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 V septembrovom čísle newslettra Ahoj,
Európa opäť približujeme niekoľko
Európskych tém, ale i aktivity nášho
centra EUROPE DIRECT Žilinský kraj.
Momentálne sa snažíme pracovať s
časom, do ktorého nám vstupuje
pandemická situácia - nakoľko v
najbližších mesiacoch chystáme oficiálne
otvorenie centra, je pre nás veľmi
dôležité, aby ste naň mohli prísť aj Vy.
Preto budeme čakať, ako sa bude situácia
vyvíjať, a následne Vás určite budeme
informovať.

  Významnou Európskou témou bola tento
mesiac Správa o stave Európy, ktorú
predniesla Ursula Gertrud von der
Leyenová. Na strane 4 sa môžete dočítať o
jej zhrnutí. Ak by ste mali záujem si správu
prečítať alebo pozrieť videozáznam,
nájdete ho na Facebooku Európskej
komisie.

Prajeme Vám pekný zvyšok jesenných
mesiacov. 

Centrum EUROPE DIRECT Žilinský kraj 

HURÁ, MÁME SVOJE
INFORMAČNÉ LETÁČIKY!
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Hurá, máme svoje informačné letáčiky!

   V rámci svojich rozvojových aktivít, aby sme mohli byť ešte o kúsok bližšie k Vám,
našim čitateľom a obyvateľom Žilinského kraja, sme si dali navrhnúť nové informačné
letáčiky.  

   Hneď od začiatku vzniku nášho centra EUROPE DIRECT Žilinský kraj sme hľadali
inšpirácie a postupne si utvorili predstavu, ako by mali naše informačné letáčiky
vyzerať. Vedeli sme, že by mali byť také, aby zahŕňali informácie nie len o našom
centre, ale aj o celom projekte EUROPE DIRECT. Podmienkou bolo "nechceme nič
nudné!" Sami to dobre poznáme, že akýsi jednostranný letáčik, ktorý nám v meste
strčia do ruky, hneď do najbližšieho koša zahodíme.

September 2021
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   Preto sme sa rozhodli na zostrojenie
takýchto "zložitejších" tvarov osloviť
firmu, ktorej grafik nám pripravil
letáčiky presne podľa našich predstáv. 

Posúďte sami, páčia s Vám? 

Európsky týždeň mobility

  V stredu, 22. septembra, sme sa mali
spoločne s mestom Dolný Kubín
podieľať na organizácii programu v
rámci Európskeho týždňa mobility. 

  Program, ktorý mal byť v tento deň určený pre materské školy sa však z dôvodu
náhleho zhoršenia pandemickej situácie neuskutočnil. Nakoľko sme sa v to ráno
nachádzali už na ceste do Dolného Kubína, boli sme pozvaní ma mestský úrad, kde sa
nám venovalo vedenie. Za stolom v zasadačke sme dostali možnosť predstaviť svoj
projekt, aktivity a spoločne sa porozprávať o ďalšej spolupráci v budúcom roku.

  Po stretnutí na mestskom úrade sme smerovali do Oravskej knižnice Antona
Habovštiaka, kde sme s pánom riaditeľom Večerekom podrobnejšie prebrali
plánované oficiálne otvorenie nášho EUROPE DIRECT centra, ktoré by sa malo konať
v najbližších mesiacoch práve v Oravskej knižnici.  



    „Našou veľkou inšpiráciou, ktorá nám dodáva odvahu sú naši mladí ľudia. Únia
bude silnejšia, iba ak bude taká, aká je naša mladá generácia: odhodlaná, odvážna a
súcitná. Mladá generácia má hodnoty a zároveň koná odvážne. Toto bude v
nasledujúcom roku dôležitejšie, než kedykoľvek predtým." Uviedla predsedníčka
Ursula Gertrud von der Leyenová 15. septembra v Európskom parlamente v Správe o
stave Únie.

Komisia zároveň plánuje v nasledujúcich 12 mesiacoch uskutočniť plán, ktorý zahŕňa:
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Správa o stave Únie

    pokračovanie očkovania v Európe,
urýchlenie očkovania na celom svete a
posilnenie pripravenosti na pandémiu,

 práca na odstraňovaní medzery vo
financovaní opatrení v oblasti zmeny
klímy, a to spolu s našimi globálnymi
partnermi,

 prevzatie vedúcej úlohy pri digitálnej
transformácii, ktorou sa vytvoria
pracovné miesta a podporí
konkurencieschopnosť, pričom sa
zabezpečí technická excelentnosť a
bezpečnosť dodávok,

  pokračovanie očkovania 
v Európe, urýchlenie 
očkovania na celom svete 
a posilnenie 

  zabezpečenie spravodlivejších
pracovných podmienok a lepšej
zdravotnej starostlivosti a vytvorenie
väčšieho počtu príležitostí pre európsku
mládež, aby mohla využívať výhody
európskeho sociálneho trhového
hospodárstva,

 zintenzívnenie spolupráce v oblasti
bezpečnosti a obrany a prehĺbenie
partnerstva EÚ s najbližšími spojencami,

 ochrana európskych hodnôt a slobôd a
ochrana právneho štátu.



  3 školy zo Slovenska získali Európsku
cenu za inovatívne vzdelávanie (EITA).

EITA je jednou z európskych iniciatív v
rámci nového programu Erasmus+
(2021 - 2027), ktorej cieľom je
vyzdvihnúť vynikajúce, výnimočné a
inovatívne vzdelávacie postupy, ktoré
boli implementované v rámci programu
Erasmus+. Každoročne sa bude
udeľovanie ceny viazať na určené
tematické priority, na rok 2021 bola
zvolená téma: Dištančné/zmiešané
vzdelávanie v kontexte výziev, ktoré
pre sektor vzdelávania priniesla
pandémia koronavírusu. 

Za rok 2021 boli odmenené tri
slovenské školy:

 V kategórii 2 - základné vzdelávanie:
Základná školu na Wolkerovej ulici 10 v
Bardejove za projekt „Spielend neues
lernen“, cieľom bolo motivovať žiakov k
učeniu sa cudzích jazykov za pomoci
gamifikácie.

Európska cena za inovatívne vzdelávanie
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 V kategórii 3 - stredoškolské
všeobecné vzdelávanie: Súkromná
spojená škola Železiarne Podbrezová za
projekt „Otvorme sa pre svet, My&Vy“,
žiakom umožnil rozšírenie svojich
znalostí a zručností, tiež výmenu
skúseností v oblasti informatiky a tým
podporil ich konštruktívne myslenie.

 V kategórii 4 - odborné vzdelávanie a
príprava: Stredná priemyselná škola
stavebná v Žiline s projektom “PREDICT
- Prompt Revolution in Education with
Information & Communications
Technology”, zvýšenie úrovne digitálnej
gramotnosti učiteľov a žiakov, zahájenie
digitálnej transformácie školy.

Školám, ktoré vyhrali GRATULUJEME!

September 2021

Keď by sme sa pozreli na rodový
rozdiel, tak ten bol väčší v krajinách, v
ktorých sa mladí ľudia sťahovali z
rodičovského domova neskôr a menší v
krajinách, kde mali tendenciu sa
odsťahovať skôr. 



 zvýšiť informovanosť o zdravom životnom štýle naprieč generáciami,
 podporiť ľahší prístup k športu, fyzickej aktivite a zdravému stravovaniu s
osobitným zameraním na začlenenie a nediskrimináciu, aby sme dokázali osloviť a
zapojiť aj znevýhodnené skupiny ľudí,
 podporiť globálny prístup vo všetkých politikách a sektoroch v snahe ozrejmiť
súvis medzi stravovaním, zdravím, duševnou pohodou a športom.

    Počuli ste už o novej kampani "HealthyLifestyle4All"? Presne tak znie totiž názov
dvojročnej kampane, ktorú spustila Európska komisia. Cieľom kampane má byť
podporovanie zdravého životného štýlu u všetkých občanov naprieč generáciami a
spoločenskými skupinami, pričom konečným zámerom je zlepšenie zdravia a
duševnej pohody Európanov. 

Všetci zainteresovaní hodlajú implementovať viacero opatrení, ktorých cieľom je
nabádať Európanov, aby viedli aktívnejší život a aby viac dbali na svoje zdravie. Svoje
záväzky týkajúce sa konkrétnych opatrení môžu všetky zúčastnené organizácie
predložiť prostredníctvom online nástroja Pledge Board. Svoj príspevok už predložili
viaceré krajiny a organizácie EÚ, pričom sa očakáva, že mnohé ďalšie subjekty tak
čoskoro urobia.

Kampaňou sa majú podporiť tri ciele: 

Nová kampaň na podporu zdravia a športu Európanov
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   V poslednom septembrovom týždni sme sa zúčastnili zasadnutia zastupiteľstva
ŽSK, kde sme predstavili a zároveň odprezentovali činnosť nášho centra EUROPE
DIRECT pre Žilinský kraj. Nakoľko je pandemická situácia nepriaznivá, zasadnutie sa
uskutočnilo online. V závere nášho vstupu sme ponúkli poslancom návrh na
spoluprácu, nakoľko chceme aby sa región ešte väčšmi rozvíjal aj s našou podporou. 

Prezentácia na zastupiteľstve ŽSK

7

September 2021

   Poznáte LingvaKvíz? Ešte nie? Ide o celoslovenský vedomostný online kvíz, ktorého
cieľom je pomôcť Slovákom zábavnou formou a celkom bezplatne zlepšiť si
všeobecný prehľad v cudzích jazykoch a umožniť im oboznámiť sa s výhodami
znalosti cudzích jazykov v dnešnej dobe.

  Zapojiť sa môžete kedykoľvek do 23.10.2021. Kvíz je primárne určený študentom
stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež každému, kto sa o tieto
témy zaujíma. Do tohto jednoducho hrateľného kvízu sa po registrácii môžu hráči
bezplatne zapojiť koľkokrát chcú a v priebehu trvania kvízu si zasúťažiť o super ceny,
ako napríklad jazykový pobyt v Kanade v hodnote 620 EUR, notebook, smartfóny, či
čítačky kníh.

Kvíz si môžete vyskúšať priamo na webovej stránke LingvaKvízu.

Celé video aj s našou
prezentáciou nájdete na
stránke YouTube Žilinského
samosprávneho kraja. 

Zapojte sa do LingvaKvízu!


