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22.04.2022 sme organizovali regi-
onálne kolo 17.ročníka vedomostnej 
súťaže Mladý Európy 2022. Poslaním 
súťaže je zvýšiť povedomie partici-
patívneho občianstva Európskej 
únie medzi študentmi stredných 
škôl na Slovensku. Nosnou témou 
sú všeobecné znalosti o histórii, ge-
ografii, osobnostiach a najvýznam-
nejších pamätihodnostiach EÚ. 
Hlavnými oblasťami tento rok 
boli: Európsky rok mládeže 2022 a 
programy EÚ pre mladých ľudí, prio-
rity Európskej komisie pod vedením 
Ursuly von der Leyen, najmä Európ-
ska zelená dohoda, Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti, Spo-

REGIONÁLNE KOLO MLADÝ EURÓPAN 2022
ločná poľnohospodárska politika, 
stratégia Z farmy na stôl, Stratégia 
v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ 
v reakcii na koronavírus. Taktiež Eu-
rópsky parlament, Rada Európskej 
únie a krajiny predsedajúce Rade 
Európskej únie v roku 2022, konkrét-
ne Francúzsko a Česká republika.

Po troch kolách sa umiestnili jed-
notlivé školy nasledovne:
• 1. miesto – Gymnázium B. S. Tim-

ravy Lučenec
• 2. miesto – Gymnázium A. H. Škul-

tétyho Veľký Krtíš
• 3. miesto – Súkromné gymnázium 

Lučenec
 

AKTIVITY ED LUČENEC

Víťazovi regionálneho kola blaho-
želáme a držíme palce v národnom 
kole v júni 2022.
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INTERAKTÍVNA KONFERENCIA 
“AKO ZDIGITALIZOVAŤ STREDOVEK?”

Mesto Lučenec, Euro-
pe Direct Lučenec v spo-
lupráci s LUKUSom orga-
nizovali dňa 25.04.2022 
pre odborníkov zaujíma-
vú interaktívnu konfe-
renciu “Ako zdigitalizo-
vať stredovek?”. Cieľom 
podujatia bolo poukázať 
na nové možnosti di-
gitalizácie kultúrneho 
dedičstva regiónu a to 
konkrétne stredovekých 
nástenných malieb v 
kostoloch Rimavská 
Baňa, Rimavské Brezovo, 
Kraskovo a Kyjatice pre 
potreby ďalšej generá-

cie a tiež pre zlepšenie 
propagácie pre turistov 
a nadšencov histórie. 
Priamo v jednotlivých 
kostoloch odborníci zo 
Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku, 
Pamiatkového úradu v 
SR, Banskobystrického 
samosprávneho kraja a 
Združenia Gotická cesta 
prezentovali témy ako 
digitálna budúcnosť EÚ, 
trendy v digitalizácií pa-
miatok, značka Európske 
dedičstvo a kroky k zís-
kavaniu tejto značky pre 
uvedené kostoly, aktivity 

pri záchrane kostolov na 
Gotickej ceste. Podujatie 
nadväzovalo na už za-
čaté kroky pri získavaní 
prestížnej značky Európ-

ske dedičstvo pre uve-
dené kostoly a bolo v sú-
lade s ročnou prioritou 
EÚ – Európa pripravená 
na digitálny vek.
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NOVINKY Z EÚ 
NOVÁ STRATÉGIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV, KTORÁ MÁ POMÔCŤ 
PRILÁKAŤ TIE NAJLEPŠIE TALENTY ZO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH 
ŠTÁTOV

Komisia prijala novú 
stratégiu ľudských zdro-
jov, aby bola schopná do-
sahovať špičkové výkony 
v záujme všetkých Euró-
panov tým, že bude ponú-
kať moderné pracovisko a 
uspokojivú kariéru, a bude 
tak priťahovať najlepšie 
talenty zo všetkých člen-
ských štátov. V dnešnom 
oznámení o ekologizácii 
sa ako súčasť stratégie 
uvádza, ako sa Komisia do 
roku 2030 stane klimatic-
ky neutrálnou. Stanovuje 
sa v ňom, že Komisia pôj-
de príkladom, pokiaľ ide 
o korporátne opatrenia v 
oblasti klímy, v duchu poli-
tických návrhov Európskej 
zelenej dohody. Komisia 
do roku 2030 zníži svoje 
emisie skleníkových ply-
nov o 60 % v porovnaní s 
rokom 2005 a zvyšné emi-
sie bude kompenzovať od-
straňovaním uhlíka.

Stratégia sa zameria-
va na tri strategické 
priority:

1. ATRAKTÍVNE PRA-
COVISKO: Komisia ako 
zamestnávateľ posilní 
svoju atraktivitu s cie-
ľom získať a udržať si tie 

najlepšie talenty zo všet-
kých členských štátov, a 
zároveň verne odrážať 
rozmanitosť európskej 
spoločnosti, ktorej slú-
ži. Touto stratégiou sa 
posilní existujúce úsilie 
o vytvorenie inkluzívne-
ho, udržateľného a fle-
xibilného pracovného 
prostredia s pracovnými 
podmienkami, ktoré sú 
ústretové voči rodinám, 
a lákavými perspektíva-
mi profesijného rozvoja 
pre všetkých. 

Okrem toho Komisia 
oznámením o ekologi-
zácii zosúladí náš spô-
sob práce s politickými 
prioritami, na ktorých 
pracujeme, s konkrétny-
mi opatreniami, ktoré sa 
okamžite vykonajú:
• ďalšie znižovanie emi-

sií z budov Komisie 
v Bruseli a ostatných 
sídlach;

• inteligentnejšia a eko-
logickejšia politika 
služobných ciest bez 
oslabenia prítomnosti 
v členských štátoch a 
potreby osloviť obča-
nov;

• povzbudzovanie za-
mestnancov, aby na 

dochádzanie do za-
mestnania vo väčšej 
miere využívali udrža-
teľnú dopravu, a aby 
boli bežné služobné 
vozové parky nahra-
dené elektrickými vo-
zidlami.
2. RÝCHLEJŠÍ A 

PRUŽNEJŠÍ VÝBER A 
PRIJÍMANIE ZAMEST-
NANCOV: Komisia v 
spolupráci s Európskym 
úradom pre výber pra-
covníkov zavedie mo-
derné, zrýchlené a pruž-
nejšie postupy výberu a 
prijímania interných aj 
externých uchádzačov 
o zamestnanie. Cieľom 
je vybrať tých najtalen-
tovanejších a najvhod-
nejších jednotlivcov, 
zabezpečiť rovnaké pod-
mienky pre žiadateľov z 
rôznych prostredí a udr-

žať si získané talenty.
3. FLEXIBILNÁ A 

USPOKOJIVÁ KARIÉRA 
PRE VŠETKÝCH ZA-
MESTNANCOV

Nová stratégia ľud-
ských zdrojov posilní 
kariérne vyhliadky za-
mestnancov podporou 
vnútornej a vonkajšej 
mobility na všetkých 
úrovniach a na všet-
kých pracoviskách. Zre-
organizuje a zlepší sa 
profesijné poradenstvo, 
mentorstvo, koučing a 
vyhľadávanie talentov.

Všetky tri priority budú 
podporené štvrtou prie-
rezovou prioritou, ktorou 
je zjednodušenie služieb 
v oblasti ľudských zdro-
jov, a to uľahčovaním, 
digitalizáciou a urýchľo-
vaním postupov v čo naj-
väčšej možnej miere.
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Aktivity ED Lučenec 

KOMISIA OTVÁRA KVALIFIKOVANÝM UTEČENCOM 
CESTU K PRÁCI V EÚ

Komisia uverejnila od-
porúčanie o uznávaní 
akademických a odbor-
ných kvalifikácií osôb 
utekajúcich pred ruskou 
inváziou na Ukrajinu. Or-
gánom členských štátov 
poskytne usmernenia a 
praktické rady, aby pro-
ces uznávania bol rýchly, 
spravodlivý a flexibilný. 
Komisia prijala viacero 
opatrení na podporu člen-
ských štátov pri uznávaní 
kvalifikácií:
• Európska nadácia pre 

odborné vzdelávanie 
vytvorila na žiadosť 
Komisie stredisko zdro-
jov pre ukrajinské kva-
lifikácie umožňujúce 
zdieľanie informácií. 
Komplexná výmena in-
formácií a transparent-

nosť medzi členskými 
štátmi budú kľúčom, 
ktorý umožní zrýchle-
né postupy.

• Jazykovú bariéru po-
máha prekonať ná-
stroj eTranslation z 
dielne Komisie, ktorý 
bol prispôsobený tak, 
aby uspokojil dopyt po 
rýchlom a spoľahlivom 
preklade z ukrajinčiny. 
Možný je aj preklad z 
ruštiny, keďže mnohí 
odborníci na Ukrajine 
získali diplomy v rušti-
ne.

podmienok. Týka sa to naj-
mä žien, ktoré predstavu-
jú vysoký podiel utečen-
cov. Jednoduchý a rýchly 
mechanizmus uznávania 
kvalifikácií výrazne po-
môže zamedziť tomuto 
javu. Zabezpečí, aby oso-
by, ktorým sa poskytla 
dočasná ochrana, mohli 
pracovať na pracovných 
miestach, na ktoré majú 
kvalifikáciu. Ľahšie uzná-
vanie akademických a 
odborných kvalifikácií tak 
môže pomôcť, aby sa pri-
chádzajúci odborníci do-
kázali rýchlo zamestnať 
a podporovať svojich kra-
janov. Takisto zabezpečí, 
aby ľudia počas obdobia 
dočasnej ochrany získali 
relevantné skúsenosti a 
zručnosti, ktoré budú po 
ich návrate do domovskej 
krajiny pridanou hodno-
tou k ich kvalifikácii.

• Ľudia možno museli 
pred ruskou inváziou 
na Ukrajinu utiecť bez 
originálnych dokladov 
o svojej kvalifikácii. Po-
sudzovanie žiadostí o 
uznanie kvalifikácie si v 
takom prípade vyžadu-
je flexibilný prístup vrá-
tane možnosti opätov-
ného vydania diplomov 
v digitálnom formáte.
Zo skúseností vyplýva, 

že utečenci často pracujú 
na pozíciách pod úrov-
ňou svojej kvalifikácie s 
rizikom zlých pracovných 

ŠTÁTNA POMOC: KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÚ SCHÉMU VO VÝŠKE 
15,1 MILIÓNA EUR NA PODPORU ROZVOJA LESOHOSPODÁRSKYCH PLÁNOV

Európska komisia schválila 
opätovné zavedenie slovenskej 
schémy na podporu rozvoja le-
sohospodárskych plánov. Sché-
ma bola pôvodne schválená v 
januári 2016 (SA.43460), predĺ-
žená v decembri 2020 a jej plat-
nosť sa mala skončiť koncom 
roka 2021. Program je zamera-
ný na podporu vypracovania 
plánov obhospodarovania le-
sov s cieľom zachovať a zlepšiť 
stav lesov, ako aj na podporu 
ich ekologickej, ochrannej a re-
kreačnej funkcie, biodiverzity 
a zdravého lesného ekosysté-

mu. Vo februári 2022 Slovensko 
oznámilo svoj zámer opätovne 
zaviesť schému, ktorá bude tr-
vať do 30. júna 2022, s rozpoč-
tom 15,1 milióna EUR (nárast o 
8,5 milióna EUR v porovnaní s 
pôvodnou schémou). Zatiaľ čo 
v rámci predchádzajúcej sché-
my spoločnosti v ťažkostiach 
neboli oprávnené na pomoc, 
nová schéma bude otvorená pre 
spoločnosti vykonávajúce čin-
nosti obhospodarovania lesov. 
Podpora bude mať podobu pria-
mych grantov. Komisia posúdi-
la schému podľa pravidiel EÚ o 

štátnej pomoci, a najmä podľa 
usmernení o štátnej pomoci v 
odvetviach poľnohospodárstva, 
lesného hospodárstva a vo vi-
dieckych oblastiach. Komisia 
zistila, že opatrenie je v súlade 
s podmienkami stanovenými v 
týchto usmerneniach a tento 
režim je potrebný a vhodný na 
podporu vypracovania lesohos-
podárskych plánov. Znenie roz-
hodnutia, ktoré nemá dôverný 
charakter, bude k dispozícii pod 
číslom veci SA.102015 v regis-
tri štátnej pomoci na webovom 
sídle GR pre hospodársku súťaž.
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DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO: OCHRANA EURÓPSKYCH REMESELNÝCH 
A PRIEMYSELNÝCH VÝROBKOV V EÚ AJ ZA JEJ HRANICAMI

Komisia navrhla vôbec 
prvý rámec na ochranu 
práv duševného vlast-
níctva k remeselným a 
priemyselným výrob-
kom, ktoré sa opierajú 
o originalitu a pravosť 
tradičných postupov z 
jej regiónov. Vychádza-
júc z úspechu systému 
zemepisných označení 
vín, alkoholických ná-
pojov a poľnohospodár-
skych výrobkov, sa Ko-
misia terajším návrhom 
snaží umožniť výrobcom 

rámci EÚ.
• podporuje rozvoj eu-

rópskych vidieckych a 
iných regiónov, a to vy-
tváraním stimulov pre 
výrobcov, najmä malé 
a stredné podniky, aby 
investovali do nových 
autentických výrobkov 
a vytvárali špeciálne 
segmenty trhu. Navr-
hované nariadenie tiež 
pomôže udržať si jedi-
nečné zručnosti, ktoré 
by inak mohli zaniknúť, 
najmä vo vidieckych 
a menej rozvinutých 
regiónoch Európy. Re-
gióny by mali získať 
osoh z dobrého mena 
nových zemepisných 
označení. To môže pri-
spieť k prilákaniu tu-
ristov a k vytváraniu 
nových vysokokvalifi-
kovaných pracovných 
miest v nich a zároveň 
podporiť ich hospo-
dárske oživenie.

chrániť remeselné a prie-
myselné výrobky spoje-
né s ich regiónom a ich 
tradičné know-how v 
Európe aj mimo nej. Na-
riadenie, ktorým sa usta-
novuje unijná ochrana 
označenia pôvodu, uľahčí 
spotrebiteľom rozpozná-
vať kvalitu takýchto vý-
robkov a prijímať infor-
movanejšie rozhodnutia.

V návrhu nariadenia 
sa:
• zavádza celoeurópska 

ochrana zemepisných 

označení remesel-
ných a priemyselných 
výrobkov , uľahčia aj 
opatrenia proti fa-
lošným výrobkom 
vrátane tých, ktoré 
sa predávajú onli-
ne. Takisto rieši roz-
trieštenú a čiastočnú 
ochranu, ktorá v sú-
časnosti existuje na 
vnútroštátnej úrovni.

• umožňuje jednoduchá 
a nákladovo efektív-
na registrácia zeme-
pisných označení pre 
remeselné a priemy-
selné výrobky zavede-
ním dvojúrovňového 
postupu podávania 
žiadostí.

• umožňuje úplná kom-
patibilita s medziná-
rodnou ochranou ze-
mepisných označení, 
zároveň bude teraz 
možné chrániť prísluš-
né zemepisné označe-
nia z tretích krajín v 

STREDOVEKÉ MAĽBY NA GEMERI DOSTALI 
ZNAČKU EURÓPSKE DEDIČSTVO

Európska komisia udelila znač-
ku Európske dedičstvo dvanástim 
pamiatkam, ktoré zohrali významnú 
úlohu pri propagácii dejín, kultúry 
a jednoty Európy. Značka Európske 
dedičstvo sa udeľuje budovám, do-
kumentom, múzeám, archívom, pa-
miatkam alebo udalostiam, ktoré zo-
hrali významnú úlohu pri formovaní 
dnešnej Európy. Cieľom značky je 
zvýšiť záujem ľudí a podporiť najmä 

mladých ľudí v tom, aby ocenili spo-
ločné a rozmanité kultúrne dedič-
stvo Európskej únie. Dnešným roz-
hodnutím sa celkový počet lokalít, 
ktoré sú držiteľmi značky Európske 
dedičstvo, zvýšil na 60. Slovensko 
prispelo nomináciou svojich stre-
dovekých nástenných malieb, ktoré 
sa nachádzajú v obci Rimavské Bre-
zovo a pochádzajú zo 14. – 15. sto-
ročia. Maľby sú súčasťou sakrálnej 

architektúry dvanástich stredove-
kých kostolov v regióne Gemer-Ma-
lohont a svedčia o hospodárskych, 
kultúrnych a umeleckých výmenách 
v Európe počas obdobia gotiky.
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SYSTÉM SAFETY GATE: NA PRVÝCH MIESTACH V ZOZNAME 
NEBEZPEČNÝCH NEPOTRAVINOVÝCH VÝROBKOV SA MINULÝ 
ROK UMIESTNILI MOTOROVÉ VOZIDLÁ A HRAČKY

Európska komisia uverejnila svo-
ju výročnú správu o systéme Safe-
ty Gate – systéme EÚ na rýchlu 
výmenu informácií o nebezpeč-
ných nepotravinových výrobkoch. 
V správe sa hovorí o upozorne-
niach, ktoré boli nahlásené v roku 
2021, a o opatreniach, ktoré člen-
ské štáty prijali v nadväznosti 
na ne. Po prvýkrát sa na prvých 
miestach v zozname nahlásených 
nebezpečných výrobkov umiest-
nili autá, po ktorých nasledujú 
hračky. V súvislosti s pandémiou 
ochorenia COVID-19 podstatnú 
časť nahlásených výrobkov naďa-
lej tvorili ochranné prostriedky, 
ako napríklad rúška. Vzhľadom na 
posun spotreby smerom k online 
nákupným platformám sa záro-
veň vyvíjajú nové nástroje umož-
ňujúce lepšie chrániť spotrebi-
teľov nakupujúcich cez internet 
a odstrániť nebezpečné výrobky 
z trhu. Komisia v súlade s týmito 
cieľmi dnes spúšťa aj nový nástroj 
elektronického dohľadu nazva-
ný „web crawler“, ktorý pomôže 
vnútroštátnym orgánom odhaľo-
vať ponuky na internete týkajúce 
sa nebezpečných výrobkov, kto-
ré boli hlásené v systéme Safety 
Gate.

V roku 2021 si orgány krajín, kto-
ré sa zapájajú do siete pre bez-
pečnosť spotrebiteľov, vymenili 
prostredníctvom systému 2 142 
upozornení. Po prvý raz sa naj-
viac upozornení týkalo kategórie 
motorových vozidiel, po ktorých 

nasledovali hračky a elektrické 
spotrebiče a zariadenia. Pokiaľ 
ide o motorové vozidlá, prijaté 
opatrenia sa týkali najmä stiah-
nutia výrobkov z trhu po zistení 
technických problémov, zatiaľ čo v 
prípade hračiek sa zameriavali na 
prítomnosť nebezpečných chemi-
kálií, ako aj gombíkových batérií. 

Okrem toho najčastejšie problé-
my hlásené v prípade elektrických 
spotrebičov a zariadení súviseli s 
vystavením živých častí a problé-
mom s prehriatím. S pokračujúcou 
pandémiou sa dohľad zameriaval 
na celý rad výrobkov súvisiacich 
ochranou pred ochorením CO-
VID-19. Mnoho upozornení sa tý-
kalo ochranných prostriedkov, 

pričom pozornosť sa sústreďovala 
najmä na ochranné rúška. Medzi 
päť najčastejších rizík, ktoré boli 
hlásené, patrili riziko poranenia, 
chemické riziko, riziko požiaru, 
riziko zadusenia a riziko úrazu 
elektrickým prúdom. Celkovo bolo 
prostredníctvom systému Safety 
Gate rozoslaných 4 965 násled-
ných upozornení, čo ukazuje, že 
členské štáty upozornenia pozor-
ne sledujú a často v nadväznosti 
na ne prijímajú vlastné opatrenia. 
Zo správy vyplýva, že 30 zúčast-
nených krajín (EÚ27 plus Island, 
Lichtenštajnsko a Nórsko) využí-
valo sieť systému na rýchlu výme-
nu informácií v roku 2021 častejšie 
a chránilo tak spotrebiteľov pred 
nebezpečnými výrobkami.
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MLÁDEŽ V EÚ 
EURÓPSKA KOMISIA SPÚŠŤA INOVATÍVNU 3D PLATFORMU PRE 
MLADÝCH, KDE MÔŽU VYJADRIŤ SVOJ NÁZOR

Cieľom tejto platformy je poskyt-
núť mladým Európankám a Euró-
panom priestor vyjadriťsvoj názor 
k dôležitým témam, akými sú aktu-
álne spoločenské dianie, klimatické 
zmeny, či duševné zdravie. Mladí ľu-
dia naprieč Európou tak budú mať 
jedinečnú príležitosť predstaviť 
vlastnú víziu o budúcnosti Európ-
skej Únie.

Rok 2022 patrí mládeži
Pri príležitosti vyhlásenia roku 

2022 za Európsky rok mláde-
že zdôraznila predsedníčka Eu-
rópskej komisie Ursula von der 
Leyenová, že Európa by mala po-
zorne počúvať mladých a budovať 
Úniu v súlade s ich predstavami. V 
kontexte pandémie, ktorá zasiah-
la celý svet, ako aj pretrvávajúcej 
agresie na Ukrajine, je veľmi dô-
ležité poskytovať mladým ľuďom 
priestor, aby zdieľali svoje názory, 
nápady, či obavy z budúcnosti.

Inovatívna platforma prepojí 
hlasy mladých naprieč Európou

V rámci Európskeho roka mlá-
deže vzniká inovatívna platfor-
ma „Daj tvojej vízii hlas“, ktorá 
ponúka všetkým mladým ľuďom 
z Európy jedinečnú príležitosť, 
prezentovať vlastnú víziu o bu-
dúcnosti Európy bez ohľadu na to, 
odkiaľ pochádzajú. Interaktívna 
3D platforma predstavuje cen-
trálny prvok iniciatívy Európskeho 
roka mládeže. Európanky a Euró-

pania sa pritom môžu vyjadriť k 
širokému spektru tém od vzdelá-
vania a zamestnania, cez inklúziu, 
mier, bezpečnosť, až po klima-
tickú zmenu či duševné zdravie. 
Platforma je dostupná vo všet-
kých úradných jazykoch EÚ (a 
tiež v nórčine, turečtine, srbčine, 
severomacedónčine a islandči-
ne). Každý nahratý odkaz, kaž-
dý hlas, vygeneruje vlastný, je-
dinečný 3D profil, ktorý sa spojí 

s každou ďalšou nahrávkou na 
platforme. Platforma tak prepojí 
hlasy mladých naprieč Európou 
a umožní návštevníkom platfor-
my vypočuť si jednotlivé odkazy 
kedykoľvek, v ktoromkoľvek ja-
zyku, na akomkoľvek zariadení. 
Nová platforma bude predstavo-
vať hlas mladých ľudí aj po skon-
čení Európskeho roku mládeže 
a tvoriť základ pre tvorbu budú-
cich politík EÚ.

Bližšie info na: youthvoices.eu  
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