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Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV
„EÚ bližšia k obyvateľom Prešovského kraja a obyvatelia bližší k EÚ“

Podpis memoranda o spolupráci
s Prešovskou univerzitou v Prešove
Chceme priblížiť naše informačné centrum mladým ľuďom. Aj preto
sme 28. júna 2018 podpísali memorandum o spolupráci medzi Informačným centrom Europe Direct Prešov a Prešovskou univerzitou v Prešove. Cieľom tejto spolupráce je otvoriť možnos edukácie študentov,
výmena skúsenos , vzájomná technická podpora a najmä priblíženie
ak vít EÚ mladým ľuďom.

• propagácie (poskytnu e reklamného a komunikačného priestoru,
propagácia odborných a informačných publikácií, umiestnenie loga,
reklamné spoty, publicita na poduja ach a pod.)

• prípravy poduja
(konferencie,
workshopy, semináre, kultúrne,
vzdelávacie a športové poduja a,
odborné a panelové diskusie v rôznych formách)
• analýz a zberu šta s ckých dát (ankety, dotazníky, exitpoly a pod.)

Europe Direct Prešov (na fotke zľava: doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc. – riaditeľ
Výskumného centra Slovenskej spoločnos pre zahraničnú poli ku, n. o. – hos teľskej organizácie Europe Direct Prešov; Dr. H. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
– rektor Prešovskej univerzity v Prešove, Mgr. Matúš Žac – manažér Europe Direct
Prešov)

Univerzita a Informačné centrum Europe Direct Prešov sa preto dohodli,
že budú spolupracovať v oblas :
• vzdelávacej (poskytovanie odbornej praxe pre študentov, vzdeláva-

nie študentov, vedecko-výskumné
projekty, odborné poduja a)
• technickej podpory (poskytovanie
technického zázemia vzhľadom na
reálne možnos oboch strán)

„Spolupráca s Prešovskou univerzitou je vyústením dlhodobej myšlienky
Informačného centra Europe Direct
Prešov zameranej na prácu s mladými ľuďmi a študentami, ktorí majú
záujem o problema ku EÚ, prípadne o prácu v európskych inš túciách
a pre ktorých by sme radi vytvorili priestor pre prak ckú realizáciu“
(Matúš Žac, manažér Informačného
centra Europe Direct Prešov) 
Autor:
Europe Direct Prešov
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Leto v EÚ s novými digitálnymi právami
Toto leto si môžu európski občania užívať viac digitálnych práv
ako kedykoľvek predtým.
Sú to eto digitálne práva:
 od júna 2017 sú zrušené roamingové poplatky v EÚ: na cestách telefonujete za rovnakých podmienok
ako doma, od zrušenia roamingových poplatkov sa v EÚ spotrebovalo viac než päťnásobné množstvo
dát a uskutočnilo sa takmer 2,5-krát
viac telefonátov;
 od apríla 2018 majú spotrebitelia
prístup k online obsahovým službám, ktoré si predpla li v domovskej krajine, aj v ostatných krajinách
EÚ (vrátane filmov, seriálov a športových prenosov – informačný prehľad);
 od 25.mája 2018 je vďaka novým
pravidlám ochrany údajov v EÚ
bezpečné prenášať osobné údaje medzi poskytovateľmi služieb.
Spotrebitelia majú právo vedieť,
či ich osobné údaje unikli, ako sa
zhromažďujú a rovnako ich údaje

môžu byť na požiadanie vymazané;
 od jari 2016 sa uplatňujú pravidlá
neutrality siete, vďaka čomu majú
všetci Európania prístup k otvorenému internetu. Zaručuje to ich
slobodu a vylučuje diskrimináciu pri
výbere obsahu.
Čoskoro pribudnú aj ďalšie digitálne
práva:
 od septembra budú mať Európania
právo využívať svoju vnútroštátnu
elektronickú iden fikáciu (eID) na prístup k verejným službám v celej EÚ;
 od decembra bude mať každý prospech z voľného toku iných ako
osobných údajov, keďže sa umožní
prístup k lepším a konkurencieschopnejším službám uchovávania
a spracovania údajov v EÚ. Podnikatelia budú mať zasa právo rozhodnúť, kde v EÚ chcú uchovávať
a spracúvať všetky druhy údajov.
 od 3. decembra budú môcť Európania nakupovať online bez neopod-

statnenej diskriminácie bez ohľadu
na to, kde v EÚ sa nachádzajú.
 od roku 2019 sa zlepší porovnateľnosť a znížia ceny za cezhraničné
doručovanie balíkov.
 dohodnuté pravidlá o dani z pridanej hodnoty v kontexte elektronického obchodu umožnia podnikateľom vyriešiť všetky potreby
v oblas cezhraničných pla eb DPH
na jednom online portáli a vo vlastnom jazyku
 Európsky kódex elektronickej komunikácie poskytne právo jednoduchšie meniť poskytovateľov internetových a telekomunikačných
služieb. Zároveň budú môcť v prípade núdze na mobilný telefón prijímať verejné výstrahy.
 aktualizované pravidlá pre audiovizuálne médiá Európanom prinesú
právo na bezpečné online prostredie, ktoré ich bude chrániť pred
podnecovaním k násiliu a nenávis ,
terorizmom, detskou pornografiou,
rasizmom a xenofóbiou. 
Zdroj: h p://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_sk.htm
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EÚ má na obežnej dráhe už 26 satelitov
systému Galileo, jeden sa volá po Slovákovi
Samuelovi
25. júna 2018 boli na obežnú dráhu úspešne vypustené štyri satelity
systému Galileo. Do cieľa ich z európskeho kozmodrómu vo Francúzskej
Guayane vyniesli nosné rakety Ariane-5. Od tohto dňa má Galileo vo vesmíre 26 satelitov a plne funkčný bude v roku 2020 s počtom 30 satelitov.
S rekordnou presnosťou na 20 cm bude Galileo najpresnejším satelitným
navigačným systémom na svete.
Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislos uviedol:
„Je to ďalší míľnik na ceste k dosiahnu u plnej funkčnos Galilea v roku
2020. Vďaka vesmíru prekračujeme
novú ekonomickú hranicu, pretože je
existenčne prepojený s čoraz väčším
počtom sektorov a hybnou silou ich

v roku 2011. 25. júna prišiel na rad satelit, ktorý sa volá Samuel, po slovenskom víťazovi súťaže Samuelovi Petríkovi z Par zánskeho. Ďalšie tri dnes
vypustené satelity sa volajú Tara, po
výherkyni zo Slovinska, Anna, po výherkyni z Fínska a Ellen, po výherkyni
zo Švédska.

hlbokej modernizácie. Už dnes vyše
10 % HDP EÚ závisí od služieb, ktoré
máme práve vďaka vesmíru. Preto sa
Európa musí v tejto oblas usilovať
o globálne prvenstvo a strategickú
autonómnosť.“

Globálny satelitný navigačný systém
EÚ Galileo už dnes umožňuje široké
spektrum služieb. Vesmír využívame
v mnohých technologických oblasach a aj v každodennom živote, či
už ide o záchranné pátracie akcie,
prepojené autá, inteligentné hodinky,
poľnohospodárstvo alebo leteckú navigáciu. Tento priemysel je v Európe
silný a konkurencieschopný, vytvára pracovné miesta a podnikateľské
príležitos , preto je potrebné doňho
ďalej investovať, Na roky 2021 – 2027

„SLOVENSKÝ“ SATELIT
Každý z 30 satelitov systému Galileo
ponesie meno jedného z de , ktoré vyhrali súťaž v maľovaní Galileo

Newsletter
vyčlenila Komisia v návrhu svojho dlhodobého rozpočtu 16 miliárd eur
na Vesmírny program EÚ, ktorý spojí
všetky už existujúce a nové vesmírne
ak vity.
Galileo v súčasnos poskytuje tri
typy služieb založených na satelitnej
navigácii:
 Otvorená služba systému Galileo
(Galileo Open Service) je voľne dostupná služba na určovanie polohy
a času a na navigáciu.
 Pátracia a záchranná služba systému Galileo (Search and Rescue –
SAR): zisťovanie polohy esňových
signálov vysielaných kompa bilným vysielačom (čas na zistenie polohy nezvestnej osoby na mori ale-

bo v horách sa znížil zo 4 hodín na
približne 10 minút, presnosť lokalizácie z 10 km na menej ako 2 km).
 Verejne regulovaná služba systému Galileo je kódovaná služba
určená pre verejný sektor na použi e v bezpečnostne citlivých situáciách, ako sú napríklad vojenské
operácie. 
Zdroj: h p://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_sk.htm
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Študentská stáž v Informačnom centre Europe
Direct Prešov
Čo táto stáž ponúka?
 prax v odbore
 možnosť lepšieho umiestnenia na
trhu práce
 prepojenie teórie a praxe
 získanie nových znalos a skúsenos
 odborný dohľad interného mentora
 nadviazanie profesionálnych kontaktov
 zoznámenie sa s kultúrou a e ketou daného prostredia
 zdokonalenie sa v cudzom jazyku
 účasť na konferenciách
 pomoc pri príprave poduja (spolu)
organizovaných Europe Direct Prešov

prednášateľov je vo všetkých členských štátoch, aj v tom Vašom

 prístup k oficiálnym publikáciám
a dokumentom EÚ (v elektronickej
alebo tlačenej podobe)
 pomoc pri vyhľadávaní podrobných informácií o právnych predpisoch, politikách a inštitúciách
EÚ

Nutné predpoklady:
 záujem o dianie v Európskej únii
 prehľad o základoch fungovania EÚ,
jej rozhodovacích procesov a inš túcií
 schopnosť pracovať s informačnými
a komunikačnými technológiami
V prípade záujmu pošlite svoj životopis spolu s krátkym mo vačným listom v slovenskom jazyku na adresu
zac@sfpa.sk
Sieť informačných cen er, dokumentačných cen er a konferenčných

Obráťte sa na vaše miestne informačné centrum Europe Direct v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a získajte:
 odpovede na otázky o vašich právach občana EÚ, o fondoch a pod.
 pozvánky na miestne informačné/
kontaktné poduja a a o EÚ
 dokumenty a publikácie EÚ
 odporúčania na zdroje informácií
 kontakty na príslušné organizácie
 Obráťte sa na najbližšie európske
dokumentačné centrum a získajte:

 odborné školenia pre študentov
zamerané na rešerš údajov súvisiacich s EÚ na výskumné účely
Plánujete zorganizovať vo vašom okolí poduja e zamerané na EÚ? Nájdite
odborného konferenčného prednášateľa EÚ (právnici, konzultan , akademici). 
Viac info: h ps://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk

KDE NÁS NÁJDETE?
Hlavná 11, 080 01 Prešov
europedirect@sfpa.sk
www.edpresov.sk
www.twi er.com/edpresov

www.instagram.com/edpresov
www.facebook.com/edpresov

Názory vyjadrené v diele vyjadrujú len názor autorov
a Európska komisia nie je zodpovedná za prípadné použi e informácií obsiahnutých v tejto publikácií. Vydané
s podporou Európskej komisie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

