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„EÚ bližšia k obyvateľom Prešovského kraja a obyvatelia bližší k EÚ“

Výročné stretnutie siete Informačných
centier Europe Direct v Bruseli
Ide obudúcnosť Európy, diskutujme o nej
Pracovné miesta, rast a inves cie, digitálny jednotný trh, energe cká
únia a klíma, vnútorný trh, hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia, vyvážená a progresívna obchodná poli ka na využívanie
globalizácie, spravodlivosť a základné práva, migrácia, silnejší globálny
aktér a demokra cká zmena. Týchto 10 priorít si zvolila Európska komisia na čele s Jeanom-Claudom Junckerom na roky 2014 – 2019. Zároveň
týchto 10 priorít spolu so smernicou ochrany osobných údajov (GDPR),
voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 a vízie Európskej únie
tvorilo hlavné témy Výročného stretnu a informačných cen er Europe
Direct, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4. – 6. júna v Bruseli a kde malo
svoje zastúpenie aj Informačné centrum Europe Direct Prešov.
V priestoroch Európskeho parlamentu tak mali možnosť zástupcovia informačných cen er diskutovať
o jednotlivých témach, prezentovať
svoje skúsenos , ale predovšetkým
informovať zástupcov európskych inš túcii o náladách širokej občianskej
verejnos v regiónoch Európy.
Ako už skôr uviedol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker:
„Čakajú nás voľby do Európskeho parlamentu, a preto je načase, aby rozhodli o tom, aká by mala byť Únia 27
členských štátov. V každom prípade

to musí byť Európa vytvorená Európanmi. V prieskume, ktorý sme začali,
sa pýtame všetkých Európanov: Akú
budúcnosť si želáme pre seba, naše
de a našu Úniu? Práve teraz môžu
Európania jasne a otvorene vyjadriť,
čo ich znepokojuje, a navrhnúť, čo by
ich lídri mali urobiť, aby sa ich obavy
rozptýlili.“ 
Matúš Žac,
Manažér regionálneho
informačného centra
Europe Direct Prešov

Europe Direct
Prešov – služby
pre Vás
Podujatia v mesiacoch
máj a jún
Narodeninami Európskej únie si
pripomíname zverejnenie Deklarácie Roberta Schumana, ktorá
spus la modernú európsku integráciu. V Európe oslavujeme
spoločné narodeniny 9. mája,

ale v Prešove sme s oslavami
začali s preds hom, už 4. mája
2018 na Hlavnej ulici. Celodenný
program odštartoval o 9.00 hod.
a na svoje si prišli všetky vekové
kategórie. Pre Prešovčanov, ale

Foto: Europe Direct Prešov

aj návštevníkov mesta, bol pripravený bohatý program plný
zábavy, hudby a interakcie, káva
s poslancami Európskeho parlamentu a kopec informácií o Eupokračovanie na s. 2
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pokračovanie z prvej strany
rópe a EÚ. Účastníkov poduja a,
ale aj náhodných okoloidúcich na
Hlavnej ulici v Prešove zaujali súťaže a hry k téme Európa v nás, interak vne disciplíny, ale aj hudobné vystúpenia interpretov rôznych
štýlov a žánrov. Pripravené boli
vedomostné súťaže, v ktorých si
návštevníci mohli overiť svoje vedomos o Európskom parlamente
a Európskej únii a zabojovať tak
o zaujímavé ceny. Svoje zastúpenie mali aj Kancelária Európskeho
parlamentu, Zastúpenie Európskej
komisie so svojimi informačnými
stánkami a Informačné centrum
Europe Direct Prešov. 

Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV
24. mája sme v priestoroch Prešovskej regionálnej komory SOPK pre
Vás uskutočnili odborný seminár na
tému INCOTERMS-2010 a INTRASTAT-SK. Cieľom poduja a bolo získanie a výmena informácií z komerčnej praxe, viažucich sa na efek vne
a správne použi e podmienok INCOTERMS 2010 pri organizovaní medzinárodnej prepravy tovaru z mies-

Zdroj: h p://www.europarl.europa.
eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_
ak vity/ak vity/ak vity2018/m-j-2018/de-europy-v-presove.html
Foto: Europe Direct Prešov

15. mája na pôde Prešovskej univerzity v Prešove zorganizovalo Informačné centrum Europe Direct
Prešov spolu s Európskym kontaktným bodom, Medzinárodným vyšehradským fondom, Úradom vlády SR
a Združením miest a obcí Slovenska
poduja e s názvom Infodeň - Gran-

ty pre samosprávu. Hlavným cieľom
infodňa bolo pomôcť mestám a obciam získať komplexnejší prehlaď
o európskych grantoch na podporu
medzinárodnej spolupráce a to na
jednom mieste a v rámci jedného
dňa. 
Foto: Europe Direct Prešov

ta odoslania do finálnej des nácie
s cieľom eliminácie rizík a strát pri jej
realizácii a oboznámenie účastníkov
s legisla vnymi predpismi platnými
pre INTRASTAT-SK, poskytnu e informácii o spôsobe vzniku a zmeny
spravodajskej povinnos , upozornenie na správne a presné vyplňovanie
hlásení. 
Foto: Europe Direct Prešov
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22. júna sa v Hoteli Francesco na
Levočskej ulici v Prešove uskutočnilo pod hlavičkou Europe Direct
Prešov a Slovenskej spoločnos pre
zahraničnú poli ku (SFPA) podujae s názvom Cezhraničné dialógy IV.
Cieľom inicia vy cezhraničných dialógov, ktorá začala v roku 2013, je
podporovať spoločné riešenia prostredníctvom cezhraničnej spolupráce s cieľom zlepšiť regionálny rozvoj
a životnú úroveň občanov v slovensko-ukrajinskom, slovensko-poľskom
i slovensko-maďarskom pohraničí.
Poduja e sa venovalo predovšetkým
strategickému rámcu pre slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu v kontexte ďalšieho rozvoja Východného partnerstva a vzťahov EÚ
s Ukrajinou, súčasnému stavu v slovensko-ukrajinskej, slovensko-poľskej
a slovensko-maďarskej cezhraničnej
spolupráci vrátane plánov a očakávaní zainteresovaných strán na regionálnej a miestnej úrovni a diskusií
o otázkach súvisiacich s migráciou cez
vonkajšiu hranicu EÚ. 
Zdroj: Europe Direct Prešov
Foto: Europe Direct Prešov

Newsletter

4

Newsletter

Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV

Finále vedomostnej súťaže „Mladý Európan 2018“
a „Mladý digitálny Európan 2018“
14. júna 2018 sa v Novom Smokovci uskutočnilo finále 13. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Záš tu nad súťažou Mladý Európan
tento rok prevzali predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda Európskej komisie pre Energe ckú úniu Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže
bol Úrad vlády Slovenskej republiky.

Barbora Mládenková,
Gymnázium bilingválne,
Žilina;
Ján Cipár,
Gymnázium Jána Hollého,
Trnava
3. miesto: Alexandra Janasová,
Gymnázium bilingválne,
Žilina;
Erik Jurišič,
Obchodná akadémia,
Trnava;
Dávid Serbinčík,
Spojená škola
– Gymnázium, Sečovce
Paralelne s touto súťažou prebehlo na rovnakom mieste celoštátne
kolo súťaže Mladý digitálny Európan, ktorú Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku uskutočňuje
v spolupráci s Národným ústavom
certifikovaných meraní vzdelávania.
Záštitu nad touto súťažou prevzala
ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.
Vo finále Mladého Európana sa stretlo 13 súťažných družs ev – víťazov
regionálnych kôl - zo stredných škôl
z celého Slovenska, ktorí si zmerali
svoje sily vo vedomos ach z oblas
európskej histórie, geografie, zaujímavos o EÚ, či významných osobnos EÚ a jej členských krajín.
Tohtoroční víťazi
Mladého Európana:
1. miesto: Gymnázium Prievidza
2. miesto: Obchodná akadémia
Lučenec
3. miesto: Gymnázium Javorová,
Spišská Nová Ves

Vo finále Mladého digitálneho Európana si zmeralo sily 11 účastníkov zo
6 stredných škôl.
Víťazi sú nasledujúci:
1. miesto: Lucia Budzeľová,
Obchodná akadémia,
Dolný Kubín
2. miesto: Barbora Rapantová,
Obchodná akadémia,
Trnava;

Ocenená bola aj víťazná škola, ktorá na školskom kole získala najvyššiu
priemernú úspešnosť všetkých zúčastnených žiakov. Stalo sa ňou Gymnázium Jána Hollého, Trnava. 
Zdroj: h ps://ec.europa.eu/slovakia/news/winners_young_european_2018_young_digital_european_2018_sk
Foto: Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku

5

Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV

Dvojaká kvalita potravín: Európska komisia vydáva
spoločnú metodiku testovania
Spoločná metodika testovania bude slúžiť na porovnávanie kvality potravinových výrobkov v celej EÚ. Metodika je dielom Spoločného výskumného
centra (JRC) a poslúži orgánom na ochranu spotrebiteľa v členských štátoch,
aby mohli testovať a porovnávať zloženie i vlastnos potravinových výrobkov predávaných v podobnom balení po celej Únii.
Vnútroštátne orgány pre bezpečnosť
potravín a pre ochranu spotrebiteľa
nesú zodpovednosť za to, že potraviny uvedené na jednotný trh spĺňajú
príslušné právne predpisy EÚ. Testovacia metodika pomôže týmto orgánom zis ť, či sa potravinové výrobky
uvádzajú na trh v súlade s právom
EÚ. Laboratóriá vo viacerých členských štátoch EÚ koordinované Spoločným výskumným centrom budú
teraz uplatňovať túto metodiku v
celoeurópskej testovacej kampani,
ktorej cieľom je zozbierať údaje o
rozsahu problému dvojakej kvality.
Prvé výsledky by mali byť k dispozícii
do konca roka 2018.

ŠESŤ PRINCÍPOV VÝBERU A
TESTOVANIA POTRAVINÁRSKYCH
VÝROBKOV V RÁMCI SPOLOČNEJ
METODIKY:
Transparentnosť
• lepšie fungovanie a komunikácia
medzi všetkými stranami
• menší potenciál pre vznik sporných
situácií
Stanovenie jednotlivých krokov
v hodnotení
• výber produktov → plán odberu
vzoriek → vyšetrovanie vzoriek na
získanie výsledkov testu → rozhodnu e o ďalšom postupe

Newsletter
Porovnateľnosť
• výber produktov → plán odberu
vzoriek → vyšetrovanie vzoriek na
získanie výsledkov testu → rozhodnu e o ďalšom postupe
Kritéria hodnotenia
• vedecky podložené a dôsledne aplikované
• metódy navrhnuté pre cielenú komoditu; prak cké a nákladovo efek vne
• akreditované testovacie laboratóriá
a štandardné testovacie metódy
Inkluzívnosť
• spravodlivé a rovné zapojenie zainteresovaných strán: prevádzkovatelia
potravinárskych podnikov, príslušné
orgány, zástupcovia spotrebiteľov
Spravodlivosť
• výber značiek na testovanie s prihliadnu m na trhové podiely
• dodržiavanie požiadaviek dôvernos
Zdroj: h p://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_sk.htm
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Jarný Eurobarometer:
Rok pred voľbami do Európskeho parlamentu silnie
dôvera v Úniu a optimistické vnímanie budúcnosti
14. júna 2018 Európska komisia zverejnila výsledky jarného prieskumu
Eurobarometer. Vychádza z neho, že väčšina Európanov hodno hospodársku situáciu ako dobrú a budúcnosť vníma pozi vne. Dôvera v Úniu
silnie a podpora hospodárskej a menovej únie je na najvyššej úrovni.
Prieskum sa realizoval od 17. do 28. marca 2018, oslovených bolo 33 130
respondentov z 28 členských štátov EÚ a 5 kandidátskych krajín.
VNÍMANIE HOSPODÁRSTVA
PODPORA PRE EURO
Európania pozi vne vnímajú stav
európskeho hospodárstva (50%, + 2
percentuálne body od jesene 2017),
čo je najvyššie skóre od roku 2007.
Pozi vne vnímanie sa zvýšilo v 21
členských štátoch. Pozi vne hodnotenie stavu národného hospodárstva (49%, +1) prvýkrát od jari 2007
prevažuje nad nega vnym vnímaním (47%, -2). Toto však nepla pre
Slovensko, kde stav hospodárstva
hodno pozi vne 41% respondentov a nega vne 55%. Podpora pre

hospodársku a menovú úniu a euro
dosahuje rekordnú úroveň, až tri
štvr ny respondentov (74%) v eurozóne podporuje jednotnú menu.
V tomto ukazovateli je Slovensko nad
priemerom EÚ, podporu euru a hospodárskej a menovej únii vyjadrilo až
77% opýtaných.
DÔVERA V EURÓPSKU ÚNIU
Dôvera v EÚ vzrástla na 42% (+1) a of
d jesene 2010 je na najvyššej úrovni.
Väčšina respondentov dôveruje EÚ
v 15 členských štátoch, najviac je to
v Litve (66%), Portugalsku a Dánsku

(v oboch 57%). Na Slovensku dôveruje EÚ 44% opýtaných, nedôveruje
45% Slovensko patrí medzi 6 krajín
kde dôvera v EÚ klesla. Dôvera v EÚ
je naďalej vyššia než dôvera v národné vlády alebo parlamenty. 42
% Európanov dôveruje Európskej
únii, za aľ čo svojmu národnému
parlamentu a vláde dôveruje 34%.
Nedôvera v národné vlády (EÚ priemer 61%) a parlamenty (EÚ priemer
60, %)má celkovo stúpajúcu tendenciu. Pla to aj pre Slovensko, národnej vláde a parlamentu nedôveruje
až 72% respondentov, dôveruje im
21%. EÚ nedôveruje 44% a dôveruje
45% opýtaných.
IMIDŽ EÚ
40 % Európanov vníma EÚ pozi vne
(37% neutrálne a iba 21% nega vne). Týka sa to 15 členských štátov,
najpozi vnejšie vnímanie je v Írsku
(64%), Bulharsku a Portugalsku (v
oboch 56%). Na Slovensku sa imidž EÚ ukazuje ako neutrálny (47%).
Až 45% slovenských respondentov
si myslí, že ich hlas sa v EÚ počíta,
48% sa domnieva, že nie. Väčšina Eu-
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rópanov je op mis cká, pokiaľ ide
o budúcnosť EÚ (58%). Patrí sem aj
Slovensko, op mis ckých ohľadom
budúcnos EÚ je 61% slovenských
respondentov. Op mizmus rástol vo
všetkých krajinách EÚ okrem Grécka
a Spojeného kráľovstva. Až 70% Európanov cí byť občanmi EÚ. Tento
názor prvýkrát od jari 2010 zdieľa
väčšina respondentov vo všetkých
členských štátoch. V tomto ohľade
Slovensko vysoko prevyšuje Európsky priemer, občanmi EÚ sa cí až
80% Slovákov.
AKÉ SÚ NAJKĽÚČOVEJŠIE VÝZVY,
KTORÝM MOMENTÁLNE ČELÍ
CELÁ EÚ?
Na celoeurópskej úrovni považujú
responden za najväčšie tri nasledujúce výzvy: migrácia (38%), terorizmus (29%) a hospodárska situácia
(18%). Migráciu považujú za najväčšiu

výzvu v Estónsku (62%), Českej republike (58%) a v Maďarsku (56%). Terorizmus je medzi výzvami na druhom
mieste v 15 členských štátoch. U našich Českých susedov je to považuje
terorizmus za výzvu 47% opýtaných.
Na Slovensku je poradie výziev nasledovné: migrácia (44%), terorizmus
(30%), a stav verejných financií (21%).
Hospodárska situácia (14%) je až na
piatom mieste, predchádza jej kriminalita (16%),
NAJVÄČŠIE VÝZVY NA NÁRODNEJ
ÚROVNI
Celkovo na národnej úrovni ľudí
najviac trápi ľudí nezamestnanosť,
zdravotné a sociálne zabezpečenia
a migrácia. Na Slovensku sú podľa
respondentov najväčšími výzvami
zdravotné a sociálne zabezpečenie
(34%), stúpajúce ceny, inflácia a drahší život (30%) a hospodárska situácia

Sieť informačných centier, dokumentačných centier
a konferenčných prednášateľov je vo všetkých
členských štátoch EÚ, aj v tom vašom.
Obráťte sa na vaše miestne informačné centrum Europe Direct
v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ
a získajte:
 odpovede na otázky o vašich
právach občana EÚ, o fondoch
a pod.
 pozvánky na miestne informačné/
kontaktné poduja a o EÚ






dokumenty a publikácie EÚ
odporúčania na zdroje informácií
kontakty na príslušné organizácie
Obráťte sa na najbližšie európske
dokumentačné centrum a získajte:
 prístup k oficiálnym publikáciám
a dokumentom EÚ (v elektronickej alebo tlačenej podobe)

(20%). Migráciu považuje za výzvu 9%
slovenských respondentov, terorizmus 3%.
EURÓPANIA POCIŤUJÚ VÝHODY
POLITÍK ÚNIE A JEJ ÚSPECHY
Prieskum celkovo ukazuje silnú podporu priorít EK: voľný pohyb podporuje 82% respondentov, na Slovensku
83% (+1) a spoločnú bezpečnostnú
a obrannú poli ku 75% (SK – 76%).
Občanov sa prvýkrát pýtali, aký majú
názor na obchodnú poli ku EÚ a väčšina (71 %) jej vyjadrila podporu. Európania a rovnako aj Slováci vnímajú
„voľný pohyb osôb, tovaru a služieb
v rámci EÚ“ (58 %, SK – 70%) a „mier
medzi členskými štátmi EÚ“ (54%, SK48%) ako dva najpozi vnejšie výsledky EÚ.
Zdroj: h p://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_sk.htm
 pomoc pri vyhľadávaní podrobných informácií o právnych predpisoch, poli kách a inš túciách EÚ
 odborné školenia pre študentov
zamerané na rešerš údajov súvisiacich s EÚ na výskumné účely
Plánujete zorganizovať vo vašom
okolí poduja e zamerané na EÚ?
Nájdite odborného konferenčného
prednášateľa EÚ (právnici, konzultan , akademici).
Viac info: h ps://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk

KDE NÁS NÁJDETE?
Hlavná 11, 080 01 Prešov
europedirect@sfpa.sk
www.edpresov.sk
www.twi er.com/edpresov

www.instagram.com/edpresov
www.facebook.com/edpresov

Názory vyjadrené v diele vyjadrujú len názor autorov
a Európska komisia nie je zodpovedná za prípadné použi e informácií obsiahnutých v tejto publikácií. Vydané
s podporou Európskej komisie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

