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AKTIVITY ED LUČENEC
VYHODNOTENIE A VERNISÁŽ VÝTVAR-

NEJ SÚŤAŽE NA TÉMU “MÔJ ŽIVOT V EÚ”
3. kategória (18-99 rokov):
1. miesto:
Mgr. Ľubica Mrázová, Komárno 
Rodné mesto na jar
2. miesto:
Ingrid Oravcová, Hrabovo
Pokoj v duši
3. miesto:
Zuzana Spodniaková, Fiľakovo
Môžeme tu žiť všetci

Organizátori udelili 
aj tri špeciálne ceny:
Nina Ďurenková, Komárno
Všade doma, doma najlepšie
Liliana Pálfyová, Žilina
Dominika Paulovičová, Fiľakovo 
Slnko pre všetkých

Výhercom našej výtvarnej súťa-
ži “Môj život v EÚ” boli slávnostne 
odovzdané ceny na vernisáži vý-
stavy dňa 21.3.2022 o 14.00 hod. 
na Radnici v Lučenci. Výstava je 
dostupná širokej verejnosti v sále 
Fénix v Radnici Lučenec.

Informačné centrum Euro-
pe Direct Lučenec v spolupráci 
s mestom Lučenec vyhlásilo za-
čiatkom roka 2022 výtvarnú súťaž 
„Môj život v EÚ“. Cieľom súťaže 
je podnietiť širokú verejnosť, aby 
prostredníctvom výtvarných prác 
vyjadrili svoj názor na aktuálnu 
tému – na tému budúcnosti Eu-
rópskej únie vo všetkých aspek-
toch každodenného života. Úlohou 
súťažiacich bude prostredníctvom 
ľubovoľnej maliarskej techniky 
zachytiť, aký by mal byť z ich po-
hľadu ďalší život v Európskej únii. 
Súťažilo sa v 3. kategóriách a verej-
nosť mohla zaslať výtvarné práce 
do konca februára 2022. Do súťa-
že bolo zaradených 141 kvalitných 
a originálnych prác a porota mala 
ťažkú úlohu pri výbere víťazov 
v jednotlivých kategóriách. 3. mar-
ca 2022 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:
Alexandra Balogová, Fiľakovo
názov diela: V EÚ je jedno akú 

máš farbu pleti, keď si dobrý
2. miesto:
Andrej Mátyus, Komárno 
S mojimi kamarátmi
3. miesto:
Barbora Molnárová, Fiľakovo
Tu môžem veriť na rozprávky

2. kategória (11-17 rokov):
1. miesto:
Maroš Romančík, Žilina
Na jednej vlne
2. miesto:
Sára Oravcová, Hrabovo
Óda na radosť
3. miesto:
Laura Lauková, Mýtna
Zelená budúcnosť
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ROADSHOW 2022 – DOMA V EÚ  V LUČENCI

ruchu v regióne. P. primá-
torka prezentovala ino-
vácie smerom k nášmu 
regiónu, jeho dopad na 
podnikanie a rozvoj za-
mestnanosti, špecifikova-
la aj jednotlivé aktivity v 
oblasti inovácií v regióne. 
Zdôraznila regionálne roz-
diely pri porovnaní sever-
ného a južného Slovenska 
a to v oblasti zamestna-
nosti a tiež vyskytujúci sa 
problému odlivu mladých 
ľudí z regiónov. P. Kojnok 
prezentoval inovácie v re-
gióne na príkladoch v ob-
lasti cirkulárnej ekonomi-
ky. P. Lunter prezentoval 
inovačné aktivity v kraji v 
oblasti sociálnych služieb 
– poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti pre seniorov. 
P. Košturiak prezentoval 
zavádzanie inovácií na 
príklade Žiliny na základe 
spolupráce verejného sek-
tora, samosprávneho kraja 
a podnikateľského pros-
tredia. P. Cipár prezento-
val možnosti financovanie 
inovačných aktivít zo stra-
ny Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR. Všetci 
sa vzájomne zhodli, že v 
rámci Investičnej územnej 
stratégie pre roky 2021-
2027 je potrebná decen-
tralizácia, nastavenie stra-
tégií na základe postrehov 
a návrhov z regiónov, sti-
mulovať aktivity v regióne 
v oblasti inovácií.

Hostia v rámci panelu č. 
3 v zložení  Alexandra Piv-
ková, primátorka Lučen-
ca a poslankyňa NR SR, 
Svetlana Síthová, štátna 
tajomníčka Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, Jana Kamenská, 
riaditeľka ZŠ Vajanského 
v Lučenci, Jana Tomová, 
riaditeľka SSŠ a SG, Krem-
nica,Darina Tököliová, ko-
ordinátorka ŠPT – SSŠ a 
SG, Kremnica diskutovali 
o možnostiach inklúzie 
Rómov a odlišných detí 
napr. aj ukrajinských do 
vzdelávacieho procesu a 
uplatnenie marginalizova-
ných skupín na príkladoch 
dobrej praxe. Tiež sa na-
vrhlo riešenie vzdelávania 
a uplatnenia marginalizo-
vaných skupín cez finan-
covanie prostredníctvom 
Plánu obnovy a odolnosti 
Slovenskej republiky.

Na uvedenom podu-
jatí okrem stánkov eu-
rópskych inštitúcií pô-
sobiacich na Slovensku 
nechýbal aj stánok Europe 
Direct Lučenec, v rámci 
ktorého sme prezentovali 
aj produkty s regionálnou 
značkou Novohrad.

Vo štvrtok 24.3.2022 v 
Lučenci sa organizovala 
konferencia pod názvom 
Doma v EÚ – Roadshow 
2022, ktorú organizovala 
v našom regióne Zastúpe-
nie EK na Slovensku v spo-
lupráci s mestom Lučenec. 
Sme radi, že práve u nás v 
Lučenci môžeme spoloč-
nými silami v spolupráci 
expertmi z relevantných 
inštitúcií nájsť riešenia a 
výzvy na problémy týka-
júce sa priamo regiónu 
Novohradu, a to spoločná 
poľnohospodárska poli-
tika, zavádzanie inovácií 
v rôznych oblastiach  a 
vzdelávanie a uplatnenie 
marginalizovaných skupín. 

V rámci prvého panelu 
diskusií zameraného na 
Zelený Novohrad – Spo-
ločná poľnohospodárska 
politika a inovácie vystú-
pila naša p. primátorka 
Pivková, ktorá v krátkosti 
prezentovala náš región 
a tiež problémy týkajúce 
sa poľnohospodárstva a 
rozvoja regiónu. P. Mihá-
ľová, generálna riaditeľksa 
Sekcie pre rozvoj vidieka 
a priamych platieb na Mi-
nisterstve pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR 
prezentovala Spoločnú 
poľnohospodársku politi-
ku – implementačný ba-
lík vo výške 4,5 miliardy a 
jeho konkrétny prínos pre 
región. Uvedený strategic-
ký dokument je v štádiu 
spripomienkovania v Bru-
seli. V plánovanom stra-

tegickom dokumente sa 
ministerstvo bude zame-
riavať v rámci poľnohos-
podárstva na eko-schémy, 
viazené platby, redistri-
butívne platby, podporu 
mladých, sektorové in-
vervencie, envirovýdavky 
a výdavky na Leader. P. 
Chreneková zo Slovenskej 
poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre vyzdvihla 
fakt, že okrem poľnohos-
podárstva a zabezpečenia 
jeho sebestačnosti je po-
trebná pri rozvoji vidieka 
aj spolupráca jednotlivých 
aktérov v regióne. Všetci 
zúčastnení sa zhodli, že 
treba motivovať mladých 
ľudí, aby sa stali mladými 
farmármi a podporiť ich 
spoločne legislatívne a fi-
nančne zo strany štátu. 
Zavádzaním inovácií do 
poľnohospodárstva by sa 
čiastočne zamedzilo odli-
vu mladých ľudí z regiónu. 
Moderátorom podujatia 
bol Radim Dvořák, zástup-
ca vedúceho Zastúpenie 
EK na Slovensku.

Hostia Daniel Kojnok z 
Centra rozvoja inovácií Lu-
čenec, Marián Cipár z Od-
boru finančných nástrojov 
Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a in-
formatizácie SR, Ondrej 
Lunter – podpredseda 
Banskobystrického samo-
správneho kraja a Ján Ko-
šturiak z INOVA.TO disku-
tovali ako môžu inovácie 
pomôcť v rozvoji lokálnej 
ekonomiky a cestovného 
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BESEDA “AKÁ BUDE BUDÚCNOSŤ EÚ” 
NA OBCHODNEJ AKADÉMII V LUČENCI

Dňa 23.03.2022 sme or-
ganizovali v spolupráci s 
Andrejom Krchňavým zo 
Zastúpenia EK na Sloven-
sku besedu so študentmi 
druhého a tretieho roční-
ka Obchodnej akadémie 
v Lučenci na tému “Aká 
bude budúcnosť EÚ. Cie-
ľom podujatia bolo inte-
raktívnou formou zvýšiť 
povedomie a všeobecnú 
informovanosť o Európ-
skej únii a o aktuálnom 
dianí v EÚ medzi štu-
dentmi.

Študenti počas besedy 
získali základné informá-
cie o histórii a fungovaní 
EÚ, jej inštitúcií a budúc-
nosti EÚ. Tiež informácie 
o možnosti štúdia a práci 
v zahraničí, programoch 
dobrovoľníctva, keďže 
tento rok je Európskym 
rokom mládeže. Počas 
besedy zaznela aj téma 
identifikácie dezinformá-
cií, vyvracanie euromý-
tov týkajúcich sa EÚ.

ROADSHOW 2022 – DOMA V EÚ 
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Aktivity ED Lučenec 

NOVINKY Z EÚ 
DISCOVEREU: 35 000 BEZPLATNÝCH 
CESTOVNÝCH LÍSTKOV PRE MLADÝCH

DiscoverEU, aktivita Európskej 
komisie, ktorá umožňuje 18-roč-
ným získať bezplatný cestovný 
lístok, sa vracia s prvým termí-
nom podávania žiadostí v roku 
2022. Od 7. apríla do 21. apríla budú 
môcť mladí ľudia žijúci v jednej z 
programových krajín programu 
Erasmus+ požiadať o bezplatný 
cestovný lístok.

Celkovo sa v tomto prvom ter-
míne podávania žiadostí hrá o 35 
000 cestovných lístkov. Ďalších 
35 000 cestovných lístkov bude k 
dispozícii v októbrovom termíne 
podávania žiadostí. Tento termín 
podávania žiadostí je ešte špeciál-
nejšie: v rámci programu EÚ Eras-
mus+ je udržateľné dobrodružstvo 
naprieč krajinou teraz dostupné 

aj pre osoby s trvalým pobytom 
v členských štátoch EÚ a tretích 
krajinách pridružených k progra-
mu EÚ Erasmus+. Zúčastniť sa 
budú môcť aj mladí ľudia z Islandu, 
Lichtenštajnska, Severného Mace-
dónska, Nórska, Srbska a Turecka. 
Okrem cestovného lístka dostanú 
mladí ľudia cestujúci s DiscoverEU 
zľavovú kartu, ktorú môžu použiť 
na zaplatenie jedla, ubytovania, 
miestnej dopravy, kultúry, športu 
a mnohých ďalších aktivít.

Požiadať o túto príležitosť je 
jednoduché: oprávnení žiadatelia 
jednoducho odpovedia na kvíz s 
viacerými možnosťami na Európ-
skom portáli pre mládež o Európ-
skej únii vo všeobecnosti, jej po-
litických prioritách a iniciatívach 

UKRAJINA: EÚ POSILŇUJE POMOC PROSTREDNÍCTVOM 
PROGRAMU RESCEU A NÚDZOVÝCH LOGISTICKÝCH CENTIER

EÚ zameraných na mladých ľudí. 
Šťastní výhercovia budú kontakto-
vaní e-mailom o niekoľko týždňov 
neskôr. Tí, ktorí nevyhrajú, majú 
stale nádej a budú zapísaní na re-
zervnom zozname a kontaktovaní, 
v prípade ak budú lístky k dispo-
zícii. Všetci oprávnení kandidáti 
sú pozvaní, aby sa pripojili k veľ-
mi aktívnej komunite DiscoverEU 
prostredníctvom oficiálnej facebo-
okovej skupiny #DiscoverEU, aby 
mohli sledovať najnovšie správy a 
vymieňať si názory a skúsenosti s 
ostatnými cestovateľmi.

Komisia pracuje aj naďa-
lej na všetkých úrovniach s 
cieľom nasmerovať huma-
nitárnu podporu a podpo-
ru civilnej ochrany Ukraji-
ne a krajinám, ktoré s ňou 
susedia. S exponenciálnym 
rastom potrieb sa na Ukra-
jine nasadí ďalšia pomoc 
prostredníctvom zdra-
votníckych zásob v rám-
ci programu rescEU, ktoré 
sa nachádzajú v Nemecku, 
Maďarsku a Holandsku. 
Tieto zásoby zahŕňajú ven-
tilátory, infúzne čerpadlá, 
monitory pacientov, masky 
a plášte, ultrazvukové za-

riadenia a kyslíkové kon-
centrátory. Okrem toho, 
Európska komisia zriadila 
logistické centrá civilnej 
ochrany v Poľsku, v Ru-
munsku a na Slovensku, s 
cieľom čo najrýchlejšie roz-
deliť požadovanú pomoc 
Ukrajine. Tieto centrá po-
môžu nasmerovať pomoc 
poskytovanú z 27 európ-
skych krajín prostredníc-
tvom mechanizmu EÚ v 
oblasti civilnej ochrany. EÚ 
tiež naďalej podporuje kra-
jiny susediace s Ukrajinou, 
ktoré už prijali viac ako 
milión vysídlených osôb. 

Grécko, Rakúsko a Nemec-
ko ponúkli Slovensku rúška, 
dezinfekčné prostriedky 
a posteľnú bielizeň, stany 
a oblečenie. Tímy exper-
tov EÚ v oblasti civilnej 
ochrany sú tiež na ceste 
do Moldavska a Poľska, aby 
pomáhali miestnym orgá-

nom. Pomoc Holandska, 
Francúzska a Grécka bola 
Moldavsku poskytnutá 3. 
marca prostredníctvom 
mechanizmu EÚ v oblasti 
civilnej ochrany, zatiaľ čo 
švédska, dánska, fínska a 
chorvátska pomoc sú na 
ceste.
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AKO JE TO SO STRIEDANÍM ČASU?

Európska komisia 
v septembri 2018 navrhla 
striedanie času zrušiť. 
Tento návrh nasledoval 
po výzvach zo strany 
Európskeho parlamentu 
a niektorých členských 
štátov. V lete 2018 sa 
uskutočnila verejná  kon-
zultácia o striedaní let-
ného a zimného času, do 
ktorej sa zapojilo rekord-
ných 4,6 milióna obča-
nov a zainteresovaných 
strán zo všetkých člen-
ských štátov EÚ. Až 84 % 
respondentov vo svojich 
odpovediach žiadalo zru-
šiť pravidelné polročné 
striedanie času, zo Slová-
kov bolo za zrušenie až 
80 %. Európania medzi 
dôvodmi na ukončenie 
striedania času najčas-

tejšie uvádzali: zlý vplyv 
na ich zdravie, zvýšenie 
nehodovosti na cestách 
i to, že to vlastne už ani 
dostatočne nespĺňa svoj 
pôvodný cieľ, a to šetre-
nie energií.

Európska komisia na 
názor ľudí reagovala a 
predložila legislatívny 
návrh, podľa ktorého by 
sa striedanie času dva-
krát do roka malo zrušiť. 
Návrh smernice na konci 
marca 2019 schválil Eu-
rópsky parlament.

Odvtedy sa čaká na 
dohodu členských štá-
tov, aby sa dohodli ako 
to bude v Únii fungovať, 
keďže postup vo výbe-
re časových režimov by 
mal byť koordinovaný. O 
tom, ktorý čas a prečo 

budú krajiny na svojom 
území používať sa môžu 
slobodne rozhodnúť. Eu-
rópska komisia do toho 
nebude zasahovať.

Pokiaľ nenastane doho-
da na úrovni členských 
štátov, bude režim strie-
danie času fungovať ako 
doteraz. Aktuálne európ-
ske pravidlá (smernica) 
ukladajú členským štá-

tom povinnosť dvakrát 
ročne meniť čas, v rov-
nakom termíne v celej 
EÚ, aby sa predišlo frag-
mentácii na vnútornom 
trhu.  Európska komisia 
môže navrhnúť zmenu 
týchto existujúcich pra-
vidiel, je to jej právomoc 
vyplývajúca zo zmlúv EÚ 
ratifikovaných všetkými 
členskými štátmi.

INFORMAČNÁ SLUŽBA V RÁMCI INICIATÍVY 
„SOLIDARITA EÚ S UKRAJINOU“ JE DOSTUPNÁ 
AJ V UKRAJINSKOM A RUSKOM JAZYKU

Európska komisia spustila špe-
cializovanú ukrajinskú a ruskú 
jazykovú službu pre písomné 
otázky týkajúce sa solidarity EÚ 

s Ukrajinou. Rozšírila tak službu, 
cez ktorú odpovedá na otázky ob-
čanov týkajúce sa EÚ v 24 úrad-
ných jazykoch Únie. Telefonická 
linka bude spustená v polovici 
apríla. Od dnešného dňa sa každý 
z EÚ a zo zahraničia môže obrá-
tiť na kontaktné centrum Europe 
Direct, ktoré záujemcom poskyt-
ne informácie o pomoci EÚ Ukra-
jine, o reštriktívnych opatreniach 
voči Rusku, o dočasnej ochrane 
ľudí utekajúcich pred ruskou in-
váziou na Ukrajine alebo o kľú-
čových informáciách a právach. 
Kontaktné centrá Europe Direct 

sú dôležitým komunikačným 
kanálom už viac ako 20 rokov. 
V roku 2021 odpovedali v Európe 
na viac ako 205 000 otázok obča-
nov o Európskej únii. Od začiatku 
ruskej invázie na Ukrajinu odpo-
vedali centrá na viac ako 4 000 
otázok občanov týkajúcich sa voj-
ny i solidarity EÚ. 

Mnohí občania vyjadrili svoj ná-
zor na opatrenia EÚ, pýtali sa, ako 
môžu pomôcť občanom Ukrajiny, 
alebo mali praktické otázky týka-
júce sa pravidiel dočasnej ochra-
ny a cestovania v rámci EÚ.
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ZELENÁ DOHODA: BALÍK NÁVRHOV, VĎAKA KTORÉMU 
SA UDRŽATEĽNÉ VÝROBKY STANÚ NORMOU

Komisia predložila balík ná-
vrhov Európskej zelenej doho-
dy, vďaka ktorým sa udržateľ-
né výrobky stanú v EÚ normou, 
podporia sa obehové obchodné 
modely a posilní sa postavenie 
spotrebiteľov v záujme zelenej 
transformácie. Komisia v súlade 
s akčným plánom pre obehové 
hospodárstvo navrhuje nové pra-
vidlá, aby takmer všetok fyzický 
tovar na trhu EÚ bol viac šetrný k 
životnému prostrediu, obehovej-
ší a energeticky účinnejší počas 
celého svojho životného cyklu, 
a to od fázy návrhu cez každo-
denné používanie, zmenu účelu 

až po koniec životnosti. Komisia 
takisto predkladá novú straté-
giu, ktorej cieľom je zvýšiť život-
nosť, opraviteľnosť, opätovnú 
použiteľnosť a recyklovateľnosť 
textilných výrobkov, riešiť otáz-
ku rýchlej módy, textilného od-
padu a likvidácie nepredaných 
textilných výrobkov a zabezpe-
čiť, aby sa pri ich výrobe v plnej 

miere dodržiavali sociálne práva. 
Cieľom tretieho návrhu je posil-
niť vnútorný trh so stavebnými 
výrobkami a zabezpečiť, aby bol 
zavedený regulačný rámec vhod-
ný na to, aby sa plnili naše ciele 
v oblasti udržateľnosti a klímy aj 
pokiaľ ide o zastavané prostredie. 
Balík nakoniec obsahuje návrh 
nových pravidiel na posilnenie 
postavenia spotrebiteľov v rám-
ci zelenej transformácie, vďaka 
ktorým budú spotrebitelia lepšie 
informovaní o environmentálnej 
udržateľnosti výrobkov a lepšie 
chránení pred environmentálne 
klamlivou reklamou.

SÚŤAŽE EÚ 
Európsky parlament udeľuje ocenenie za výnimoč-

ný prínos v týchto oblastiach:

• projekty podporujúce lepšie vzájomné porozu-
menie a užšiu integráciu medzi občanmi člen-
ských 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 Európ-
skej únie. 

O Cenu európskeho občana sa môžu uchádzať 
samotní občania, skupiny občanov, združenia ale-
bo organizácie v súvislosti s projektmi, ktoré zre-
alizovali, alebo na ňu môžu nominovať iného ob-
čana, skupinu, združenie alebo organizáciu. Právo 
predkladať nominácie majú aj poslanci Európskeho 
parlamentu, pričom každý poslanec môže predložiť 
jednu nomináciu ročne.

Termín prihlasovanie je to 18. apríla 2022.
Bližšie informácie na: https://www.europarl.europa.
eu/at-your-service/sk/be-heard/prizes 

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/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_2098
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_2098
https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_sk
https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_sk
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/be-heard/prizes
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/be-heard/prizes

