejto časti prejavu odkázala 

Ursula von der Leyenová na pád 
železnej opony, kedy sa  bojovní-
ci za slobodu  pred viac ako 30 
rokmi zhodli na spoločných hod-
notách:
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• Chceli demokraciu.
• Chceli si slobodne voliť svojich predstavi-

teľov.
• Chceli právny štát,
• aby si boli pred zákonom všetci rovní.
• Chceli slobodu prejavu a nezávislé médiá.
• Chceli zastaviť špehovanie a štátom orga-

nizované vyzvedačstvo a potlačiť korupciu.
• Chceli slobodu byť iní ako väčšina.

Predsedníčka EK odkázala aj na vyjadrenie 
českého prezidenta Václava Havla, ktorý ich 
pomenoval ako „veľkolepé európske hodnoty“.

Tieto hodnoty vychádzajú z kultúrneho, 
náboženského a humanistického dedičstva 
Európy, ručí za neprávny poriadok a potvr-
dzujú ich rozsudky európskeho súdneho 
Dvora, ktoré sú záväzné.

Podľa šéfky EK je „ochrana právneho štátu 
nielen ušľachtilý cieľ, ale aj ťažká práca a ne-
ochvejné úsilie zlepšovať sa.”

Európska komisia každoročne stav práv-
neho štátu v členských krajinách monitoruje 
prostredníctvom pravidelných správ a od bu-
dúceho roku zaradí do týchto správ aj kon-
krétne odporúčania pre členské štáty.

V tejto časti prejavu Ursula von der Leye-
nová uviedla ako príklady reforiem vedúcich 
k zlepšeniu stavu právneho štátu: justičnú 
reformu na Malte alebo vyšetrovanie korup-
cie na Slovensku.

Korupcia
Peniaze z Európskeho rozpočtu by mali 

byť vynaložené  v  súlade so zásadami práv-
neho štátu.

„Korupcia je nielen lúpežou na daňových 
poplatníkoch. Korupcia odstrašuje investorov. 
Korupcia vedie k tomu, že za veľké peniaze si 
možno kúpiť veľké láskavosti a mocní môžu 
ohýbať demokratické pravidlá.” povedala von 
der Leyenová a dodala „Pokiaľ ide o ochranu 
nášho rozpočtu, budeme sledovať každý jeden 
takýto prípad a využijeme všetky svoje kom-
petencie.”

SLOBODA
„Keď bránime svoje hodnoty, bránime aj svo-

ju slobodu. Slobodu byť tým, kým som, slobodu 
povedať, čo si myslím, slobodu milovať, koho 
chcem. ” konštatuje von der Leyenová.

V tomto kontexte vo svojom prejave zdô-

PRIESKUM EUROBAROMETRA: 81 % SLOVÁKOV 
PODPORUJE JEDNOTNÚ MENU EURO

V júni a v júli 2021 zotrvali postoje Európa-
nov k Únii na celkovo stabilných pozitívnych 
úrovniach. Vyplýva to z výsledkov najnovšie-
ho prieskumu „Štandardný Eurobarometer 
– jar 2021“ (EB 95). Na budúcnosť EÚ nazerá-

raznila aj podporu žien, ktoré sa počas pan-
démie stali obeťami násilia či boli inak ob-
medzované vo svojej slobode. 

Európska komisia do konca roka predlo-
ží právny predpis namierený proti násiliu 
na ženách, ktorý zaručí účinné stíhanie, pre-
venciu a ochranu on-line aj off-line.

Na záver prejavu hovorila predsedníčka 
EK o slobode, “ktorá všetkým ostatným slo-
bodám dáva hlas, a tou je mediálna sloboda.” 
Medzi obeťami boja za naše právo na infor-
mácie zmienila aj zavraždeného slovenské-
ho novinára Jána Kuciaka. „ Informácie sú 
verejným statkom. Tých, ktorí nám poskytujú 
transparentnosť, teda novinárky a novinárov, 
musíme chrániť.” povedala šéfka EK.

Európska komisia vydá v týchto dňoch od-
porúčania, ako novinárky a novinárov lepšie 
chrániť. Zásadný význam má aj nezávislosť 
médií a aj v tejto oblasti EK predloží právny 
predpis (o slobode médií), ktorý túto nezá-
vislosť zaistí.

Pretože, ako uviedla Ursula von der Leye-
nová: „keď chránime slobodu našich médií, 
chránime aj našu demokraciu.”

me najoptimistickejšie od roku 2009 a dôve-
ra v EÚ zostáva na najvyššej úrovni od roku 
2008. 60 % slovenských a 66 % európskych 
respondentov je optimistických o budúcnos-
ti Únie a 57 % Slovákov Únii dôveruje pri ma-

nažovaní koronakrízy. Až 77 % slovenských 
respondentov (72 % EÚ) uviedlo, že sa cítia 
ako Európania a 78 % by prijalo viac informá-
cii o svojich právach v EÚ.

Aj podpora eura sa ustálila na najvyššej 
úrovni od roku 2004.  Euro sa od zimy 2020 – 
2021 teší v eurozóne stabilnej podpore, ktorá 
je so 79 % najvyššia od roku 2004. S týmto 
názorom súhlasí historicky najvyšší podiel 
respondentov z celej EÚ (70 %). Na Sloven-
sku až 81 % respondentov podporuje európ-
sku hospodársku a menovú úniu s jednotnou 
menou, eurom. Z prieskumu takisto vyplýva, 
že vo výrazne lepšom svetle vidíme aj stav 
národných hospodárstiev. Slovenská občania 
sa na úrovni EÚ najviac obávajú o stav ve-
rejného financovania v členských krajinách 
(29 %), migrácia (25 %), zdravie (24 %) a hos-
podársku situáciu (23 %). Na vnútroštátnej 
úrovni je hlavnou témou rast cien a inflácia 
(47 %), zdravie (35 %) a hospodárska situácia 
krajiny (27 %).
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ŠTÁTNA POMOC PRE SLOVENSKO: 
KOMISIA SCHVÁLILA 65 MILIÓNOV EUR 
NA PODPORU CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ

Európska komisia schválila slovenskú 
schému pomoci vo výške 65 miliónov eur na 
podporu cestovných kancelárií v súvislos-
ti s pandémiou koronavírusu. Schéma bola 
schválená na základe dočasného rámca štát-
nej pomoci a bude mať formu dotovaných 
úverov. Výška úveru na cestovnú kanceláriu 
sa vypočíta na základe celkovej hodnoty po-
ukazov vydaných pred 31. augustom 2021 na 
cesty naplánované medzi 29. májom 2020 a 
31. augustom 2021, ktoré boli následne zru-

šené kvôli cestovným obmedzeniam súvisia-
cim so šírením ochorenia COVID-19. Výška 
úveru na príjemcu nepresiahne 25 % jeho 
celkového obratu v roku 2019. Komisia zis-
tila, že slovenská schéma je v súlade s pod-
mienkami stanovenými v dočasnom rámci. 
Úverové zmluvy sa podpíšu najneskôr do 31. 
decembra 2021. Komisia dospela k záveru, že 
opatrenie je potrebné, vhodné a primerané 
na nápravu vážnej poruchy fungovania v hos-
podárstve členského štátu.

EURÓPANIA AJ NAPRIEK KORONAKRÍZE NAĎALEJ JEDIA 
DOSŤ RÝB A MORSKÝCH PLODOV, SLOVÁCI OBĽUBUJÚ 
RYBY V KONZERVÁCH

Približne dve tretiny Európanov a 43 % 
Slovákov zaradí ryby alebo morské plody 
do svojho jedálnička aspoň niekoľkokrát za 
mesiac. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu 
Eurobarometra o spotrebiteľských návykoch 
v EÚ. Zdá sa, že kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne neovplyvnila spotrebu 
morských plodov v EÚ, hoci od roku 2018 
došlo k miernemu poklesu (o 6 percentuál-
nych bodov). Najdôležitejšími faktormi pre 

nákup rýb zostávajú kvalita a cena, no zvýšil 
sa aj dopyt po väčšej informovanosti spot-
rebiteľov. Európania najradšej konzumujú 
ryby doma a pred čerstvými rybami a kon-
zervovanými výrobkami uprednostňujú tie 
mrazené, zatiaľ čo u slovenských responden-
tov vyhrávajú ryby v konzervách. Pri nákupe 
rybích produktov sa väčšina Slovákov rozho-
duje podľa ceny (66 %, 58 % v EÚ), zatiaľ čo 
vzhľad a čerstvosť produktu rozhodujú u 49 

% slovenských respondentov (58 % v EÚ). 
Čerstvosť a prezentácia produktu sú zároveň 
najčastejším dôvodom, prečo sa Európania 
rozhodnú ryby nekonzumovať.

Počas pandémie len malý podiel Európa-
nov vyradil ryby a morské plody zo svojho 
menu, kvôli finančným dôvodom. Naopak 
zvýšenie zdravotného povedomia (40 %) 
a zmena stravovania (35 %) sú hlavnými fak-
tormi, prečo ľudia zvýšili svoj príjem rybích 
a morských produktov. Prieskum potvrdil aj 
rastúci význam transparentných informácií, 
vrátane pôvodu výrobku, ktorý je tretím naj-
dôležitejším faktorom pri nákupe rýb (SK 42 
%, EÚ 49 %). Až 76 %  respondentov z EÚ aj zo 
Slovenska si praje, aby sa na etikete uvádzal 
dátum výlovu/zberu. Slovenskí respondenti 
by na etiketách privítali aj informácie o kra-
jine, v ktorej bola rybárska loď registrovaná 
(30 %), informácie súvisiace so životným 
prostredím (28 %), údaje o rybároch alebo 
farmách (22 %) a dôkazy o etickom spôsobe 
lovu (21 %). Rastúci dopyt spotrebiteľov po 
informáciách potvrdzuje význam stratégie 
„Z farmy na stôl“ a jej ambiciózneho progra-
mu na posilnenie postavenia spotrebiteľov 
pri výbere udržateľných potravín.
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SÚŤAŽE V EÚ 

ŠTARTUJE SÚŤAŽ MLADÝCH PREKLADATEĽOV EÚ

Stredné školy vo všetkých 
krajinách EÚ sa teraz môžu za-
čať prihlasovať do každoročnej  
prekladateľskej súťaže Európ-
skej komisie – Juvenes Translato-
res. Od 2. septembra 12.00 SEČ 
sa školy môžu online zaregistro-
vať, aby ich študenti mohli súťa-
žiť so svojimi rovesníkmi z celej 

EÚ. Témou textov, ktoré majú 
študenti tohto roku prekladať, 
je „Vydajme sa na cestu smerom 
k ekologickejšej budúcnosti“.

Súťažiaci si budú môcť vybrať 
ktorékoľvek dva z 24 úradných 
jazykov EÚ (z 552 možných 
jazykových kombinácií). V mi-
nuloročnej súťaži študenti vy-

užili 150 rôznych kombinácií. 
Registrácia pre školy je prvou 
fázou dvojfázového procesu a je 
otvorená do 20. októbra 2021 do 
12.00 SEČ. Učitelia môžu školu 
zaregistrovať v ktoromkoľvek z 
24 úradných jazykov EÚ. Komi-
sia následne pozve do druhej 
fázy 705 škôl. Počet zúčastne-

ných škôl z každej krajiny sa 
bude rovnať počtu kresiel, ktoré 
má daná krajina v Európskom 
parlamente, pričom ich náhod-
ne vyberie počítač. Vybrané 
školy potom do súťaže nomi-
nujú najviac piatich študentov. 
Účastníci môžu mať akúkoľvek 
národnosť, no musia byť naro-
dení v roku 2004. Súťaž sa usku-
toční online 25. novembra 2021 
vo všetkých vybraných školách. 
Víťazov (jedného za každú kraji-
nu) vyhlásia začiatkom februára 
2022. Ak to podmienky dovolia, 
budú na jar 2022 pozvaní na 
slávnostné odovzdávanie cien 
do Bruselu. Tam budú mať mož-
nosť stretnúť sa s profesionál-
nymi prekladateľmi z Európskej 
komisie a dozvedieť sa viac o 
profesii prekladateľa a o práci s 
jazykmi.

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE VIDEO-
NAHRÁVOK NA TÉMU ENERGETICKÁ 
EFEKTÍVNOSŤ

Študenti už v mladom veku vedia mnoho 
o energetickej efektívnosti a využívaní  ob-
noviteľných zdrojov energie. Mládež má 
moc inšpirovať svoje komunity pri znižovaní 
spotreby energie a dokáže úspešne propago-
vať environmentálne a hospodárske výhody 
úspor energie v celej EÚ.

Čo je podstatou súťaže?
12- až 15-roční študenti zo všetkých krajín 

EÚ majú za úlohu vytvoriť video o tom, ako 
môžu vo svojom každodennom živote šetriť 
energiou. Vo videu poučia svojich príbuzných, 

kamarátov, susedov i svoje širšie okolie o vý-
hodách energetickej efektívnosti a budú ich 
nabádať, aby na vykurovanie, chladenie, do-
pravu a ďalšie denné činnosti využívali ener-
geticky efektívne alternatívy. Videá budú mať 
pozitívny výchovný dosah na študentov, ako 
aj ich učiteľov, rodiny i miestne komunity.

Súťaž bude prebiehať od 1. ok-
tóbra 2021 do 15. februára 2022.  
Pravidlá súťaže a podmienky sú k dispozícii 
vo všetkých jazykoch EÚ okrem maltčiny a 
írčiny.
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