WWW.EUROPA.SK

APRÍL 2008

Milí čitatelia,
blíži sa mesiac máj, v ktorom ako každý rok oslavujeme 9.5. Deň Európy. Pri tejto príležitosti sme pre Vás
pripravili v Banskej Bystrici deň plný zábavy, súťaží a živej populárnej hudby. Viac informácií nájdete v
tomto čísle spolu s:

• OSLÁVTE S NAMI DEŇ EURÓPY V BANSKEJ
BYSTRICI (1)
• FINÁLE SÚŤAŽE MLADÝ EURÓPAN VYHRALI
SPIŠSKÍ ŠTUDENTI (1)
• MINIFESTIVAL EURÓPSKEHO FILMU (2)
• DISKUSIA O LISABONSKEJ ZMLUVE (2)
• BEZPEČNEJŠIE CHEMIKÁLIE PRE EURÓPU (2)

• MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
ROZMANITOSŤ SPÁJA (2)
• ZAPOJTE SVOJU ŠKOLU DO EURÓPSKEJ JARI
(3)
• EÚ SA TÝKA KAŽDÉHO (3)
• PRACOVNÉ VÝBEROVÉ KONANIA (3)
• AKTUÁLNE TENDRE, GRANTY A SÚŤAŽE (3)

OSLÁVTE S NAMI DEŇ EURÓPY V BANSKEJ BYSTRICI
Pri príležitosti osláv Dňa Európy 9. mája 2008 organizujeme pre Vás v Banskej
Bystrici deň plný zábavy, zaujímavých informácií a súťaží. Oslavy zavŕšia koncerty
skupín Ears, Sto múch, Zuzany Smatanovej a Pehy. Príďte sa zabaviť, spoznať
Európsku úniu a zapojte sa do sprievodných súťaží.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/koncert_den_europy_sk.htm

FINÁLE SÚŤAŽE MLADÝ EURÓPAN VYHRALI SPIŠSKÍ ŠTUDENTI
Dňa 17. apríla vyvrcholil v hoteli Kormorán v Čilistove celonárodným kolom tretí
ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej
komisie v SR v spolupráci s Úradom vlády SR a Slovenskou asociáciou informačných
centier Európskej únie.
Viac sa dočítate na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/finale_sutaze_mlady_europan_sk.htm
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MINIFESTIVAL EURÓPSKEHO FILMU
Pozývame Vás zadarmo do kina. Príďte od 21. apríla do 10. júna 2008 spoznať 7
ocenených európskych filmov v 7 slovenských mestách počas putovnej filmovej
prehliadky 7x7. Tešíme sa na Vás v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Prešove,
Poprade a Košiciach.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/7x7_filmovy_festival_sk.htm

DISKUSIA O LISABONSKEJ ZMLUVE
Akademická pôda Ekonomickej univerzity v Bratislave 7. apríla 2008 hostila
diskusné fórum o Lisabonskej zmluve. Fóra sa zúčastnil aj prezident SR Ivan
Gašparovič. Ďalšími diskutérmi boli podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič,
eurokomisár Ján Figeľ, europoslankyne Irena Belohorská a Anna Záborská,
zástupcovia mimovládnych organizácii, akademickej obce a študenti.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/diskusia_o_lisabonskej_zmluve_sk.htm

BEZPEČNEJŠIE CHEMIKÁLIE PRE EURÓPU
Výrobcovia či dovozcovia najpoužívanejších chemikálií ako sú kyseliny,
rozpúšťadlá či iné chemické látky sa budú musieť pripraviť na registráciu látok v
súlade s legislatívou REACH.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/reach_zacina_sk.htm

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ROZMANITOSŤ SPÁJA
V pondelok 31. marca 2008 sa konala Medzinárodná konferencia Rozmanitosť
spája, ktorá otvorila na Slovensku aktivity spojené s Európskym rokom
medzikultúrneho dialógu. Konferencia, ktorú zorganizovali Zastúpenie Európskej
komisie v SR a Ministerstvo kultúry SR, načrtla tému praktického vedenia dialógu
medzi kultúrami.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/multikulturalna_konferencia_sk.htm

2

ZAPOJTE SVOJU ŠKOLU DO EURÓPSKEJ JARI
Európska jar je každoročnou iniciatívou, ktorá podnecuje školy k tomu, aby si vo
svojom kalendári vyhradili jeden alebo viacero dní na zorganizovanie aktivít, ktoré
sú zamerané na debatu, interakciu a zamýšľanie sa nad európskymi témami.
Európska jar je príležitosťou pre mladých ľudí vyjadriť svoj názor a upriamiť na
seba pozornosť Európy.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/europska_jar_2008_sk.htm

EÚ SA TÝKA KAŽDÉHO
Konzultácia o budúcom smerovaní Európy sa rozširuje – prebiehajúca diskusia sa
zameriava na väčšie zapojenie verejnosti. Projekt Debate Europe prinesie aj nové
grantové výzvy.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/debate_europe_eu_sa_tyka_kazdeho_sk.htm

PRACOVNÉ VÝBEROVÉ KONANIA - EPSO
Kontraktační pracovníci pre Delegácie a Kancelárie EK v tretích krajinách CAST RELEX 2008 (do 25.4.2008)
Asistenti v oblasti vnútornej bezpečnosti (AST1) (do 20.5.2008)
Asistenti v oblasti štatistiky a ekonomiky (AST3) (do 22.5.2008)
Asistenti v oblasti auditu (AST3) (do 22.5.2008)
Asistenti v oblasti programového, projektového a kontraktového manažmentu (AST3) (do 22.5.2008)
Asistenti v oblasti finančného manažmentu (AST3) (do 22.5.2008)
Asistenti v právnej oblasti (AST3) (do 22.5.2008)

AKTUÁLNE TENDRE, GRANTY A SÚŤAŽE
Tendre:

Urbanistická súťaž v európskom a medzinárodnom meradle týkajúcej sa rue de la Loi a jej okolia
http://publications.europa.eu/general/tenders_sk.html

Granty:

Transatlantické dialógy občianskej spoločnosti EÚ-USA
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

Súťaže:

Súťaž esejí pre vysoké a stredné školy o Lisabonskej zmluve
http://ec.europa.eu/slovensko/calls/competitions/index_sk.htm

O EUROPA.sk:
Magazín EUROPA.sk vydáva Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike.
Ak si chcete bezplatne objednať zasielanie magazínu EUROPA.sk, vyplňte formulár na stránke http://ec.europa.eu/slovensko/news/newsletter/subscription/index_sk.htm
Ak si neprajete v budúcnosti prijímať magazín EUROPA.sk, odpovedzte na email, v ktorom bol priložený, s textom "Odhlásenie".
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