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AKTIVITY ED LUČENEC
EURÓPSKY DEŇ 2022 V LUČENCI

Mesto Lučenec a Europre Direct 
Lučenec organizovalo v rámci Lu-
čenského hodovania podujatie za-
merané na oslavu Európskeho dňa 
spolu s partnerskými mestami, 
ktorého súčasťou bola aj prezentá-
cia kultúry a histórie partnerských 
miest, ako aj prezentácia priorít 
a stratégií Európskej únie na roky 
2021 až 2025. V rámci podujatia sa 
široká verejnosť oboznámila s no-
vými komunikačnými prioritami 
a aktivitami Európskej komisie 
a Európskeho parlamentu.

V rámci podujatia vystúpili v Lu-
čenci na hlavnom pódiu kapely 
The Band Of Groove a FourPlayers, 
ktoré hrali známe európske piesne. 
Centrum Europe Direct Lučenec 
taktiež podporilo podujatie určené 
pre deti a mládež v Rozprávkovom 
pódiu na Radnici. Mladým Euró-
panov sa predstavilo Divadlo na 
hojdačke – „Kedy stromy spievajú“ 
a Babadlo – „Popolvár, najväčší na 
svete“.

Neoddeliteľnou súčasťou toh-
to Európskeho dňa boli príhovory 
partnerských miest mesta Luče-
nec. Na pôde mesta Lučenec sme 
privítali zástupcov z mesta Mělník 
a Louny. Lučenčanom sa na pó-
diu prihovorili okrem primátorky 
mesta Lučenec aj Ctirad Mikeš 
(starosta mesta Mělník) a Vladi-
mír A. Hons (místostarosta mesta 
Louny).

V rámci Európskeho dňa sa na 
Námestí republiky odprezentovali 
v informačnom  stánku svoju čin-
nosť Slovenská akademická infor-
mačná agentúra a centrum Euro-
pe Direct Lučenec, v ktorom mohli 
získať cenné informácie o EÚ, ako 
aj sa vyjadriť k téme budúcnosti 
Európskej únie a tiež si overiť svo-
je znalosti z EÚ prostredníctvom 
kolesa šťastia.
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NOVINKY Z EÚ
ŠTÁTNA POMOC: KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÚ SCHÉMU 
VO VÝŠKE 30 MIL. EUR NA PODPORU INTERMODÁLNEJ 
NÁKLADNEJ DOPRAVY

Európska komisia 
schválila slovenskú sché-
mu pomoci vo výške 30 
miliónov EUR na pod-
poru prechodu náklad-
nej dopravy z výlučne 
cestnej na kombinova-
nú cestnú, železničnú a 
vodnú dopravu. Schéma 
bude financovaná pro-
stredníctvom Mechaniz-
mu na podporu obnovy a 
odolnosti v nadväznosti 
na kladné posúdenie slo-
venského Plánu obnovy 
a odolnosti Komisiou 
a jeho prijatie Radou. 
Schéma bude trvať do 
31. decembra 2027. Úče-

lom schémy je podporiť 
rozvoj nových trás pre 
kombinovanú nákladnú 
dopravu a nákup nových 
intermodálnych doprav-
ných jednotiek. V rámci 
schémy bude mať pod-
pora formu priamych 
grantov pre spoločnosti 
pôsobiace v sektore že-
lezničnej nákladnej do-
pravy na Slovensku. Po-
moc sa bude vzťahovať 
na 49 % oprávnených 
nákladov v prípade pod-
pory využívania nových 
trás a 30 % oprávnených 
nákladov v prípade pod-
pory intermodálnych do-

pravných jednotiek.
Komisia posúdila opat-

renie podľa pravidiel EÚ 
v oblasti štátnej pomo-
ci, najmä podľa článku 
93 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie o koor-
dinácii dopravy. Komisia 
zistila, že schéma je po-
trebná a primeraná na 
podporu koordinácie do-
pravy a prispieva k roz-
voju udržateľnejšej ná-
kladnej dopravy s cieľom 
znížiť negatívny vplyv 
cestnej dopravy na život-
né prostredie. Opatrenie 
bude preto prospešné 
tak pre životné prostre-

die, ako aj pre mobilitu. 
Komisia okrem toho zis-
tila, že pomoc bude mať 
„stimulačný účinok“, 
keďže príjemcovia by v 
prípade neexistencie ve-
rejnej podpory neusku-
točnili investície. Komisia 
preto dospela k záveru, 
že opatrenie prispeje ku 
koordinácii dopravy a 
uľahčí presun nákladnej 
dopravy z cestnej na že-
lezničnú alebo vnútro-
zemskú vodnú dopravu v 
súlade s cieľmi Stratégie 
EÚ pre udržateľnú a in-
teligentnú mobilitu a Eu-
rópskej zelenej doho-
dy bez neprimeraného 
narušenia hospodárskej 
súťaže na jednotnom 
trhu. Komisia prioritne 
posudzuje opatrenia za-
hŕňajúce štátnu pomoc 
uvedené v národných 
plánoch obnovy a po-
skytla usmernenia a pod-
poru členským štátom v 
prípravných fázach ná-
rodných plánov s cieľom 
uľahčiť rýchle zavedenie 
Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti.
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NOVÉ PRÁVA NA ZLEPŠENIE ROVNOVÁHY 
MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM 
ŽIVOTOM V EÚ VSTUPUJÚ DO PLATNOSTI

Od 02.08.2022 mu-
sia všetky členské štáty 
uplatňovať celoeurópske 
pravidlá na zlepšenie  
rovnováhy medzi pra-
covným a súkromným 
životom rodičov a opat-
rovateľov, ktoré boli pri-
jaté v roku 2019. V týchto 
pravidlách sa stanovujú 
minimálne normy pre 
otcovskú, rodičovskú a 
opatrovateľskú dovolen-
ku a stanovujú sa ďalšie 
práva, ako je právo požia-
dať o flexibilný pracovný 
režim, ktoré ľuďom po-
môžu rozvíjať ich kariéru 
a rodinný život bez toho, 
aby museli ktorékoľvek 

obetovať. Tieto práva, 
ktoré dopĺňajú existu-
júce práva na materskú 
dovolenku, sa dosiahli v 
rámci Európskeho pilie-
ra sociálnych práv a sú 
kľúčovým míľnikom na 
ceste k budovaniu Únie 
rovnosti. Členské štáty 
sú povinné transponovať 
smernicu do vnútroštát-
neho práva do dnešné-
ho dňa. V ďalšom kroku 
Komisia posúdi úplnosť 
a súlad vnútroštátnych 
opatrení oznámených 
každým členským štá-
tom a v prípade potreby 
prijme opatrenia.

Smernica o rovnováhe 

medzi pracovným a súk-
romným životom má za 
cieľ zvýšiť (i) účasť žien 
na trhu práce a (ii) čer-
panie dovolenky z rodin-
ných dôvodov. Celkovo 
je miera zamestnanosti 
žien v EÚ o 10,8 percen-
tuálneho bodu nižšia ako 
zamestnanosť mužov. 
Okrem toho len 68 % 
žien s opatrovateľskými 
povinnosťami pracuje v 
porovnaní s 81 % mužov 
s rovnakými povinnosťa-
mi. Smernica umožňuje 
pracovníkom odísť, aby 
sa mohli starať o prí-
buzných, ktorí potrebujú 
podporu, a celkovo zna-
mená, že rodičia a opat-
rovatelia budú schopní 
zosúladiť pracovný a sú-
kromný život.

Otcovská dovolenka: 
Pracujúci otcovia majú 
nárok na najmenej 10 
pracovných dní otcov-
skej dovolenky približne 
v čase narodenia dieťa-
ťa. Otcovská dovolenka 
musí byť kompenzovaná 
aspoň vo výške nemo-

cenského;
Rodičovská dovolenka: 

Každý rodič má nárok na 
minimálne štyri mesiace 
rodičovskej dovolenky, 
z toho dva mesiace sú 
platené a neprenosné. 
Rodičia môžu požiadať o 
čerpanie dovolenky fle-
xibilnou formou, buď na 
plný úväzok, na čiastoč-
ný úväzok alebo na seg-
menty;

Opatrovateľská dovo-
lenka: Všetci pracovníci, 
ktorí poskytujú osobnú 
starostlivosť alebo pod-
poru príbuznému alebo 
osobe žijúcej v spoločnej 
domácnosti, majú právo 
na najmenej päť pracov-
ných dní opatrovateľskej 
dovolenky ročne;

Flexibilné pracovné 
podmienky: Všetci pra-
cujúci rodičia s deťmi do 
veku najmenej osem ro-
kov a všetci opatrovate-
lia majú právo požiadať 
o skrátený pracovný čas, 
flexibilný pracovný čas a 
flexibilitu v mieste výko-
nu práce.
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Aktivity ED Lučenec 

UKRAJINA: EURÓPSKE NEMOCNICE PRIJALI 
1 000 UKRAJINSKÝCH PACIENTOV

K 05.08.2022 Európska 
únia úspešne koordi-
novala 1 000 lekárskych 
evakuácií ukrajinských  
pacientov prostredníc-
tvom svojho Mecha-
nizmu v oblasti civilnej 
ochrany s cieľom po-
skytnúť im špecializo-
vanú zdravotnú starost-
livosť v nemocniciach 
v celej Európe. Keďže 
počet zranených ľudí 
na Ukrajine sa denne 
zvyšuje, miestne ne-

mocnice majú problémy 
udržať krok s pribúdajú-
cim počtom pacientov. 
S cieľom zmierniť tlak 
na miestne nemocnice 
EÚ od 11. marca koordi-

nuje presuny pacientov 
do iných európskych 
krajín, ktoré majú k 
dispozícii nemocničné 
kapacity. Pacienti boli 
presunutí do 18 krajín: 
Nemecko, Francúzsko, 
Írsko, Taliansko, Dánsko, 
Švédsko, Rumunsko, Lu-
xembursko, Belgicko, 
Španielsko, Portugalsko, 
Holandsko, Rakúsko, 
Nórsko, Litva, Fínsko, 
Poľsko a Česká repub-
lika. Nedávne operácie 

zahŕňali presun dvoch 
pacientov do Českej 
republiky 3. augusta a 
15 pacientov evakuo-
vaných do Nemecka, 4 
pacientov do Holandska 
a 2 pacientov do Nór-
ska 4. augusta. Poľsko, 
Moldavsko a Slovensko 
zároveň požiadali o pod-
poru lekárskej evakuácie 
(MEDEVAC – medical 
evacuation) zo svojich 
príslušných krajín vzhľa-
dom na veľký prílev ľudí.

EURÓPSKA INICIATÍVA OBČANOV: PROSTREDIE BEZ TABAKU

Komisia sa rozhodla zaregistro-
vať európsku iniciatívu občanov s 
názvom Výzva na  dosiahnutie prostre-
dia bez tabaku a prvej európskej generácie 
bez tabaku do roku 2030. Organizátori 
iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby 
navrhla právne predpisy s cieľom 
zachrániť nové generácie pred zá-
vislosťou od tabaku, konať proti 
súvisiacim environmentálnym ne-
bezpečenstvám a fajčeniu. Keďže 
táto európska iniciatíva občanov 
spĺňa formálne podmienky, Ko-
misia sa domnieva, že je právne 

prípustná. Komisia v tejto fáze 
neanalyzovala podstatu návrhu. 
Po dnešnej registrácii majú orga-
nizátori šesť mesiacov na otvore-
nie zberu podpisov. Ak európska 
iniciatíva občanov získa do jed-
ného roka jeden milión vyhlásení 
(podpisov) na podporu z najme-
nej siedmich rôznych členských 
štátov, Komisia bude musieť re-
agovať. Komisia sa môže rozhod-
núť, či sa žiadosťou bude alebo 
nebude zaoberať. Toto rozhodnu-
tie musí Komisia odôvodniť. 
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SÚŤAŽE V EÚ 

OLYMPIÁDA 
O EURÓPSKEJ ÚNII

Zapojte sa do tohtoroč-
nej Olympiády o Európskej 
únii. Záštitu nad podujatím pre-
vzala predsedníčka Európskeho 
parlamentu Roberta Metsola a 
Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej re-
publiky, partnerom tohto ročníka 
Olympiády sa stala Kancelária 
Európskeho parlamentu na Slo-
vensku, Zastúpenie Európskej Ko-
misie na Slovensku, europoslanci 
a Európsky dialóg.

Olympiáda je určená hlavne pre 
študentov 3. a 4. (resp. predma-
turitného a maturitného) ročníka 
stredných škôl. Je to vedomostná 
súťaž a výchovno-vzdelávacia ak-
tivita zameraná na prehlbovanie 
vedomostí študentov o Európ-
skej únii, ktorá zároveň vytvára 
priestor pre aktívnu komunikáciu 
mládeže a budovanie pozitívnych 
vzorov a návykov. Záujem a po-
chopenie základných princípov 
fungovania a hodnôt Európskej 
únie zo strany mladých ľudí pok-
ladáme za zásadnú potrebu, kto-
rá môže do budúcnosti ovplyvniť 
vývoj členstva SR v EÚ.

Do 30.9.2022 sa jednotlivé tímy 
zložené z troch študentov a jedné-
ho pedagogického zamestnanca 
prihlásia do súťaže prostredníc-
tvom tohto on-line registračného 
formulára: https://forms.office.
com/r/U0gz48Hpad, ktorý bude 
zverejnený i na webovej stránke 

fakulty www.fsvucm.sk. Prihláse-
né tímy následne dostanú odkazy 
na študijné materiály ku súťaž-
ným otázkam. Do olympiády je 
možné prihlásiť aj viac tímov z 
jednej inštitúcie.

Dňa 23.10.2022 sa uskutoč-
ní elektronické kolo, ktoré bude 
vyhodnotené do 30.10.2022. 
Všetky inštrukcie budú včas 
zaslané registrovaným súťaž-
ným tímom. Do finálového kola 
postupuje 8 najlepších súťaž-
ných tímov z celého Slovenska. 
Dňa 11.11.2022 sa v rámci Týžd-
ňa vedy a techniky na Slovensku 
uskutoční celoslovenské finálo-

vé kolo v priestoroch FSV UCM 
v Trnave. V celoslovenskom kole 
bude súťažiť 8 najlepších tímov 
z elektronického kola. Každý 
tím, zložený z troch súťažiacich 
a jedného pedagóga ako do-
zoru, môže byť sprevádzaný a 
podporovaný svojím publikom. 
Všetci súťažiaci a pedagógovia, 
ktorí sa zúčastnia finálového kola, 
dostanú dekrét o účasti, vecné 
ceny a diplomy. Súťažiace tímy, 
ktoré sa umiestnia na prvých 
troch miestach, získajú hodnotné 
vecné ceny od partnerov. 

Bližšie info na: www.fsvucm.sk.  
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