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Milí čitatelia,
Po prázdninovej prestávke je tu opäť žurnál EUROPA.sk.
V septembrovom čísle nájdete:

• EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO
KULTÚRY 2013 (1)
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2008 (1)
• POTRAVINY PODĽA NOVÝCH PRAVIDIEL
BEZPEČNEJŠIE (1)
• POMOC EÚ PRE GRUZÍNSKO (2)
•

• EURO NEZÁBUDNÍČEK JE TU OPÄŤ (2)
• EUROJUS BEZPLATNÉ PRÁVNE
PORADENSTVO (2)
•

•

SÚŤAŽ V TVORBE PLAGÁTOV „10 ROKOV
EURA“ (2)
AKTUÁLNE TENDRE A GRANTY (2)

EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013
Medzinárodná výberová komisia rozhodla v Bratislave 9. septembra o tom, že
Európskym hlavným mestom kultúry na rok 2013 sa stane mesto Košice. Metropola
východu zvíťazila v národnom kole o tento titul v konkurencii miest ako Martin, Nitra
a Prešov.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/ehmk_2013_sk.htm

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2008
Veľmi úspešný Európsky rok jazykov 2001, spoločne organizovaný Radou Európy
a Európskou komisiou, stál za rozhodnutím o tom, že 26. september by mal byť
každoročne Európskym dňom jazykov, na oslavu bohatého kultúrneho dedičstva a
tradícií, ktoré sú súčasťou všetkých jazykov Európy – a nie len 23 úradných jazykov
EÚ.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/eu_den_jazykov_sk.htm

POTRAVINY PODĽA NOVÝCH PRAVIDIEL BEZPEČNEJŠIE
Od 1. septembra sú v platnosti nové normy, ktorými sa v celej EÚ zjednotilo
maximálne množstvo zvyškov pesticídov v potravinách.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/bezpecnejsie_potraviny_sk.htm
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POMOC EÚ PRE GRUZÍNSKO
Európska Únia doteraz poskytla obyvateľom Južného Osetska a ďalších oblastí
Gruzínska postihnutých vojnovým konfliktom pomoc vo výške 6 miliónov eur. Tým
sa však jej aktivity nekončia.
Viac čítajte na:
http://ec.europa.eu/slovensko/news/pomoc_eu_pre_gruzinsko_sk.htm

EURO NEZÁBUDNÍČEK JE TU OPÄŤ
Na svetlo sveta sa dostal nový Euro nezábudníček na školský rok 2008 / 2009. Ide
už o tretí ročník zábavného a súčasne poučného diára na školské úlohy, určeného
najmä pre deti vo veku 8-12 rokov.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/activities/euro_nezabudnicek_sk.htm

EUROJUS BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Služba EUROJUS poskytuje záujemcom poradenstvo ohľadne možných postupov
a riešení týkajúcich sa európskeho práva. Po prázdninovej prestávke môžete
právne rady opäť 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

SÚŤAŽ V TVORBE PLAGÁTOV „10 ROKOV EURA“
Pri príležitosti osláv 10. výročia zavedenia eura Európska komisia pripravila pre
mládež Európy internetová súťaž v tvorbe plagátov pod názvom Eurocompetition.
Do tejto súťaže, ktorá prebieha od 15. septembra do 31. decembra 2008, sa
môžu zapojiť aj žiaci zo Slovenska vo veku od 10 do 14 rokov.
Viac čítajte na: http://ec.europa.eu/slovensko/news/euro_sutaz_plagatov_sk.htm

AKTUÁLNE TENDRE A GRANTY
Tendre: http://publications.europa.eu/general/tenders_sk.html
Granty: http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/slovensko/calls/grants/europedirectrelays2008_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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