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AKTIVITY ED LUČENEC
EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT A SO ŠPORTOM

Mesto Lučenec, Europe Direct 
Lučenec a SAD Lučenec, a.s. zorga-
nizovali vo štvrtok 22.09.2022 Eu-
rópsky deň bez áut a so športom v 
rámci Európskeho týždňa mobility. 
Cieľom podujatia bolo spopularizo-
vať alternatívne druhy dopravy, ako 
sú pešia, bicyklová a verejná dopra-
va a zároveň znížiť závislosť a dopyt 
po autách a následne pohonných 
hmotách, podporiť obyvateľov v 
športovaní a predstaviť im význam 
športovania pre ich zdravie.

Počas podujatia mesto Lučenec 
vytvorilo najväčší živý strom Slo-
venska, ktorým sa ustanovil nový 
slovenský rekord aj vďaka 680 de-
ťom, žiakom, študentom, seniorom 
a ďalších Lučenčanom. Výška živého 
stromu dosiahla až 43,5 metra. Na 
námestí sa tiež prezentovali alter-
natívy a nové formy čistej mobility. 

Deti si mohli vyskúšať jazdu na bi-
cykloch či odrážadlách. Pre starších 
žiakov a seniorov bola pripravená 
jazda zručnosti, ktorú mohli ab-
solvovať na zdieľaných bicykloch. 
Účastníci podujatia asi mohli pre-
zrieť tiež moderný autobus mest-
skej hromadnej dopravy, ktorá bola 
počas štvrtku úplne zdarma.

Po vytvorení živého stromu sa 
žiaci vybrali na cyklistický sprievod 
cez mesto po cyklotrase Lučenec – 
Halič a späť. Na uvedenom podujatí 
nechýbal ani stánok centra Europe 
Direct Lučenec, kde sme prezento-
vali ciele a stratégie EÚ v tejto ob-
lasti.

Večer patril druhému ročníku Noč-
ného behu mestom Lučenec, kde 
bežci súťažili v desiatich kategóri-
ách. Trať viedla osvetlenými ulicami 
mesta Lučenec a jej celková dĺžka 
bola tento rok 4,8 kilometra.
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2022

Z iniciatívy Rady EÚ si od roku 2001 dňa 26. sep-
tembra v mnohých krajinách Európy ľudia pripomí-
najú Európsky deň jazykov. Cieľom tohto európske-
ho dňa je upozorniť na dôležitosť  štúdia jazykov, 
zvyšovanie medzikultúrneho povedomia, podpora 
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európy, ktorú tre-
ba zachovávať, chrániť a zveľaďovať.

Naše informačné centrum oslavovalo tento deň v spo-
lupráci so študentmi 1. ročníka Obchodnej akadémie v 
Lučenci dňa 29.09.2022 prostredníctvom interaktívnych 
súťaží. Študenti si mohli vyskúšať využívanie jazykov v 
praxi – rozpoznávanie cudzieho jazyka cez posluch, vy-
plňovanie testu o znalostiach jazykov a tiež vyplňovanie 
jazykovej krížovky v 24 oficiálnych jazykoch EÚ zamera-
nú na rýchlosť. Víťazi, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste 
získali upomienkové predmety Europe Direct Lučenec.

NOVINKY Z EÚ 
MINIMÁLNY PRÍJEM AKO ÚČINNEJŠIA POMOC V BOJI  
PROTI CHUDOBE A NA PODPORU ZAMESTNANOSTI

Komisia vyzvala členské štáty, 
aby zmodernizovali svoje systémy 
minimálneho príjmu v rámci dlho-
dobého záväzku znižovania chudo-
by a sociálneho vylúčenia v Európe. 
Minimálny príjem a záchranné soci-
álne siete musia zahŕňať dostatoč-
né stimuly a podporu pre prijímate-
ľov, ktorí môžu pracovať, aby sa tak 
mohli opätovne začleniť do trhu 
práce. Mali by byť navrhnuté tak, 
aby zároveň umožňovali plné vy-
užitie potenciálu zelenej a digitál-
nej transformácie podporou zmien 

postavenia na trhu práce a aktív-
nejšej účasti znevýhodnených ľudí. 
Spomínaný návrh pomôže dosiah-
nuť sociálne ciele EÚ do roku 2030 
zamerané na zníženie počtu ľudí 
ohrozených chudobou v dôsledku 
vylúčenia minimálne o 15 miliónov 
tak,ako sa stanovuje v Akčnom plá-
ne na realizáciu Európskeho piliera 
sociálnych práv. Zároveň pomôže 
členským štátom pri dosahovaní 
cieľa, ktorým je mať najmenej 78 % 
obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov 
v zamestnaní. 

Členským štátom sa odporúča 
zlepšiť primeranosť podpory príj-
mu, zlepšiť pokrytie a využívanie 
minimálneho príjmu, zlepšiť prí-
stup na inkluzíve trhy práce, zlepšiť 
prístup k podporným a základným 
službám, presadzovať individuali-
zovanú podporu a zvýšiť efektivi-
tu správy záchranných sociálnych 
sietí. Na zlepšovanie systémov 
minimálneho príjmu a sociálnej in-
fraštruktúry formou reforiem a in-
vestícií majú členské štáty k dispo-
zícii finančné prostriedky EÚ.
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EUROBAROMETER O ŠPORTE A FYZICKEJ AKTIVITE: 
CVIČÍ 49 % EURÓPANOV

Európska komisia zve-
rejnila výsledky priesku-
mu piateho Euroba-
rometra venovaného 
športu a fyzickej aktivite. 
Z prieskumu vyplýva, že 
38 % Európanov športu-
je alebo cvičí aspoň raz 
za týždeň a 17 % cvičí 
menej ako raz za týždeň. 
Až 45 % Európanov dnes 
necvičí vôbec ani sa do 
žiadnej fyzickej aktivity 
nezapája. Hoci v porov-
naní s prieskumom Eu-
robarometra z roku 2017 
sa situácia stabilizova-
la, jednoznačne treba v 

podpore športu a fyzic-
kej aktivity pokračovať. 
Z prieskumu vyplýva aj 
to, že počas pandémie 
COVID-19 polovica Euró-
panov zredukovala fyzic-
kú aktivitu na polovicu 
alebo s ňou úplne pre-
stala. Prieskum zároveň 
ukázal, že s pribúdajúcim 
vekom sa pravidelnosť 
pri cvičení či športova-
ní znižuje. Hlavnou pre-
kážkou aktívneho života 
je podľa respondentov 
nedostatok času, nedos-
tatočná motivácia alebo 
nezáujem o šport.  V re-

akcii na tieto odpovede 
bude Komisia v rámci 
svojej kampane Healthy-
LifeStyle4All (Zdravý ži-
votný štýl pre všetkých) 
pokračovať vo zvyšovaní 
povedomia o význame 

aktívneho zdravého ži-
votného štýlu. Komisia 
každý rok propaguje prí-
nosy športu z hľadiska fy-
zickej i duševnej pohody 
prostredníctvom Európ-
skeho týždňa športu. 

REACT-EU: 111,5 MILIÓNOV EUR PRE NEMECKO, SLOVENSKO  
A BULHARSKO NA OBNOVU PO PANDÉMII

Nemecko, Slovensko a Bulharsko 
dostanú ďalších 111,5 miliónov eur 
prostredníctvom REACT-EU v rám-
ci Európskeho sociálneho fondu 
(ESF) na pomoc zamestnancom a 
uchádzačom o zamestnanie, podpo-
ru služieb zdravotnej starostlivosti 

a dosiahnutie udržateľnej sociál-
no-ekonomickej obnovy. Slovensko 
dostane z balíka 17,9 milióna eur 
na podporu pracovníkov a služieb 
v oblasti zdravotnej starostlivosti a 
civilnej ochrany, ktorí boli v prvej lí-
nii počas najkritickejších fáz pandé-

mie COVID-19. Tranža REACT-EU na 
rok 2021 vyčlenila 40 miliárd eur na 
pomoc členským štátom, ktoré sa 
zotavujú z pandémie, investujú do 
digitálnej a zelenej transformácie a 
aktuálne prijímajú a integrujú vojno-
vých utečencov z Ukrajiny. Komisia 
okrem toho od marca 2022 vyplatila 
členským štátom platby predbežné-
ho financovania vo výške 3,5 miliar-
dy eur v rámci REACT-EU. Najnovší 
komplexný balík „flexibilná pomoc 
územiam (FAST-CARE)“, ktorý na-
vrhla Komisia, ďalej rozširuje podpo-
ru členským štátom tým, že ponúka 
dodatočnú flexibilitu vo financovaní 
politiky súdržnosti a zároveň zvyšu-
je platby predbežného financovania 
o ďalších 3,5 miliardy eur, ktoré sa 
majú vyplatiť v rokoch 2022 a 2023. 
Konečným dátumom oprávnenosti 
výdavkov REACT-EU je 31. december 
2023.
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Aktivity ED Lučenec 

EUROBAROMETER: ZVÝŠENÁ DÔVERA V EÚ A SILNÁ PODPORA 
REAKCIE EÚ NA RUSKÚ AGRESIU VOČI UKRAJINE

Poznáme výsledky najnovšie-
ho prieskumu  Eurobarometra z leta 
2022. Dôvera v EÚ rastie a verejnosť 
naďalej silne podporuje reakciu EÚ 
na ruskú agresiu na Ukrajine. 65 % 
Európanov hľadí na budúcnosť EÚ 
s optimizmom. Pozitívny obraz EÚ 
je v súčasnosti na úrovni 47%, čo 
je najvyššia úroveň od jesene 2009. 
Pokiaľ ide o opatrenia EÚ v súvis-
losti s ruskou agresiou na Ukrajine, 
najpriaznivejší ohlas zaznamenala 
humanitárna podpora (92 %) a pri-
jímanie Ukrajincov utekajúcich pred 
vojnou (90 %). Hospodárske sankcie 
voči ruskej vláde podporuje 78 % 
Európanov a takmer sedem z desia-
tich respondentov (68 %) podporuje 
financovanie dodávok a distribú-
cie vojenského vybavenia na Ukra-
jinu. Prevažná väčšina obyvateľov 
EÚ podporuje energetickú politiku 
Únie – investície do energie z ob-
noviteľných zdrojov a opatrenia na 
zníženie závislosti EÚ od ruských 
zdrojov energie. Až 87 % Európanov 
súhlasí s tým, aby EÚ investovala 

do obnoviteľných zdrojov energie, 
pričom za zníženie závislosti od 
ruských zdrojov je približne 86 % 
respondentov. 78 % opýtaných zá-
roveň uviedlo, že už prijali opatrenia 
na zníženie spotreby energie alebo 
že tak plánujú urobiť v blízkej bu-
dúcnosti. Európanov znepokojuje 
hospodárska situácia v EÚ, ako aj vo 
vlastných krajinách. Nadpolovičná 
väčšina respondentov (51 %) si mys-
lí, že stav európskeho hospodárstva 
je v súčasnosti zlý a až 53 % očakáva, 
že stav národného hospodárstva sa 
v najbližšom roku zhorší. Miera pod-
pory spoločnej meny euro dosiahla 
historicky najvyššiu úroveň. Osem z 
desiatich respondentov v eurozóne 
a 72 % v EÚ vyjadrilo podporu európ-

skej hospodárskej a menovej únii, 
ktorej jednotnou menou je euro.

Ako to vidia Slováci:
79 % Slovákov považuje stav ná-

rodného hospodárstva za zlý (v 
EÚ27 je to 64 %)

60 % Slovákov vníma finančnú 
situáciu vo svojej domácnosti ako 
dobrú (v EÚ27 je to 70 %)

70 % Slovákov očakáva, že sa stav 
národného hospodárstva v najbliž-
ších 12 mesiacoch zhorší (v EÚ27 je 
to 53 %)

Pozitíve vníma EÚ 39 % Slovákov 
(v EÚ27 je to 47%)

Euro ako spoločnú menu podporu-
je 84 % Slovákov (v EÚ27 je podpora 
eura na úrovni 72 %)

Až 91 % Slovákov si myslí, že vojna 
na Ukrajine má vážne hospodárske 
dôsledky na krajinu (v rámci EÚ27 
sa s týmto názorom stotožňuje 88% 
opýtaných

Letný štandardný prieskum Euro-
barometra 2022 sa realizoval v ob-
dobí od 17. júna do 17. júla 2022 vo 
všetkých členských krajinách EÚ.

EURÓPSKA STRATÉGIA V OBLASTI STAROSTLIVOSTI ZAMER-
ANÁ NA OPATROVATEĽOV A PRIJÍMATEĽOV STAROSTLIVOSTI

Európska komisia predstavila Európsku stratégiu v oblas-
ti starostlivosti s cieľom zabezpečiť kvalitné, cenovo do-
stupné a prístupné služby starostlivosti v celej Európskej 
únii a zlepšiť situáciu prijímateľov starostlivosti, ako aj 
ľudí, ktorí sa o nich profesionálne alebo neformálne sta-
rajú. Cenovo dostupné a prístupné služby starostlivosti 
vysokej kvality majú jasné výhody pre všetky vekové ka-
tegórie. Účasť na vzdelávaní v ranom detstve má pozitív-
ny vplyv na vývoj dieťaťa a pomáha znižovať riziko soci-
álneho vylúčenia a chudoby, a to aj neskôr behom života. 
Dlhodobá starostlivosť umožňuje ľuďom, ktorí sú v dô-
sledku staroby, choroby a/alebo mentálneho alebo teles-
ného postihnutia pri každodenných činnostiach odkázaní 
na pomoc druhých, zachovať si autonómiu a žiť dôstojný 

život. Pre mnohých ľudí však tieto služby stále nie sú ce-
novo dostupné, nie sú im k dispozícii alebo nemajú k nim 
prístup. Komisia navrhuje konkrétne opatrenia na podpo-
ru členských štátov, aby tieto zlepšovali prístup k vyso-
kokvalitným a cenovo dostupným službám starostlivosti, 
ako aj pracovné podmienky opatrovateľov a rovnováhu 
medzi ich pracovným a súkromným životom. Túto stra-
tégiu dopĺňajú dve odporúčania pre členské štáty. Jedno 
sa týka revízie barcelonských cieľov v oblasti vzdelávania a sta-
rostlivosti v ranom detstve a druhé prístupu k cenovo dostupnej 
vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti. Komisia odporúča, aby 
členské štáty vypracovali národné akčné plány na zlepše-
nie cenovej dostupnosti, prístupnosti a kvality starostli-
vosti v EÚ pre všetkých.
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PREJAV O STAVE ÚNIE 2022 – ÚNIA, KTOREJ SILA TKVIE V JEDNOTE

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová 14. septembra predniesla na pôde Európskeho parla-
mentu v Štrasburgu v poradí už svoju tretiu správu o stave Európskej únie (SOTEU). Predsedníčka Komisie prišla do 
Európskeho parlamentu v sprievode Oleny Zelenskej, manželky ukrajinského prezidenta. V úvode svojho prejavu 
Ursula von der Leyenová pripomenula, že ešte nikdy Európsky parlament nediskutoval o stave Únie v čase, keď 
v Európe zúri vojna. V kontexte uplynulého roka a nadchádzajúceho obdobia zdôraznila význam európskej solida-
rity a jednoty.

Vo svojej správe predsedníčka zá-
roveň načrtla hlavné iniciatívy, ktoré 
Komisia plánuje uskutočniť v nad-
chádzajúcom roku:
• Ďalšia podpora Ukrajiny a jej ľudu, 

a to aj prostredníctvom sily jed-
notného trhu EÚ

• Zavedenie opatrení na podporu 
Európanov pri zvládaní energetic-
kej krízy

• Podpora podnikateľského pros-
tredia, najmä malých a stredných 
podnikov, s cieľom posilniť konku-
rencieschopnosť Európy

• Zníženie závislosti EÚ od ruských 
fosílnych palív a úzka spolupráca 
so spoľahlivými dodávateľmi

• Zaujatie globálneho vedúceho 
postavenie v oblasti adaptácie na 
zmenu klímy a ochrany prírody

• Zasadzovanie sa za demokraciu 
a právny štát doma a na celom 
svete
Ukrajina

• Únia stojí na strane Ukrajiny: po-
skytovaním zbraní a financií, pri-
jímaním utečencov a zavedením 
najprísnejších sankcií

• Finančný sektor Ruska je otra-
sený: 3/4 ruského bankového 
sektora boli odstrihnuté od me-
dzinárodných trhov, Rusko opus-
tilo takmer tisíc medzinárodných 
spoločností, výroba automobilov 
sa prepadla o 3/4, zákaz leteckej 
premávky do EÚ

• Sankcie sa rušiť nebudú
• Finančná a vojenská pomoc Únie 

smerom Ukrajine
• Pol milióna ukrajinských detí zača-

lo školský rok v Európskej únii

• Únia pomôže obnoviť poškodené 
ukrajinské školy sumou 100 milió-
nov eur

• Pomoc Ukrajine prostredníctvom 
posilňovania jej postavenia – pre 
tento účel bude zmobilizovaná 
plná sila jednotného trhu EÚ

• V marci bola Ukrajina úspešne pri-
pojená k elektrizačnej sústave EÚ

• Boli pozastavené clá na ukrajinský 
vývoz do EÚ

• Ukrajina bude začlenená do eu-
rópskeho priestoru bezplatného 
roamingu
Energetika

• Európa sa musí zbaviť závislosti 
na ruských fosílnych palivách

• EÚ sa dohodla na spoločnom skla-
dovaní a dnes sme na úrovni 84 %

• Diverzifikácia dodávok smerom 
k spoľahlivým dodávateľom ako 
sú USA, Nórsko, Alžírsko a ďalšie 
krajiny

• V minulom roku predstavoval rus-
ký plyn 40 % plynu dovezeného do 
EÚ, dnes je to 9 %

• Rusko naďalej manipuluje trhom 
s energiou

• Súčasne sa prejavuje klimatická 
kríza – vlny horúčav zvyšujú do-
pyt po elektrickej energii, suchá 

odstavili vodné a jadrové elektrár-
ne a ceny plynu vzrástli viac než 
desaťnásobne

• Ak znížime dopyt v čase špičkové-
ho odberu, zásoby vystačia dlhšie 
a ceny sa znížia

• EÚ predkladá členským štátom 
opatrenia na zníženie ich celkovej 
spotreby elektrickej energie

• EÚ navrhuje zastropovať príjmy 
spoločností, ktoré vyrábajú elek-
trickú energiu za nízke náklady

• Vďaka tomuto návrhu získa Únia 
viac než 140 miliárd eur, ktoré 
členským štátom pomôžu priamo 
zmierniť dôsledky ťažkej situácie

• Najväčšie ropné, plynárenské 
a uhoľné spoločnosti dosahujú ob-
rovské zisky a musia zaplatiť spra-
vodlivý podiel – poskytnúť plyno-
vý príspevok

• Únia musí zabezpečiť bezpečnosť 
dodávok a zlepšiť svoju globálnu 
konkurencieschopnosť

• Komisia sa bude usilovať o zave-
denie reprezentatívnejšej refe-
renčnej hodnoty TTF používanej 
na plynárenskom trhu

• Energetické spoločnosti čelia 
problémom s likviditou na tr-
hoch s termínovanými zmluvami 
na dodávku elektrickej energie – 
v októbri Únia predstaví dočasný 
rámec štátnej pomoci s cieľom 
umožniť poskytovanie štátnych 
záruk a zároveň zachovať rovnaké 
podmienky

• Únia musí odstrániť dominantný 
vplyv, ktorý ma plyn na ceny elek-
trickej energie – musí pristúpiť 
k rozsiahlej a komplexnej reforme 
trhu s elektrickou energiou
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Klíma

• Význam vodíka – cieľ stanovený 
v REPowerEU je vyrábať v EÚ každý 
rok 10 miliónov ton vodíka z obno-
viteľných zdrojov do roku 2030 – 
EÚ zriadi Európsku vodíkovú ban-
ku a do budovania trhu s vodíkom 
bude môcť Inovačný fond investo-
vať tri miliardy eur

• Únia sa bude na tohtoročnej kon-
ferencii OSN o biodiverzite usilo-
vať o ambicióznu celosvetovú do-
hodu o ochrane prírody

• V roku 2023 Únia zdvojnásobí svo-
ju kapacitu proti požiarom
Pandémia

• Do dnešného dňa Únia zabezpe-
čila viac než 4 miliardy vakcinač-
ných dávok pre Európanov a zby-
tok sveta

• Po pandémii sa európske hospo-
dárstvo zotavilo v rekordne krát-
kom čase

• Plán obnovy a rastu (Nextgeneratio-
nEU) – doteraz bolo členským štá-
tom vyplatených 100 miliárd eur
Hospodárstvo

• Európa musí financovať prechod 
na digitálne a klimaticky neutrál-
ne hospodárstvo

• Únia potrebuje fiškálne pravidlá – 
nové riešenia týkajúce sa správy 
hospodárskych záležitostí budú 
predstavené v októbri

• Členské štáty by mali mať vo svo-
jich plánoch znižovania dlhu väč-
šiu flexibilitu, ale niesť väčšiu zod-
povednosť za plnenie pravidiel

• Únia potrebuje priaznivé podnika-
teľské prostredie, pracovnú silu so 
správnymi zručnosťami a prístup 
k surovinám

• EÚ predloží balík pomoci pre malé 
a stredné podniky – jeho súčasťou 
bude návrh jednotného súboru 
daňových pravidiel pre podnika-
nie v Európe (BEFIT)

• Bude zrevidovaná smernica o one-
skorených platbách

• Nezamestnanosť je na historicky 
najnižšej úrovni, zároveň majú eu-
rópske podniky problém s nedo-
statkom zamestnancov

• Únia musí intenzívnejšie inves-
tovať do odborného a ďalšieho 
vzdelávania a pri tom úzko spolu-
pracovať s podnikmi

• Je potrebné zabezpečiť, aby boli 
rýchlejšie a vo väčšej miere uzná-
vané kvalifikácie v Európe

• Rok 2023 bude Európskym rokom 
vzdelávania – predovšetkým ďal-
šieho vzdelávania

• Dôležitý bude prístup k surovi-
nám – dopyt EÚ po vzácnych ze-
minách sa do roku 2030 zvýši päť-
násobne, preto bude potrebné sa 
vyvarovať vzniku ďalšej závislosti

• Európa potrebuje nové partnerstvá
• Komisia predloží ratifikáciu doho-

dy s Čile, Mexikom a Novým Zé-
landom

• Pokračuje sa v rokovaniach s ďal-
šími partnermi, ako sú Austrália 
a India

• Vyhlasuje sa Európsky akt o kritic-
kých surovinách

• Pred 5 rokmi spustila Európa 
Alianciu pre batérie a čoskoro sa 
budú 2/3 nášho dopytu vyrábať 
v EÚ

• Minulý rok bol ohlásený Európsky 
akt o čipoch – v najbližších mesia-
coch budú položené základy giga-
továrne na výrobu čipov

• EÚ zvyšuje svoju finančnú účasť 
na dôležitých projektoch spoloč-
ného európskeho záujmu

• Do budúcnosti bude Komisárka 
presadzovať vytvorenie nového 
Fondu európskej suverenity
Demokracia

• Prehodnotenie zahranično-poli-
tickej agendy EÚ

• Úsilie o rozšírenie jadra demokra-
cií

• Únia musí stáť po boku krajín, 
ktoré sú na ceste do EÚ – budúc-

nosť krajín západného Balkánu, 
Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska 
je v Únii

• Komisia podporuje výzvu na vy-
tvorenie európskeho politického 
spoločenstva

• Únia buduje spolu s africkými 
partnermi dve továrne na výrobu 
vakcín mRNA v Rwande a Senega-
le a to isté zopakuje aj v Latinskej 
Amerike v rámci širšej stratégie 
angažovanosti

• Spolupráca s priateľmi z USA 
a ďalšími partnermi zo skupiny G7 
– Predsedníčka zvolá spolu s pre-
zidentom Bidenom stretnutie 
lídrov, na ktorom budú preskúma-
né a ohlásené realizačné projekty

• Musíme sa chrániť pred škodlivým 
zasahovaním prostredníctvom 
dezinformácií – bude predložený 
balík opatrení v oblasti ochrany 
demokracie

• Únia bude naďalej trvať na nezá-
vislosti súdnictva

• Bude sa ochraňovať rozpočet pro-
stredníctvom mechanizmu pod-
mienenosti

• Komisia predloží opatrenia na ak-
tualizáciu legislatívneho rámca na 
boj proti korupcii

• Komisia navrhne, aby sa do sankč-
ného režimu v oblasti ľudských 
práv začlenili aj prípady korupcie

• Nová iniciatíva v oblasti duševné-
ho zdravia

• Únia potrebuje spravodlivé a rých-
le postupy/systém, ktorý sa bude 
dať rýchlo zaviesť, ako aj trvalý 
a právne záväzný mechanizmus, 
ktorý zabezpečí solidaritu

• EÚ potrebuje účinnú ochranu 
svojich vonkajších hraníc v súlade 
s dodržiavaním základných práv

• Začleniť do zmlúv solidaritu me-
dzi generáciami

• Zlepšiť spôsob fungovania a roz-
hodovania v EÚ

• Nastal čas na Európsky konvent

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://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_sk
https://europa.eu/next-generation-eu/index_sk
https://europa.eu/next-generation-eu/index_sk


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

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

X. ročník      September  2022 8

SÚŤAŽE V EÚ 
SÚŤAŽ EUROSCOLA 2023

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slo-
vensku vo veku 16-18 rokov. Škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú 
všetci študenti od 16 do 18 rokov alebo len študenti niektorého ročníka. 

Škola sa môže zapojiť do súťaže tak, že študenti školy usporiadajú jedno 
alebo viac podujatí s cieľom diskutovať o Európskej únii, jej možnom smerova-
ní, úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí 
v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, o ktorej môže Európsky parlament rozhodovať.

Termín podania prihlášok: 30. novembra 2022 do 24:00 hod
Bližšie informácie na: https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/eurosco-

la.html 

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://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/euroscola.html
https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/euroscola.html

