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Milí čitatelia,
v októbrovom čísle nášho mesačníka Vám opäť ponúkame množstvo zaujímavých článkov, kde nájdete
aj informácie týkajúce sa aktuálnej finančnej krízy, ako aj stanovisko Európskej komisie k tejto
problematike :

• SAMIT EÚ – HLAVNOU TÉMOU ROZHOVOROV
FINANČNÁ KRÍZA (1)
• HRAŤ PODĽA PRAVIDIEL (1)
•

LIBERALIZÁCIA ENERGETICKÝCH TRHOV

(1)
• NÁKUPY BEZ HRANÍC (2)
• KONFERENCIA "LISABONSKÁ STRATÉGIA
PRE RAST A ZAMESTNANOSŤ" (2)
• BOJ PROTI DISKRIMINÁCII (2)

• LACNEJŠIE SMSky DO ZAHRANIČIA (2)
•

•
•
•

PRÁVO DETÍ NA OCHRANU – SÚŤAŽ V
TVORBE PLAGÁTOV (2)
EUROJUS BEZPLATNÉ PRÁVNE
PORADENSTVO (2)
SÚŤAŽ JUVENES TRANSLATORES 2008 (3)
AKTUÁLNE TENDRE A GRANTY (3)

SAMIT EÚ – HLAVNOU TÉMOU ROZHOVOROV FINANČNÁ KRÍZA
Lídri EÚ vyzývajú na úplnú reformu medzinárodného finančného systému.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/samit_oktober_2008_sk.htm

HRAŤ PODĽA PRAVIDIEL
Usmernenia EÚ na záchranu bánk majú ochrániť peniaze daňových poplatníkov a
zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/hrat_podla_pravidiel_sk.htm

LIBERALIZÁCIA ENERGETICKÝCH TRHOV
Dohoda o návrhu zákona o uvoľnení prístupu na energetické trhy pre menšie
spoločnosti.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/liberalizacia_energetickych_trhov_sk.htm
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NÁKUPY BEZ HRANÍC
Spotrebitelia získajú podľa navrhovaných pravidiel nakupovania v EÚ nové práva.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/nakupy_bez_hranic_sk.htm

KONFERENCIA "LISABONSKÁ STRATÉGIA PRE RAST A ZAMESTNANOSŤ"
Pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Úradu vlády Slovenskej
republiky sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom
"Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť".
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/konferencia_lisabonska_strategia_sk.htm

BOJ PROTI DISKRIMINÁCII
Európa má tvrdé antidiskriminačné zákony, no dosiahnutie rovnakého
zaobchádzania a nediskriminácie v praxi je pre všetky členské štáty EÚ behom na
dlhé trate.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/boj_proti_diskriminacii_sk.htm

LACNEJŠIE SMSKY ZO ZAHRANIČIA
Európska komisia sa angažuje za zníženie cien za textové a dátové mobilné služby
v zahraničí a to už od budúceho leta.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/lacnejsie_sms_sk.htm

EUROJUS BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Služba EUROJUS poskytuje záujemcom poradenstvo ohľadne možných postupov
a riešení týkajúcich sa európskeho práva. Právne rady môžete získať v priestoroch
Európskeho informačného centra na Palisádach 29 v Bratislave každý štvrtok od
15.00 do 16.30 hod.
Viac o službe EUROJUS sa dozviete na:
http://ec.europa.eu/slovensko/eurojus_sk.htm
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PRÁVO DETÍ NA OCHRANU - SÚŤAŽ V TVORBE PLAGÁTOV
Zaistiť dodržiavanie práv detí a zvýšiť povedomie o týchto právach, to sú spoločné
ciele Európskej únie a jej členských štátov. Preto dnes v rámci súťaže "Právo detí
na ochranu" vyzývame mladých ľudí, aby spoločne pracovali na téme, ktorá sa týka
ich práva na ochranu, a aby tak lepšie toto právo spoznali a boli schopní ho
účinnejšie uplatňovať.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/sutaz_pravo_deti_na_ochranu_sk.htm

SÚŤAŽ JUVENES TRANSLATORES 2008
Aj slovenské stredné školy sa môžu zapojiť do druhého ročníka súťaže Juvenes
Translatores (Mladí prekladatelia), ktorú organizuje Európska komisia v rámci celej
EÚ s cieľom podporiť výučbu jazykov a prekladu.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/sutaz_mladi_prekladatelia_2008_sk.htm

AKTUÁLNE TENDRE A GRANTY
Tendre: http://publications.europa.eu/general/tenders_sk.html
Granty: http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
O EUROPA.sk:
Magazín EUROPA.sk vydáva Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike.
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