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Hudobný festival
Bažant Pohoda 2012
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku bolo už po štvrtýkrát partnerom
festivalu Pohoda. Tak ako po minulé roky
opäť sa predstavili v dňoch 5. – 7. júna 2012
v cirkusovom šapitó – EUrópa stage. Návštevníci Pohody sa mohli tešiť na koncerty
populárnych hudobných skupín, divadelné
a filmové predstavenia a na zaujímavých
hostí.
Počas piatku a soboty sa v Európa stage
uskutočnili štyri špeciálne diskusie Cafe
Európa na tému: ACTA, aktívne starnutie,
budúcnosť eura, či budúcnosť slovenského
školstva. Pozvanie prijali zaujímavé osobnosti, napríklad Emília Vašáryová, Táňa Pauhofová, či riaditeľ Rádia FM Dušan Vančo.
Na Pohode samozrejme pred Európa stageom nechýbalo Európske informačné
centrum spolu s miestnym informačným
centrom Europe Direct Trenčín. Návštevníci v našom informačnom stánku mohli

nájsť množstvo informácií o fungovaní EÚ,
či jazykovej rozmanitosti. Pripravené boli
pre súťažiacich zaujímavé vecné ceny.
Novinkou festivalu bola informačná kampaň Mládež v pohybe. V špeciálnom stane
sa návštevníci dozvedeli o možnostiach,
ktoré im EÚ poskytuje, ak chcú študovať,
pracovať, či dobrovoľničiť v zahraničí.
Diskusie Café Európa na Pohode v EUrópa
stage:
piatok 6. júla
12.10 — 13.00
Strieborné Helsinki
debatovali: Michal Handzuš, Miroslav
Šatan moderuje: Štefan Hríb

sobota 7. júla
13.00 — 13.50
Spojí nás kultúra? (Pomáha umenie integrácii Rómov?)
debatovali: Vlado Šucha (Európska komisia), Matúš Vallo (Para, organizátor festivalu Šobov), Jana Belišová (afterPhurikane)
14.00 — 14.50
Tvoja duša patrí všetkým! (ochrana
duševného vlastníctva)
debatovali: Anton Popovič (skladateľ, člen
kontrolnej komisie SOZA), Radovan Pala
(advokát), Dušan Vančo (riaditeľ Rádia
FM)

13.10 — 14.00
Pohodový dialóg generácií
debatovali: Emília Vášáryová, Táňa
Pauhofová
moderuje: Dado Nagy

Web stránka: http://www.europedirecttrencin.sk/clanky.php?id=139
Facebook: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.442966912403607.104576.135978629769105&type=1
Fotogalériu si môžete pozrieť: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.491159110901076.130127.475005065849814&type=1

Novinky z europe direct centra

Súťaž o lístky na Pohodu 2012
v geocachingovej súťaži
Pred hudobným festivalom Pohoda 2012
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
v spolupráci s Europe Direct Nitra a Europe Direct Trenčín vyhlásilo geocachingovú
súťaž. Súradnice k súťaži boli vypísané na
facebookovej stránke Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku.
Na základe daných súradníc sa dal nájsť
plagátik s inštrukciami na získanie lístka
na festival Pohoda 2012. V Trenčíne bol
najrýchlejší v hľadaní Martin Vaculka.
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Šťastnú cestu
Komisia zisťuje možnosti, ako pomôcť obetiam
cestných dopravných nehôd v zahraničí
Tohto roku si dovolenku v inej krajine
Európskej únie naplánovalo 130 miliónov
Európanov. Približne tri štvrtiny z nich
aspoň raz použijú auto alebo motocykel,
aby sa dostali na miesto určenia. Niektorí
dovolenkári sa zákonite stanú účastníkmi
dopravných nehôd, či už počas cesty alebo
počas pobytu. Ako sa však môžu domáhať
náhrady škody, ak sú obeťami nehody v inej
krajine než je ich vlastná? Kde môžu podať
žiadosť o uplatnenie svojho nároku? A aká
je lehota pre žalobu o náhradu škody?

Rozdielne pravidlá v jednotlivých krajinách
dnes spôsobujú zmätok pre obete, ktoré
môžu premeškať niekedy pomerne krátke
lehoty a skončiť bez nároku na akékoľvek
odškodnenie. Cieľom konzultácie je získať
lepší prehľad o rozsahu problému a posúdiť
možné riešenia. Táto iniciatíva je súčasťou
širšieho úsilia Komisie pomáhať obetiam
trestných činov v EÚ a vychádza z návrhu Komisie o minimálnych právach obetí
trestných činov, ktorý nedávno schválil
Európsky parlament a Rada.

Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu na pomoc obetiam cezhraničných
dopravných nehôd, ktorí sa v súčasnosti
môžu stretávať s ťažkosťami pre rozdielne
časové lehoty na uplatnenie nároku na náhradu škody v prípade nehody v zahraničí
v rámci EÚ. Konzultácia bude prebiehať do
19. novembra.

Možné riešenia, ktoré sú predmetom verejnej konzultácie, siahajú od zlepšenia informovanosti obetí cezhraničných cestných
dopravných nehôd až po harmonizáciu
premlčacích a prekluzívnych lehôt (lehôt na
podanie žaloby o náhradu škody po nehode). Cieľom konzultácie je pomôcť obetiam
cestných dopravných nehôd, teda všetkým,
ktorí cestujú do zahraničia svojím autom,
ďalej právnikom, poisťovateľom a všetkým
ostatným zainteresovaným jednotlivcom či
organizáciám.

Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ
pre spravodlivosť Viviane Redingová uviedla: „Každoročne sa v EÚ stane približne
1 milión dopravných nehôd a návštevníci
z iných krajín EÚ sa zákonite stávajú účastníkmi niektorých z nich. Cestná dopravná
nehoda je stresovým zážitkom pre každého,
môže sa to však skončiť ešte horšie, ak sa
obeti odoprie odškodnenie pre komplikované pravidlá uplatňovania nároku. Európska komisia chce o tejto problematike zistiť
viac, aby sme mohli ponúknuť efektívne
riešenia a zabezpečiť, aby všetky obete mali
primeraný prístup k spravodlivosti. Európski občania by sa nemali obávať problémov,
keď použijú svoje auto na cestu na dovolenku v inej krajine EÚ.“

Súvislosti
Odhady počtu ľudí, ktorí sa stanú účastníkmi cezhraničných dopravných nehôd,
sa rôznia, keďže nie sú k dispozícii centralizované štatistické údaje. Dá sa však
predpokladať, že návštevníci z inej krajiny
EÚ sú účastníkmi najmenej 2 % cestných
dopravných nehôd. Môžu nimi byť dovolenkári, cezhraniční pracovníci (napríklad
vodiči nákladných áut) alebo ľudia, ktorí
dochádzajú do práce cez hranice.

Európski cestujúci, ktorí sa stanú obeťami
automobilovej nehody v inej krajine EÚ,
sa zväčša usilujú získať náhradu za škody,
ktoré utrpeli v dôsledku nehody. Jednotlivé
krajiny EÚ majú rozdielne procesné pravidlá pre vymáhanie náhrady škody, pričom
sa pravidlá jednotlivých štátov, pokiaľ ide
o lehoty na uplatnenie nároku, pohybujú
v širokom rozmedzí od 1 až do 10 rokov
(pozri prílohu). Návštevníci z iných členských štátov zväčša menej poznajú tieto
pravidlá, čím vznikajú problémy pre obete
z hľadiska prístupu k spravodlivosti.
V niektorých prípadoch dokonca existuje
riziko, že v dôsledku mimoriadne krátkej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty
platnej v krajine, kde sa nehoda stala, nedostanú obete žiadnu náhradu za škodu,
ktorú utrpeli. Cestujúci môžu mať takisto
nedostatočné vedomosti o začatí plynutia,
resp. o možnosti pozastavenia týchto premlčacích alebo prekluzívnych lehôt.
Dnes začatá konzultácia je súčasťou trvalého úsilia Európskej komisie o rozšírenie
práv občanov EÚ. Počnúc 9. májom Komisia spustila najväčšiu verejnú konzultáciu
o právach občanov s cieľom zistiť možné
prekážky, s ktorými sa občania neustále
stretávajú, keď cestujú po Európe alebo napríklad keď nakupujú online. Konzultácia
bude otvorená do 9. septembra a získané
informácie sa priamo využijú pri vypracúvaní správy o občianstve EÚ v roku 2013.

Ďalšie informácie:
Verejná konzultácia: Premlčacie lehoty pri uplatňovaní nároku na náhradu škody obeťami cezhraničných cestných dopravných
nehôd v EÚ: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm
Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding
Európska komisia – spravodlivosť v občianskych veciach: premlčacie lehoty pri dopravných nehodách:
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm
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Boj proti podvodom
Menej podvodov v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ
Podľa Výročnej správy Komisie o ochrane
finančných záujmov EÚ sa v roku 2011
počet podvodov, ktoré sa dotýkajú rozpočtu EÚ, znížil o 35 %. V rámci politiky
súdržnosti sa v porovnaní s rokom 2010
vyskytlo o 41 % menej prípadov údajných
podvodov a v oblasti poľnohospodárstva
klesol počet oznámených prípadov o 66 %.
Okrem prísnejších opatrení a lepších kontrol zavedených v prípade finančných
prostriedkov pochádzajúcich z EÚ existuje
pre pokles počtu podvodov v roku 2011
aj niekoľko technických vysvetlení. K nižšiemu počtu oznámených prípadov podvodov v porovnaní s rokom 2010 prispelo
aj uzavretie programového obdobia v oblasti politiky súdržnosti a stabilizovanejšie
podávanie správ v rámci nového systému
kontroly v poľnohospodárstve. Podvody sa
dotkli finančných prostriedkov EÚ v celkovej výške 295 mil. EUR, čo predstavuje
0,2 % rozpočtu, pričom v súlade s pravidlami EÚ je potrebné vymôcť vrátenie týchto
prostriedkov. Komisia vo svojej správe zdôraznila potrebu ďalšieho znižovania počtu prípadov podvodov, ktoré sa dotýkajú
rozpočtu EÚ, a členským štátom poskytla
niekoľko odporúčaní, ktoré by im mohli
pomôcť v úsilí tento cieľ dosiahnuť.
Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj
proti podvodom Algirdas Šemeta uviedol:
„Zníženie počtu prípadov podvodov, ktoré
majú dosah na rozpočet EÚ, ukazuje, že
naše odhodlanie bojovať s týmto problémom začína prinášať svoje ovocie. Boj sa

však ešte zďaleka nekončí. Komisia zotrváva na svojej politike nulovej tolerancie
podvodov. Ani cent z prostriedkov daňových poplatníkov by nemal skončiť rukách
podvodníkov. Komisia bude pokračovať
v prijímaní opatrení na ochranu rozpočtu
EÚ. Členské štáty musia v tejto oblasti takisto zvýšiť svoje nasadenie.“
Zlepšilo sa vymáhanie prostriedkov EÚ,
v prípade ktorých boli zistené nezrovnalosti
alebo podvod. Komisii sa minulý rok podarilo takto vymôcť asi 2 mld. EUR v rámci
finančných korekcií a vyžadovania vrátenia
prostriedkov. Členské štáty dosiahli takisto zlepšenie v oblasti vymáhania vrátenia
prostriedkov od konečných príjemcov, a to
najmä v oblasti predvstupovej pomoci. Komisia vo svojej správe nalieha na členské
štáty, ktoré naďalej dosahujú nízku mieru
vymáhania prostriedkov, aby prijali opatrenie na zlepšenie tejto situácie a aby zabavili
majetok príjemcov, ak nevrátia prostriedky,
v prípade ktorých boli zistené nezrovnalosti
alebo podvody. Nedávno predložený návrh
Komisie týkajúci sa boja proti podvodom
poškodzujúcim finančné záujmy Únie
prostredníctvom trestného práva by mohol do značnej miery pomôcť pri vymáhaní
prostriedkov a odradiť podvodníkov.
Komisia predložila v roku 2011 viac ako
tucet legislatívnych návrhov alebo nových
iniciatív zameraných na zlepšenie boja proti podvodom, ktoré majú dosah na finančné
prostriedky EÚ.

Súvislosti
Komisia predkladá výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ v súlade s článkom 325 zmluvy, aby poskytla informácie
o opatreniach prijatých v oblasti boja proti
podvodom, ktoré sa dotýkajú finančných
prostriedkov EÚ. Správa obsahuje podrobné údaje o počte údajných a potvrdených
prípadov podvodov, ktoré oznámili členské
štáty v rámci všetkých častí rozpočtu EÚ (t.
j. príjmovej aj výdavkovej). Správa takisto
prispieva k odhaleniu najrizikovejších oblastí, a to pomáha pri prijímaní cielených
opatrení na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej
úrovni.
Okrem údajov o oznámených podvodoch
a nezrovnalostiach, vymáhaní prostriedkov a podávaní správ v členských štátoch
si Komisia navyše každoročne vyberá oblasť, ktorú skúma podrobnejšie. V tomto
roku sa zameriava na politiku súdržnosti.
Zaznamenala zlepšenia vo finančnej kontrole a systémoch riadenia rizika napríklad
v podobe právnych predpisov a usmernení,
ďalej zlepšenie administratívnych postupov a spolupráce medzi vnútroštátnymi
orgánmi v tejto oblasti. Členské štáty však
musia posilniť monitorovanie výsledkov
administratívnych vyšetrovaní a vyšetrovaní trestných činov vrátane vymáhania
vrátenia prostriedkov poskytnutých príjemcovi v rámci politiky súdržnosti.

Viac informácii nájdete tu:
Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm
Správu nájdete tu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm
07/2012
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Životné prostredie
268,4 milióna EUR na 202 nových environmentálnych projektov
Európska komisia schválila financovanie
202 nových projektov v rámci programu
LIFE+, fondu Európskej únie pre životné
prostredie. Projekty sa týkajú akcií v oblasti ochrany prírody, environmentálnej
politiky, zmeny klímy a informovanosti a komunikácie o otázkach životného
prostredia. Celkové investičné náklady na
tieto projekty predstavujú približne 516,5
milióna EUR, z ktorých EÚ poskytne 268,4
milióna EUR.
Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Pri príležitosti 20. výročia
programu LIFE a smernice o biotopoch
s potešením oznamujem, že vysokokvalitné projekty v oblasti životného prostredia
majú trvalú podporu v celej EÚ. Najnovšie
projekty LIFE+ nadväzujú na tendenciu,
ktorá začala pred dvoma desaťročiami
a ktorej zámerom sú inovatívne opatrenia
založené na osvedčených postupoch s cieľom zlepšovania ochrany prírody, životného prostredia a riešenia zmeny klímy.“
V rámci najnovšej výzvy na predkladanie
návrhov, ktorá bola uzatvorená v júli 2011,
Komisia dostala 1 078 žiadostí z 27 členských štátov EÚ. 202 z nich bolo vybraných
na spolufinancovanie prostredníctvom
troch zložiek programu: LIFE+ príroda
a biodiverzita, LIFE+ environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia a LIFE+ informovanosť a komunikácia.

Na tieto vybrané projekty poukazuje príloha k tejto tlačovej správy.
Projekty v rámci LIFE+ príroda a biodiverzita zlepšujú stav ochrany ohrozených
druhov a biotopov. Z 268 doručených
návrhov Komisia vybrala na financovanie
76 projektov, ktoré predložili partnerstvá
zložené z organizácií na ochranu prírody,
orgánov štátnej správy a iných subjektov.
Tieto projekty z 22 členských štátov predstavujú celkovú investíciu vo výške 241,8
milióna EUR, z čoho EÚ poskytne 136
miliónov EUR. 71 projektov sú projekty
Natura, ktoré prispievajú k vykonávaniu
smernice o vtáctve a/alebo smernice o biotopoch a siete Natura 2000. Ďalších päť
projektov sa zaoberá otázkami všeobecne
súvisiacimi s biodiverzitou.
Projekty v rámci LIFE+ environmentálna politika a riadenie v oblasti životného
prostredia sú pilotné projekty prispievajúce k rozvoju inovačných koncepcií politík,
technológií, metód a nástrojov. Zo 607
doručených návrhov Komisia vybrala na
financovanie 113 projektov, ktoré predložili
rozličné súkromné aj verejné organizácie
z daného odvetvia. Víťazné projekty predstavujú celkovú investíciu vo výške 258,4
milióna EUR, z čoho približne 124,4 milióna EUR poskytne EÚ.

zložky programu, ktoré sa priamo zaoberajú zmenou klímy, s celkovým rozpočtom
67,8 milióna EUR. Okrem toho mnoho
ďalších projektov zameriavajúcich sa na iné
otázky bude mať takisto nepriamy vplyv
na emisie skleníkových plynov. Dve ďalšie
dôležité oblasti záujmu sú tematika odpadu,
ktorou sa zaoberá 29 projektov, a tematika
vody, ktorej sa týka 19 zvolených projektov.
Projekty v rámci LIFE+ informovanie
a oznamovanie sprístupňujú informácie
a zlepšujú povedomie o otázkach životného
prostredia, vzdelávajú a zvyšujú informovanosť v záujme prevencie lesných požiarov.
Z 203 doručených návrhov Komisia vybrala
na financovanie 13 projektov, ktoré predložili rozličné verejné aj súkromné organizácie pôsobiace v oblasti prírody a/alebo
životného prostredia. Vybrané projekty
z 9 členských štátov predstavujú celkové
investície vo výške 16,2 milióna EUR,
z čoho EÚ poskytne približne 7,2 milióna.
Chronológia
LIFE+ je európsky finančný nástroj pre
životné prostredie s celkovým rozpočtom
2,143 miliardy EUR na obdobie rokov 2007
– 2013. V rámci programu LIFE+ Komisia každoročne uverejňuje jednu výzvu na
predkladanie návrhov projektov.

Komisia sa bude podieľať viac ako 31,4 miliónom EUR na 23 projektoch v rámci tejto

Ďalšie informácie:
Verejná konzultácia: Premlčacie lehoty pri uplatňovaní nároku na náhradu škody obeťami cezhraničných cestných dopravných
nehôd v EÚ: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm
Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding
Európska komisia – spravodlivosť v občianskych veciach: premlčacie lehoty pri dopravných nehodách:
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Pre podnikateľov

Noc výskumníkov 2012_
Kedy: 28. septembra 2012_

V piatok, 28. septembra 2012, sa uskutoční
v poradí už ôsmy ročník Noci výskumníkov v rámci Európy. Slovensko sa do tejto
iniciatívy zapojí po šiestykrát. Aj tento rok
bude podujatie realizované pod záštitou
ministra školstva, vedy, výskumu a športu,
Dušana Čaploviča.
Keď sa podujatie Noc výskumníkov uskutočnilo v Európe po prvýkrát, v roku 2005,
zapojilo sa do tejto iniciatívy len 15 štátov,
pričom jednotlivých podujatí sa zúčastnilo
približne 20-tisíc ľudí. V minulom roku to

už bolo 33 štátov a viac ako 750-tisíc účastníkov. Tento rok sa ich očakáva opäť viac.
Ústredným motívom tohto projektu je motto „Researchers are among us“, „Vedci sú
medzi nami“. Poslaním projektu je ukázať,
že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným
povolaním, umožniť Vám „nazrieť im cez
plece“, spoznať ich a vidieť výsledky ich
práce.
Ak sa chcete osobne stretnúť s našimi špičkovými vedcami a výskumníkmi, príďte sa
pozrieť na podujatia, ktoré pre Vás pripra-

vili. Vy sami máte príležitosť zistiť, akí sú to
ľudia, čo je predmetom ich skúmania a zároveň zažiť deň a noc plnú zábavy a objavov.
Na Slovensku sa podujatia projektu uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Tatranskej Lomnici.
Viac informácií: http://www.sovva.sk/nocvyskumnika-2012/

Ako predchádzať finančným chybám v projektoch
7. rámcového programu
Seminár 10.10.2012
Organizátor: TC AV CZ, SOVVA, Mendelova univerzita v Brne
Miesto: Mendelova univerzita v Brne, Poslucháreň Q2, budova Q, Zemědělská 1, Brno

Technologické centrum AV ČR v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre
výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)
a Mendelovou univerzitou v Brne organizuje 10.októbra 2102 seminár na tému
„AKO PREDCHÁDZAŤ FINANČNÝM
CHYBÁM V PROJEKTOCH 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU“.
Seminár je súčasťou komunikačnej kampane Európskej komisie s cieľom zvýšiť
povedomie o finančných pravidlách 7RP

a eliminovať tak chyby, ktorých sa účastníci
projektov dopúšťajú.
Cieľová skupina sú finanční manažéri,
ekonómovia, účtovníci ako aj výskumníci,
ktorí majú praktické skúsenosti s riešením
projektov v 7RP!
Na základe požiadavky prednášajúcich je
potrebné zaslať vaše otázky vopred, priamo
v anglickom jazyku, na beno@fp7.sk.
Kapacita seminára je obmedzená. Registrujte sa, prosím, do 30. augusta 2012

alebo do vyčerpania kapacity konferenčnej
miestnosti.
Registrácia: http://geform.tc.cz/geform/
form.aspx?name=finchyby7rp
Pozvánka: www.7rp.sk/fileadmin/
user_upload/dokumenty_na_stiahnutie/Aktuality/Pozvanka_a_
program_10_10_2012_Financne_chyby_v_7RP.pdf
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Pre podnikateľov

Manažment pohľadávok a efektívne
vymáhanie cezhraničných pohľadávok
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania (NARMSP) a Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) si Vás
dovoľujú pozvať na odborný seminár

16:00 - 17:45 Vymáhanie pohľadávok
v prípade cezhraničného konkurzu
JUDr. Branislav Pospíšil, advokát

Manažment pohľadávok a efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok

Program na 7. septembra 2012 (piatok)

Kedy: 6 a 7. septembra 2012
Kde: Kongres Hotel Sitno, Vyhne
PROGRAM
Program na 6. septembra 2012 (štvrtok)
11:30 - 12:00 Registrácia účastníkov
12:00 - 12:10 Prezentácia NARMSP
Marek Jurina, NARMSP
12:15 - 13:00 Cash manažment firmy
v kocke so zameraním na cezhraničné obchodovanie - best practices & časté chyby
13:00 - 13:30 Základné informácie týkajúce sa správy pohľadávok
Ing. Štefan Merjavý, výkonný riaditeľ spol.
Base One, s.r.o.
13:30 – 13:45 Coffee break
13:45 - 14:15 Dopad nedobytných
pohľadávok na hospodárenie a ziskovosť
firmy (príklady z praxe)
Ing. Štefan Merjavý, výkonný riaditeľ spol.
Base One, s.r.o.
14:15 – 15:00 Efektívna správa pohľadávok a záväzkov - plánovanie cash flow
na mesačnej báze, ukážky nesprávneho
pochopenia konceptu, prípadová štúdia
Ing. Štefan Merjavý, výkonný riaditeľ spol.
Baseone,s.r.o.
15:00 – 15:10 Coffee break
15:15 - 16:00 Využitie pohľadávok
z obchodného styku pre získanie krátkodobých finančných zdrojov (faktoring)
a forfaiting
Ing. Milan Hrompa, Bibby Factoring Slovakia, a.s.

17:45 -18:00 Diskusia
18:00

Večera

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov,
ktorí sa nezaregistrovali 06.09.2012
09:00 - 09:45 Cezhraničné pohľadávky
z obchodného styku z účtovného hľadiska:
 Osobitosti cezhraničných pohľadávok
– vplyv meny, vplyv práva
 Vznik pohľadávky z obchodného styku
a jej zobrazenie v účtovníctve – preukázateľnosť
 Fázy existencie pohľadávky u veriteľa,
plnenie pohľadávky dlžníkom, úrok
z omeškania a ďalšie príslušenstvo
pohľadávky, zobrazenie v účtovníctve
 Zánik pohľadávky u veriteľa – rôzne
formy zániku pohľadávky u veriteľa
Ing. Ondrej Baláž, prezident SKAU
09:45 - 10:30 Daňové aspekty domácich
a cezhraničných pohľadávok
Ing. Ondrej Baláž, prezident SKAU
10:30 - 10:45 Coffee break
10:45 - 11:15 Rizikovosť pohľadávok,
náklady na vymáhanie, preceňovanie
a odpis pohľadávok
Ing. Ondrej Baláž, prezident SKAU
11:15 – 12:00 Osobitosti cezhraničných
zmluvných vzťahov (zmluvné podmienky
a nedostatky v zmluvách)
Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD, poradca pre
vymáhanie pohľadávok, ProFin Credit,
s.r.o.
12:00 - 13:00

Obedná prestávka

13:00 – 13:45
Súdne a exekučné
vymáhanie cezhraničných pohľadávok,
predpoklady úspechu, riziko neúspechu
- vysvetlenie postupu vymáhania v SR
a právnej úpravy na úrovni EÚ, s dôrazom na:

a. Nariadenie ES č. 593/2008 o práve
rozhodnom pre zmluvné záväzky
b. Nariadenie ES č. 861/2007 upravujúce
Európske konanie s nízkou hodnotou
sporu (tzn. menej ako 2.000 EUR)
c. Nariadenie ES č. 1896/2006, ktorým
sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze
d. Nariadenie ES č. 805/2004, ktorým sa
vytvára európsky exekučný titul pre
nesporné nároky
e. Smernicu EÚ č. 7/2011 o boji proti neskorým platbám v obchodnom styku
f. iné existujúce inštrumenty na úrovni EÚ
Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD, poradca
pre vymáhanie pohľadávok, ProFin Credit, s.r.o.
13:45 - 15:15
Proces vedúci k efektívnemu vymáhaniu pohľadávok vzniknutých v cezhraničnom obchodovaní
a výhody a nevýhody využitia služieb
spoločnosti vymáhajúcej pohľadávky
a stratégie na úspešné vymáhanie dlhov
Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD, poradca pre
vymáhanie pohľadávok, ProFin Credit,
s.r.o.
15:15 - 15:45
Mimosúdne vymáhanie
cezhraničných pohľadávok (alternatívne
riešenie sporov – mediácia)
Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD, poradca pre
vymáhanie pohľadávok, ProFin Credit,
s.r.o.
15:45 – 16:00

Diskusia

Účasť na seminári je bezplatná. Účasť je
nutné potvrdiť elektronicky cez prihlasovací formulár: https://docs.google.
com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhlWXJZLThFUDdYVVdYUVZGN2toSGc6MA najneskôr do 5. septembra
2012. Včas zaregistrovaným účastníkom
bude zaslaný potvrdzujúci e-mail. Náklady spojené s ubytovaním si hradí každý
účastník samostatne.
Viac na: http://www.enterprise-europe-network.sk/?news/events/3196

Pre študentov a žiakov

Pre študentov
Preamládež
žiakov

Zodpovedná stáž
Kde: Bratislava
Kedy: od septembra 2012
Prihlásiť sa do: 31.08.2012
Vieš, čo sa skrýva pod skratkou CSR? Potom Nadácia Pontis hľadá práve teba. Stáž je určená predovšetkým
študentom sociálnych a ekonomických odborov, masmediálnej komunikácie a žurnalistiky.
Náplň práce bude spočívať predovšetkým v tvorbe článkov na stránku www.zodpovednepodnikanie.sk, rešerš,
preklady z angličtiny a administratívna výpomoc.
Požiadavky na uchádzačov o povinnú prax:
 študenti minimálne 2. ročníka univerzity;
 jazykové znalosti (aktívna znalosť angličtiny je podmienkou);
 štylistické schopnosti, schopnosť práce s textom;
 možnosť vykonávať prax min. 2 dni v týždni, spolu 10-12 hodín týždenne min. 3 mesiace;
 vyplniť túto prihlášku a zaslať ju na pontis@nadaciapontis.sk.

Hľadá sa programový kooridnátor/ka
Kde: Bratislava
Kedy: od októbra
Centrum pre filantropiu ponúka prácu na
pozícii programový koordinátor/ka. Ide
o trvalý pracovný pomer na dobu určitú
– ako zastúpenie počas rodičovskej dovolenky.
Náplňou práce bude administrácia grantových programov realizovaných v spolupráci
s Nadáciou Orange (príprava podkladov
a záverečných správ, konzultácie žiadateľom, komunikácia a monitoring s podporenými žiadateľmi atď.)

Požiadavky na uchádzača:
 Ukončené vysokoškolské vzdelanie
 Záujem o kľúčové oblasti podpory
Nadácie Orange
 Organizačné schopnosti a vysoké
pracovné nasadenie
 Samostatnosť, systematickosť, spoľahlivosť a precíznosť

 Aspoň 1 rok praxe v administratívnej
oblasti
 Skúsenosti a znalosť činnosti mimovládneho sektora a grantového
mechanizmu sú výhodou
Viac na: www.cpf.sk/files/files/Programova%20koordinatorka.pdf

 Znalosť práce s PC (MS Office – osobitne Excel a Word)
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Rôzne

Umenie všetkého druhu v Belgicku
Kde: Genk, Belgicko Kedy: 2014 Prihlásiť sa do: 01.09.2012
Vizuálnym umelcom je určená FLACC
stáž s ubytovaním, pracovným priestorom,
pokrytím cestovných nákladov a malým
produkčným rozpočtom. Vybraní umelci
môžu pracovať aj v miestnej drevárskej či
sklárskej dielni, digitálnom štúdiu alebo
s keramickou pecou.

Stáž je možné absolvovať na 3 mesiace alebo
v rozsahu cca 90 dní medzi januárom 2013
a decembrom 2014.
Viac informácií: http://www.flacc.info/en/
opencall

Tréning v centre európskeho diania
Kde: Brusel, Belgicko
Kedy: 24. -30. september 2012
Prihlásiť sa do: 30.08.2012

Ak ťa zaujíma fungovanie EÚ, nazrieť priamo do bruselskej kuchyne, môžeš prostredníctvom European Movement International
Training Academy. Tréning je jedinečnou
príležitosťou stretnúť profesionálov z európskych inštitúcii ako parlament, komisia, rada, Európska služba pre vonkajšiu
činnosť, Európsky hospodársky a sociálny
výbor, rôzne lobby a neziskové organizácie.

Ak sa chceš dozvedieť viac o fungovaní Európskej únie priamo od zdroja, pošli anglické CV a motivačný list na mljacquemin@
europeanmovement.eu. Prihlásiť sa môžu
mladí ľudia do 30 rokov. Pri registrácii
je potrebné zaplatiť 750€, ktoré zahŕňajú
ubytovanie, stravu a miestnu dopravu. Viac
nájdeš na webe EMI Training Academy
http://www.acad-emi.org/

Europe Direct Trenčín
Informačné centrum o Európskej Únii
cestovanie / práca / podnikanie / štúdium
Europe Direct Trenčín europe.direct@tsk.sk
sídli na Úrade Trenčianskeho
samosprávneho kraja
4. nadzemné podlažie
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

+421 32 65 55 407
www.facebook.com/europedirecttrencin
www.europedirecttrencin.sk

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

