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 V tohtoročnom poslednom čísle nášho
Ahoj, Európa! Vám prinášame zopár
zaujímavých tém EÚ. Zameriavame sa i na
aktivity centra EUROPE DIRECT Žilinský
kraj. Nakoľko sme posledný mesiac
prežívali už tak "vianočnejšie," snažili sme
sa pomáhať a podokončovať posledné
aktivity, ktoré sme si na rok 2021 stanovili. 

Chceli by sme sa poďakovať všetkým.
ktorí počas uplynulého roka s nami
spolupracovali a veríme, že nasledujúci
rok nám prinesie viac spoločných akcií a
zážitkov.  

Prajeme Vám príjemne prežité sviatky
Vianoc v kruhu najbližších. 
Želáme Vám najmä veľa zdravia a
pohody. Oddýchnite si! 

Centrum EUROPE DIRECT Žilinský kraj 

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO
KRABICE OD TOPÁNOK?

KONIEC POUŽÍVANIU ORTUTI VO
SVETELNÝCH ZDROJOCH 

O B S A H  Č Í S L A

PREZENTÁCIA TÉM EÚ PRE ŠKOLY
ŽILINSKÉHO KRAJA

VIANOČNÁ SÚŤAŽ O KUCHÁRSKU
KNIHU

ZA VEDÚCEHO ZASTÚPENIA
EURÓPSKEJ KOMISIE NA
SLOVENSKU BOL VYMENOVANÝ
VLADIMÍR ŠUCHA. DO FUNKCIE
NASTÚPI 1. 1. 2022.

TAKMER POLOVICA SLOVÁKOV
SA BOJÍ KYBERNETICKÝCH
ÚTOKOV

ZDRAVOTNÉ PROFILY KRAJÍN ZA
ROK 2021

August 2021



Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

   Počas decembra sme sa spoločne s Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho
kraja zapojili do výzvy: "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Krabice, ktoré
sme s kolegami spoločne zozbierali, sme naplnili sladkými, slanými dobrotami, niečím
teplým a čímsi mäkkým. Na vrch naplnených krabičiek sme pridali čosi, čo vyčarí na
tvári úsmev seniorom, ktorí tieto krabičky dostanú na Vianoce. Potešenie im budú
robiť obrázky, ktoré nakreslili v rámci družiny so šikovnou pani vychovávateľkou deti z
KZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine. 
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Vianočná SÚŤAŽ o kuchársku knihu

Naplnené krabičky sme následne zaniesli
pani, ktorá ich ďalej distribuovala do
domova dôchodcov v Žiline. 

   V predposledný týždeň pred Vianocami sme usporiadali 
súťaž na sociálnych sieťach o tri kuchárske knihy: 
"Rozmanitosť na tanieri." Kuchárska kniha, ktorá bola 
nedávno pokrstená, sa venuje receptom z kuchyne Európy. 
Otázka, pomocou ktorej ste mohli vyhrať, bola 
jednoduchá. Zisťovali sme čo nesmie chýbať na Vašom 
vianočnom stole. Žrebovanie knihy vyhrali tri ženy. 

Veríme, že aspoň takouto malou pomocou
spravíme starším ľuďom radosť aj my. Za
obrázky deťom aj takouto formou veľmi
ďakujeme! 



   Európska komisia prijala balík pravidiel, ktorými končí platnosť mnohých výnimiek
pre používanie ortuti vo svetelných zdrojoch. Podľa pravidiel EÚ obmedzujúcich
používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
sa elektronika, ktorá obsahuje ortuť, nemôže uvádzať na trh. Európska komisia však
udeľuje časovo obmedzené výnimky a výnimky špecifické pre jednotlivé aplikácie.
Väčšina týchto výnimiek pre všeobecné osvetlenie bude ukončená, keďže Komisia vo
svojich posúdeniach od roku 2016 dospela k záveru, že bezpečné a bezortuťové
alternatívy pre žiarivky sú široko dostupné. 
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Koniec používaniu ortuti vo svetelných zdrojoch 

  Cieľom nových pravidiel je zvýšiť
ochranu zdravia a životného
prostredia pred touto
nebezpečnou látkou, ako aj
podporiť inovácie a čistejšie
výrobky. V jednotlivých prípadoch
sa poskytnú prechodné obdobia
12 a 18 mesiacov, aby sa
hospodárske subjekty mohli
prispôsobiť novým pravidlám.
Výnimky budú povolené len pre
niekoľko špecializovaných druhov
aplikácií, napríklad na lekárske
účely.

Za vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku bol
vymenovaný Vladimír Šucha. Do funkcie nastúpi 1. 1. 2022.
  Vo funkcii bude vystupovať pán Šucha ako oficiálny zástupca Európskej komisie na
Slovensku pod politickým vedením predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der
Leyen. Šucha, ktorý je občanom Slovenska, má rozsiahle skúsenosti 
v oblasti vrcholového manažmentu a vyzná sa aj v problematike 
celej rady politík EÚ. Vďaka svojim skúsenostiam a dlhoročnej 
praxi v európskej a slovenskej diplomacii má najlepšie 
predpoklady na efektívne riadenie kľúčových politických vzťahov, 
ako aj na úlohy vedúceho zastúpenia súvisiace s komunikáciou 
a strategickou koordináciou.

https://www.instagram.com/vladosuchask/


Priemerná dĺžka života na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe a v roku 2020
dočasne klesla takmer o jeden rok v dôsledku vplyvu ochorenia COVID-19. 
Behaviorálne a environmentálne rizikové faktory prispievajú k takmer polovici
všetkých úmrtí. 
Slovensko napriek nižším priemerným výdavkom na zdravotníctvo poskytuje
svojmu obyvateľstvu komplexný balík služieb. 
Nízka úroveň výdavkov na zdravotníctvo a nedostatok pracovnej sily v
zdravotníctve zostávajú pretrvávajúcimi problémami, ktoré pandémia ešte
zhoršila.

    Európska komisia v decembri zverejnila Zdravotné profily krajín za rok 2021
predstavujúce súbor 29 dokumentov (EÚ27 + Nórsko a Island), ktoré poskytujú
analýzu výkonnosti vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Analytický
rámec vydania zdravotných profilov krajín za rok 2021 bol prispôsobený tak, aby
odrážal osobitné výzvy spojené s pandémiou COVID-19. Zverejnenie je súčasťou
dvojročného cyklu Stav zdravia v EÚ.

Hlavnými závermi Zdravotného profilu krajiny Slovensko za rok 2021 sú: 

    Spolu so zdravotnými profilmi jednotlivých krajín sa uverejňuje aj Sprievodná
správa Komisie, ktorá má za cieľ zdôrazniť prierezové výzvy vyplývajúce zo
zdravotných profilov krajín. Správa za rok 2021 sa zameriava na tri aspekty:
Pochopenie ďalekosiahleho vplyvu pandémie COVID-19 na zdravie, udržanie výhod
digitálnych inovácií v oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti a verejného
zdravia, prehodnotenie stratégií a plánovania pracovnej sily v zdravotníctve po
pandémii COVID-19.

Zdravotné profily krajín za rok 2021
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https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en
https://ec.europa.eu/health/state/summary_sk
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2021_chp_sk_english.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2021_companion_en.pdf


   Podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v septembri a októbri roka
2021, si prevažná väčšina občanov EÚ myslí, že internet a digitálne nástroje budú v
budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu. 

    Z uvedeného prieskumu vyplýva, že viac ako 8 z 10 Európanov si myslí, že do roku
2030 budú digitálne nástroje a internet v ich živote dôležité. Až 82 % respondentov
zo Slovenska si myslí, že ich používanie prinesie aspoň toľko výhod ako nevýhod. 56
% opýtaných občanov z EÚ a 46 % zo Slovenska vyjadrilo obavy z kybernetických
útokov a počítačovej kriminality, ako sú krádež alebo zneužitie osobných údajov,
škodlivý softvér alebo phishing. Navyše viac ako polovica (EÚ 53 %, SK 50 %) z nich
tiež uviedla, že má obavy o bezpečnosť a duševnú pohodu svojich detí na internete.
46 % respondentov z EÚ a 37 % zo Slovenska má obavy v súvislosti s používaním
osobných údajov a informácií zo strany spoločností či verejnej správy.

  Na základe toho Komisia v septembri 2021 navrhla pevný rámec riadenia na
dosiahnutie digitálnych cieľov vo forme programu Cesta k digitálnemu desaťročiu.
Komisia zorganizovala aj otvorenú verejnú konzultáciu o digitálnych zásadách, ktorá
prebiehala od 12. mája do 6. septembra 2021. Výsledky tejto konzultácie svedčia o
širokej podpore európskych digitálnych zásad zo strany respondentov. V rámci
konzultácie bolo prijatých 609 odpovedí.

Osobitný Eurobarometer sa zaoberá tým, ako občania EÚ vnímajú budúcnosť
digitálnych nástrojov a internetu, ako aj očakávaným vplyvom internetu, digitálnych
produktov, služieb a nástrojov na ich život do roku 2030. Uskutočnil sa od 16.
septembra do 17. októbra 2021 formou online rozhovorov alebo, ak to bolo možné, v
rámci osobných stretnutí. Na rozhovoroch sa zúčastnilo 26 530 respondentov z 27
členských štátov EÚ.

Takmer polovica Slovákov sa bojí kybernetických útokov
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https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2270
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_4630
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultation-results-europeans-express-strong-support-proposed-digital-rights-and-principles


   Nakoľko do kompetencie centra EUROPE DIRECT spadá aj spolupráca so školami,
počas dvoch decembrových dní sme sa venovali Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Študentom sme im vyučovanie prezentáciami tém Európskej únie. Profesorov a
žiakov sme v úvode oboznámili s našim pôsobením v rámci Žilinského kraja. 

   Po úvodnej prezentácii nasledovali prednášky na zvolené témy - Migrácia a azyl,
Separácia odpadu. Na záver si študenti prešli krátkym kvízom, kde sme preverili ich
pozornosť a nadobudnuté vedomosti. Po ukončení boli prezentácie spoločne s
linkom: "Kútik na vzdelávanie" zaslané vyučujúcim, ktorí informácie posunuli svojim
študentom.

  Bohužiaľ v dôsledku nepriaznivej pandemickej 
situácie sme museli prednášky vykonať len 
v online priestore, avšak už teraz plánujeme 
ďalšie stretnutia v nasledujúcom roku, snáď už 
v prezenčnej forme na pôde školy v Ružomberku. 

Ďakujeme Katolíckej univerzite, že využila možnosť
takejto spolupráce! 

Prezentácia tém EÚ pre školy Žilinského kraja
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