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Európska charta bezpečnosti na cestách (ERSC) je najväčšou platformou občianskej spoločnosti zameranou na 

bezpečnosť na cestách. Do ERSC sa zaviazalo viac ako 3 500 verejných a súkromných subjektov, ktoré vytvorili 

spoločenstvo na zdieľanie odborných znalostí v oblasti akcií a iniciatív v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. 

Táto komunita je úžasným zdrojom na zdôraznenie významu bezpečnosti cestnej premávky v krajinách EÚ i 

mimo nej. 

 

Činnosť našich členov zvýšila povedomie o príčinách dopravných nehôd, pomohla vybudovať kultúru 

bezpečnosti cestnej premávky v celej Európe a vyzdvihla úspešné preventívne opatrenia v oblasti bezpečnosti 

cestnej premávky. Naši členovia publikujú rôznorodé aktivity, vďaka ktorým sa môžu učiť a inšpirovať sa. Môžu 

byť prispôsobené konkrétnym miestam alebo demografickým údajom, aby vytvorili efektívnu stratégiu 

bezpečnosti cestnej premávky pre každú krajinu, mesto alebo obec. 

 

Dôležitosť našich členov 

Naši členovia sú pre ERSC nevyhnutní. Zdieľanie ich poznatkov zohralo významnú úlohu v celoeurópskom úsilí 

o zvýšenie bezpečnosti našich ciest. Spoliehame sa na to, že členovia nahrajú informácie o svojich činnostiach, 

aby mohli ďalej zvyšovať vedomosti o bezpečnosti na cestách a predkladať osvedčené postupy používané na 

splnenie cieľov pri nehodách na cestách. Osvedčené postupy, ktoré idú nad rámec štandardných cieľov, sa 

označia ako dobrovoľné záväzky. 

 

Naši členovia organizujú podujatia, aby podporili spoluprácu a inšpiráciu a podporili ešte silnejšiu kultúru 

bezpečnosti na cestách. Tieto udalosti oslovujú široké spektrum ľudí, s ktorými by sme sami neboli schopní 

kontaktovať, povzbudiť ich, aby hovorili, a dať im miesto, aby bolo možné počuť ich hlas. 

 

Potrebujeme, aby ste sa zúčastnili a pomohli zvýšiť bezpečnosť našich ciest spôsobom, aký by sme si nikdy 

nepredstavovali. 

 

Stať sa členom, signatárom ERSC, je ľahké 

Všetko, čo sa musíte spraviť, je prihlásenie do EÚ a niekoľko podrobností o vás alebo vašej spoločnosti. Ak ešte 

nemáte prihlasovacie údaje do EÚ, je ľahké ich získať a potrebujete iba e-mailovú adresu. Ďalšie podrobnosti 

nájdete nižšie. Celý proces registrácie nebude trvať dlhšie ako päť minút.  

Ako sa zaregistrovať do ERSC 

S existujúcim prihlásením do EÚ 

1. Prejdite na prihlasovaciu stránku ERSC na tejto 

adrese: https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc/ecas_en 

2.  Budete presmerovaní na prihlasovaciu stránku EÚ 

3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo EÚ 

4. Dostanete sa na stránku registrácie nových používateľov ERSC 

5. Vyplňte prázdne políčka (povinné políčka sú označené *) 

6. Po dokončení kliknite na uložiť 

7. Dostanete e-mail s potvrdením, že tím ERSC dostal vašu žiadosť 

8. Tím ERSC vašu žiadosť posúdi 

 

a. Ak sú potrebné ďalšie informácie, dostanete e-mail so žiadosťou o požadované informácie 

 

b. Ak sú tu všetky informácie, dostanete e-mail s potvrdením vášho členstva 

9. Po potvrdení členstva dostanete e-mail s vizuálmi ERSC, ako sú logá a bannery 

mailto:aksr@aksr.sk
http://www.aksr.sk/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
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Bez existujúceho prihlásenia do EÚ 

1. Prejdite na prihlasovaciu stránku EÚ na tejto 

adrese: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Kliknite na vytvoriť účet. Ak chcete migrovať svoj existujúci účet ERSC, použite rovnakú e-mailovú 

adresu 

3. Budete presmerovaní na stránku registrácie do EÚ 

4. Vyplňte prázdne políčka 

5. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov a začiarknite políčko 

6. C lick vytvoriť účet 

7. Dostanete potvrdzovací e-mail 

8. Kliknite na odkaz uvedený v e-maile 

9. Budete presmerovaní na stránku s vytvorením nového hesla 

10. Do prázdnych polí zadajte heslo podľa vášho výberu 

11. Kliknite na tlačidlo Odoslať 

12. Prejdite do sekcie „S existujúcim prihlásením do EÚ“ vyššie 

  

Ak máte ťažkosti s vytvorením prihlásenia do EÚ, navštívte stránku pomocníka s prihlásením do EÚ tu  

  

Ako môže existujúci člen ERSC prejsť na prihlásenie do EÚ? 

Ak vaše prihlásenie do EÚ používa rovnakú e-mailovú adresu ako váš existujúci účet ERSC, váš účet bude 

automaticky migrovaný 

Ak vaše prihlásenie do EÚ používa inú e-mailovú adresu, môžete buď: 

a. Vytvorte nové prihlásenie do EÚ pomocou svojej e-mailovej adresy ERSC a môžete pokračovať v používaní 

svojho existujúceho účtu ERSC alebo; 

b. Vytvorte nový účet ERSC s vašimi existujúcimi prihlasovacími údajmi do EÚ a deaktivujeme váš starý účet 

ERSC. Z dôvodu obmedzení GDPR nemôžeme zmeniť podrobnosti o existujúcich účtoch ERSC. Ak si želáte 

získať prístup k svojim predchádzajúcim záväzkom, kontaktujte technickú podporu na adrese: ERSC-

helpdesk@ricardo.com, aby sme vám ju mohli poslať. 

 

 

Ak potrebujete poradiť, alebo konzultovať, napíšte nám na: aksr@aksr.sk  

 

Váš národný koordinátor 

 

Autoklub Slovenskej republiky  
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