Európa pre občanov

Úvodník
Tak máme novú Komisiu, jej
novú šéfku, ktorá prevzala
kormidlo 1.decembra 2019
a tiež máme nový Európsky
parlament.

von der Leyen vo svojej vízii
A Union that strives for
more, s ktorou predstúpila
pred členov parlamentu, keď
sa jeho nový šéf vyberal.

Ešte v októbri 2019 sme sa
zástupcovia takmer 500 EDIC
z celej Európy stretli na
Annual
Communication
meeting v Prahe, kde nám
naši kolegovia z komisie
predstavili základné rámce,
s čím sa bude celá EÚ
v nastávajúcom
období
zaoberať.

Priznám sa, že mne sa
spôsob,
ako
uvažuje
o budúcom vývoji Európy,
páči. V jej Political guidlines
je niekoľko myšlienok, pod
ktoré sa spokojne hocikedy
podpíšem aj ja. Hneď na
úvod hovorí, ako vnímali
Úniu naši rodičia. Po dlhých
rokoch rozdelenia Európy sa
Únia stala ašpiráciou na mier
a spoluprácu. Ako nám to

Plány a línie rozvoja načrtla
nová šéfka komisie Ursula

kedysi vysvetľovali pred
našim vstupom lektori z
Únie:
nebude
predsa
bojovať ten, koho spája
spoločný obchodný záujem
(Spoločenstvo uhlia a ocele).
Ursula von der Leyen ďalej
charakterizuje Európu našej,
teda strednej generácie ako
obdobie charakterizované
spoločnou
menou,
rozšírením
a voľným
pohybom
s narastajúcou
prosperitou na báze trvalého
mieru.
A prichádza
generácia našich detí. Chcú
žiť
svoje
životy
v prirodzenom a zdravom
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prostredí.
Túžia
po
spoločnosti, kde môžete byť
kým chcete byť, môžete žiť,
ako chcete vy, môžete
milovať, koho vy chcete
a dosahovať ciele, aké sú
vhodné pre vás. Je to vlastne
ašpirácia
na
Európu
pracujúcu
s novými
technológiami, ktorá ctí
staré a tradičné hodnoty.
Rámec Political guidlines
korešponduje s uvedenými
myšlienkami. Celý plán pre
Európu je zložený zo 6
oblastí:
•
•
•
•

•
•

Európsky
zelený
dohovor
Ekonomika
pracujúca pre ľudí
Európa vhodná pre
digitálnu éru
Ochrana
európskeho
spôsobu života
Silnejšia Európa vo
svete
Nový
tlak
na
európsku
demokraciu

O všetkých
oblastiach
budeme veľa počuť a podľa
prvých krokov sa zdá, že
niektoré procesy pôjdu dosť
rýchlo. Budeme vnímať
detailné
rozpracovanie
každej agendy, niečo bude
zložité viac a iné témy zase
menej. V každej základnej
téme upúta niečo iné. Mňa
napríklad pri Európskom
zelenom dohovore zaujíma,

ako
sa
podarí
viac
rozpracovať
v sekcii
Ekonomika
zásady
Cirkulárnej ekonomiky. Ak
sme
doteraz
výrobu
neustále
zvyšovali,
produkovali a zarábali, bude
asi náročné adaptovať sa na
zásady
cirkulárnej
ekonomiky.
V oblasti Ekonomika, ktorá
pracuje pre ľudí veľmi
vnímam snahy v sekcii Ľudia,
kde sa hovorí o férovom
zdaňovaní
a vytvorení
Európskeho doplnkového
poistenia
v nezamestnanosti. Práve
v súvislosti s ekonomickými
zmenami budeme takéto
nástroje ozaj potrebovať.
Európa vhodná pre digitálnu
éru je časť plánu, ktorá sa
dramaticky rýchlo vyvíja aj
bez Únie. V časti ľudia je
zaujímavá ambícia starať sa
aj o podmienky ľudí, ktorí
v týchto odvetviach pracujú
a sú vystavení často novým
a neprebádaným atakom na
psychiku a telesnú kondíciu.
Tiež
je
zaujímavé
rozpracovanie
otázky
digitálnej dane.
Otázka ochrany európskeho
spôsobu života bola tŕňom
v oku niektorým kritikom
Ursuly von der Leyen. Ale jej
predstavy sú ďaleko od
zámerov, ktoré jej kritici
podsúvali. Napríklad v časti
Bezpečná Únia sa budú

rozpracúvať
otázky
hybridných a kybernetických
hrozieb
a boj
proti
terorizmu.
Silnejšia Európa vo svete má
cieľ dosiahnuť globálny
poriadok
založený
na
pravidlách. A Európa má
ambíciu
zasadzovať
sa
o jeho
implementáciu
asertívne a viac jednotne.
V časoch
turbulentných
zmien v zoskupení je to viac
ako dôležité.
Oblasť Nového tlaku na
európsku demokraciu sa
v časti ľudia chce venovať aj
vývoju
demografie
a starnúcemu európskemu
obyvateľstvo
a úniku
mozgov. Oba negatívne javy
intenzívne
atakujú
aj
slovenskú realitu.
V stručnosti
prinášame
zopár pohľadov na plán,
s ktorým nová Komisia cez
optiku svojej predsedníčky
vstupuje
do
svojho
funkčného obdobia. Jeho
napĺňanie sa stane súčasťou
životov
každého
z nás
a preto je dobré, ak si o
podrobnostiach zisťujeme
čo najviac a vyjadrujeme sa
k nim. Aj v budúcom roku
pripravujeme v EDIC Žilina
aktivity, ktoré podporia vašu
orientáciu v témach pre vás
podstatných.
Alena Mičicová

Európa pre občanov
V uplynulom
období
sme
organizovali v spolupráci s
informačnou
kanceláriou
Európsky kontaktný bod (EKB)
infoseminár k programu Európa
pre občanov, ktorý mal medzi
účastníkmi priaznivú odozvu.
Preto vám chceme priblížiť
činnosť EKB a program Európa pre
občanov.

európskych kontaktných bodov v
krajinách participujúcich na
programe Európa pre občanov
organizácia
informačných
podujatí (semináre, workshopy,
konferencie)
Úlohou EKB nie je vypracovávanie
projektov pre žiadateľov, ani
vypĺňanie formulárov a ich
odosielanie do Bruselu.
Aký je to program Európa pre
občanov?
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Európsky
kontaktný
bod
Slovensko
je
súčasťou medzinárodnej
siete
kancelárií, ktoré sú zriadené v
štátoch zúčastňujúcich sa na
programe Európa pre občanov.
Úlohy EKB :
propagácia programu Európa pre
občanov na Slovensku
konzultácie so
slovenskými
žiadateľmi pri príprave projektov
pomoc pri príprave žiadostí o
grantovú podporu z programu
Európa pre občanov
pomoc pri hľadaní partnerov
prostredníctvom
siete

Európa pre občanov je grantový
program Európskej únie, rovnako
ako známejšie programy Erasmus
+, Kreatívna Európa či Horizon
2020.
Podporuje
projekty
medzinárodnej spolupráce, ktoré
si kladú za cieľ prispievať k tomu,
aby občania EÚ rozumeli Únii a jej
histórii, vytvárajú podmienky pre
demokratickú
a občiansku
participáciu a sústreďujú sa na
posilňovanie občianstva EÚ.
Program Európa pre občanov je
určený pre verejnú správu (mestá,
obce, rozpočtové organizácie),
neziskové
organizácie
či
občianske združenia. Žiadatelia
môžu podať projekty buď
v oblasti Európska pamäť, alebo
v oblasti Podpora demokracie
a občianskej participácie.
Miestne a regionálne orgány,
mimovládne
organizácie,
vzdelávacie, výskumné, kultúrne a
mládežnícke
inštitúcie môžu
získať
podporu na diskusné
podujatia,
konferencie,

workshopy, umelecké dielne,
športové podujatia, štúdie a iné
občianske aktivity rôznorodého
charakteru.
Slovenská
republika
získala
možnosť zapojiť sa do programu
Európa pre občanov automaticky
svojím vstupom do Európskej únie
v roku 2004.

Štruktúra programu:
Program sa realizuje v dvoch
oblastiach:
Oblasť 1: Európska pamäť
Oblasť 2: Podpora demokracie a
občianskej participácie
-

Družobné mestá,
Siete
medzi
mestami
Projekty občianskej
spoločnosti

Ciele programu:
Všetky projekty musia byť v
súlade so všeobecnými a
špecifickými cieľmi programu.
Všeobecné ciele programu sú:
Prispievať k tomu, aby občania EÚ
rozumeli Únii, jej histórii a
rozmanitosti.
Posilňovať inštitúciu občianstva k
Európskej únii a zlepšovať
podmienky pre demokratickú a
občiansku participáciu na úrovni
EÚ.
Špecifické ciele programu sú:

Zvyšovať povedomie o spoločnej
európskej pamäti, histórii a
hodnotách tak, aby sa sledoval
hlavný cieľ EÚ, ktorým je
presadzovať mier, jeho hodnoty a
všeobecné blaho občanov EÚ a to
podnecovaním debát, reflexií a
rozvojom sietí.
Podporovať demokratickú a
občiansku participáciu občanov
EÚ rozvíjaním chápania procesu
tvorby politík na úrovni EÚ a
podporovaním príležitostí pre
spoločenskú a medzi-kultúrnu
výmenu a dobrovoľníctvo na
úrovni EÚ.

Oprávnené krajiny:
Program je otvorený
žiadateľov/partnerov
nasledujúcich krajín:

pre
z

všetky členské štáty EÚ, Srbsko,
Čierna
Hora,
Severné
Macedónsko, Albánsko, Bosna a
Hercegovina, Kosovo.
Oprávnené subjekty:
Grantový program Európa pre
občanov je určený pre: miestnu a
regionálnu územnú samosprávu
(mestá, obce, kraje), mimovládne
neziskové organizácie, občianske
združenia, think tanky, vedecké a
vzdelávacie inštitúcie či múzeá.
Kritériá oprávnenosti sú presne
špecifikované pre každú výzvu
osobitne.
1. Európska pamäť
Prostredníctvom oblasti Európska
pamäť sa program zameriava na
podporu spoločnej európskej
pamäte
a
vzájomného

porozumenia medzi občanmi z
rôznych členských štátov EÚ,
najmä podporou projektov, ktoré
odrážajú historické miľníky a
zmeny v režimoch 20. storočia v
Európe a ich trvalý význam pre
dnešnú Európu.

diskusií o konkrétnych otázkach
európskej politickej agendy, a
presadzovať tak občiansku účasť v
procese tvorby politiky Únie a
rozvíjať možnosti spoločenskej
angažovanosti a dobrovoľníctva
na úrovni Únie.

V tomto kontexte sa podpora
zameriava
na
financovanie
projektov
zaoberajúcich
sa
príčinami totalitných režimov v
moderných dejinách Európy
(predovšetkým, ale nie výlučne,
nacizmu,
ktorý
viedol
k
holokaustu, fašizmu, stalinizmu a
totalitných
komunistických
režimov) a na pripomínanie si
obetí ich zločinov.

Prioritné témy:

Oblasť tiež zahŕňa činnosti
týkajúce sa iných určujúcich
okamihov a prelomových bodov v
nedávnych dejinách Európy.
Uprednostnia
sa
projekty
zamerané na podporu tolerancie,
vzájomného
porozumenia,
medzikultúrneho
dialógu
a
zmierenia
ako
prostriedku
vyrovnania sa s minulosťou a
budovania
budúcnosti,
predovšetkým s cieľom osloviť
mladšiu generáciu.
2. Podpora demokracie a
občianskej participácie
Družobné mestá
Toto opatrenie je zamerané na
podporu projektov, ktoré spájajú
občanov z partnerských miest
prostredníctvom tém v súlade s
cieľmi programu.
Cieľom je snaha mobilizovať
občanov na miestnej úrovni a na
úrovni Únie, aby sa zapájali do

1. Diskusie o budúcnosti Európy a
ako čeliť euroskepticizmu,
2. Podpora solidarity v časoch
krízy,
3. Posilňovanie medzikultúrneho
dialógu
a
vzájomného
porozumenia
ako
nástroja
znižovania
stigmatizácie
imigrantov a menšín.
Siete medzi mestami
Obce a združenia, ktoré dlhodobo
spolupracujú na spoločnej téme,
môžu mať záujem o vytvorenie
siete medzi mestami s cieľom
zabezpečiť väčšiu udržateľnosť
svojej spolupráce.
Vytváranie
sietí
medzi
partnerskými obcami/mestami na
témy spoločného záujmu je
dôležitým
prostriedkom
umožňujúcim
kvalifikované
diskusie a výmenu osvedčených
postupov. Partnerstvo je pevný
zväzok, ktorý spája obce. Z tohto
dôvodu by sa mal potenciál sietí
tvorený radom
partnerských
zväzkov medzi mestami využiť na
rozvoj tematickej a dlhodobej
spolupráce medzi mestami.
Prioritné témy:
1. Diskusie o budúcnosti Európy a
ako čeliť euroskepticizmu,

2. Podpora solidarity v časoch
krízy,
3. Posilňovanie medzikultúrneho
dialógu
a
vzájomného
porozumenia
ako
nástroja
znižovania
stigmatizácie
imigrantov a menšín.
Od projektov Sietí medzi
mestami sa ďalej očakáva:
spájanie širokej škály činností
týkajúcich sa tém spoločného
záujmu, ktorými sa budú účastníci
zaoberať v kontexte cieľov alebo
viacročných priorít programu,
vymedzenie cieľových skupín,
ktorých sa zvolené témy osobitne
týkajú, a ktoré zahŕňajú členov
spoločenstva aktívnych v danej
oblasti (t.j. expertov, miestne
združenia, občanov a skupiny
občanov, ktorých sa téma priamo
týka, atď.),
mobilizovanie občanov v celej
Európe: do projektu by malo byť
zapojených
minimálne
30%
pozvaných účastníkov. "Pozvaní
účastníci"
sú
medzinárodní
účastníci vyslaní oprávnenými
partnermi,
fungovanie ako základ pre budúce
iniciatívy
a
akcie
medzi
zapojenými mestami v súvislosti s
otázkami, ktorými sa zaoberajú,
alebo prípadne ďalšími otázkami
spoločného záujmu.
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Projekty občianskej spoločnosti
Opatrenie
pre
projekty
občianskej spoločnost podporuje
také projekty, ktoré spájajú
občanov z rôznych vrstiev pri
činnostiach, ktoré sú priamo
spojené s politikami Únie, s
cieľom umožniť im aktívne sa
spolupodieľať na procese tvorby
politík
Únie
v
oblastiach
týkajúcich sa cieľov programu.
Projekty v rámci tohto opatrenia
by mali spočívať v podnecovaní a
organizovaní úvah, diskusií alebo
iných činností spojených s témami
viacročných priorít programu a
navrhnúť praktické riešenia, ku
ktorým
možno
dospieť
prostredníctvom spolupráce na
európskej úrovni.
Do realizácie projektov by mal byť
aktívne zapojený veľký počet
občanov a projekty by sa mali
zamerať na položenie základov
alebo
podporu
rozvoja dlhodobých sietí medzi
mnohými organizáciami, ktoré sú
v danej oblasti aktívne.
Projekt občianskej spoločnosti
musí zahŕňať aspoň dve z týchto
druhov činností:
podpora
spoločenskej
angažovanosti
a
solidarity:
činnosti
na
podporu
diskusií/kampaní/akcií,
zbieranie
názorov:
činnosti
zamerané
na
zbieranie
jednotlivých názorov občanov, v
ktorých sa uprednostňuje prístup
zdola nahor (vrátane využitia
sociálnych sietí , webinárov, atď.),

dobrovoľníctvo:
činnosti
na
podporu
solidarity
medzi
občanmi Únie a mimo nej.
Žiadateľom sa odporúča, aby sa
projekty venovali aj každoročne
určeným prioritám programu.
Prioritné témy:
1. Diskusie o budúcnosti Európy a
ako čeliť euroskepticizmu,
2. Podpora solidarity v časoch
krízy,
3. Posilňovanie medzikultúrneho
dialógu
a
vzájomného
porozumenia
ako
nástroja
znižovania
stigmatizácie
imigrantov a menšín.
Tri úrovne zodpovednosti za
program:
Za
riadenie
programu
je
zodpovedná Európska komisia,
konkrétne Generálne riaditeľstvo
pre vnútorné záležitosti a
migráciu (DG HOME).
Za implementáciu programu
(posudzovanie
žiadostí,
rozdeľovanie grantov a supervíziu
projektových aktivít zodpovedá
Výkonná
agentúra
pre
vzdelávanie, audiovizuálny sektor
a kultúru (EACEA) sídliaca v
Bruseli.
Členské štáty a iné účastnícke
krajiny majú konzultačnú úlohu
formou „kontaktných bodov“.
Eva Kolláriková
Zdroj:http://www.europapreobc
anov.sk/

Európska komisia predstavila Európsky ekologický
dohovor
Európska komisia predstavila európsky ekologický dohovor – plán, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo
EÚ tak, že výzvy z oblasti klímy a životného prostredia premieňa na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a
umožňuje spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých.

Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla: „Európsky ekologický dohovor je našou novou stratégiou pre rast –
rast, ktorý nám viac dáva, než berie. Ukazuje nám, ako zmeniť náš spôsob života, práce, výroby a spotreby tak, aby sme
žili zdravšie a aby boli naše podniky inovatívnejšie. My všetci môžeme byť súčasťou transformácie a my všetci môžeme
ťažiť z týchto príležitostí. Ak začneme konať ako prví a rýchlo, naše hospodárstvo by mohlo zaujať prvenstvo na
celosvetovej scéne.“
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Európsky ekologický dohovor obsahuje plán opatrení na podporu účinnejšieho využívania zdrojov prostredníctvom
prechodu na čisté a obehové hospodárstvo, ako aj plán opatrení na zastavenie klimatických zmien, zabránenie straty
biodiverzity a na zníženie znečisťovania. Taktiež opisuje nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje a
vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu. Európsky ekologický dohovor sa týka všetkých
hospodárskych odvetví. S cieľom začleniť do legislatívy politickú ambíciu stať sa do roku 2050 prvým klimaticky
neutrálnym kontinentom na svete predloží Komisia do 100 dní prvý „právny predpis v oblasti klímy“. Aby sme mohli
dosiahnuť ambície v oblasti klímy a životného prostredia Komisia predloží aj stratégiu v oblasti biodiverzity na rok
2030, novú priemyselnú stratégiu a akčný plán pre obehové hospodárstvo, stratégiu „Z farmy na stôl“ zameranú na
udržateľné potraviny a návrhy pre Európu bez znečisťovania.

Splnenie cieľov európskeho ekologického dohovoru si bude vyžadovať značné investície. Predpokladá sa, že
dosiahnutie aktuálnych cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si bude vyžadovať 260 miliárd eur
dodatočných ročných investícií, čo zodpovedá okolo 1,5 % HDP z roku 2018. Komisia začiatkom roka 2020 predloží
investičný plán pre udržateľnú Európu, ktorý pomôže uspokojiť investičné potreby. Najmenej 25 % dlhodobého
rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy. Ďalšiu podporu prinesie Európska investičná banka ako
európska klimatická banka. Aby mohol k financovaniu ekologickej transformácie prispieť súkromný sektor, Komisia v
roku 2020 predloží stratégiu ekologického financovania. Mechanizmom pre spravodlivú transformáciu sa budú zase
podporovať tie regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od činností spojených s veľmi vysokými emisiami CO2. Komisia
v marci 2020 spustí „Klimatický pakt“ s cieľom umožniť občanom vyjadriť názor a zapojiť sa do navrhovania nových
opatrení, zdieľania informácií, iniciovania aktivít na miestnej úrovni a propagácie riešení. EÚ bude aj naďalej
presadzovať svoje environmentálne ciele a normy v rámci dohovorov OSN o biodiverzite a klíme a podporovať zelenú
diplomaciu. Únia bude tiež využívať obchodnú politiku na zaistenie udržateľnosti a vybuduje partnerstvá so susedmi
na Balkáne a v Afrike, aby im pomohla pri ich vlastnej transformácii.

Vernisáž fotografickej súťaže „Keď európska vlajka
pomáhala“
Vyvrcholenie fotografickej súťaže „Keď európska vlajka pomáhala“ sa konalo v podobe slávnostného otvorenia
výstavy. Vernisáž, spojená s odovzdávaním cien sa uskutočnila 11. novembra 2019 na Radnici mesta Žilina.

Výherkyňou celej súťaže sa stala Natália Balačinová s 551
hlasmi, ktorá si odniesla ako hlavnú výhru multifunkčnú
kameru a tablet. Ani ostatní však neodišli naprázdno.
Okrem cien pre prvých desiatich, si všetci súťažiaci odniesli
menšiu pozornosť.
Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a medzi
účastníkmi sa otvorili zaujímavé diskusie. Návštevníci sa
mohli pokochať nádhernými fotografiami pri pohári vína
a bohatom občerstvení.

Obrázok 5 Slávnostné otvoenie

Obrázok 6 Podujatie prilákalo množstvo návštevníkov

Celkovo bolo odovzdaných 1161 platných hlasov, ktoré
rozhodli o konečnom poradí :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

miesto: Natália Balačinová – Námestie Nová Bystrica – 551 hlasov
miesto: Dávid Pikla – Medzi nebom a zemou – 393 hlasov
miesto: Darina Mikušová – Zábava pred tunelom – 69 hlasov
miesto: Cyril Králik – Panoráma Žilinskej univerzity
miesto: Jozef Jurík – Okiadzanie stáda bylinami – pastierstvo bolo vždy plné rituálov a mágie
miesto: Peter Madigár – Workshop tradičného tesárstva a ľudového staviteľstva
miesto: Andrej Legerský – Mesto Ružomberok a EÚ
miesto: Barbora Mišiaková – Výmena tradícií
miesto: Samuel Devečka – Park Ľudovíta Štúra
miesto: Marek Jančúch – Rosenfeldov palác

Rozhovor s ocenenými súťažiacimi
Kde berú inšpiráciu na fotenie,
prečo sa do súťaže zapojili, ako
po nej vnímajú súčinnosť EÚ pri
tvorbe a realizácii projektov na
Slovenku a mnoho iného, sme sa
pýtali oceneného súťažiaceho
Samuela Devečku a víťazky
Natálie Balačinovej.

Môžete nám povedať niečo
o sebe? Odkiaľ pochádzate,
kedy začala Vaša záľuba
vo fotografovaní?
Natália Balačinová:
Pochádzam z Novej Bystrice
odkiaľ bola aj moja súťažná
fotografia. Fotografovať som
začala pred ôsmimi rokmi,
kedy som si kúpila svoj prvý
fotoaparát. Zo začiatku som si
fotila veci, prírodu v okolí a
neskôr aj ľudí. Učila som sa
sama a snažila pochopiť
fotografovaniu.
Samuel Devečka: Mám 16
rokov, pochádzam zo Žiliny a
študujem na fotografickej
škole. Záľuba vo fotografovaní
začala asi pred rokom, ale
celkovo sa zaujímam
o umenie.

v internetovom svete, čiže tam
obdivujem väčšinou peknú
prácu fotografov a to najmä
tých, ktorí dokážu dokonale
zachytiť ľudí. Taktiež
obdivujem aj tých, ktorí fotia
krajinu, prírodu alebo svet
okolo nás. Vždy si pri takýchto
fotkách alebo dielach poviem,
kiežby som aj ja raz takú mala
vo svojej zbierke.
Samuel Devečka: Vzor
nemám, treba byť originálny
(smiech)

Kde nachádzate najväčšiu
inšpiráciu pri fotení? ( v
prírode, medzi ľuďmi,
pamätihodnosti, ... )
Natália Balačinová: Moja
najväčšia inšpirácia je
momentálne moja dcéra.
Samuel Devečka: Inšpiráciu
nehľadám, v hlave mám vždy
nápad, ako by som si danú
fotografiu predstavil.
Čo pre Vás znamená
fotografovanie?

Máte vzor v oblasti
fotografovania, prácu
fotografa, ktorá je pre Vás
príkladom a motívom ?

Samuel Devečka: Ťažká
otázka, ale asi vyjadriť všetky
pocity, myšlienky a nálady do
fotografie.

Natália Balačinová: Menovite
nemám žiaden svoj vzor
v oblasti fotografovania.
Samozrejme, dnes žijeme

Fotografovanie je pre Vás
prácou, alebo koníčkom?

Natália Balačinová:
Fotografovanie je len
koníčkom, na ktorý už nemám
až toľko času, ako pred pár
rokmi.
Ako ste sa dozvedeli
o fotosúťaži „Keď európska
vlajka pomáhala“ a prečo ste
sa do nej rozhodli prihlásiť?
Natália Balačinová: O tejto
fotosúťaži mi povedal manžel,
ktorý pracuje na Obecnom
úrade, tam prišiel e-mail
o súťaži. Nakoľko nie prvý krát
som fotila niečo v obci
rozhodla som sa zapojiť.
Povedala so si, že ak vyberú
práve moju fotografiu
zviditeľním nielen seba, ale aj
obec.
Samuel Devečka: Dozvedel
som sa to úplnou náhodou, a
prihlásil som sa preto lebo som
sa chcel zapojiť a skúsiť
šťastie.
Bolo pre Vás náročné
vyhľadať objekty na fotenie,
ktoré EÚ finančne podporila?
Natália Balačinová: Vyhľadať
ani nie, ale samozrejme som
sa pýtala pána starostu, či sú
to tie správne objekty.

Samuel Devečka: Moje plány
do budúcna je samozrejme
zdokonaľovanie a dať tu
nejakú novú tvorbu.

Obrázok 7 Ocenená fotografia "Park
Ľudovíta Štúra" Autor: Samuel Devečka

Aké ste mali pocity pri tvorbe
Vašej fotografie „Park
Ľudovíta Štúra“? Prečo ste si
vybrali práve toto miesto?
Samuel Devečka: Asi preto,
lebo je to krásne miesto v
Žiline a hlavne pre deti je to
tam celkovo fascinujúce.

Aké ste mali pocity pri tvorbe
Vašej fotografie „Námestie
Nová Bystrica“? Prečo ste si
vybrali práve toto miesto?
Natália Balačinová: Nová
Bystrica je obec v ktorej žijem
odmalička. Nebolo to prvý
a ani posledný krát, kedy som
vytvorila fotografiu námestia.
Toto miesto pred tým, ako
vzniklo námestie, nebolo
vhodné na žiadnu fotografiu.
Teraz, keď je vybudované je
krásne v každom ročnom
období a fotím ho veľmi rada.

Obrázok 8 Víťazná fotografia "Námestie
Nová Bystrica" Autor: Natália Balačinová

V rámci súťaže ste sa
zúčastnili workshopu
s Vladom Bačom. Bol z Vášho
pohľadu tento workshop
prínosný? Ak áno, tak v čom ?

Natália Balačinová: Pána
Baču som vôbec pred tým
nepoznala. Čítala som o ňom,
až po tom, ako som sa zapojila
do súťaže. Je to milý človek
a ako každý fotograf má aj on
na fotky vlastný názor. Ten
jeho som si na workshope rada
vypočula, najmä keď hodnotil
zaslané fotografie.
Vnímate vďaka fotosúťaži
„Keď európska vlajka
pomáhala“ intenzívnejšie
súčinnosť EÚ pri tvorbe
a realizácií projektov vo
Vašom okolí a na Slovensku?
Natália Balačinová: Projekty
EÚ som si všimla aj pred
zapojením sa do súťaže, no
však teraz to vnímam
a všímam si ich o niečo viac.
A aké sú Vaše plány do
budúcna?

Ako ste prijali výhru v tejto
súťaži, zvýšila Vašu motiváciu
naďalej zdokonaľovať Vaše
fotografické zručnosti? A aké
sú Vaše plány do budúcna?
Natália Balačinová:
Momentálne je mojím
najväčším zdokonalovateľom
vo svete fotografie moja malá
dcérka, ktorú najčastejšie
fotím. Samozrejme výhra
v tejto súťaži bola krásna
a veľmi si ju cením a určite si
na túto súťaž vždy pri pohľade
na ňu aj spomeniem.
V blízkej budúcnosti to bude
len varenie, žehlenie,
upratovanie, kŕmenie,
prebaľovanie. Fotiť budem už
asi len svoje deti, nakoľko už
čoskoro pribudne ďalší drobec
(smiech).

Obrázok 9 Celkový víťaz súťaže „Keď
európska vlajka pomáhala“ Natália
Balačinová

Vianočná súťaž Europe Direct Žilina 2019
16.12.2019 sme v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline organizovali premiérový ročník
Vianočnej súťaže Europe Direct Žilina. Do súťaže sa mohol zapojiť každý návštevník.
Pravidlá súťaže:
Súťažiaci si vytiahol kartičku a podľa indície musel prísť nato, o aké literárne dielo sa jedná
Následne kartičku priradil k vlajke štátu EÚ, kde toto dielo vzniklo.
Ak dané úlohy splnil, vyhral cenu.
Vzhľadom na veľký úspech a pozitívne reakcie účastníkov sa úlohy a ceny priebežne doplňovali. Z plánovaných
desiatich ocenení pre úspešných súťažiacich sa počet výhercov vyšplhal na neuveriteľné číslo 30.

Medzi cenami sa nachádzali tričká, šiltovky, slúchadlá, hudobné CD, filmy na DVD, knihy a iné. Víťaz si mal naozaj z
čoho vyberať.

Obrázok 10 Prví traja výhercovia

Pre kalendárny rok 2019 to bola posledná súťaž nášho informačného centra. Avšak už teraz sa tešíme, kedy vám
predstavíme, čo nové sme si pripravili v novom roku.

