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>Vaša Európa
Vaša Európa poskytuje širokú škálu informácií o vašich
právach v EÚ:

youreurope.eu

Vaša Európa – Poradenstvo v skratke
• Každoročne viac než 17 000 otázok a odpovedí.
Právni experti v rámci služby Vaša Európa – Poradenstvo:
• bezplatne odpovedajú na vaše otázky do jedného týždňa,
• poskytujú osobné a na mieru šité poradenstvo o vašich
právach v EÚ,
• odpovedajú jasným a ľahko zrozumiteľným jazykom,

Vaša Európa poskytuje informácie a rady týkajúce sa
vašich práv v EÚ v týchto oblastiach:
• Cestovanie

• Zdravie

• Práca a dôchodok

• Rodina

• Vozidlá

• Nakupovanie

• Život v zahraničí

• Podnikanie

• v prípade potreby vás odkážu na ďalšie možnosti pomoci,
• túto službu poskytujú vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

europa.eu/youreurope/citizens/help/

• Vzdelávanie a mládež

Pomoc a
poradenstvo
týkajúce sa
vašich práv
v EÚ
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Vnútorný trh
a služby

> Chcete žiť, pracovať, študovať,
cestovať alebo podnikať v inej
krajine EÚ?
> Chcete sa dozvedieť viac o
svojich právach v EÚ?
> Potrebujete bezplatnú,
nezávislú a rýchlu odbornú
radu?

>Vaša Európa –
Poradenstvo
Vaša Európa – Poradenstvo odpovedá na otázky o vašich
osobných právach v EÚ:

youreuropeadvice.eu

Pýtajte sa – dostanete radu šitú na mieru
Ak potrebujete osobné poradenstvo o vašej konkrétnej situácii,
môžete zaslať otázky týkajúce sa vašich práv v EÚ na Vaša
Európa – Poradenstvo:
> Online:

europa.eu/youreurope/citizens/help/
Na položenie otázky použite uvedený
formulár.
> Telefonicky:
Zavolajte na Europe Direct, všeobecnú informačnú službu EÚ,
na číslo

00 800 6 7 8 9 10 11
Volania sú bezplatné, ak voláte kdekoľvek z EÚ.

Aké sú hlavné témy, na ktoré sa možno
pýtať v rámci služby Vaša Európa –
Poradenstvo?
Ako dostanete odpoveď na svoju otázku?
Môžete si vybrať, či chcete dostať odpoveď e-mailom alebo
telefonicky – vždy v jazyku podľa vášho výberu.

Kto môže využiť službu Vaša Európa –
Poradenstvo?
Na túto službu sa môžete obrátiť, ak máte otázku týkajúcu sa
vašich práv v EÚ a ak:

• Sociálne zabezpečenie: otázky o nároku na dôchodok,
rodinných príspevkoch, dávkach v nezamestnanosti.
• Vozidlá: zaevidovanie alebo kúpa vozidla v inej krajine EÚ,
vodičské preukazy.
• Víza: schengenské a iné víza pre ľudí z krajín mimo EÚ.
• Miesto pobytu: právo žiť v inej krajine EÚ, súvisiace
formálne požiadavky.
• Práca: uznávanie odborných kvalifikácií a diplomov,
vysielanie ľudí na prácu v zahraničí.
• Dane: v ktorej krajine musíte platiť dane?

• ste občanom krajiny EÚ alebo EHP,
• ste členom rodiny občana EÚ,
Iné
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•n
 ie ste občanom EÚ, ale domnievate sa, že máte práva v EÚ,
• váš podnik má sídlo v EÚ.
Službu Vaša Európa – Poradenstvo financuje Európska
komisia. Poskytuje ju viac ako 60 nezávislých právnych
expertov vo všetkých krajinách EÚ. Majú hlboké vedomosti
o práve EÚ a o jeho uplatňovaní v jednotlivých členských
štátoch EÚ. Takisto poznajú administratívne postupy vo
svojich krajinách.
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