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  Vítame Vás na našich prvých stránkach
bulletinu, ktorý sa chystáme vydávať raz
mesačne ako novo vzniknuté centrum
siete EUROPE DIRECT pre Žilinský kraj. 

Európskych tém je mnoho, no my sa
budeme snažiť vyberať pre Vás tie
najzaujímavejšie. Veríme, že čoskoro bude
bulletin tvoriť viac aktivít nášho centra a
Vy práve prostredníctvom nich budete
môcť bližšie spoznať fungovanie nášho
centra. 

  Tešíme sa, že máte záujem dozvedieť sa
viac o fungovaní Európskej únie aj v našom
regióne, ale aj v rámci sveta. Týmto číslom
Vás vyzývame zapojiť sa do Konferencie o
budúcnosti Európy, nakoľko práve teraz je
čas vyjadriť svoj názor a lepšie sa priblížiť
vysnívanej Európe. Viac sa dozviete v
článku na strane 5.

Prajeme Vám ešte pekne prežitý zvyšok
letných dní. 

Centrum EUROPE DIRECT Žilinský kraj 

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA SA ZAPOJILA DO
GRANTOVEJ VÝZVY PRE VZNIK
CENTRA EUROPE DIRECT

KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI
EURÓPY

O B S A H  Č Í S L A

ZÚČASTNILI SME SA 1. STRETNUTIA
ŽIEN PODNIKATELIEK NA ZÁMKU
BUDATÍN

ROK 2021 BOL VYHLÁSENÝ ZA
EURÓPSKY ROK ŽELEZNÍC

KONIEC JEDNORAZOVÝM
PLASTOM!

VIAC AKO POLOVICA DOSPELEJ 
POPULÁCIE V EÚ TRPÍ NADVÁHOU

JE ZMENA KLÍMY
NAJZÁVAŽNEJŠÍM PROBLÉMOM,
KTORÉMU SVET ČELÍ? 



Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja sa
zapojila do grantovej výzvy pre vznik centra EUROPE DIRECT

 
   Nezisková organizácia sa zapojila do grantovej výzvy pre vznik siete EUROPE
DIRECT pre Žilinský kraj  s projektom, ktorý sama zostavila. Grantovú výzvu vyhlásila
ešte minulý rok Európska komisia, ktorá má svoje zastúpenie aj na Slovensku.
Nezisková organizácia so svojím projektom uspela a preto dostala možnosť
prevádzkovať centrum EUROPE DIRECT Žilinský kraj v období 2021-2025. 

  Od 1. mája 2021 funguje centrum EUROPE
DIRECT Žilinský kraj ako jedno z 12 novo
otvorených centier na Slovensku. Sieť EUROPE
DIRECT však nepôsobí len na Slovensku, ale po
celej EÚ. V Európe tak možno nájsť dokopy až 424
takýchto centier. 

Veľkú časť úsilia centrum venuje prehĺbeniu spolupráce EÚ s občanmi, najmä o jej
budúcnosti a smerovaní. Jednou z priorít centra je vedenie dialógov s občanmi
spojenými s celým radom podujatí a seminárov s cieľom lepšieho pochopenia
fungovania EÚ a jej parlamentnej demokracie. Dôraz je kladený na zvýšenie
informovanosti občanov o výhodách EÚ, ktoré denne využívajú. Viete, aké sú Vaše
práva a ako ich možno využiť v rôznych oblastiach života? Centrum aktívne
podporuje európske občianstvo na školách a iných vzdelávacích inštitúciách,
koordinuje svoju činnosť s ostatnými sieťami EUROPE DIRECT v jednotlivých
regiónoch Slovenska s cieľom zabezpečiť ľahší prístup pre všetky dotknuté skupiny,
ako sú občania, organizácie, podniky, mestá, obce a pod. 

     Nakoľko v meste Žilina už centrum EUROPE DIRECT Žilina v Univerzitnej knižnici
Žilina pôsobí, činnosť centra pre Žilinský kraj sa bude svojimi aktivitami viac
sústreďovať na regióny Orava a Liptov.  Oficiálne otvorenie centra sa kvôli pandémii
COVID-19 uskutoční až v mesiaci September. 

  Centrum EUROPE DIRECT Žilinský kraj je
jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie
na poskytovanie informácií obyvateľom
Slovenskej republiky na miestnej a regionálnej
úrovni. Úlohou centra je poskytovať bezplatne
včasné a objektívne informácie týkajúcich sa
Európskej únie a jej záležitostiach. 

Júl 2021

3



   Ešte koncom minulého kalendárneho
roka prijal Európsky parlament návrh
Komisie vymenovať rok 2021 za
Európsky rok železníc, nakoľko je tento
rok  pre železničnú politiku EÚ
dôležitý z hľadiska vykonávania
štvrtého železničného balíka. 

Cieľom balíka je vytvoriť plne
integrovaný európsky priestor pre
železnice, odstrániť možné právne,
technické či inštitucionálne prekážky a
podporiť hospodársky rast. Počas roku
2021 sú naplánované aj viaceré aktivity
na podporu využívania železničnej
dopravy. Práve tie majú väčšmi
motivovať ľudí, ale i firmy, aby vlaky
využívali častejšie. 

   Železničná doprava dnes spája nie len
vnútroštátne prepojenie, ale taktiež je
na dobrej úrovni vybudovaná i
cezhraničná doprava. Prečo si teda
nevybrať tento druh pohodlnej
prepravy? Dnes je síce potrebné mať vo
vlakoch nasadené rúško, avšak počas
cesty si dokonale môžeme užívať
okolitú prírodu a obdivovať krásu miest
slovenskej prírody.

Rok 2021 bol vyhlásený za Európsky rok železníc

Pretože väčšina vlakov funguje na
elektrinu. Preto možno tento spôsob
dopravy považovať za udržateľný
cestovný ruch. Ďalším dôležitým
faktorom pre občanov môže byť
bezpečnosť železníc. V porovnaní s
inými druhmi pozemnej prepravy čísla
ukazujú, že je jednoznačne
bezpečnejšia. 

Vedeli ste, že až 25% emisií
skleníkových plynov v EÚ má na
svedomí práve doprava. Avšak,
železnice tvoria ekologickejšiu časť a
prispievajú podielom len 0,4%. Prečo? Kam sa v lete chystáte vlakom Vy? 
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 Konferencia o budúcnosti Európy
prináša Európanom jedinečnú
príležitosť na zapojenie sa do výziev
týkajúcich sa budúceho smerovania
Európskej únie. Menovaná konferencia
je prvou nadnárodnou diskusiou s
občanmi európskych štátov zo
všetkých oblastí života. Ako spoločne
riešiť výzvy Európy? Konferencia
prináša skvelú príležitosť zamyslieť sa
nad tým, čo ako občania a spoločnosť
od Európskej únie požadujeme. 

  Vyberte si zo širokej ponuky tém,
povedzte svoj názor na budúcnosť
fungovania Európy. 
Viac sa o dozviete na oficiálnej stránke
Konferencie o budúcnosti Európy. 

Budúcnosť je vo vašich rukách. 

Konferencia o budúcnosti Európy
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Príslušné orgány (Európsky parlament,
Európska komisia a Rada) sa zhodli, že
budú názory Európanov počúvať a ich
nápady v rámci svojich právomocí
prehodnocovať. Konferencia by mala
priniesť smerovanie o budúcnosti
Európy najneskôr na jar v roku 2022.
Zapojiť sa do konferencie môžu všetci
Európski občania, pričom kľúčovú
úlohu pri rozhodovaní o budúcnosti
európskeho projektu budú mať mladí
ľudia. 

 Konferenciu tvorí mnohojazyčná
platforma, ktorá je miestom, kde si
občania Únie môžu vymieňať názory,
posielať svoje návrhy a zároveň o nich
diskutovať. Ďalším bodom sú
decentralizované online podujatia za
osobnej účasti, ale aj kombinované
podujatia, ktoré sú organizované
jednotlivcami i organizáciami a inými
orgánmi v Európe. 

Občania sa tiež môžu zúčastniť
Európskych panelových diskusií, kde sa
môžu zapojiť do prezentovania svojich
návrhov a taktiež o nich diskutovať.
Posledným bodom Konferencie sú
plenárne zasadnutia, ktoré zabezpečia,
aby sa odporúčania z národných a
európskych panelových diskusií
občanov prebrali podľa tém bez vopred
určeného výsledku a bez obmedzenia
na vopred určené oblasti politiky.
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   Podľa právnych predpisov, ktoré v
roku 2019 prijal Európsky parlament,
sú od 3. júla 2021 jednorazové plastové
produkty v EÚ zakázané!

Načo platí zákaz? Na jednorazové
produkty, ktoré možno nahradiť
ekologickejšími alternatívami. Pod
týmto pojmom rozumieme napríklad
plastové príbory, taniere, slamky,
miešadlá, vatové tyčinky, poháre na
nápoje, cigaretové filtre, platové
vrecká, obaly a mnoho ďalších. 

Koniec jednorazovým plastom!

  Cieľom tohto kroku je z európskej
strany prevencia a obmedzenie vplyvu
plastových výrobkov na životné
prostredie, najmä moria, oceány a
zdravie ľudí, nakoľko sa práve tieto
produkty najčastejšie povaľujú na
plážach a v prírode. Týmto úspešným
krokom sa taktiež podporí prechod na
obehové hospodárstvo. 

Je zmena klímy
najzávažnejším
problémom, ktorému
svet čelí? 
   Viac ako deväť z desiatich
opýtaných považuje zmenu
klímy za vážny problém (93
%), pričom takmer osem z
desiatich (78 %) ju považuje  

 za veľmi vážny problém. Podľa nového prieskumu
Eurobarometra sa európski občania domnievajú, že
práve zmena klímy je problémom, o ktorý by sme
sa mali zaujímať. Pozoruhodné je, že až 64 %
občanov EÚ vo svojom každodennom živote už
podniká individuálne kroky na boj proti zmene
klímy a vedome prijíma udržateľné rozhodnutia.

Zbohom jednorazové plasty!
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   Zdá sa Vám číslo vysoké? Štatistika
vychádza z Európskeho prieskumu
zdravia (European Health Interview
Survey – EHIS), ktorý sa  uskutočnil
formou rozhovorov. Prieskum pracoval
s dátami z roku 2019. Podľa uvedených
dát malo normálnu váhu 45%
dospelých v EÚ, viac ako polovica z
nich (53%) mala nadváhu alebo obezitu
(36% nadváha, 17% obezita) a takmer
3% boli podvyživené. Na uvedený
prieskum bol použitý index telesnej
hmotnosti (body mass index – BMI
menej ako 18.5 = podvýživa; 18.5 - 25 =
norma; viac ako 25 = nadváha; viac ako
30 = obezita). 

populácie v EÚ trpí nadváhou
Viac ako polovica dospelej 
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  Ako je to s nami Slovákmi? Na
Slovensku sme mali v roku 2019 s
nadváhou približne 59% obyvateľstva,
pričom Európsky priemer je 53%. Čo sa
týka pohlavia, tak na Slovensku trpí
nadváhou okolo 78% mužov a len niečo
viac ako polovica žien  (okolo 51%).

Zúčastnili sme sa prvého
stretnutia žien
podnikateliek na zámku
Budatín

  V sobotu 24. júla sa na Budatínskom
zámku uskutočnilo prvé oficiálne
stretnutie žien podnikateliek z Poľska,
Slovenska a Česka. Každá úspešná
podnikateľka predstavila svoju cestu
podnikaním, od samotných, nie vždy
ľahkých začiatkov, až po súčasnosť.

  Stretnutie bolo obohacujúce nakoľko
sme mali možnosť prejsť si pocitmi
každej z nich. Usúdili sme, že
podnikanie je v dnešnej dobe skutočne
náročné, najmä pre ženy, ktoré majú aj
svoju  domácnosť a starostlivosť o deti. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_health_interview_survey_(EHIS)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Obese
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Body_mass_index_(BMI)

