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V Tatrách sa skončil
Mladý Európan 2012,
víťazstvo putuje do Spišskej Novej Vsi.
V kongresovej sále Hotela Patria vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese sa počas
víkendu konal už siedmy ročník vedomostnej súťaže pre stredoškolských študentov
Mladý Európan. Druhého júna si v Tatrách
svoje sily zmeralo 11 súťažiacich družstiev
zo stredných škôl z celého Slovenska. Tí do
finálového národného kola postúpili ako
víťazi regionálnych kôl súťaže, ktoré sa konali na celom Slovensku v priebehu apríla.
Záštitu nad tohtoročnou súťažou Mladý
Európan prevzal podpredseda Európskej
komisie a komisár pre inštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič. Európsku komisiu na národnom kole reprezentoval vedúci Zastúpenia EK na Slovensku
Dušan Chrenek.

1. miesto

„Teší ma, že má táto súťaž takú širokú odozvu v radoch mladých ľudí a ich učiteľov.
Už predchádzajúce ročníky súťaže Mladý
Európan ukázali, že študenti majú o európskych záležitostiach dobré vedomosti,
a taktiež majú aj súťaživého ducha. Účasť
v tejto súťaži považujem za dobrú investíciu, keďže budúcnosť patrí vzdelaným a informovaným a získané vedomosti mládež
ešte určite využije,“ povedal v tejto súvislosti na margo súťaže vedúci Zastúpenia EK
na Slovensku Dušan Chrenek.
Víťazom národného kola 7. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan
sa stalo družstvo z Gymnázia Javorová,
Spišská Nová Ves, v zložení Alica Kačengová, Juliana Sopková a Kristína Lorková, pod
vedením profesorky Renáty Kudríkovej. Na
druhom mieste skončili študenti Gymná-

zia A.Vrábla z Levíc v zložení Anna Mária
Urbanová, Martin Mališka a Jozef Beneš,
pod vedením profesorky Silvie Gunišovej.
Bronzová priečka patrí vlaňajším víťazom
súťaže, Gymnáziu J. Lettricha v Martine
v zložení Lenka Dolníková, Marek Frištyka
a Jaroslav Majko, pod vedením profesorky
Gabriely Franekovej.
Víťazné družstvo regionálneho kola Trenčianskeho kraja skončilo na národnom kole
na krásnom 4. mieste!
Víťazom srdečne blahoželáme!
Vedomostnú súťaž Mladý Európan 2012
vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie a 9
regionálnych informačných centier Europe Direct. O organizáciu národného kola
súťaže sa postarala Národná asociácia pre
rozvoj podnikania.

2. miesto

Web stránka: http://www.europedirecttrencin.sk/clanky.php?id=113
Facebook: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.423498467683785.101699.135978629769105&type=1
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Europe Direct Trenčín
na Umeleckej škole v Trenčíne
Dňa 05. júna 2012 a 07. júna 2012 sa Europe Direct Trenčín
so svojimi aktivitami predstavilo na Umeleckej škole v Trenčíne.
Dňa 05. júna 2012 a 07. júna 2012 sa Europe Direct Trenčín so svojimi aktivitami
predstavilo na Umeleckej škole v Trenčíne.
Študenti Umeleckej školy (počet cca 56) sa
mali možnosť dozvedieť o aktivitách Europe Direct centra Trenčín. Bol im predstavený Trenčiansky spravodaj a plánované podujatia centra, do ktorých sa môžu zapojiť.
V ďalšej časti im boli predstavené možnosti
štúdia v zahraničí a pustená video nahrávka
o štúdiu v EÚ. Študenti si mali možnosť
otestovať svoje vedomosti vo vedomostnom
kvíze o EÚ. Dňa 5.6. 2012 sme mali dvoch
víťazov kvízu a to: Petru Koprivňanskú
a Zuzanu Grešnerovú a dňa 7.6.2012 sa
víťazkou EÚ kvízu stala Michaela Balážová.

Program 05.06.2012:

Program 07.06.2012:

13:00 – 13:10 privítanie

09:00 – 09:10 privítanie

13:10 – 13:30 aktivity Europe Direct
Trenčín

09:10 – 09:30 aktivity Europe Direct
Trenčín

13:30 – 14:30 štúdium v EÚ, video
nahrávka o štúdiu v zahraničí

09:30 – 10:30 štúdium v EÚ, video
nahrávka o štúdiu v zahraničí

14:30 – 16:00 kvíz o EÚ, vyhodnotenie
kvízu, odovzdanie cien víťazom,
individuálne konzultácie o štúdiu v EÚ
a Europe Direct centre

10:30 – 12:00 kvíz o EÚ, vyhodnotenie
kvízu, odovzdanie cien víťazom,
individuálne konzultácie o štúdiu v EÚ
a Europe Direct centre

Web stránka: http://www.europedirecttrencin.sk/clanky.php?id=119
Facebook: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.423500334350265.101700.135978629769105&type=1
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Café Európa 2012
na festivale Bažant Pohoda v Trenčíne
V dňoch 5. – 7. Júla 2012 sa opäť otvoria
brány najväčšieho slovenského letného
festivalu Pohoda. Počas piatku a soboty
organizuje v Európa stage štyri špeciálne
Cafe Európa diskusie s naozaj zaujímavými
hosťami.
Strieborné Helsinki
06.07.2012 (piatok) o 12:10, Európa stage,
Diskutéri: hokejisti Michal Handzuš a Miro
Šatan, moderuje: Štefan Hríb

Pohodový dialóg generácií
06.07.2012 (piatok) o 13:10, Európa stage,
Diskutéri: herečky Emília Vášáryová a Táňa
Pauhofová, moderuje: Dado Nagy
Spojí nás kultúra?
(Pomáha umenie integrácii Rómov?),
07.07.2012 (sobota) o 13:00, Európa stage,
Diskutéri: Vladimír Šucha (Európska komisia), (hudobná skupina Para, organizátor
festivalu Šobov), Jana Belišová (afterPhurikane)

Tvoja duša patrí všetkým!
(ACTA a ochrana duševného vlastníctva),
07.07.2012 (sobota) o 14:00, Európa stage,
Diskutéri: Radovan Pala (advokát a partner
v e|n|w|c advokáti), Dušan Vančo (šéfdramaturg Rádia FM), moderuje: Braňo Dobšinský.

Cafe Európa
Európa: čas šetrenia, či rastu?

Dňa 21.06.2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
sa debatovalo na tému: „Európa: čas šetrenia, či rastu?“ Medzi
pozvanými hosťami boli Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk) a Peter
Gonda (riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika). Moderátorom diskusie bol Juraj Hrabko.

Web stránka: http://www.europedirecttrencin.sk/clanky.php?id=134
Facebook: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.433395636694068.103408.135978629769105&type=1
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Bude vaše mesto Európskym
hlavným zeleným mestom na rok 2015?
Komisia vyhlásila súťaž v snahe nájsť mesto,
ktoré získa titul Európske hlavné zelené
mesto na rok 2015. Ocenením Európske
hlavné zelené mesto sa uznávajú mestá,
ktoré sú príkladom ekologického mestského prostredia a môžu slúžiť ako vzor
a inšpirovať iné mestá. Výročné ocenenie
má prispieť k tomu, aby sa európske mestá
stali príťažlivejšími a zdravými mestami –
„vhodnými pre život“.
Európsky komisár pre životné prostredie
Janez Potočnik uviedol: „Ocenením Európske hlavné zelené mesto sa zviditeľňujú
snahy o zlepšenie mestského prostredia
a podporu udržateľného rastu. Pri príležitosti vyhlásenia šiesteho ročníka súťaže
o titul Európske hlavné zelené mesto na
rok 2015 by som chcel vyzvať mestá, aby
sa zúčastnili na tejto súťaži a využili ju ako
príležitosť na zhodnotenie a zviditeľnenie svojich výsledkov v oblasti životného
prostredia a zároveň ako príležitosť na naplánovanie udržateľného rozvoja v záujme
svojich občanov.“
Tri hlavné ciele ocenenia sú:
 oceniť mestá, ktoré dosahujú dobré výsledky pri plnení ambicióznych cieľov
v oblasti životného prostredia,
 motivovať mestá, aby sa zaviazali plniť
ambiciózne ciele budúceho zlepšovania životného prostredia a udržateľného rozvoja, ako aj
 byť vzorom a inšpiráciou pre iné mestá
a podporovať uplatňovanie najlepších
postupov a skúseností vo všetkých
ostatných mestách Európy.

Do súťaže o titul Európske hlavné zelené
mesto na rok 2015 sa môžu zapojiť všetky
mestá s viac než 200 000 obyvateľmi. O ocenenie sa môžu uchádzať mestá z členských
štátov EÚ, pristupujúcich krajín (Chorvátsko), kandidátskych krajín (Turecko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko,
Čierna hora, Island a Srbsko) a iných krajín Európskeho hospodárskeho priestoru
(Nórsko a Lichtenštajnsko). V krajinách,
v ktorých sa nenachádza mesto s viac než
200 000 obyvateľmi, sa môže prihlásiť
mesto s najväčším počtom obyvateľov.
Prihlášky sa budú hodnotiť na základe 12
ukazovateľov: miestny príspevok k boju
proti globálnej zmene klímy, udržateľná
doprava, zelené mestské oblasti uplatňujúce zásady udržateľného využívania pôdy,
ochrana prírody a biodiverzity, kvalita
ovzdušia, úrovne hluku, nakladanie s odpadom, spotreba vody, čistenie odpadových
vôd, ekologické inovácie a udržateľná zamestnanosť, environmentálne manažérstvo
miestnych orgánov a energetická hospodárnosť.
Mestá môžu podať prihlášku online na
adrese www.europeangreencapital.eu.
Lehota na podávanie prihlášok na rok 2015
končí 15. októbra 2012. Titul udeľuje medzinárodná porota po porade so skupinou
uznávaných odborníkov z rôznych oblastí
životného prostredia. Víťaz bude vyhlásený
v júni 2013.

Súvislosti
Ocenenie Európske hlavné zelené mesto
je výsledkom iniciatívy miest, ktorým leží
na srdci ochrana životného prostredia. Nápad pôvodne vznikol na stretnutí, ktoré sa
konalo 15. mája 2006 v estónskom Talline
z iniciatívy Jüriho Ratasa, bývalého starostu Tallinu. Počas tohto stretnutia došlo
k podpisu spoločného memoranda o porozumení medzi 15 európskymi mestami
a združením miest Estónska o vytvorení
takéhoto ocenenia.
Zatiaľ, od roku 2010 do roku 2013, tento prestížny titul získali štyri mestá –
Štokholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz
a Nantes. Zelené hlavné mesto na rok 2014
bude vyhlásené 29. júna.
Európa je v súčasnosti prevažne urbanizovanou spoločnosťou, v ktorej traja zo
štyroch Európanov žijú v menších a väčších mestách. Väčšina environmentálnych
problémov, ktorým čelí naša spoločnosť,
má pôvod v mestských oblastiach. Sú to ale
tie isté mestské oblasti, ktoré sa angažujú
v úsilí o inovácie potrebné na riešenie týchto problémov. Ocenenie Európske hlavné
zelené mesto vzniklo ako iniciatíva, ktorá
podporuje a oceňuje vynaložené úsilie,
podnecuje mestá k väčšej angažovanosti
a zviditeľňuje a podporuje výmenu najlepších postupov, ktorá medzi nimi prebieha.
Výraznejšie profilovanie víťazného mesta
bude nielen inšpiráciou pre iné mestá, ale
prispeje aj k zlepšeniu jeho povesti a zvýši
jeho atraktívnosť pre všetkých, ktorí ho
navštívia alebo v ňom pracujú a žijú.

Ďalšie informácie: www.europeangreencapital.eu
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Práva cestujúcich
nespravodlivé odmietnutia prepravy stále problémom pre zdravotne
postihnutých cestujúcich leteckou dopravou, konštatuje Komisia
Európska komisia vydala usmernenia týkajúce sa toho, že na základe právnych predpisov EÚ režimy cestných poplatkov nesmú
diskriminovať zahraničných vodičov. Ich
účelom je pomôcť členským štátom, ktoré
zvažujú možnosť zavedenia nových režimov cestných poplatkov za osobné autá.
Podpredseda Siim Kallas uviedol: „Nediskriminácia je podľa právnych predpisov EÚ
základným právom. Pre občana Francúzska
alebo Spojeného kráľovstva musí byť jazda
v Slovinsku alebo Belgicku rovnako jednoduchá ako v prípade rezidenta. Režimy
cestných poplatkov musia byť transparentné a spravodlivé voči všetkým.“
Situácia v súčasnosti
Sedem členských štátov – Bulharsko, Česká
republika, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko,
Slovensko a Slovinsko – zaviedlo pre osobné autá režimy cestných poplatkov vo forme
diaľničných známok vydávaných na určité
obdobia. Belgicko momentálne pracuje
na zavedení takéhoto režimu. Holandsko
a Dánsko diskutovali o zavedení systémov
cestných poplatkov, a to aj na osobné autá.
V smernici EÚ, tzv. Eurovignette, je uvedený transparentný zoznam nákladov,
ktoré možno účtovať ťažkým nákladným
vozidlám, napr. náklady na infraštruktúru
a vonkajšie vplyvy, akými sú znečistenie
ovzdušia a hluk. Pre osobné autá takéto
pravidlá neexistujú. Platia však základné
ustanovenia Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorými sa zakazuje diskriminácia na základe
štátnej príslušnosti.
V uplynulých rokoch boli režimy cestných
poplatkov za osobné autá dôvodom mnohých sťažností podaných Komisii a niektoré
z nich nerešpektovali pravidlá EÚ. Rakúsko
muselo v roku 1996 zmeniť svoje plány týkajúce sa systému diaľničných známok po
vyjadrení Európskej komisie, že možnosť

zakúpiť si známku iba na celý rok by bola
nespravodlivá voči zahraničným motoristom. Komisia začala v roku 2008 konanie
proti Slovinsku vo veci porušovania právnych predpisov z dôvodu poskytovania iba
polročnej známky. Slovinské orgány potom
zaviedli týždenné diaľničné známky.
Usmernenia Komisie
Komisia chce prostredníctvom usmernení
pomôcť členským štátom objasniť, čo predstavuje nediskriminačný systém cestných
poplatkov.
1. Komisia jasne uprednostňuje systém
platenia mýta založený na prejdenej
vzdialenosti, pretože je vo svojej podstate spravodlivejší a efektívnejší pri
vysielaní cenových signálov ako systém diaľničných známok založený na
časovom období. Systémy diaľničných
známok môžu v prípade, ak nie sú
navrhnuté dôsledne, s väčšou pravdepodobnosťou zapríčiniť neodôvodnené
problémy zahraničným vodičom, ktorí
cez krajinu len prechádzajú.
2. Ak sa využíva systém diaľničných
známok, musia byť splnené určité
podmienky.
Musia existovať:
a. Minimálne krátkodobé známky. Pre
rezidentov, ako aj pre nerezidentov
musia byť k dispozícii minimálne
týždenné, mesačné a ročné známky.
Známky na najkratšie obdobie budú
samozrejme s väčšou pravdepodobnosťou využívať nerezidenti.
b. Prijateľný pomer priemerných cien
za jeden deň. Pomer priemernej ceny
za jeden deň vyjadruje priemernú
cenu vyjadrenú ako ekvivalent dennej
ceny, ktorú platí nerezident (používajúci známku na najkratšie obdobie,

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

napr. týždennú známku) v porovnaní
s rezidentom používajúcim známku
na najdlhšie obdobie, napr. ročnú
známku.
Na základe systémov, ktoré fungujú
v súčasnosti, môže nerezident zaplatiť za jeden deň v priemere 2,5- až
8,2-násobok ceny, ktorú platí rezident.
Toto by sa dalo pokladať za maximálnu prijateľnú hranicu. Na porovnanie:
smernica Eurovignette povoľuje maximálne 7,3-násobok pre ťažké nákladné
vozidlá.
Na vyššie poplatky v prípade krátkodobých známok môžu existovať
objektívne dôvody, napr. vyššie administratívne náklady. Tieto náklady však
musia byť odôvodnené a primerané.
c. Jasné informácie o poplatkoch za
používanie diaľnic by mali byť ľahko
dostupné nerezidentom. Nerezidenti
by mali mať širokú škálu možností
na platbu vrátane ľahko prístupných
platobných automatov na hraniciach,
ako aj prostredníctvom telefónov
a webových stránok. Dodržiavanie
povinností sa nesmie zameriavať iba
na hraničné oblasti.
Kontext – cestné poplatky
Je vecou každého členského štátu, aby
rozhodol o tom, či chce vyberať cestné poplatky, za aké vozidlá (a či vôbec) a ako ich
chce vyberať. Dodnes si niektoré členské
štáty zvolili používanie systému platenia
mýta založeného na prejdenej vzdialenosti a niektoré používajú systém diaľničných
známok založený na časovom období.
Ostatné nevyberajú poplatky vôbec.
V prílohe sa nachádza tabuľka súčasných
sadzieb pre motoristov v siedmich členských štátoch EÚ, ktoré používajú diaľničné
známky.
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Boj proti modernému otroctvu
stratégia EÚ so 40 novými opatreniami
na boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Státisíce ľudí sa v EÚ každý rok stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi. So ženami aj
s mužmi, s chlapcami aj dievčatami v zraniteľnom postavení sa obchoduje na účely
sexuálneho alebo pracovného vykorisťovania, odoberania orgánov, žobrania, domáceho nevoľníctva, núteného manželstva,
nezákonných adopcií, ako aj iných foriem
vykorisťovania. Komisia prijala stratégiu
EÚ zameranú na odstránenie obchodovania s ľuďmi (2012 – 2016) – súbor konkrétnych a praktických opatrení, ktoré sa majú
vykonať počas nasledujúcich piatich rokov.
Medzi ne patrí zriadenie národných jednotiek presadzovania práva špecializovaných
na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a vytvorenie spoločných európskych vyšetrovacích
tímov na stíhanie cezhraničných prípadov
obchodovania s ľuďmi
„Otroctvo bohužiaľ zatiaľ nie je len vecou
učebníc dejepisu. Je alarmujúce, že v našej
dobe sú ešte stále ľudia ponúkaní na predaj
a že sa s nimi obchoduje na účely nútenej
práce alebo prostitúcie. Podstatou našich
opatrení je zabezpečiť, aby obetiam bola poskytnutá podpora a aby obchodníci s ľuďmi
boli postavení pred súd. Aj keď sme od toho
ešte ďaleko, musíme mať pred očami iba jeden hlavný cieľ: odstránenie obchodovania
s ľuďmi“, uviedla Cecilia Malmströmová,
komisárka pre vnútorné záležitosti.
Nová európska stratégia
Stratégia zahŕňa prevenciu, ochranu a podporu obetí, ako aj stíhanie obchodníkov
s ľuďmi. Vytyčuje päť priorít a stanovuje
rad iniciatív pre každú z nich, napríklad:
 podporiť zriadenie národných jednotiek presadzovania práva špecializovaných na boj proti obchodovaniu
s ľuďmi,

 vytvoriť spoločné vyšetrovacie tímy
a zapojiť Europol a Eurojust do
všetkých cezhraničných prípadov
obchodovania s ľuďmi,
 poskytovať obetiam jasné informácie
o ich právach v rámci právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych predpisov
(najmä o práve na pomoc a zdravotnú
starostlivosť, práve na povolenie na
pobyt a na prácu),
 vytvoriť mechanizmus EÚ na lepšie
určenie, odkazovanie, ochranu a podporu obetí obchodovania s ľuďmi,
 zriadiť európsku obchodnú koalíciu
proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom
zlepšiť spoluprácu medzi podnikmi
a zúčastnenými stranami,
 zriadiť platformu EÚ, ktorá bude
pozostávať z organizácií občianskej
spoločnosti a poskytovateľov služieb
v oblasti ochrany obetí a pomoci
obetiam v členských štátoch a v tretích
krajinách,
 podporovať výskumné projekty, ktoré
sa zaoberajú internetom a sociálnymi
sieťami, keďže tieto portály sa pre
obchodníkov s ľuďmi stávajú čoraz
obľúbenejšími nástrojmi náboru.
Niekoľko číselných údajov:
Podľa nedávnych odhadov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) predstavuje
počet obetí nútenej práce vrátane obetí
sexuálneho vykorisťovania na celom svete
20,9 milióna. Z toho 5,5 milióna sú deti.
Podľa Europolu sa s deťmi, ktoré sú nútené
k trestným činnostiam (akými sú organizované žobranie a krádeže v obchodoch),
obchoduje ako s tovarom za cenu 20 000
EUR.

Odhadovaný počet obetí v rozvinutých
ekonomikách (USA, Kanade, Austrálii,
Japonsku, Nórsku a krajinách EÚ) predstavuje zhruba 1,5 mil. nútených robotníkov,
čo zodpovedá 7% z celosvetového počtu.
Obchodovanie s ľuďmi prináša medzinárodnými kriminálnym organizáciám na
celom svete každý rok viac než 25 miliárd
EUR zisku. Hoci viaceré obete pochádzajú z krajín mimo EÚ, zdá sa, že vnútorné
obchodovanie s ľuďmi (t. j. obchodovanie
s občanmi EÚ v rámci EÚ) rastie.
Predbežné údaje zozbierané členskými
štátmi na úrovni EÚ podľa všetkého potvrdzujú údaje medzinárodných organizácií,
ako je Úrad OSN pre drogy a kriminalitu
(UNODC), a poukazujú na to, že tri štvrtiny obetí identifikovaných v členských
štátoch EÚ boli predané na účely sexuálneho vykorisťovania (76% v roku 2010). Iné
obete boli nútené k práci (14%), žobraniu
(3%) a domácemu nevoľníctvu (1%). Z hľadiska pohlavia sú podľa dostupných údajov
ženy a dievčatá hlavnými obeťami obchodovania s ľuďmi; zo všetkých obetí medzi
rokmi 2008 a 2010 bolo 79% ženských obetí
(z toho 12% dievčat) a 21% mužských obetí
(z toho 3% chlapcov).
Zatiaľ čo obete majú problémy so zotavením a opätovným začlenením do spoločnosti, iba málo páchateľov skončí za
mrežami: predbežné výsledky nedávno
zhromaždených údajov dokazujú, že počet odsúdení za obchodovanie s ľuďmi sa
znížil z 1 500 v roku 2008 na približne 1 250
v roku 2010. Európania súhlasia s tým, že
treba niečo urobiť: v poslednom prieskume
sa 93% občanov zhodlo v tom, že členské
štáty by mali spolupracovať v boji proti
obchodovaniu s ľuďmi.

Rozhovory s obeťami obchodovania na stiahnutie: http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en
Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm
Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
Webová stránka Európskej komisie zameraná na oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index
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Pre podnikateľov

Informačný deň 7. rámcového
programu pre malé a stredné podniky
Miesto: Ministerstvo hospodárstva SR
BIC Bratislava, SOVVA, Ministerstvo
školstva SR, Ministerstvo hospodárstva SR
a PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. si Vás dovoľujú
pozvať na:
Informačný deň k pripravovaným výzvam
pre malé a stredné podniky. Na informačnom dni odznejú informácie k nadchádzajúcim výzvam pre oblasti:

 7.RP a možnosti pre výskumné MSP
a firmy využívajúce inovatívne technológie
 Možnosti subkontraktačného výskumu
a demonštračné aktivity v 7.RP

 Eurostars - program EÚ pre výskumné
MSP
 Informačný deň sa koná 24. júla2012
(utorok) o 9:30 na Ministerstve hospodárstva SR, Mierová 19 Bratislava.

 Možnosti spolupráce firiem a akademických organizácií prostredníctvom
stáží

Pozvánku, ako aj možnosť prihlásiť sa na informačný deň nájdete tu: http://www.7rp.sk/podujatia/informacny-den-7-ramcoveho-programu-pre-male-a-stredne-podniky.html

Stretnutie slovenských a bavorských
firiem počas medzinárodného strojárskeho veľtrhu
Kedy: 11. september 2012
Kde: BVV, Veletrhy Brno, Česká republika

Národná agentúra pre rozvoj malého
a stredného podnikania v spolupráci
s partnermi siete EnterpriseEurope Network nemeckého regiónu Bayern si Vás
dovoľujú pozvať na Stretnutie slovenských
a bavorských firiem počas 54. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu - MSV 2012.
Podujatie je adresované spoločnostiam
z oblasti strojárstvo, elektrotechnika, ob-

rábacia technika, ktoré plánujú rozšíriť si
svoje aktivity s Nemeckom.
Stretnutia slovenských a bavorských firiem
budú prebiehať priamo v stánkoch bavorských firiem. Bez účastníckeho poplatku.
Záujemca o účasť vyplní registračný formulár: http://217.67.17.238/een/Registration%20form.doc

Zoznam zatiaľ prihlásených nemeckých
firiem nájdete tu: http://217.67.17.238/
een/German_companies.xls
Termín na registráciu: 7. september 2012
Viac informácií o veľtrhu: http://www.bvv.
cz/msv/msv-2012/profil-veletrhu/
Kontakt:
Oľga Némethová, Tel. 02- 502 44 513; e-mail: nemethova@nadsme.sk

Pre študentov a žiakov

Pre študentov
Pre študentov
a žiakov

Facebooková fotosúťaž
Kde: Facebook
Kedy: do 31. augusta
Prihlásiť sa do: 31.08.2012
Kampaň Infotmation Right Now! je zameraná na zlepšenie dostupnosti informácii a práv mladým ľuďom. Súčasťou projektu je aj
Facebooková súťaž, do ktorej stačí poslať obrázok s témou „Mladí
ľudia sa pýtajú“ a môžeš vyhrať výlet pre 2osoby do European Youth
Centre v Budapešti alebo Štrasburgu. Každý týždeň zároveň možno
vyhrať 100€ nákup v online obchode Amazon.
Fotku s menom a dátumom fotenia môžeš uploadnúť tu:
http://www.facebook.com/informationrightnow a na tomto
webe: http://www.informationrightnow.eu/ nájdeš všetky informácie o kampani.

Štipko v Kanade
Kde: Bratislava
Kedy: priebežne

Získaj štipendium na vysokoškolské štúdium v Kanade! Napíš esej v angličtine s témou How
International Education Can Contribute to World Peace a môžeš získať až 50 000 kanadských
dolárov na bakalárske štúdium alebo 25 000 na magisterské na akejkoľvek kanadskej škole.
Esej spolu so zhrnutím v rozsahu 1 strany pošli na adresu InterStudy, Štefánikova 17, 811 05
Bratislava, alebo e-mailom na adresu studium@interstudy.sk. Viac o podmienkach súťaže
nájdeš tu: http://www.interstudy.sk/akcia/sutaz-o-stipendium-50-000-a-25-000-na-studium-v-kanade_18.html
06/2012
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Rôzne

Výtvarná súťaž
Prihlásiť sa do: 31.07.2012
Medzinárodná umelecká súťaž Celeste
Prize je určená umelcom rôznych médii
a odbornosti. Profesionáli, študenti i samoukovia môžu za poplatok 40€ prihlásiť svoje
práce poštou alebo cez tento web: http://
www.celesteprize.com/eng_auth_login/
a získať ceny s odmenou od 500 až do
4 000€.

Viac o súťaži nájdeš: http://www.celesteprize.com/introduction2012/

Dobrovoľníctvo v Kambodži a Haiti
Kde: Kambodža, Haiti
Kedy: priebežne

OZ Dvojfarebný svet hľadá dobrovoľníkov na projekty v rozvojových krajinách
Kambodža a Haiti. Projekty trvajú 6 mesiacov, doprava, ubytovanie, očkovania,
školenie, cestovné poistenie a príspevok
na stravu sú hradené združením.

Predpoklady:
 Schopnosť adaptácie v zahraničí
 Pokročilá znalosť anglického jazyka,
v prípade Haiti francúzsky jazyk
 Užívateľská znalosť práce s PC (MS
Word, MS Excel, MS outlook) na
pokročilej úrovni

 Znalosť jednoduchého účtovníctva vítaná
 Schopnosť pracovať v tíme aj samostatne
 Precíznosť a systematickosť
 Dobré komunikačné zručnosti
Svoje životopisy a motivačné listy posielajte na utesena@dvojfarebnysvet.sk.

informácie
o EÚ

| cestovanie
| práca
| podnikanie
| štúdium

Kontakt
Máte pripomienku, informáciu,
otázku alebo novinku ?
Kontaktujte Nás - Európa vo Vašom regióne
Europe Direct Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
K Dolnej stanici 7282/ 20A
911 01 Trenčín
e-mail: europe.direct@tsk.sk
web: www.europedirecttrencin.sk
facebook: sk-sk.facebook.com/europedirecttrencin
tel č.: 032/ 65 55 407

