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Europe Direct je celo-
európska informačná 
sieť, ktorú tvorí viac ako 
480 regionálnych infor-
mačných stredísk, 400 
dokumentačných stredísk, 
kontaktná on ‑line a te-
lefónna služba na území 
Európskej únie.

Na Slovensku je takých-
to centier dvanásť a  jedno 
z  nich bude aj počas nasle-
dujúcich štyroch rokov pô-
sobiť rámci Agroinštitútu 
Nitra, š.p.

Informačné centrá Euro-
pe Direct zastávajú funkciu 
sprostredkovateľa medzi EÚ 
a  jej občanmi v  regiónoch 
s  cieľom šíriť povedomie 
a  informácie o  Európskej 
únii a  aktívne podporovať 
diskusiu na miestnej a  regi-
onálnej úrovni.

Agroinštitút Nitra š.p. ob-
hájil právo hostiť Informač-
né centrum Europe Direct 
(EDC) pre nitriansky región 
aj na ďalšie obdobie. Sláv-

nostné znovuotvorenie in-
formačného centra sa usku-
točnilo 15. októbra za účasti 
pracovníkov Zastúpenia Eu-
rópskej komisie na Sloven-
sku, Kancelárie Európskeho 
parlamentu na Slovensku, 
Mesta Nitra a  ďalších part-
nerov a spolupracovníkov.

Viera Uhlárová, vedúca 
Komunikačného oddelenia 
Zastúpenia EK na Sloven-
sku pri otvorení uviedla: 
„Nitrianske centrum patrí 

medzi tie najzabehnutejšie 
a  najskúsenejšie na Sloven-
sku. Každé z našich 12 cen-
tier na Slovensku je niečím 
výnimočné, v  niečom iné. 
EDC v  Nitre je špecifické 
tým, že prináša poľnohospo-
dársky rozmer a  pohľad na 
EÚ z tejto strany. Samozrej-
me, jeho cieľová skupina je 
omnoho širšia. Aktivity EDC 
v Nitre sú mnohokrát inšpi-
ráciou aj pre ďalšie centrá na 
Slovensku.“

Riaditeľka Agroinštitútu 
Nitra, š.p.  Mária Debrecé-
niová stála už pri podávaní 
prvej žiadosti o zriadenie In-
formačného centra Europe 
Direct v  roku 2009: „Určite 
sme vtedy neočakávali, že 
budeme úspešní takúto dlhú 
dobu. Naším primárnym 
cieľom prostredníctvom 
služieb centra bolo osloviť 
aj iné cieľové skupiny ako 
poľnohospodárov, s  ktorými 
sme dovtedy pracovali naj-
viac. Toto naše predsavzatie 
sa nám darí plniť počas ce-
lého obdobia aj vďaka veľmi 
úzkej spolupráci s  našimi 
partnermi. Za celý ten čas 
sme zorganizovali množ-
stvo podujatí, ktoré sa stretli 
s dobrou odozvou a povzbu-
dili nás v  našej snahe byť 
sprostredkovateľom medzi 
Európskou úniou a občanmi 
v  regióne a  šíriť povedomie 
a informácie o EÚ. Dúfame, 
že aj v nasledujúcom období 
sa nám podarí splniť všetky 
naše projektové plány a  byť 
naozaj úspešným a  užitoč-
ným členom európskej sie-
te Europe Direct.“ Medzi 
úspešné a  populárne aktivi-
ty nitrianskeho EDC patrí 
organizovanie vedomostnej 
súťaže Mladý Európan, rôz-

ne prednášky, aktivity ku 
Dňu Európy v uliciach mes-
ta. Pravidelnou aktivitou 
v  rámci výstavy Agrokom-
plex, ktorú prerušila pan-
démia sú Okrúhle diskusné 
stoly organizované v  spolu-
práci so Zastúpením Európ-
skej komisie na Slovensku 
a  portálom polnoinfo.sk, či 

burza práce Job Expo v spo-
lupráci s EURES. Najnovšou 
aktivitou bola výtvarná súťaž 
pre mládež od 5 do 19 rokov 
pri príležitosti Svetového 
dňa potravín Cesta potravín 
z  farmy na stôl, ktorá bola 
vyhodnotená 16. októbra 
počas osláv tohto dňa.

MALVÍNA GONDOVÁ

Informačné centrum EÚ pokračuje v činnosti 

EHSV o nulovom znečistení vzduchu, 
vody a pôdy
Európska komisia pripra-
vila dokument s názvom 
Cesta k zdravej planéte 
pre všetkých – Akčný plán 
EÚ: „Dosahovanie nulové-
ho znečisťovania ovzdu-
šia, vody a pôdy“.

Zároveň uvedený doku-
ment predložila Európske-
mu hospodárskemu a  so-
ciálnemu výboru a  Výboru 
regiónov.

EHSV pripravilo stano-
visko k  uvedenému doku-
mentu. A  keďže sa vzduch, 
voda a  pôda týka nás všet-
kých, pozrieme sa bližšie na 
to, aké sú riešenia a odporú-
čania Komisie.

Návrhy Európskej komisie

Európska komisia pripra-
vila dokument (predložila 
ho pod názvom akčný plán), 
zameraný je na dosiahnutie 
nulového znečistenia ovzdu-
šia, vody a pôdy. Akčný plán 
schválila 12. mája 2021 
a  k  uvedenému dokumentu 
sa vyjadrili členovia EHSV. 
Komisia pripravila opat-
renia na základe ktorých 
by sa malo zásadne zlepšiť 
životné prostredie, ale aj 
zdravie obyvateľov. V  pláne 
sú stanovené ciele, ktoré by 
EÚ mala dosiahnuť do roku 
2030 a  následne by sa do 
roku 2050 malo tak význam-
ne znížiť znečistenie, že by 
nemalo dochádzať k  nega-
tívnemu vplyvu na životné 
prostredie a na zdravie.

Podľa Komisie malo na-
príklad do roku 2030 v  EÚ 
dôjsť k zníženiu:

1. vplyvu znečisťovania 
ovzdušia na zdravie (pred-
časných úmrtí) o  viac ako 
55 %;

2. podielu osôb s chronic-
kými poruchami spôsobený-
mi hlukom z dopravy o 30 %;

3. podielu ekosystémov 
EÚ, kde znečisťovanie 
ovzdušia ohrozuje biodiver-
zitu, o 25 %;

4. úniku živín, používa-
nia chemických pesticídov 
a  s  nimi súvisiacich rizík, 
používania nebezpečnej-
ších pesticídov a  predaja 
antimikrobík pre hospodár-
ske zvieratá a  akvakultúru 
o 50 %;

5. objemu plastového od-
padu v  mori o  50 % a  mik-
roplastov uvoľňovaných do 
životného prostredia o 30 %;

6. celkovej tvorby odpa-
du podstatným spôsobom 
a  zvyškového komunálneho 
odpadu o 50 %.

Ako to navrhuje Komisia 
dosiahnuť? Prostredníctvom 
úpravy existujúcej legisla-
tívy a prijímaním novej, kto-
rá by mala zásadne ovplyvniť 
energetiku, priemysel vráte-
ne toho automobilového, ale 
aj poľnohospodárstvo a  po-
travinárstvo.

Pohľad EHSV

Členovia výboru podpo-
rujú zámer Komisie riešiť 
rôzne druhy znečistenia 
komplexne. Tiež súhlasia, 
aby sa dodržiavali záväzky, 
ku ktorým sme sa dobro-
voľne prihlásili na medzi-
národnej úrovni. Ak však 
chceme dosiahnuť stanove-

né ciele, je potrebné začať 
konať hneď. V  niektorých 
oblastiach, ktoré ovplyvňu-
jú náš život, nemáme však 
dostatok informácií. Jednou 
z oblastí je napríklad svetel-
né znečistenie. V roku 2021 
chce Komisia zriadiť plat-
formu, kde by si zaintere-
sovaní vymieňali názory (je 
to jeden z  prvých krokov). 
Členovia výboru však po-
ukázali na to, že je potreb-
né v  prípade znečisťovania 
zistiť tých, ktorí sú zodpo-
vední. Tiež je však dôležité 
určiť, čo sa stane v prípade, 
ak sa nenájde znečisťovateľ 
a  kto bude hradiť škody za 
takéto subjekty.

So znečistením sa stret-
neme všade okolo nás a  aj 
keď nemá každý štát prístup 
k  moru, je potrebné riešiť 
znečisťovanie morí. Všetky 
prístavy by mali mať systém 
zberu a  nakladania s  odpa-
dom tak, aby nedochádzalo 
k  znečisťovaniu morí. Záro-
veň je potrebné prijať také 
opatrenia, aby bol odpad 
odstraňovaný z mora. Je po-
trebné znečistené moria zba-
viť odpadu a zabezpečiť pod-
mienky pre rybolov. Veď časť 
znečistenia morí napríklad 
plastmi pochádza z  vnút-
rozemských vôd, preto sa 
musíme zamerať na čistenie 
našich európskych riek a  tu 
bude potrebná koordinácia 
medzi krajinami, cez ktoré 
rieky pretekajú.

Ak máme dosiahnuť aký-
koľvek cieľ, ktorí si EÚ sta-
novila a  týka sa členských 
štátov, tak to bez spoluprá-
ce nepôjde. Myslíme si, že 

nakladanie s  odpadom by 
sa malo harmonizovať a  že 
odpad treba spracovávať 
a zhodnocovať na tom istom 
území, kde vznikol, aby sa 
predišlo tomu, že dôsledky 
budú znášať tretie krajiny. Je 
skutočne veľmi dôležité, aby 
sa znečistenie riešilo v štáte, 
v  ktorom k  nemu došlo. Aj 
v  oblasti znečistenia je situ-
ácia v štátoch EÚ rôzne, pre-
to je potrebné stanoviť ciele 
úrovne pre každú krajinu 
podľa reality.

Výbor ešte vyzýva členské 
štáty a Komisiu, aby urýchlili 
proces prechodu na obnovi-
teľné zdroje energie.

Nezostať v tom sami

Je skutočne dôležité bo-
jovať proti znečisťovaniu 
aktívne. Rovnako je však dô-
ležité nezostať „v tom sami“. 
Podobne ako pri stanovení 
cieľov v  stratégii z  farmy na 
stôl, kde chceme znižovať 
napríklad používanie mine-
rálnych hnojív či prípravkov 
na ochranu rastlín v  rovna-
kým percentom u  všetkých 
štátov, to predsa nie je ani 
rozumné, ani spravodlivé. 
Predsa ten, kto používa pod-
priemerné množstvo ume-
lých hnojív (napríklad Slo-
vensko, či Česká republika) 
nemôže znižovať spotrebu 
o 50 %, ako to majú robiť tí, 
ktorí používajú troj- či štvor-
násobne vyššie množstvá 
Belgicko či Holandsko. Ne-
myslíte?

Mgr. JARMILA DUBRAVSKÁ, PhD.
členka EHSV za Českú republiku 

nominovaná Agrárnou komorou ČR

Podujatia organizova-
né Agroinštitútom Nitra
Informácia:
Agroinštitút Nitra, štátny 
podnik plánuje koncom 
tohto roka zrealizovať po-
slednú odbornú prípravu 
a certifikáciu pôdohospo-
dárskych poradcov v rámci 
PRV 2014-2020. 
Informácie nájdete na strán-
ke www.agroinstitut.sk.
• 21. – 22. 10. 2021
Príprava ku skúškam na 
ABT. Kontakt: Ing. Rasti-
slav Polák, 037/7910 219, 
0905 262 103, e-mail: rasti-
slav.polak@agroinstitut.sk.
• 25. 10. 2021
Odborné vzdelávanie v ob-
lasti prípravkov na ochranu 
rastlín pre PREDAJCOV 
(Modul 01) – dištančná 
a  prezenčná forma. Kon-
takt: Ing. Peter Paulen, 
037/7910 236, e-mail: pe-
ter.paulen@agroinstitut.sk.
• 25. 10. 2021
Odborné vzdelávanie v ob-
lasti prípravkov na ochra-
nu rastlín pre VEDÚCICH 
PRACOVNÍKOV (agronó-
mov) v poľnohospodárstve 
(Modul 02) – dištančná 
a  prezenčná forma. Kon-
takt: Ing. Peter Paulen, 
037/7910 236, e-mail: pe-
ter.paulen@agroinstitut.sk.
• 25. 10. 2021
Odborné vzdelávanie v ob-
lasti prípravkov na ochra-
nu rastlín pre APLIKÁTO-
ROV v poľnohospodárstve 

(Modul 03) – dištančná a 
prezenčná forma. Kontakt: 
Ing. Peter Paulen, 037/7910 
236, e-mail: peter.paulen@
agroinstitut.sk.
• 25. – 26. 10. 2021
Fytoterapia – dištančná 
forma. Kontakt: Ing. Alena 
Bujdáková, 037/7910 217, 
e-mail: alena.bujdakova@
agroinstitut.sk.
• 4. – 5. 11. 2021
Odborná príprava na ove-
renie odbornej spôsobilosti 
na prácu s dezinfekčnými 
prípravkami na profesio-
nálne použitie a na prácu 
s  prípravkami na reguláciu 
živočíšnych škodcov na pro-
fesionálne použitie – diš-
tančná forma. Kontakt: Ing. 
Alena Bujdáková, 037/7910 
217, e-mail: alena.bujdako-
va@agroinstitut.sk.
• 4. – 5. 11. 2021
Aktualizačná odborná prí-
prava na overenie odbornej 
spôsobilosti na prácu s dez-
infekčnými prípravkami 
na profesionálne použitie 
a na prácu s prípravkami 
na reguláciu živočíšnych 
škodcov na profesionálne 
použitie – dištančná forma. 
Kontakt: Ing. Alena Bujdá-
ková, 037/7910 217, e-mail: 
alena.bujdakova@agroin-
stitut.sk.
• 5. 11. 2021
Odborná príprava na ove-
renie odbornej spôsobilosti 
na prácu s veľmi toxickými 

Kalendár podujatí
Oznam o podujatí zasielajte na e-adresu: 
malvina.gondova@profipress.sk. 
Na rýchle sprostredkovanie informácií využite webo-
vú stránku www.rno.sk a svoj oznam nahrajte priamo  
do Kalendára podujatí.

Pokračovanie na 23. strane

Slávnostné otvorenie Informačného centra EÚ Europe Direct 
v Nitre.

Víťazná práca výtvarnej súťaže Cesta potravín z farmy na stôl.
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