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DEŇ EURÓPY V POHYBE

Deň Európy a Svetový deň pohybu 
sme v Lučenci nemohli osláviť inak 
ako pohybom. Pri príležitosti Dňa Eu-
rópy a Svetového dňa pohybu sa roz-
hodli organizátori podujatia Mesto 
Lučenec a centrum Europe Direct 
Lučenec zorganizovať milé podu-
jatie v našom krásnom Mestskom 
parku Lučenec. Cieľom bolo popri 
oslavách Dňa Európy, významného 
dňa v rámci celej EÚ, rozpohybovať 
našich malých Lučenčanov, ktorí sa 
ochotne zapojili do cvičenia a tanco-
vania so Štefanom Chlebom a ďalší-
mi športovcami mesta Lučenec, kto-
rí úspešne reprezentujú naše mesto.

Zapojili sa naši basketbalisti, kto-
rí v tejto sezóne získali Slovenský 
pohár a v lige obsadili krásne druhé 
miesto. Akcie sa zúčastnili aj fustalis-
ti Mimelu Lučenec, ktorých čakal vo 
večerných hodinách náročný semifi-
nálový zápas v Prievidzi. Zapojili sa aj 
futbalisti z MŠK Novohrad Lučenec, 

hokejisti z HC Lučenec či džudisti 
z JUDO KLUB KATSUDO Lučenec.

Ďakujeme samozrejme aj všet-
kým materských, základným a 
stredným školám, ktoré vedú deti 
k zdravému životnému štýlu. Svo-
je vystúpenia nám odprezentovali 
aj viaceré vekové kategórie Taneč-
nej školy WANTED, ktorá nás bude 
už o týždeň reprezentovať na maj-
strovstvách Slovenska a my im sil-
no držíme palce. Nechýbal ani Lu-
čenčan a hráč hokejové klubu NHL 

Arizona Coyotes Miloš Kelemen.
Na podujatí sa odprezentovali aj 

európske inštitúcie pôsobiace v re-
gióne a na Slovensku, ktoré infor-
movali o svojich aktivitách a vo svo-
jich stánkoch mohli účastníci získať 
cenné informácie z rôznych oblastí 
– Europe Direct Lučenec, EURES 
Lučenec, Európske spotrebiteľské 
centrum v SR, SAIA, n.o. Banská Bys-
trica. O sprievodné aktivity sa po-
staralo aj CVČ Magnet Lučenec. Pre 
deti boli taktiež pripravené rôzne 
atrakcie, pohybové hry či fotostena.

AKTIVITY ED LUČENEC
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Dňa 12. mája sa uskutoč-
nila vernisáž dvoch výstav, 
ktoré spadajú pod cyklus 
„Z BLÍZKA/Z ĎALEKA“, 
tentokrát s podtitulom Iné 
Francúzsko. Organizátor-
mi podujatia boli Mesto 
Lučenec, Europe Direct 
Lučenec a Radnica Luče-
nec – Mestské múzeum 
Lučenec. Na podujatí bolo 
prezentované Francúzsko 
ako krajina predsedajúca 
Rade EÚ do konca júna 
2022 z iného pohľadu, ako 
ju nasnímajú návštevníci 
počas turistickej sezóny.

„Vraciame sa k cyklu, v 
ktorom predstavujeme 
cudzincov žijúcich tu, me-
dzi nami. Cestovaním si 
rozširujeme svoje obzory, 
spoznávame kraje blízke 
i ďaleké, zoznamujeme 
sa s ich životom, načíta-
vame emócie. V cykle “Z 
blízka/Z ďaleka“ prezen-
tujeme v Mestskom mú-
zeu Lučenec každoročne 
národnosti a cudzincov 
žijúcich medzi nami. Po 

PODUJATIA Z BLÍZKA/Z ĎALEKA – INÉ FRANCÚZSKO

Bulharoch, Rumunoch a 
Severných Macedóncoch 
sú to tento rok Francú-
zi,“ uviedla na úvod vo 
svojom príhovore vedúca 
Mestského múzea Luče-
nec Andrea Moravčíková.

Pozvanie na vernisáž 
prijali aj zástupcovia Fran-
cúzska na Slovensku, kto-
rí sa prítomným prihovo-
rili. Najskôr Yan Pautrat, 
atašé pre vedeckú a uni-
verzitnú spoluprácu Fran-
cúzskeho inštitútu na Slo-
vensku, a potom Thomas 
Laurent, riaditeľ Alliance 
Francaise v Banskej Bys-
trici. Na vernisáži sa zú-
častnila aj primátorka 
mesta Lučenec Alexandra 
Pivková a viacerí pred-
stavitelia samosprávy.

V Mestskom múzeu Lu-
čenec sú aktuálne sprí-
stupnené dve výstavy 
venované práve Francúz-
sku. Prvá je o svetovom 
architektovi Le Corbusie-
rovi a jeho urbanistickej 
a architektonickej tvorbe. 
Výstavu, ako aj samotné-

ho autora nám vo svojom 
príhovore predstavil Ivan 
Siláči. „Le Corbusier bol 
slávny urbanista, archi-
tekt, maliar, teoretik, kri-
tik, častokrát nenávide-
ný člen architektonickej 
obce… A je to skutočne 
tak, napriek faktu, že od-
kaz a dielo Le Corbusiera 
je neustále pripomínané 
a znovu objavované, je 
pre niekoho vzorom, no 
pre mnohých výstrahou, 
ktorú netreba opakovať,“ 
povedal Ivan Siláči. Dôle-
žitá je najmä Le Corbu-
sierova predstava mes-
ta s výlučne vysokými a 
osamotenými budovami, 
ktoré zvýšia hustotu oby-
vateľov a ponúkajú rôzne 
funkcie a aktivity. Zvyšné 
plochy majú byť urče-
né pre dopravu a najmä 
zeleň, ktorá mala tvoriť 
až 80 % plochy mesta.

Druhá výstava pomysel-
ne prepája náš región No-
vohrad s regiónom Nor-
mandie. „Prečo flakón? 
Čo spája náš región No-

vohrad s normandským 
regiónom? Konštatujem, 
že sklo. A sklo nielen úžit-
kové, dekoratívne, ale aj 
sklo exkluzívne v podobe 
flakónov na voňavý éter – 
parfum. Vône sú v živote 
človeka dôležitejšie, než 
sme si ochotní priznať. 
História flakónov, téglikov 
a fľaštičiek na voňavky je 
taká bohatá ako história 
voňaviek. Cieľom bolo vy-
tvoriť estetické, príťažli-
vé nádoby či obaly, ktoré 
by ladili s určitou vôňou. 
Na rozdiel od pominuteľ-
ných, prchavých vôní sa 
nádoby na voňavky za-
chovali dodnes, niektoré 
z nich majú nevyčísliteľnú 
hodnotu,“ predstavila vo 
svojom príhovore výstavu 
o flakónoch vedúca mú-
zea Andrea Moravčíková.

Po príhovoroch a obh-
liadke výstav bolo hos-
ťom ponúknuté typické 
francúzske občerstvenie 
a nechýbala ani ochut-
návka vín, ktorú zabez-
pečil EATeliér – Peter Ko
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Aktivity ED Lučenec 

DEŇ VČIEL
Pri príležitosti Medziná-

rodného dňa včiel zorga-
nizovali Mesto Lučenec, 
centrum Europe Direct 
Lučenec a Oblastná orga-
nizácia cestovného ruchu 
Turistický Novohrad a 
Podpoľanie podujatie ve-
nované včelám, včelárstvu 
a významu včiel v systéme 
biodiverzity. Široká ve-
rejnosť, detičky z mater-
ských škôl a základných 
škôl sa v areáli Mestského 

múzea pri šiestich náuč-
no-prezentačných stano-
vištiach dozvedeli množ-
stvo informácií o včelách, 
medoch a včelích produk-
toch a o práci včelárov.

Prezentáciu rôznych 
druhov medov, včelích 
produktov a ochutnávku 
medov realizovala včelár-
ka Katarína Schonová z 
Polichna. Výrobu včelie-
ho úľa predviedol rezbár 
Jozef Kvačkaj z Ružinej. 

Prácu včelára návštevní-
kom ukázal Ondrej Gajdoš 
z Vidinej. Životný cyklus 
včielok, výrobu sviečok a 
tvorivé dielne predstavili 
majsterky odborného vý-
cviku zo Strednej odbor-
nej školy v Želovciach. Na 
stanovištiach boli stánky 
aj Europe Direct Lučenec a 
Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Turistický 
Novohrad a Podpoľanie. V 
stánku Europe Direct Lu-
čenec sa rozdávali malé 
medíky, ako spomienka na 
podujatie. Detičky poduja-
tie venované včielkam veľ-
mi zaujalo, niektoré prišli 
s rodičmi pozrieť ešte raz.

Aktivity sa zúčastnilo pri-
bližne 450 účastníkov a do 
školy, škôlky či domov od-
chádzali so sladkým úsme-
vom na tvári. Včelí úľ, ktorý 
zhotovil rezbár mesto Lu-

čenec umiestni do Mest-
ských ovocných sadov Lu-
čenec, kde bude slúžiť ako 
domov pre včeliu rodinu.

Podujatie chcelo upozor-
niť na prínos včiel, včelár-
stva a ochranu opeľovačov 
v regióne, na výkyvy v pro-
dukcii medu spôsobenej 
zmenami klímy a krajiny. 
Podujatie bolo tiež v súla-
de s ročnou prioritou EÚ 
– Euróska zelená dohoda.
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PREZENTÁCIA AKTIVÍT ED LUČENEC V SZÉCSÉNYI

Vo štvrtok 26.05.2022 dostalo 
naše centrum Europe Direct Lu-
čenec možnosť prezentovať svoje 
aktivity a prínos nášho centra pre 
región Novohrad v maďarskom 
Szécsényi pre širokú verejnosť a 
študentov z Maďarska, Slovenska, 
Poľska a Rumunska v rámci témy 

Európa budúcnosti/Budúcnosť 
Európy – Európska konzultá-
cia. Uvedené podujatie bolo sú-
časťou 4-dňového podujatia v 
rámci projektu EACEA „Spolu s 
Európou – Európska konzultá-
cia“. Na uvedenom podujatí sme 
mali aj svoj informačný stánok.

NOVINKY Z EÚ 
JARNÝ BALÍK EURÓPSKEHO SEMESTRA 2022

Európska komisia zverejnila Jar-
ný balík európskeho semestra 
2022, ktorý obsahuje odporúčania 
pre jednotlivé krajiny, ako aj sprá-
vy o jednotlivých krajinách. V hos-
podárskej prognóze z jari 2022 sa 
predpokladá, že hospodárstvo EÚ 
bude v rokoch 2022 a 2023 naďalej 
rásť. Hoci hospodárstvo EÚ naďa-
lej vykazuje odolnosť, ruská agre-
sia voči Ukrajine ešte viac zhoršila 
už existujúce prekážky rastu a pri-
niesla ďalšie výzvy spojené s bez-
pečnosťou dodávok energie a zá-
vislosťou od fosílnych palív z Ruska.

Prepojenie európskeho semestra, 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti (RRF) a REPowerEU

ÚčelomREPowerEU je rýchle 
zníženie našej závislosti od rus-
kých fosílnych palív prostredníc-
tvom pokroku v zelenej transfor-
mácii a spoločného úsilia s cieľom 
dosiahnuť odolnejší energetický 
systém a skutočnú energetickú 
úniu. Európsky semester a RRF 
(jadro nástroja NextGeneratio-
nEU) poskytujú pevné rámce na 
zabezpečenie účinnej koordiná-
cie politík a riešenie súčasných 
výziev, pričom RRF bude aj v 
nadchádzajúcich rokoch hnacou 
silou reformných a investičných 
programov členských štátov. RRF 
je hlavným nástrojom na urých-
lenie súbežnej zelenej a digitál-

nej transformácie a posilnenie 
odolnosti členských štátov, a to 
aj prostredníctvom vykonávania 
vnútroštátnych a cezhraničných 
opatrení v súlade s REPowerEU.

Odporúčania pre jednotlivé kra-
jiny prijaté v kontexte európskeho 
semestra poskytujú členským štá-
tom usmernenia, aby mohli prime-
rane reagovať na pretrvávajúce a 
nové výzvy a plniť spoločné kľúčo-
vé politické ciele a tento rok zahŕ-
ňajú aj odporúčania na zníženie 
závislosti od fosílnych palív pro-
stredníctvom reforiem a investícií 
v súlade s prioritami REPowerEU 
a Európskou zelenou dohodou.
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Špecifické odporúčania pre Slovensko
Komisia Slovensku na roky 2022 a 2023 odporúča opatrenia v troch oblastiach:

• Dane
1. Zvýšenie efektívnosti daňo-

vého mixu, využívanie envi-
ronmentálnych daní a daní 
z nehnuteľností;

• posilňovanie daňovej disciplí-
ny a digitalizácia daňovej 
správy.

• Implementácia
1. Pokračovanie v implementácii 

Plánu obnovy a odolnosti;
2. dokončenie programovania 

politiky súdržnosti na roky 
2021 – 2027.

• Energetika
1. Zníženie celkovej závislosti od 

fosílnych palív a diverzifikácia 
dovozu;

2. urýchlenie zavádzania OZE 
zlepšením prístupu do siete 
zefektívnením povoľovacích 
a administratívnych postupov 
a modernizáciou elektrizačnej 
sústavy;

3.  zníženie závislosti od zem-
ného plynu pri vykurovaní 
a v priemysle;

4.  prispôsobenie politiky 
s cieľom urýchliť a stimulovať 
hĺbkovú obnovu budov.

PARTNERSTVÁ PRE REGIONÁLNE INOVÁCIE: 
SLOVENSKO JE SÚČASŤOU PILOTNEJ AKCIE

Komisia oznámila 63 
regiónov, sedem miest a 
štyri členské štáty, ktoré 
boli vybraté v rámci pi-
lotného projektu inicia-
tívy Partnerstvá pre regio-
nálne inovácie, vytvorenej 
v spolupráci s Výborom 
regiónov. Slovensko sa 
zúčastní, ako jedna z pi-
lotných krajín. Medzi vy-
branými účastníkmi sú 
aj Trnavský a Košický sa-
mosprávny kraj. Účastní-
ci pilotnej akcie si môžu 
vymieňať osvedčené po-
stupy a spoločne vyvíjať a 
testovať nástroje na mo-
bilizáciu viacerých zdrojov 
financovania a politík a na 
prepájanie regionálnych 
a vnútroštátnych progra-
mov s iniciatívami EÚ v 
záujme dosiahnutia zele-
nej a digitálnej transfor-
mácie. Tieto partnerstvá 

prispejú k novému Progra-
mu inovácií pre Európu, v 
ktorom inovácie podnecu-
jú transformáciu v záujme 
udržateľnosti, pričom pre-
pájajú miestne stratégie s 
iniciatívami na úrovni EÚ.

Účastníci pilotného 
projektu získajú prvé 
skúsenosti s novými 
Partnerstvami pre regio-
nálne inovácie na zákla-
de Príručky Partnerstiev 
pre regionálne inovácie 
– počiatočného usmer-
ňujúceho dokumentu, 
ktorý dnes uverejnilo 
Spoločné výskumné cen-
trum. V tejto príručke sa 
navrhuje široká škála ná-
strojov a mechanizmov 
riadenia na zlepšenie ko-
ordinácie regionálnych, 
vnútroštátnych a únij-
ných inovačných politík, 
ktoré sú zamerané na 

realizáciu zelenej a di-
gitálnej transformácie 
v Európe a riešenie roz-
dielov v oblasti inovácií 
v EÚ. Základným prvkom 
navrhovaného prístupu 
je zavedenie miestnych 
misií na koordináciu čin-
ností v rámci premyslenej 
cielenej logiky, čo umožní 
využívať rozsiahle kombi-
nácie politík zameraných 
na inovácie na úrovni 
systému. Počas pilotnej 
akcie budú účastníci tes-

tovať tieto politické ná-
stroje a zároveň spoloč-
ne vytvárať prevádzkové 
usmernenia. Príručka a 
pilotná akcia budú ta-
kisto propagovať osved-
čené postupy, uľahčovať 
učenie sa prostredníc-
tvom experimentovania 
a podporovať verejnú 
správu a širší ekosystém. 
Pilotná akcia nebude mať 
vplyv na súčasný pro-
ces programovania fon-
dov na roky 2021 – 2027.
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JARNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA 2022: 
RUSKÁ INVÁZIA JE TESTOM ODOLNOSTI HOSPODÁRSTVA EÚ

Pred začiatkom invázie Ruska 
na Ukrajinu sa v hospodárstve 
EÚ očakával dlhotrvajúci a silný 
rast, avšak vojna a jej negatívne 
dopady viedli Európsku komisiu k 
revízii výhľadu rastu EÚ smerom 
nadol a prognózy inflácie smerom 
nahor. Podľa prognózy sa rast re-
álneho HDP v EÚ a v eurozóne 
očakáva na úrovni 2,7 % v roku 
2022 a 2,3 % v roku 2023, čo je po-
kles zo 4,0 % v roku 2022, ktoré sa 
predpokladali v zimnej priebežnej 
prognóze 2022. Vyhliadky pre slo-
venskú ekonomiku sú zahmlené 
vplyvom ruskej vojenskej agresie 
proti Ukrajine, ktorá predstavuje 
závažný nepriaznivý šok pre do-
dávateľský reťazec. Očakáva sa, že 
prudký nárast cien energií a komo-
dít zvýši výrobné náklady a zníži 
kúpnu silu domácností, čo obme-
dzí hospodársky rast v horizonte 
prognózy, na úroveň 2,3 % v roku 
2022 a 3,6 % v roku 2023. V dôsled-
ku rastúcich nákladov sa predpo-
kladá, že inflácia v roku 2022 prud-
ko vzrastie na 9,8 % a v roku 2023 
zostane na úrovni 6,8 %. Vzhľadom 
na vysoký rast nominálneho HDP 
a postupné ukončovanie opatrení 
súvisiacich s pandémiou sa pred-
pokladá, že rozpočtový deficit 
klesne na 3,6 % HDP v roku 2022, 
a 2,6 % v roku 2023, čo pomô-
že udržať pomer verejného dlhu 
k HDP. V rokoch 2022 aj 2023 sa 
očakáva nárast verejných investí-
cií spôsobený zvýšeným čerpaním 
fondov EÚ v dôsledku predpokla-
daného dočerpania zostávajúcich 
prostriedkov z predchádzajúce-
ho programového obdobia, za-

čiatkom nového programového 
obdobia, ako aj dodatočnou pod-
porou z Mechanizmu na pod-
poru obnovy a odolnosti (RRF).

Vojna prehlbuje pretrvávajúce 
nepriaznivé vplyvy a spomaľuje 
rast v celej EÚ. Napriek tomu sa 
predpokladá, že HDP EÚ zostane 
počas prognózovaného obdobia v 
kladných číslach vďaka kombino-
vanému účinku opätovného otvo-
renia po lockdowne a masívnym 
politickým opatreniam prijatým 
na podporu rastu počas pandé-
mie. Investície by malo podporiť 
plné využívanie RRF a vykonávanie 
sprievodného programu reforiem. 
V rámci svetového hospodárstva 
aj hospodárstva EÚ sú najviac 
zasiahnuté ceny energetických 
komodít. Neistota týkajúca sa do-
dávateľských reťazcov vyvíja tlak 
na ceny smerom nahor, pričom sa 
zvyšuje ich volatilita. Platí to aj pre 
potraviny a iné základné tovary a 
služby, pričom kúpna sila domác-

ností klesá. Trh práce vstupuje do 
novej krízy so solídnou základňou 
a očakáva sa, že podmienky na 
trhu práce sa budú ďalej zlepšovať. 
Miera nezamestnanosti na konci 
roka 2021 klesla pod predchádzajú-
ce rekordne nízke hodnoty a pred-
pokladá sa, že zamestnanosť v EÚ 
tento rok stúpne o 1,2. Očakáva sa, 
že ľudia, ktorí utekajú pred vojnou 
na Ukrajine do EÚ, vstúpia na trh 
práce len postupne, pričom hma-
tateľné účinky sa prejavia až od 
budúceho roka. Predpokladá sa, že 
miera nezamestnanosti v EÚ ďa-
lej klesne na 6,7 % v tomto roku a 
6,5 % v roku 2023. Riziká spojené 
s prognózou hospodárskej aktivity 
a inflácie vo veľkej miere závisia 
od vývoja vojny, a najmä od jej do-
sahu na trhy s energiou. Vzhľadom 
na vysokú neistotu je východisko-
vá prognóza doplnená o analýzu 
modelových scenárov, ktoré simu-
lujú vplyv vyšších cien energetic-
kých komodít, ako aj úplného za-
stavenia dodávok plynu z Ruska.
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KOMISIA ZVÝŠI ROZPOČET PROGRAMU 
HORIZONT EURÓPA NA PODPORU 
INOVÁCIÍ V OBLASTI EKOLÓGIE, ZDRAVIA 
A DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

Komisia schválila zmenu pracov-
ného programu Horizont Európa na 
roky 2021 – 2022, ktorou zvýšila jeho 
rozpočet o takmer 562 miliónov eur 
na ďalšiu podporu misií EÚ zame-
raných na inovatívne riešenia v ob-
lasti ekológie, zdravia a digitálnych 
technológií, ako aj na ďalšie opatre-
nia stimulujúce rozvoj európskeho 
inovačného ekosystému. Rozpočet 
programu na roky 2021 a 2022 tak 
dosiahol výšku takmer 16 miliárd eur.

Komisia oficiálne oznámila aj 
spustenie programu MSCA4Ukra-
ine, ktorý je súčasťou akcií Marie 
Curie-Skłodowskej. Podporí ním 
vysídlených výskumných pracov-
níkov z Ukrajiny, aby vo svojej 

PRIESKUM EUROBAROMETRA: 

EURÓPANIA 
SCHVAĽUJÚ REAKCIU 
EÚ NA VOJNU NA 
UKRAJINE

Väčšina Európanov si myslí, že od 
začiatku vojny EÚ prejavila solidari-
tu (79 %, SK 78 %) a vo svojej reakcii 
bola jednotná (EÚ 63 %, SK 54 %) a 
rýchla (58 %, SK 59 %). Tieto výsled-
ky vyplývajú z bleskového prieskumu 
Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil 
vo všetkých členských štátoch EÚ 
od 13. do 20. apríla 2022. Prostred-
níctvom internetu bolo oslovených 
26 066 občanov EÚ. Respondenti vo 
veľkej miere podporujú neochvejnú 
podporu Ukrajine a jej obyvateľom. 
Konkrétne viac ako deväť z desiatich 
respondentov (93 %, SK 90 %) sú-
hlasí s poskytovaním humanitárnej 
pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou. 
54 % respondentov zo Slovenska 
súhlasí s tým, že „Ukrajina by mala 
vstúpiť do EÚ, keď bude pripravená“ 
a 57 % sa domnieva, že Ukrajina je 
súčasťou európskej rodiny (EÚ 71 %).

Z prieskumu vyplýva aj široká pod-
pora opatrení EÚ v oblasti energetiky 
zameraných na odstránenie závislos-
ti od ruských fosílnych palív. Existuje 
široký konsenzus, pokiaľ ide o napl-
nenie zásobníkov plynu v EÚ, aby sa 
zabránilo riziku nedostatku plynu 
počas budúcej zimy (EÚ 86 %, SK 
87 %), a pokiaľ ide o skutočnosť, že 
vojna na Ukrajine zvyšuje naliehavosť 
investícií do energie z obnoviteľných 
zdrojov (84 %). Celkovo 90 % Euró-
panov súhlasí s tým, že na európskej 
úrovni by sa mali prijať opatrenia na 
obmedzenie vplyvu rastúcich cien 
energií na spotrebiteľov a podniky. 
Spomedzi európskych respondentov 
86 % uviedlo, že rastúce ceny energií 
majú výrazný vplyv na ich kúpnu silu.

práci mohli pokračovať v akade-
mických alebo neakademických 
organizáciách v Európe. Program 
im takisto umožní zapojiť sa po 
návrate na Ukrajinu do obnovy jej 
výskumných a inovačných kapacít. 
Program MSCA4Ukraine, ktoré-
ho celkový rozpočet dosahuje 25 
miliónov EUR, poskytne štipendiá 
pre doktorandov a postdoktorand-
ských výskumných pracovníkov, 
aby mohli vo svojej práci pokra-
čovať v akademických a neakade-
mických organizáciách v členských 
štátoch a krajinách pridružených k 
programu Horizont Európa. Vyko-
návať ho bude konzorcium so skú-
senosťami v oblasti podpory ohro-
zeným výskumným pracovníkom.
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MLÁDEŽ V EÚ 
EURÓPSKA KOMISIA SPÚŠŤA INOVATÍVNU 3D PLATFORMU 
PRE MLADÝCH, KDE MÔŽU VYJADRIŤ SVOJ NÁZOR

Pri príležitosti Európskeho roka 
mládeže 2022 Európska komisia 
spúšťa inovatívnu 3D  platformu 
pre mladých. Cieľom tejto platfor-
my je poskytnúť mladým Európan-
kám a Európanom priestor vyjad-

riť svoj názor k dôležitým témam, 
akými sú aktuálne spoločenské 
dianie, klimatické zmeny, či du-
ševné zdravie. Mladí ľudia naprieč 
Európou tak budú mať jedinečnú 
príležitosť predstaviť vlastnú ví-

ziu o budúcnosti Európskej Únie.
Platforma je dostupná vo 

všetkých úradných jazykoch 
EÚ (a tiež v nórčine, turečtine, 
srbčine, severomacedónčine a is-
landčine). Každý nahratý odkaz, 
každý hlas, vygeneruje vlastný, 
jedinečný 3D profil, ktorý sa spo-
jí 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 pred-
stavovať hlas mladých ľudí aj 
po skončení Európskeho roku 
mládeže a tvoriť základ pre 
tvorbu budúcich politík EÚ.

Bližšie info na: https://euro-
pa.eu/youth/year-of-youth_sk 
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