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Slovak Telecom: 
0800 103 104

Orange Slovensko: 38 76

vám povieme, ak zavoláte
na bezplatnú infolinku
vám povieme, ak zavoláte
na bezplatnú infolinku
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Orange Slovensko: 38 76



0905 387 638

Orange Slovensko 3876

Slovak Telecom 0800 103 104

00 800 6 7 8 9 10 1100 800 6 7 8 9 10 11 
(bezplatne pre volania z pevnej linky)

EEUURROOPPEE DDIIRREECCTT je bezplatná informaãná
sluÏba vo v‰etk˘ch úradn˘ch jazykoch EÚ,
teda aj po slovensky.  Dozviete sa v‰eobecné
informácie o záleÏitostiach t˘kajúcich sa
Európskej únie a európskej politiky, ako aj
o va‰ich právach a príleÏitostiach ako obãanov
EÚ a moÏnostiach ich vyuÏitia. V prípade
‰pecifick˘ch otázok vás sluÏba odkáÏe na
najlep‰ie zdroje informácií na európskej,
národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni.
MôÏete si bezplatne objednaÈ informaãné
príruãky a letáky o va‰ich právach v EÚ
a jednotnom trhu. 

Otázky môÏete zadaÈ aj ee--mmaaiilloomm na
hhttttpp::////eeuurrooppaa..eeuu..iinntt//eeuurrooppeeddiirreecctt

Partneri informaãného servisu vlády SR 
o Európskej únii

Slovak Telecom 0800 103 104 
(bezplatne pre volania z pevnej linky)

Orange Slovensko 3876
(bezplatne pre volania zo siete Orange Slovensko)

0905 387 638 
(spoplatnené ãíslo pre volania z in˘ch 
mobiln˘ch sietí)  

v pracovn˘ch dÀoch od 8.00 do 18.00 hod. 

Dozviete sa praktické informácie k rôznym
témam, napr. práca a podnikanie v EÚ, nové
eurodoklady, dovoz a v˘voz tovaru, podmienky
zdravotného poistenia, povolenia k pobytu,
uznávanie vzdelania a odborn˘ch kvalifikácií.

V ãase neprítomnosti informátorov mimo pracovn˘ch hodín je
pre volajúcich k dispozícii automatické poskytovanie informácií
podºa jednotliv˘ch tém.

Va‰e otázky môÏete zadaÈ aj ee--mmaaiilloomm na
wwwwww..eeuurrooiinnffoo..ggoovv..sskk v sekcii PPoorraaddÀÀaa..
OdpovedaÈ Vám bude tím Ïurnalistov
a odborníkov na Európsku úniu.

Informácie o Európskej únii môÏete získaÈ aj
osobne v EEUURROO IINNFFOO CCEENNTTRREE na
·tefánikovej ulici ã. 2 v Bratislave v pracovn˘ch
dÀoch od 8.00 do 18.00 hod.

Máte otázky 
o Európskej únii?

Máte otázky 
o Európskej únii?

Máte otázky 
o Európskej únii?

Máte otázky 
o Európskej únii?

VVoollaajjttee EEuurroo IInnffoo lliinnkkyy::

PPíí‰‰ttee

PPrrííììttee
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nájdete 
na internete
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na internete


