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AKTIVITY ED LUČENEC

WORKSHOPY NA TÉMU DEZINFORMÁCIE
Dezinformácie predstavujú jeden 

z kľúčových spoločenských problé-
mov, keďže sa im darí polarizovať 
spoločnosť. Medzi ohrozenú skupi-
nu, ktorá sa stretáva s dezinformá-
ciami patria aj študenti stredných 
škôl. Pandémia koronavírusu prob-
lém šírenia dezinformácií a rôznych 
konšpiračných teórií prehĺbila a 
zrýchlila hlavne na sociálnych sie-
ťach. Z uvedeného dôvodu centrum 
Europe Direct Lučenec organizo-
valo dňa 12.12.2022 dva workshopy 
na tému dezinformácií na Strednej 
odbornej škole hotelových služieb 
a dopravy v Lučenci a na Gymnáziu 
B.S.Timravy v Lučenci. Zámerom 
workshopov na stredných školách 
za účasti odborníčok na dezinfor-
mácie zo spoločnosti GLOBSEC, n.o. 
– Dominiky Hajdu a Kataríny Klingo-
vej – bolo prezentovať študentom, 
aby nedôverovali viac informáciám 
a neovereným médiám na internete, 
ale informácie si overili z hodnover-
ných zdrojov. Workshopy boli zame-
rané na praktické cvičenia oriento-
vané na identifikáciu dezinformácie, 
jej overenia, rozlišovania pravdivých 
informácií od falošných, prezentácia 
webových stránok, kde sa dajú de-
zinformácie overiť.
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NOVINKY Z EÚ
EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA: 4,11 MILIARDY 
EUR Z MODERNIZAČNÉHO FONDU NA 
URÝCHLENIE PRECHODU NA ČISTÚ ENERGIU

V druhom roku fungovania mo-
dernizačného fondu sa vyplatilo cel-
kovo 4,11 miliardy eur na  podporu 61 
projektov vo ôsmich prijímajúcich 
krajinách. Tieto projekty pomôžu 
modernizovať energetické systémy, 
znížiť emisie skleníkových plynov 
v energetike, priemysle, doprave a 
poľnohospodárstve a zlepšiť ener-
getickú účinnosť. Podpora pomôže 
týmto členským štátom splniť ich 
ciele v oblasti klímy a energetiky do 

roku 2030 a urýchliť zelenú trans-
formáciu EÚ. Tento rok boli vypla-
tené prostriedky Chorvátsku (19,8 
milióna eur), Česku (1,34 miliardy 
eur), Estónsku (62,4 milióna eur), 
Maďarsku (74,3 milióna eur), Litve 
(85 miliónov eur), Poľsku (643,2 mi-
lióna eur), Rumunsku (1,39 miliardy 
eur) a Slovensku (39,5 milióna eur). 
V júni sa už vyplatilo 2,4 miliardy eur 
na podporu 45 investičných návrhov 
a v súčasnosti ju dopĺňa vyplatenie 

1,71 miliardy eur na podporu ďalších 
16 investičných návrhov. Na Sloven-
sku boli podporené projekty zame-
rané na obnovu a rozšírenie sietí 
diaľkového vykurovania a chladenia 
a projekty dekarbonizácie v priemy-
selnom sektore.

KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÚ SCHÉMU VO VÝŠKE 
50 MILIÓNOV EUR NA PODPORU POĽNOHOSPODÁRSKEHO 
SEKTORA V SÚVISLOSTI S RUSKOU VOJNOU PROTI UKRAJINE

Európska komisia schvá-
lila slovenskú schému vo 
výške 50 miliónov eur na 
podporu poľnohospodár-
stva v súvislosti s ruskou 
vojnou proti Ukrajine. 
Schéma bola schválená 
na základe dočasného krí-
zového rámca štátnej po-
moci, ktorý Komisia prijala 
23. marca 2022 a ktorý bol 
zmenený 20. júla 2022 a 28. 
októbra 2022 na základe 
článku 107 ods. 3 písm. b) 

ZFEÚ, uznávajúc, že hospo-
dárstvo EÚ je v tejto chvíli 
vážne narušené. Pomoc v 
rámci schémy sa bude vy-
plácať cez priame granty. 
Jej výška na oprávneného 
príjemcu nesmie presiah-
nuť 50 % oprávnených 
nákladov, ktoré sa vypočí-
tajú na základe zvýšenia 
nákladov na zemný plyn a 
elektrickú energiu vyplýva-
júceho zo súčasnej krízy, a 
to do maximálnej výšky 4 
miliónov eur. Účelom sché-
my je poskytnúť finančnú 
podporu i) poľnohospodár-
skym spoločnostiam, ktoré 
skladujú vlastné primár-
ne poľnohospodárske vý-
robky; a ii) podniky, ktoré 

združujú tieto spoločnosti 
a skladujú ich výrobky. Ko-
misia zistila, že slovenská 
schéma je v súlade s pod-
mienkami stanovenými v 
dočasnom krízovom rám-
ci. Konkrétne, že výška 
individuálnej pomoci i) 
nepresiahne 50 % opráv-
nených nákladov v rámci 
maximálneho stropu po-
moci vo výške 4 miliónov 
eur; a ii) bude poskytnutá 
pred 31. decembrom 2023. 
Komisia dospela k záveru, 
že schéma je potrebná, 
vhodná a primeraná na 
nápravu vážnej poruchy 
fungovania hospodárstva 
členského štátu v súlade 
s článkom 107 ods. 3 písm. 

b) ZFEÚ a podmienkami 
stanovenými v dočasnom 
krízovom rámci. Na zákla-
de toho Komisia schválila 
toto opatrenie podľa pra-
vidiel EÚ o štátnej pomo-
ci. Viac informácií o do-
časnom krízovom rámci a 
ďalších opatreniach, ktoré 
Komisia prijala na zmierne-
nie hospodárskeho vplyvu 
ruskej invázie na Ukrajinu, 
nájdete tu. Znenie rozhod-
nutia, ktoré nemá dôverný 
charakter, bude sprístup-
nené pod číslom SA.104872 
v registri štátnej pomo-
ci na webovom sídle Komi-
sie pre hospodársku súťaž 
po vyriešení otázok týkajú-
cich sa dôvernosti.
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EUROBAROMETER: EURÓPANIA PREJAVUJÚ NEOTRASITEĽNÚ 
PODPORU REAKCII EÚ NA ENERGETICKÚ KRÍZU

Z nového prieskumu Eurobaro-
metra vyplýva, že veľká väčšina ob-
čanov EÚ hodnotí nedávne  opat-
renia EÚ na riešenie energetickej 
krízy pozitívne. Viac ako 8 z desia-
tich občanov EÚ (82 %) súhlasí s 
tým, že EÚ by mala pokračovať v 
prijímaní opatrení na zníženie svojej 
závislosti od ruských fosílnych pa-
lív. Prevažná väčšina respondentov 
(83 %) si myslí, že v dôsledku ruskej 
vojny proti Ukrajine sú investície do 
energie z obnoviteľných zdrojov na-
liehavejšie. 87 % z nich sa domnieva, 
že je nevyhnutné chrániť kritickú 

infraštruktúru, ako sú plynovody 
a internetové káble, zatiaľ čo 83 % 

súhlasí aj s tým, že cena elektrickej 
energie by nemala závisieť od ceny 
plynu. Veľká väčšina respondentov 
(85 %) tvrdí, že rastúce ceny energie 
majú vplyv na ich kúpnu silu. 56 % 
súhlasí s tým, že zvyšovanie cien v 
poslednom čase je spôsobené naj-
mä agresívnym správaním Ruska, 
no 38 % s týmto tvrdením nesúhla-
sí. Rýchly prieskum Eurobarometra 
pod názvom Reakcia EÚ na energe-
tickú krízu sa uskutočnil v období od 
23. do 30. novembra 2022 v 27 člen-
ských štátoch. Na internete bolo 
oslovených 26 337 občanov.

NOVÁ SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA 
OD 1. JANUÁRA 2023

Európska komisia schvá-
lila všetkých 28 strategic-
kých plánov (jeden pre 
každú krajinu EÚ a  dva 
pre Belgicko), čo predsta-
vuje začiatok novej spo-
ločnej poľnohospodárskej 
politiky (SPP), ktorý je 
naplánovaný na 1. január 
2023. Finančné prostried-
ky EÚ vo výške 264 miliárd 
eur podporia európskych 
poľnohospodárov pri pre-
chode k udržateľnému a 
odolnému poľnohospodár-
stvu a pomôžu zachovať 
životaschopnosť a rozma-
nitosť vidieckych oblastí. 
Spolufinancovaním a do-

plnkovými vnútroštátny-
mi finančnými prostried-
kami sa celkový verejný 
rozpočet určený poľno-
hospodárom a vidieckym 
komunitám na obdobie 
2023–2027 zvýši na 307 
miliárd eur. Ďalšie progra-
my, ktoré spadajú do ob-
lasti pôsobnosti SPP, ale 
nie sú súčasťou strate-
gických plánov SPP, ako 
je program POSEI pre naj-
vzdialenejšie regióny, škol-
ský projekt EÚ či propa-
gačné programy, získajú 
dodatočné finančné pro-
striedky EÚ vo výške šesť 
miliárd eur.
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Aktivity ED Lučenec 

35 ROKOV PROGRAMU ERASMUS+

Program Erasmus+ bol 
vytvorený v roku 1987 a 
medzičasom poskytol 
možnosť študovať,  absol-
vovať odbornú prípravu, 
pracovať či pôsobiť ako 
dobrovoľník v zahraničí 
takmer 13 miliónom ľudí. V 
roku 2014 sa program pre-
menoval na Erasmus+, aby 
aj jeho názov zachytával 

riadnemu financovaniu 
poskytnutému v súvislosti 
s Európskym rokom mlá-
deže 2022 táto novinka 
znamená, že na rok 2022 
je k dispozícii 70 000 ces-
tovných poukazov. Každý 
verejný či súkromný orgán 
pôsobiaci v oblasti vzdelá-
vania, odbornej prípravy, 
mládeže a športu môže 
prostredníctvom výzvy 
na predkladanie projekto-
vých žiadostí požiadať o 
financovanie. Pomoc pri-
tom poskytujú národné 
agentúry programu Eras-
mus+, ktoré sa nachádzajú 
v každom členskom štáte 
EÚ a v tretích krajinách 
pridružených k programu, 
ako aj Európska výkonná 
agentúra pre vzdelávanie 
a kultúru. Výzva na pred-
kladanie návrhov v rámci 
programu Erasmus+ na 
rok 2023 bola otvorená 23. 
novembra 2022. 

skutočnosť, že sa rozšíril 
na všetky oblasti vzdelá-
vania, ako aj na mládež a 
šport. Dnes je jedným z 
najznámejších a najobľú-
benejších programov EÚ. 
Ponúka príležitosti na spo-
luprácu a mobilitu v škol-
skom vzdelávaní pre žia-
kov i učiteľov, v odbornom 
vzdelávaní a príprave, vo 

vysokoškolskom vzdeláva-
ní a vzdelávaní dospelých, 
ako aj projekty pre učňov, 
mladých ľudí, pracovníkov 
s mládežou a aj pre špor-
tových trénerov (od roku 
2023). Po ruskom útoku 
na Ukrajinu program Eras-
mus+ zaručil čo najväčšiu 
možnú flexibilitu pri rea-
lizácii projektov v snahe 
poskytnúť podporu ukra-
jinským žiakom a študen-
tom, ako aj vyučujúcim. V 
období 2021 – 2027 dispo-
nuje Erasmus+ celkovým 
rozpočtom vo výške 26,2 
miliardy eur, ktoré dopĺňa 
ďalších 2,2 miliardy eur z 
externých nástrojov EÚ. 
Plánuje podporiť ešte viac 
účastníkov a projektov v 
Európe i za jej hranicami. 

V súčasnom progra-
movom období sa doň 
začlenila aj iniciatíva Dis-
coverEU. Vďaka mimo-

BEZPEČNOSTNÁ ÚNIA: NOVÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA VOPRED 
POSKYTOVANÝCH INFORMÁCIÍ O CESTUJÚCICH

Komisia navrhla nové pravidlá na 
lepšie využívanie vopred poskytova-
ných informácií o  cestujúcich (API). 
Tento návrh je jedným z kľúčových 
opatrení určených v Stratégii EÚ 
pre bezpečnostnú úniu. Informácie 
o cestujúcich pomáhajú zlepšovať 
kontroly hraníc, znižovať neregu-
lárnu migráciu a identifikovať oso-
by predstavujúce bezpečnostné 
riziká. Do EÚ každý rok vstupuje, 
opúšťa ju alebo ňou prechádza viac 
ako miliarda cestujúcich. Nové pra-
vidlá zlepšia využívanie údajov API 

pre potreby kontrol pasažierov 
ešte pred ich príchodom na von-
kajšie hranice. Zároveň posilnia boj 
proti závažnej trestnej činnosti a 
terorizmu v rámci EÚ. Odstráni sa 
tak významná medzera v súčas-
nom právnom rámci, pričom budú 
dodržané normy EÚ týkajúce sa 
ochrany a prenosu údajov. Komisia 
takisto predložila správu o troch 
rokoch výrazného pokroku vo vy-
konávaní stratégie pre bezpečnost-
nú úniu a navrhuje nový akčný plán 
boja proti nedovolenému obchodo-

vaniu s kultúrnymi objektmi, ktoré 
stále patrí medzi najlukratívnejšie 
formy podnikania organizovaných 
zločineckých skupín.
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EÚ CHCE V ROKOCH 2023 A 2024 INVESTOVAŤ 13,5 MILIARDY 
EUR DO VÝSKUMU A INOVÁCIÍ

Komisia prijala hlavný pracov-
ný plán programu Horizont Euró-
pa na roky 2023 – 2024 s  rozpoč-
tom približne 13,5 miliardy eur na 
podporu európskych výskumní-
kov a inovátorov v hľadaní pre-
lomových riešení environmentál-
nych, energetických, digitálnych 
a geopolitických výziev. Horizont 
Európa je súčasťou rozsiahleho 

programu EÚ pre výskum a ino-
vácie s rozpočtom 95,5 miliardy 
eur a ako taký má finančne pod-
porovať dosahovanie cieľov EÚ 
v oblasti klímy, zvyšovania ener-
getickej odolnosti a rozvoja zá-
kladných digitálnych techno-
lógií. Slúži aj na financovanie 
cielených opatrení na podporu 
Ukrajiny, zvyšovanie hospodár-

skej odolnosti a ako príspevok k 
udržateľnej obnove po pandémii 
COVID-19. Má pomôcť vytvo-
riť silnejší európsky výskumný 
a inovačný ekosystém, a to aj 
vďaka rozsiahlejšiemu zapojeniu 
európskych výskumníkov a ino-
vátorov, zvýšením mobility a fi-
nancovaním výskumných infraš-
truktúr na celosvetovej úrovni. 

EUROBAROMETER: SILNÁ VEREJNÁ PODPORA EURA, MECHA-
NIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI A NÁSTROJA SURE

Podľa najnovšieho 
prieskumu Eurobaro-
metra je podpora eura 
zo strany verejnosti 
naďalej veľmi silná. V 
prieskume sa zistilo, že 
77 % respondentov sa 
domnieva, že mať euro 
je pre EÚ dobrou ve-
cou a 69 % si myslí, že 
je to dobrá vec pre ich 
vlastnú krajinu. Zistilo 
sa, že 64 % responden-
tov je za zrušenie 1- a 
2-eurocentových mincí, 

čo odráža vysokú a sta-
bilnú úroveň podpory 
s absolútnou väčšinou 
vo všetkých krajinách 
eurozóny. Z výsledkov 
taktiež vyplýva vysoká 
úroveň podpory Mecha-
nizmu na podporu ob-
novy a odolnosti, ktorý 
je ústredným prvkom 
nástroja NextGeneratio-
nEU: 75 % respondentov 
podporuje myšlienku 
plánu obnovy na podpo-
ru všetkých členských 

štátov za podmienok, že 
uskutočňujú ekologic-
ké, digitálne a sociálne 
investície a reformy. Z 
výsledkov takisto vyplý-
va silná podpora nástro-
ja SURE vo výške 100 
miliárd eur určeného 
na ochranu pracovných 
miest a príjmov zasiah-
nutých pandémiou CO-
VID-19. Prevažná väčšina 
respondentov (80 %) sa 
domnieva, že je dobré 
poskytovať úvery EÚ s 
cieľom pomôcť člen-
ským štátom udržať 
v tomto kontexte ľudí v 
zamestnaní. Prieskum 
Eurobarometra sa usku-
točnil medzi približne 17 
800 respondentmi z 19 
členských štátov euro-
zóny od 3. do 11. októbra 
2022, pričom sa mera-
lo vnímanie finančnej 
podpory EÚ poskyto-
vanej členským štátom 
EÚ na prekonanie krízy 

spôsobenej ochorením 
COVID-19 zo strany ve-
rejnosti. Kompletné vý-
sledky prieskumu sú k 
dispozícii tu.
Ako to vidia Slováci:

81 % Slovákov si mys-
lí, že mať euro je pre EÚ 
dobrou vecou,

71 % Slovákov si myslí, 
že euro je dobrá vec pre 
Slovensko,

84 % Slovákov je za 
zrušenie 1- a 2-eurocen-
tových mincí,

69 % Slovákov pod-
poruje myšlienku plá-
nu obnovy na podporu 
všetkých členských štá-
tov za podmienok, že sa 
uskutočňujú ekologické, 
digitálne a sociálne in-
vestície a reformy,

70 % Slovákov sa sto-
tožňuje s tým, že je 
dobré poskytovať úvery 
členským štátom s cie-
ľom udržať ľudí v za-
mestnaní.
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EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA: KOMISIA NAVRHUJE 
CERTIFIKÁCIU ODSTRAŇOVANIA CO2 V SNAHE POMÔCŤ 
DOSIAHNUŤ NULOVÚ BILANCIU EMISIÍ

Európska komisia prijala ná-
vrh prvého celoúnijného dob-
rovoľného rámca na spoľahlivé  
certifikovanie vysokokvalitného 
odstraňovania CO2. Navrhované 
nariadenie zlepší schopnosť EÚ vy-
čísliť, monitorovať a sledovať 
odstraňovanie CO2. Väčšia trans-
parentnosť zaručí dôveru zain-
teresovaných strán i priemyslu 
a pomôže zabrániť šíreniu envi-
ronmentálne klamlivých vyhláse-
ní. Tento návrh má zásadnú úlo-
hu pri dosahovaní cieľa EÚ stať 
sa prvým klimaticky neutrálnym 
kontinentom sveta do roku 2050. 
Ak chce EÚ tento cieľ zrealizovať, 
musí znížiť svoje emisie skleníko-
vých plynov na minimum. Záro-
veň bude musieť zintenzívniť od-
straňovanie CO2 z atmosféry, aby 
kompenzovala emisie, ktorým 
nemožno zabrániť. Komisia s po-
mocou odborníkov zostaví pri-
spôsobené metodiky certifikácie 
činností odstraňovania CO2, ktoré 
pomôžu pri dosahovaní cieľov v ob-
lasti klímy a životného prostredia. 
Návrh má zaručiť transparentnosť 
a vierohodnosť procesu certifiká-
cie, a preto zahŕňa pravidlá nezá-
vislého overovania odstraňovania 
CO2, ako aj pravidlá uznávania cer-

tifikačných systémov, pomocou 
ktorých možno preukázať súlad s 
rámcom EÚ. Na zabezpečenie kva-
lity a porovnateľnosti odstraňova-
nia CO2 sa v navrhovanom naria-
dení zavádzajú štyri kvalitatívne 
kritériá (QU.A.L.ITY):

1. Quantification (vyčísle-
nie): činnosti na odstraňovanie 
CO2 sa musia merať presne a mu-
sia prinášať jednoznačné plusy 
pre klímu,

2. Additionality (doplnkovosť): 
činnosti na odstraňovanie CO2 
musia presahovať mieru existujú-

cich postupov a toho, čo požadujú 
právne predpisy,

3. Long-term storage (dlho-
dobé ukladanie): certifikáty sú 
viazané na trvanie ukladania CO2, 
aby sa zaručilo trvalé ukladanie,

4. Sustainability (udržateľ-
nosť): činnosti na odstraňovanie 
CO2 musia zachovať ciele v oblas-
ti udržateľnosti, ako je napríklad 
adaptácia na zmenu klímy, obe-
hové hospodárstvo, ochrana vod-
ných a morských zdrojov, ako aj 
biodiverzity, alebo prispievať k ich 
dosahovaniu.
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GRANTY EÚ A SR
AKCIE MARIE CURIE-SKŁODOWSKEJ : 1,75 MILIARDY EUR 
NA NOVÉ VÝZVY PRE VÝSKUMNÍKOV A INŠTITÚCIE

Komisia oznámila nové výzvy na podporu odbornej prípravy, zručností a 
kariérneho rastu  výskumných pracovníkov v rámci akcií Marie Curie-Skło-
dowskej (MSCA), hlavného programu EÚ pre financovanie doktorandského 
štúdia a postdoktorandskej odbornej prípravy v rámci programu Horizont 
Európa. Akcie Marie Curie-Skłodowskej s celkovým rozpočtom 6,6 miliardy 
eur na obdobie 2021 – 27 podporujú výskumných pracovníkov z celého sve-
ta, a to vo všetkých fázach kariéry a vo všetkých disciplínach. V roku 2023 
poskytnú akcie Marie Curie-Skłodowskej vyše 856 miliónov eur a v roku 
2024 vyše 902 miliónov eur, ktoré budú k dispozícii na päť hlavných činností 
pracovného programu:

Doktorandské siete MSCA – rea-
lizujú doktorandské programy za-
merané na odbornú prípravu dok-
torandov v rámci akademickej obce 
a iných odvetví vrátane priemyslu a 
podnikov.

• Postdoktorandské štipendiá 
MSCA – zvyšujú tvorivý a ino-
vačný potenciál výskumných 
pracovníkov, ktorí získali titul 
PhD a chcú nadobudnúť nové 
zručnosti prostredníctvom 
pokročilej odbornej prípravy, 

medzinárodnej, interdisci-
plinárnej a medzisektorovej 
mobility. Finančné prostriedky 
budú k dispozícii výskumným 
pracovníkom, ktorí sú pripra-
vení realizovať výskum na hra-
niciach poznania a inovatívne 
projekty v Európe a na celom 
svete, a to aj mimo akademic-
kej obce.

• Výmenné pobyty pracovní-
kov MSCA – rozvíjajú medzi-
národnú, medzisektorovú a 

interdisciplinárnu udržateľnú 
spoluprácu v oblasti výskumu 
a inovácií prostredníctvom vý-
meny pracovníkov. Program 
pomáha premeniť nápady na 
inovatívne produkty, služby 
alebo procesy.

• MSCA COFUND – spolufi-
nancuje nové alebo existujú-
ce doktorandské programy 
a postdoktorandské štipen-
dijné programy v členských 
štátoch EÚ alebo v krajinách 
pridružených k programu Ho-
rizont Európa s cieľom šíriť 
najlepšie postupy MSCA. To 
zahŕňa medzinárodnú, medzi-
sektorovú a interdisciplinárnu 
odbornú prípravu v oblasti vý-
skumu, ako aj medzinárodnú 
a medziodvetvovú mobilitu 
výskumných pracovníkov vo 
všetkých fázach ich kariéry.

• MSCA a občania – približuje 
výskum študentom, rodinám 
a širokej verejnosti najmä 
prostredníctvom Európskej 
noci výskumníkov a inicia-
tívy Výskumníci na školách. 
Táto akcia zvyšuje informo-
vanosť o vplyve práce vý-
skumných pracovníkov na 
život občanov, spoločnosť 
a hospodárstvo, a posilňuje 
verejné uznanie vedy a vý-
skumu. Takisto má zvýšiť zá-
ujem mladých ľudí o kariéru 
vo výskume a vede.

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/

