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WORKSHOPY NA TÉMU DEZINFORMÁCIE 
NA DVOCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Dezinformácie predstavujú jeden 
z kľúčových spoločenských problé-
mov, keďže sa im darí polarizovať 
spoločnosť. Medzi ohrozenú skupi-
nu, ktorá sa stretáva s dezinformácia-
mi patria aj študenti stredných škôl. 
Pandémia koronavírusu problém 
šírenia dezinformácií a rôznych kon-
špiračných teórií prehĺbila a zrých-
lila hlavne na sociálnych sieťach.

Z uvedeného dôvodu centrum 
Europe Direct Lučenec organizova-
lo dňa 14.06.2022 dva workshopy 
na tému dezinformácií na Spojenej 
škole v Modrom Kameni a Gymná-
ziu A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši. 
Zámerom workshopov stredných 
školách za účasti odborníka na in-
formačnú bezpečnosť – Tomáša 
Kriššáka – bolo prezentovať študen-
tom, aby nedôverovali viac infor-
máciám a neovereným médiám na 
internete, ale informácie si overili z 
hodnoverných zdrojov. Workshopy 
boli zamerané na praktické cvičenia 
orientované na identifikáciu dezin-
formácie, jej overenia, rozlišovania 
pravdivých informácií od falošných, 
prezentácia webových stránok, 
kde sa dajú dezinformácie overiť.
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NOVINKY Z EÚ 
NEXTGENERATIONEU: KLADNÉ PREDBEŽNÉ POSÚDENIE 
PRVEJ ŽIADOSTI SLOVENSKA O PLATBU

Európska komisia prijala 
kladné predbežné posú-
denie prvej žiadosti Slo-
venska o platbu vo výške 
398,7 milióna eur vo forme 
grantov (bez predbežného 
financovania) v rámci Me-
chanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti, ktorý 
je kľúčovým prvkom ná-
stroja NextGenerationEU.

„V najbližších rokoch 
čaká Slovensko strategic-
ká úloha zásadne zmoder-
nizovať našu ekonomiku 
a postaviť ju na takpove-
diac nové základy. Platba, 
ktorú dnes Komisia navr-
huje uvoľniť, je výborný 
krok vpred. Vysoké nasa-
denie a správne využitie 
prostriedkov musí byť 
celospoločenská priorita, 

pretože konečný termín 
na čerpanie peňazí na 
plán obnovy je za rohom, 
v roku 2026. Je to o to pál-
čivejšie, že Európa sa stále 
spamätáva z pandémie a 
zároveň čelíme dopadom 
ruskej invázie na Ukraji-
nu. Aj prechod na zelenú 
ekonomiku má dnes bez-
pečnostný rozmer a mu-
síme ho urýchliť. V tomto 
kontexte Komusia naprí-
klad umožňuje presunúť 
12,5% prostriedkov, – v 
prípade Slovenska zhruba 
1,5 miliardy eur – na zní-
ženie závislosti od ruských 
fosílnych palív,” uviedol 
podpredsed Európskej 
komisie Maroš Šefčovič.

Slovensko 29. apríla 
predložilo Komisii žiadosť 

MEDZINÁRODNÁ SPRÁVA OCEÁNOV: PRÍSPEVOK EÚ NA CESTE 
K MODREJ PLANÉTE

o platbu na základe do-
siahnutia 14 čiastkových 
míľnikov, ktoré boli pod-
ľa vykonávacieho rozhod-
nutia Rady podmienkou 
pre prvú splátku. Míľniky 
sa týkajú reformy justič-
ného systému, oblasti 
vysokoškolského vzdelá-
vania, fiškálneho rámca, 
energetiky, udržateľnej 
mobility, boja proti ko-
rupcii, digitalizácie verej-
ného sektora, ako aj sys-
tému auditu a kontroly 
Slovenska na vykonávanie 

Mechanizmu na podpo-
ru obnovy a odolnosti.

Predbežné posúdenie 
zaslala Komisia Hospo-
dárskemu a finančnému 
výboru. Stanovisko tohto 
výboru (bude predlože-
né  ktoré má najneskôr 
do štyroch týždňov) bude 
zohľadnené v konečnom 
posúdení Komisie. Na zá-
klade stanoviska výboru 
Komisia prijme konečné 
rozhodnutie o vyplate-
ní finančného príspevku.

Európska komisia a vysoký pred-
staviteľ Európskej únie pre zahra-
ničné veci a bezpečnostnú politiku 
predstavili nový program EÚ pre 
medzinárodnú správu oceánov, v 
ktorom navrhli opatrenia pre bez-
pečné, čisté a udržateľne spravované 
oceány. Prostredníctvom tejto poli-
tickej iniciatívy EÚ potvrdzuje svoju 
aktívnu úlohu v oblasti medzinárod-
nej správy oceánov a svoje odhod-
lanie posilniť vykonávanie Agendy 
2030 OSN, najmä jej cieľa v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja č. 14 tý-

kajúceho sa života pod vodou. Nový 
program zohráva dôležitú úlohu pri 
plnení modrej časti Európskej zele-
nej dohody. EÚ tak pred 2. konferen-

ciou OSN o oceánoch (27. júna – 1. 
júla 2022 v Lisabone) a konferenciou 
OSN o biodiverzite (COP15) (5. – 17. 
decembra 2022 v Montreale) preu-
kazuje svoju silnú angažovanosť v 
oblasti oceánov, a to aj predložením 
svojho návrhu právne záväzných 
cieľov na obnovu ekosystémov vrá-
tane morských ekosystémov. Ko-
misár pre životné prostredie, 
oceány a rybárstvo Virginijus Sin-
kevičius predstaví spoločné ozná-
menie na druhej konferencii OSN 
o oceánoch. Následne budú o ňom 
rokovať Európsky parlament a Rada.
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NOVÝ NÁVRH NA OBNOVU EURÓPSKEJ PRÍRODY DO ROKU 2050

Európska komisia prijala 
návrh na obnovu poško-
dených ekosystémov a na 
ozdravenie prírody v celej 
Európe. Ide o vôbec prvé 
právne predpisy, ktoré sa 
výslovne zameriavajú na 
obnovu európskej prírody, 
na obnovu 80 % európ-
skych biotopov, ktoré sú 
v zlom stave, a na navrá-
tenie prírody do všetkých 
ekosystémov. Podľa tohto 
návrhu právneho pred-
pisu o obnove prírody sa 
právne záväzné ciele pre 
obnovu prírody v rôznych 
ekosystémoch budú vzťa-
hovať na každý členský 
štát, čím sa doplnia exis-
tujúce právne predpisy. 
Cieľom je pokryť opatre-
niami na obnovu prírody 
aspoň 20 % pevninských 
a morských oblastí EÚ do 
roku 2030 a do roku 2050 
rozšíriť tieto opatrenia 
na všetky ekosystémy, 
ktoré potrebujú obnovu.

Obnova prírody nezna-
mená to isté čo ochrana 
prírody a nevedie au-
tomaticky k väčšiemu 
počtu chránených oblas-
tí. Väčšina obnovených 
oblastí sa chránenými 
oblasťami nestane, pre-
tože obnova nevyluču-
je hospodársku činnosť. 

Investície do obnovy prí-
rody zvyšujú hospodársku 
hodnotu o 8 až 38 eur za 
každé 1 vynaložené euro, a 
to vďaka ekosystémovým 
službám, ktoré podporu-
jú potravinovú bezpeč-
nosť, odolnosť ekosysté-
mu, odolnosť proti zmene 
klímy a zmiernenie zmeny 
klímy, ako aj ľudské zdravie. 

V právnom predpise o 
obnove prírody sa stano-
via ciele a povinnosti v 
oblasti obnovy v širokom 
spektre ekosystémov na 
pevnine a na mori. Jednou 
z hlavných priorít budú 
ekosystémy s najväčším 

potenciálom na odstraňo-
vanie a ukladanie uhlíka a 
prevenciu alebo znižo-
vanie vplyvu prírodných 
katastrof. Na nový pred-
pis budú vyčlenené znač-
né finančné prostriedky 
EÚ. V súčasnom viacroč-
nom finančnom rámci 
bude na výdavky v oblas-
ti biodiverzity, vrátane 
obnovy, k dispozícii pri-
bližne 100 miliárd eur.

Medzi navrhované 
ciele patria:
• zvrátenie úbytku po-

pulácií opeľovačov do 
roku 2030 a zvyšo-
vanie ich počtu od 
uvedeného roka,

• žiadna čistá strata zele-
ných mestských plôch do 
roku 2030, 5 % nárast do 
roku 2050, minimálne 
10 % pokrytie korunami 
stromov v každom eu-
rópskom veľkomeste, 
meste a na predmestí a 
čistý zisk zelenej plochy, 
ktorá je integrovaná do 
budov a infraštruktúry,

• celkový nárast biod-
iverzity v poľnohos-
podárskych ekosysté-
moch a pozitívny trend 
v prípade lúčnych mo-
týľov, vtáctva žijúceho 
na poľnohospodárskej 
pôde, organického uh-
líka v minerálnych vrs-

tvách ornej pôdy a kra-
jinných prvkov s vysokou 
rozmanitosťou na poľ-
nohospodárskej pôde,

• obnova a opätovné 
zavlažovanie odvod-
nených rašelinísk vyu-
žívaných na poľnohos-
podárske účely a na 
miestach ťažby rašeliny,

• celkový nárast biodiver-
zity v lesných ekosysté-
moch a pozitívny trend 
z hľadiska prepojenosti 
lesov, odumretého dre-
va, podielu lesov s ne-
rovnomerným vekom, 
lesných vtákov a zásob 
organického uhlíka,

• obnova morských bioto-
pov a obnova biotopov 
ikonických morských 
druhov, ako sú del-
fíny a sviňuchy, žra-
loky a morské vtáky,

• odstránenie rieč-
nych bariér, aby sa do 
roku 2030 aspoň 25 
000 km riek zmenilo 
na voľne tečúce rieky.
V súlade s právnymi 

predpismi by členské štá-
ty v úzkej spolupráci s 
vedcami, zainteresovaný-
mi stranami a verejnosťou 
mali vypracovať národ-
né plány obnovy, aby tak 
pomohli k dosiahnutiu 
uvedených cieľov a s ohľa-
dom na vnútroštátne okol-
nosti zachovali flexibilitu.
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Aktivity ED Lučenec 

KDE NA SLOVENSKU, ALE AJ V EÚ, SA OKÚPETE V KVALITNEJ VODE?

Európska environmen-
tálna agentúra (EEA) sa 
v roku 2021 zamerala na 
kvalitu vôd v 29 lokali-
tách určených na kúpa-
nie. Šestnásť z nich si 

vyslúžilo výborné hodno-
tenie, zatiaľ čo vodu v de-
siatich lokalitách označi-
li za dobrú a v dvoch za 
dostatočnú. Vyplýva to z 
výsledkov výročnej sprá-

SLOVENSKO DOSTANE 49,5 MILIÓNA EUR NA URÝCHLENIE 
ZELENEJ TRANSFORMÁCIE

vy o vode na kúpanie, v 
ktorej EEA monitorovala 
21 859 lokalít na kúpanie 
po celej Európe i na Slo-
vensku. Zelená voda, ako 
jediná lokalita na Sloven-
sku, nie je vyhovujúca 
na kúpanie a tri lokality 
hodnotené neboli vôbec. 
Viac ako 40 rokov úsilia 
EÚ o zlepšenie kvality 
vody na kúpanie v celej 
Európe prospieva nášmu 
zdraviu aj životnému 
prostrediu. Navyše, kva-

lita vody na kúpanie v 
EÚ ostáva vysoká. Z ak-
tuálnych výsledkov vý-
ročnej správy vyplýva, že 
84,8 % miest určených 
na kúpanie v EÚ má vy-
nikajúcu kvalitu vody. 

Od prijatia smernice o 
kvalite vody  na kúpanie 
(Smernica 2006/7/ES o 
riadení kvality vody urče-
nej na kúpanie počet lo-
kalít s vynikajúcou kvali-
tou vody  neustále rastie.

Z modernizačného fondu sa sprí-
stupnili 2,4 miliardy eur pre sedem 
prijímateľských krajín na moderni-
záciu ich energetických systémov, 
zníženie emisií skleníkových plynov 
v energetike, priemysle a dopra-
ve a na podporu toho, aby dosiahli 
svoje ciele v oblasti klímy a energie 
vytýčené na obdobie do roku 2030. 
Investície sa potvrdili v Rumunsku 
(1391,6 milióna eur), Česku (520 mi-
liónov eur), Poľsku (244,2 milióna 
eur), Litve (85 miliónov), Maďarsku 
(74,3 milióna eur), na Slovensku (49,5 
milióna eur) a v Chorvátsku (40 mi-
liónov). Uzatvára sa tak tretí inves-
tičný cyklus modernizačného fondu. 
Sumy predstavujú výrazný nárast vo 
financovaní v porovnaní s predchá-
dzajúcimi investičnými cyklami. Z 
modernizačného fondu sa podporu-
je 45 investičných návrhov v oblas-
ti výroby elektriny z obnoviteľných 
zdrojov, modernizácie energetic-
kých sietí a energetickej efektívnos-
ti v sektore energetiky, priemysle, 
budovách i doprave, ako aj náhrada 
výroby energie z uhlia výrobou z pa-

liva s nižšou uhlíkovou náročnosťou.
Príklady investícií, ktoré fond 

podporuje:
• modernizácia systémov verejného 
osvetlenia v obciach, premena uh-
lia na biomasu a plyn v diaľkovom 
vykurovaní a zariadeniach ETS, 
ako aj zvyšovanie energetickej 
efektívnosti v Česku,

• výroba elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie v Chorvátsku,

• renovácia verejných budov, zvy-
šovanie energetickej efektívnosti 
v Litve,

• výstavba ôsmich fotovoltických 
parkov a dvoch plynových turbín s 
kombinovaným cyklom, v kto-
rých sa lignit na výrobu elektriny 
nahradí obnoviteľnými zdrojmi a 
plynom, a modernizácia elektric-
kých sietí v Rumunku,

• zlepšenie energetickej efektívnos-
ti priemyslu v Poľsku,

• inštalácia zariadení na uskladňo-
vanie energie na zlepšenie bez-
pečnosti siete v Maďarsku,

• obnova a rozšírenie sietí diaľko-
vého vykurovania a chladenia na 

Slovensku.
Lehota, ktorú prijímateľské člen-

ské štáty majú na predloženie in-
vestičných návrhov na možnú 
pomoc z modernizačného fondu, 
uplynie 16. augusta 2022 v prípa-
de neprioritných návrhov (teda 
investícií, ktoré nespadajú do pri-
oritných oblastí fondu) a 13. sep-
tembra 2022 v prípade prioritných 
návrhov (teda investícií, ktoré 
spadajú do prioritných oblastí).
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O KROK BLIŽŠIE K UNIVERZÁLNYM NABÍJAČKÁM

Európska komisia víta predbež-
nú politickú dohodu, ktorú dosiahli 
Európsky parlament a členské štáty 
EÚ o návrhu Komisie s cieľom stano-
viť spoločné riešenie nabíjania všet-
kých vhodných zariadení. Od roku 
2024 budú musieť byť všetky nové 
mobilné telefóny, tablety, digitálne 
fotoaparáty, ručné herné konzoly, 
slúchadlá, prenosné reprodukto-
ry, elektronické čítačky, klávesnice, 
myši a prenosné navigačné systémy 
vybavené nabíjacím portom USB-C. 
Pre laptopy platí prechodné ob-
dobie do roku 2026. Štandardným 
portom bude USB-C, ktorý spotre-
biteľom umožní nabíjať zariadenia 

tou istou nabíjačkou USB-C bez 
ohľadu na značku zariadenia. Jed-
notný port pomôže zabrániť tomu, 
aby rôzni výrobcovia neoprávnene 
obmedzovali rýchlosť nabíjania, a 
pomôže zabezpečiť, aby bola rých-
losť nabíjania rovnaká pri používaní 
akejkoľvek kompatibilnej nabíjačky 
pre zariadenie. Spotrebitelia si budú 
môcť kúpiť nové elektronické zaria-
denie bez novej nabíjačky. Tým sa 
obmedzí počet nedobrovoľne zakú-
pených nabíjačiek či počet nepouží-
vaných nabíjačiek. Odhaduje sa, že 
znížením výroby a likvidácie nových 
nabíjačiek sa množstvo elektrood-
padu zníži o takmer tisíc ton roč-

ne. Komisia zároveň posúdi všetky 
nové dostupné technológie, ktoré 
budú v budúcnosti vyvinuté.

OD JANUÁRA 2023 ZAPLATÍME EUROM AJ V CHORVÁTSKU
Európska komisia dospela k zá-

veru, že Chorvátsko je pripravené 
prijať euro. Od 1. januára 2023 sa 
tak počet členských krajín eurozóny 
môže zvýšiť na dvadsať. Vyplýva to 
z Konvergenčnej správy na rok 2022, 
v ktorej sa hodnotí pokrok, ktorý 
dosiahli Bulharsko, Česko, Chorvát-
sko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko 
a Švédsko, v ktorých sa euro dopo-
siaľ nepoužíva, no právne sa zavia-
zali ho prijať. V správe sa uvádza, 
že len Chorvátsko a Švédsko splnili 
kritérium cenovej stability. Posúde-
nie Komisie dopĺňa aj konvergenčná 
správa Európskej centrálnej ban-
ky (ECB), ktorá bola uverejnená aj 
dnes. Na základe posúdenia Komi-

sie a po zohľadnení ďalších faktorov 
relevantných pre hospodársku in-
tegráciu a konvergenciu vrátane vý-
voja platobnej bilancie a integrácie 
trhov s výrobkami, práce a finanč-
ných trhov sa Komisia domnieva, 
že Chorvátsko spĺňa podmienky na 
prijatie eura. Preto prijala aj návrhy 
rozhodnutia Rady a nariadenia Rady 
o zavedení eura v Chorvátsku. Rada 
prijme konečné rozhodnutia o prija-
tí eura Chorvátska v prvej polovici 
júla po rokovaniach Euroskupiny a 
Európskej rady a po tom, ako Európ-
sky parlament a ECB zaujmú svoje 
stanoviská. Správa preto predstavu-
je kľúčový a historický krok na ceste 
Chorvátska k prijatiu eura.

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/


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

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

X. ročník      Jún  2022 7

MLÁDEŽ V EÚ 
PRÍLEŽITOSŤ 
PRE MLADÝCH 
NOVINÁROV

Program Youth4Regions hľadá 
najlepších európskych študentov 
žurnalistiky a mladých novinárov, 
ktorí chcú získať skúsenosť do ich 
budúcej kariéry. Príležitosť je do-
stupná pre občanov EÚ alebo su-
sednej krajiny vo veku od 18 do 30 
rokov, ktorý budú mať možnosť 
spolupracovať s renomovanými 
novinármi alebo sa zúčastniť tla-
čových ciest Európskej komisie. 38 
víťazov súťaže sa stretne v Bruseli 

od 8. do 14. októbra, aby absolvovali 
školenia o žurnalistike a regionálnej 
politike EÚ, využili mentoring skú-
sených novinárov, pracovali s nimi 
v tlačovej miestnosti a navštívili eu-
rópske inštitúcie a médiá. Prihlásiť 
sa môžete do 11. júla.

Bližšie info: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/

en/policy/communication/youth4regi-
ons?fbclid=IwAR3qsP1kW38Q4SoF3k-
S6r2HcymUlvuCquj3lGhhGvNFa-dvO-
i0EgNm8FxaY 

SÚŤAŽE V EÚ 
ROZBIEHA SA SÚŤAŽ O CENU 
EHSV PRE OBČIANSKU 
SPOLOČNOSŤ 2022

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) už pri-
jíma prihlášky uchádzačov o Cenu pre občiansku spo-
ločnosť za rok 2022, ktorou odmení inovatívne a tvorivé 
projekty a iniciatívy v dvoch kategóriách:

• posilnenie postavenia mladých ľudí
• pomoc ukrajinským civilistom, ktorí musia znášať 

dôsledky ničivej vojny v ich krajine.

Celková suma 60 000 EUR bude udelená najviac 
šiestim víťazom, t. j. trom za každú kategóriu. Slávnost-
né odovzdávanie cien sa uskutoční na plenárnom za-
sadnutí EHSV 14. a 15. decembra 2022.

Prihlášky je možné podávať do 31. júla 2022, 10.00 hod. 
(bruselského času).

Úplný popis požiadaviek a online prihlasovací formu-
lár  sú k dispozícii na tejto internetovej stránke.
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