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Precestovala 7 európskych krajín a naučila sa po slovensky. Už je to rok čo k nám
prišla Arménka Ani Sargsyan! :) Ako sa jej páčilo na Slovensku?
Čo si u nás zamilovala? Všetko sa dozviete v našom videu Erasmusplus.

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete do roku 2050 je najväčšou výzvou
a príležitosťou našich čias. V záujme dosiahnutia tejto méty Európska komisia predložila
Európsky ekologický dohovor.

Od 1. januára sa začalo chorvátske predsedníctvo Rady EÚ, ktoré bude trvať do 30. júna
2020. Priority chorvátskeho predsedníctva sa riadia jeho mottom: „Silná Európa vo svete
výziev“. Program predsedníctva sa sústreďuje na štyri hlavné oblasti: Európa, ktorá sa
rozvíja; Európa, ktorá spája; Európa, ktorá chráni; vplyvná Európa.
Pre Chorvátsko to bude prvé predsedníctvo Rady od jeho pristúpenia k EÚ v roku 2013.

Od 1. januára 2020 sú mestá Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko) držiteľmi titulu
Európske hlavné mesto kultúry na obdobie jedného roka.🎉🎊

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska opustí Európsku úniu po 47 rokoch.

Cena Jána Amosa Komenského
Aj stredne školy na Slovensku majú
možnosť získať Cenu Jána Amosa
Komenského za kvalitnú výučbu
o Európskej únii a k tomu ocenenie 🏆
vo výške 8 000 eur.
Uzávierka prihlášok je
👉 6. februára 2020.

28. JANUÁR JE KAŽDÝ ROK DŇOM
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ľudia veľmi často zabúdajú na ochranu
svojich údajov. 🤷♀ Zverejňujú osobné
veci na sociálnych sieťach a neuvedomujú
si, čo všetko je možné z týchto údajov
rôznym spôsobom zistiť, alebo zneužiť. ‼
Zmyslom GDPR je ochraňovať údaje v
tejto veľmi rýchlo sa vyvíjajúcej
elektronickej dobe. Všeobecné
nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov
vám pomáha prevziať kontrolu nad
týmito informáciami. 👉
Či už prostredníctvom internetového
bankovníctva, pri nakupovaní, cez
sociálne média alebo pri elektronickom
podávaní daňového priznania...

NOVÁ DOHODA PRE SPOTREBITEĽOV:
NOVÉ PRAVIDLÁ NA POSILNENIE
OCHRANY SPOTREBITEĽA
NADOBÚDAJÚ ÚČINNOSŤ
Nové pravidlá okrem iného zabezpečia
väčšiu transparentnosť online trhov:
ujasní sa, či výrobky predáva obchodník
alebo súkromná osoba a predloženie
falošných recenzií či potvrdení bude
zakázané. Predajcovia nebudú môcť
propagovať falošné zníženia cien a na
stránkach, ktoré porovnávajú ceny, budú
musieť uviesť kritéria porovnania pre
spotrebiteľov.
Členské štáty majú teraz dva roky na to,
aby smernicu transponovali do svojich
vnútroštátnych právnych predpisov a
zabezpečili spotrebiteľom EÚ silnejšie
ochranné opatrenia.
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