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1. New concepts
URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_2f00dd5a

oznamovanie nekalých praktík

0431 politika a bezpečnosť verejnosti

c_39046afb

transatlantické vzťahy

0806 medzinárodná politika

c_47ea173d

po skončení studenej vojny

0816 medzinárodná rovnováha

c_4e75f061

informačná vojna

0816 medzinárodná rovnováha

c_7cbc24fd

povojnové obdobie

0816 medzinárodná rovnováha

c_959c23de

budovanie štátu

0816 medzinárodná rovnováha

c_99e6dc30

cyperská otázka

0816 medzinárodná rovnováha

c_9104c45f

ručné zbrane

0821 obrana

c_047e5912

Európsky orgán pre bankovníctvo

1006 inštitúcie EÚ a európska verejná služba

c_4768a12e

Orgán európskych regulátorov pre elektronické 1006 inštitúcie EÚ a európska verejná služba
komunikácie

c_8a658bb0

Európska agentúra na prevádzkové riadenie
1006 inštitúcie EÚ a európska verejná služba
rozsiahlych informačných systémov v priestore
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

c_96124aaf

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

1006 inštitúcie EÚ a európska verejná služba

c_e9845504

Európska škola verejnej správy

1006 inštitúcie EÚ a európska verejná služba

c_f5ed5adb

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 1006 inštitúcie EÚ a európska verejná služba
poistenie zamestnancov

c_70c441cc

transpozičný deficit

1011 právo Európskej únie

c_777eba81

Zmluva o stabilite, koordinácii a správe

1011 právo Európskej únie

c_1c478aa5

reštriktívne opatrenie EÚ

1016 budovanie Európy

c_2212c2c4

viacúrovňové riadenie

1016 budovanie Európy

c_2e08d60f

civilná misia EÚ

1016 budovanie Európy

c_6547ccb7

Východné partnerstvo

1016 budovanie Európy

c_fd848a9f

francúzsko-nemecké vzťahy

1016 budovanie Európy

c_4d5b6dbd

makrofinančná pomoc

1021 financie EÚ

c_4e3beee2

Európsky námorný a rybársky fond

1021 financie EÚ

c_7afb6cd4

zvykové právo

1206 pramene a odvetvia práva

c_471a61cf

digitálna zmluva

1211 občianske právo

c_7546272f

krádež totožnosti

1216 trestné právo

c_0f3b8370

kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu

1221 súdnictvo

c_6496f5ea

prechodné súdnictvo

1221 súdnictvo

c_558c1e00

rodová identita

1236 práva a slobody

c_b19d7503

uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti

1236 práva a slobody

c_2a1a9fdc

Európska územná spolupráca

1616 regióny a regionálna politika

c_a62dbeba

verejné statky

2026 spotreba

c_f2c7a2f7

ekologická certifikácia

2031 marketing

c_062f6587

Európsky mechanizmus pre stabilitu

2406 menové vzťahy

c_20fde7af

medzibankový trh

2411 menová ekonómia

c_2d0e694e

Hospodársky a finančný výbor

2411 menová ekonómia

c_6cfce4be

správa hospodárskych záležitostí (EÚ)

2411 menová ekonómia

c_d1f03d01

Eurosystém

2411 menová ekonómia

c_14d71455

súkromný kapitál

2416 menové a finančné inštitúcie

c_7f2d2214

fond PKIPCP

2416 menové a finančné inštitúcie

c_896e199b

úverový rating

2416 menové a finančné inštitúcie

c_9ffe3bdc

hedgeový fond

2416 menové a finančné inštitúcie

c_dcc650ef

alternatívny investičný fond

2416 menové a finančné inštitúcie
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_dd52c1e9

dôchodkový fond

2416 menové a finančné inštitúcie

c_ee45cd99

štátny investičný fond

2416 menové a finančné inštitúcie

c_18180cde

opčná zmluva

2421 voľný pohyb kapitálu

c_3e6af2e7

finančná stabilita

2421 voľný pohyb kapitálu

c_834b57c4

nebanková úverová činnosť

2421 voľný pohyb kapitálu

c_8f89faac

finančný dohľad

2421 voľný pohyb kapitálu

c_a18525ab

finančný derivát

2421 voľný pohyb kapitálu

c_a3b85311

Európsky výbor pre systémové riziká

2421 voľný pohyb kapitálu

c_e749c083

platobný systém

2421 voľný pohyb kapitálu

c_10aa91c7

islamské financovanie

2426 financovanie a investície

c_34242feb

hra on-line

2826 spoločenský život

c_67699417

zdravotná turistika

2826 spoločenský život

c_d6ede0c7

politika EÚ v oblasti športu

2826 spoločenský život

c_e2de1ffd

elektronická hra

2826 spoločenský život

c_57946f1a

náboženský symbol

2831 kultúra a náboženstvo

c_e9ccc5a7

heraldika

2831 kultúra a náboženstvo

c_28750470

choroba prenášaná potravinovým reťazcom

2841 zdravie

c_31da5694

elektronické zdravotníctvo

2841 zdravie

c_6f563894

liek na zriedkavú chorobu

2841 zdravie

c_7951978e

rezíduum lieku

2841 zdravie

c_7dda56e2

antimikrobiálna rezistencia

2841 zdravie

c_8c634c9b

referenčné laboratórium EÚ

2841 zdravie

c_cbdf29ef

zriedkavá choroba

2841 zdravie

c_243b7be2

otvorené vzdelávacie zdroje

3216 organizácia školstva

c_25ddd844

komiks

3221 dokumentácia

c_40f54e0c

metaúdaje

3221 dokumentácia

c_cdec6719

fotografia

3221 dokumentácia

c_25fe24f4

mobilná komunikácia

3226 komunikácia

c_324b44f1

sociálne médiá

3226 komunikácia

c_a17a2156

sémantický web

3226 komunikácia

c_04ae3ba8

bezpečnosť informačných systémov

3236 informačná technológia a spracovanie
údajov

c_406ad4cc

riadenie rizík

4021 manažment

c_0e4239f5

finančný audit

4026 účtovníctvo

c_441fb0c4

audit zhody

4026 účtovníctvo

c_b3d1a308

audit výkonnosti

4026 účtovníctvo

c_2efea99f

zosúladenie pracovného a súkromného života

4416 organizácia práce a pracovné podmienky

c_9a27a573

námorné navádzacie služby

4806 dopravná politika

c_b3e9d826

ľahké vozidlo

4816 pozemná doprava

c_52792cef

Jednotné európske nebo

4826 letecká a kozmická doprava

c_681e6d24

bezpilotné lietadlo

4826 letecká a kozmická doprava

c_c8c80a5b

bezpečnostná ochrana letectva

4826 letecká a kozmická doprava

c_ea3f5ed2

lietadlo ľahšie ako vzduch

4826 letecká a kozmická doprava

c_165899a6

environmentálny priemysel

5206 ekologická politika

c_98d1408a

vodná politika

5206 ekologická politika

c_bb1a60eb

environmentálne náklady

5206 ekologická politika

c_d8ba2fe4

politická ekológia

5206 ekologická politika

c_0e092eaf

vodný ekosystém

5211 prírodné prostredie
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_1c2d26cf

Barentsovo more

5211 prírodné prostredie

c_25e0bb6d

termálna voda

5211 prírodné prostredie

c_3897ba70

sladkovodný ekosystém

5211 prírodné prostredie

c_9055e9e1

podzemný ekosystém

5211 prírodné prostredie

c_93670e37

krasová oblasť

5211 prírodné prostredie

c_d701b19c

škodca

5211 prírodné prostredie

c_be0de7b7

vystavenie žiareniu

5216 poškodzovanie životného prostredia

c_623f2583

lastúrniky

5641 rybárstvo

c_8702d5f7

udržateľné rybárstvo

5641 rybárstvo

c_cb1ce6ff

príjmy z rybolovu

5641 rybárstvo

c_16b63d4f

funkčná potravina

6026 potraviny

c_315af034

lodné palivo

6616 ropný priemysel

c_ece9dd5b

bridlicový plyn

6616 ropný priemysel

c_804a9afe

povolenie na priemyselnú činnosť

6806 priemyselné štruktúry a politika

c_b9c60592

vzácne zeminy

6811 chémia

c_049691c5

Sisacko-moslavinská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_070e15e7

Brodsko-posavinská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_095c8a84

Požežsko-slavónska župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_14e0ae65

Splitsko-dalmátska župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_23635024

Záhrebská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_412ed48a

Karlovacká župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_46e54685

Jadranské Chorvátsko

7211 regióny členských štátov EÚ

c_496cee2d

Viroviticko-podravinská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_6acbfd25

chorvátske regióny

7211 regióny členských štátov EÚ

c_7a080afd

Istrijská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_7d7c383b

Šibenicko-kninská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_82778b62

Varaždinská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_a5c15adc

Vukovarsko-srijecká župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_b4cffbee

Primorsko-gorskokotarská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_cf9e250b

Osijecko-baranjská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_d3db05e6

Záhreb

7211 regióny členských štátov EÚ

c_d4ca9a6c

Kontinentálne Chorvátsko

7211 regióny členských štátov EÚ

c_dffba30e

Krapinsko-zagorská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_e300778f

Dubrovnicko-neretvanská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_e4bfb3bb

Medimurská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_eb3ada47

Licko-senjská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_ec0f4970

Bjelovarsko-bilogorská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_f9143718

Koprivnicko-križevecká župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_fee7acae

Zadarská župa

7211 regióny členských štátov EÚ

c_964c9649

krajiny BRICS

7231 ekonomická geografia

c_6e703074

arabský svet

7236 politická geografia

c_789ead37

svet

7236 politická geografia

c_b605a1d4

Rada pre ľudské práva

7606 Organizácia Spojených národov

c_acf7832d

Cariforum

7616 mimoeurópske organizácie

c_ce38fff4

Únia juhoamerických národov

7616 mimoeurópske organizácie

c_7bf10a38

Medzinárodná agentúra pre energiu z
obnoviteľných zdrojov

7621 svetové organizácie

c_9fe65404

Medzinárodná akadémia pre boj proti korupcii

7621 svetové organizácie
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URI
c_a02d5941

Preferred terms
G20

Microthesaurus label
7621 svetové organizácie

2. Update of preferred terms
URI
1971
2894
3666
3751
3913
3980

Old value

New value

Microthesaurus

4074

elektronický transfer peňažných prostriedkov
výročná správa
Európska ochranná známka
schéma dôchodkového zabezpečenia
rovnaké práva mužov a žien
žiadosť Súdnemu dvoru ES o predbežné
rozhodnutie
prevencia pred rizikami

4180
4281
5118

sídlo inštitúcie Spoločenstva
zásoby Spoločenstva
miestny poslanec

5153
5653
5726
5762
5788

špekulatívne prostriedky
Róm
označenie zhody ES
rozhodovací orgán
SZBP

5824
5837
5930

projekt európskeho záujmu
žaloba na zrušenie rozhodnutia orgánu ES
autonómne územie Palestína

6112

spongiformná encefalopatia hovädzieho dobytka bovinná spongiformná
encefalopatia
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu
Úrad Európskej únie pre
1006
duševné vlastníctvo
prenos informácií
výmena informácií
3231
EBOP
spoločná bezpečnostná a
1016
obranná politika
potravinový doplnok
výživový doplnok
6026
zakladateľský kapitál
kapitál v ranom štádiu
2426
Hovedstaden
Hovedstaden (región)
7211
Midtjylland
Midtjylland (región)
7211
Nordjylland
Nordjylland (región)
7211
Sjælland
Sjælland (región)
7211
Syddanmark
Syddanmark (región)
7211
Europsky fond na prisposobenie sa globalizacii Európsky fond na prispôsobenie 4406
sa globalizácii
vyhostenie
odsun
1216

6128
616
6709
6789
6902
8279
8280
8281
8282
8283
8549
950

elektronické peniaze
správa o činnosti
ochranná známka EÚ
dôchodkový plán
rodová rovnosť
prejudiciálne konanie

2411
3221
6416
2836
1236
1221

prevencia environmentálnych
rizík
sídlo inštitúcie
zásoby EÚ
zástupca miestneho a
regionálneho orgánu
špekulatívny kapitál
Rómovia
označenie zhody CE
rozhodovací orgán (EÚ)
spoločná zahraničná a
bezpečnostná politika
projekt spoločného záujmu
žaloba o neplatnosť (EÚ)
Palestína

5206
0431
6406
0436
2421
2821
6411
1006
1016
1016
1221
7226
7231
5631

3. New non preferred terms
URI

Preferred terms

1002

dlhodobé financovanie

1034
1252

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
homologácia

1410

strojárstvo

New value
EDIF
dlhodobý investičný fond
európsky dlhodobý investičný
fond
dlhodobá investícia
MAAE
certifikácia kvality
osvedčenie o zhode
osvedčenie o kvalite
projektovanie strojov
mechanické inžinierske
projektovanie

Microthesaurus
2426

7621
6411

6821
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URI

Preferred terms

1464
1501
1696
1787

európska integrácia
Irán
softvér
trh s termínovanými obchodmi

1790
1799

spotový trh
devízový trh

1810
1846
1856
1971

verejná zákazka
všeobecné strojárstvo
veterinárna medicína
elektronické peniaze

2008

európske hnutie

2098

obligácia

2173

spoločná organizácia trhov

2220

platba v rámci EÚ

227
2492
2531
2700
272

družstvo
archívy
kontaminácia potravy
disciplinárne konanie
náklady znečisťovania

2894

správa o činnosti

2929

vzájomné sociálne poistenie

294

swapové dojednanie

3027
3033

počítačová kriminalita
počítačové pirátstvo

3059
3080

poverenie na hlasovanie
novoindustrializovaná krajina

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

zjednotenie Európy
1016
Iránska islamská republika
7236
vývoj softvéru
3236
finančná budúcnosť
2421
forward
futures
futurita
forwardový trh
hotovostný trh
2421
forexový trh
2411
FX trh
verejné obstarávanie
2006
opravy a údržba vozidla
6821
veterinárna chirurgia
5631
charge karta
2411
debetná karta s odloženým
debetovaním
elektronická peňaženka
peňažná karta
platba elektronického
peňažníctva
európska myšlienka
1016
európsky federalizmus
paneurópske hnutie
proeuópske hnutie
európanstvo
trh s dlhopismi
2421
dlžobný úpis
jednotná SOT
5606
jednotná spoločná organizácia
trhov
SOT
TARGET2
2411
platba v rámci Spoločenstva
transakcia v rámci Eurosystému
Transeurópsky automatizovaný
expresný systém hrubého
zúčtovania platieb v reálnom
čase
družstevný podnik
4016
riadenie záznamov
3221
potravinový kontaminant
5216
disciplinárne opatrenie
0436
náklady na škody spôsobené 5206
životnému prostrediu
náklady na poškodenie zdravia
výročná správa
3221
výročná správa o činnosti
združenie vzájomného poistenia 2836
vzájomná organizácia
swap pasív
2421
swapy aktív
menový swap
kyberkriminalita
3236
softvérové pirátstvo
3236
hacking
delegovanie hlasovacieho práva 0426
EAGLEs
1611
priemyselne sa rozvíjajúca
krajina
priemyselne sa rozvíjajúce
krajiny
rozvíjajúca sa ekonomika
rozvíjajúce sa a rýchlo rastúce
ekonomiky
priemyselne sa rozvíjajúca
ekonomika
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URI

Preferred terms

3140

ekologické monitorovanie

3248

elektronické bankovníctvo

3299
3336

vnútorný trh
automatická hra

3449

devízové rezervy

3477
3666

poistenie proti škode
ochranná známka EÚ

3667
3674
3751

experimenty na zvieratách
investičný príjem
dôchodkový plán

3862

správna pokuta

3866

postih (EÚ)

3913

rodová rovnosť

3980

prejudiciálne konanie

4061

dejiny Európy

4075
4195

prírodné riziko
investičná spoločnosť

4281

zásoby EÚ

433

zahraničná mena

441001

výkonná agentúra

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

EMAS
5206
systém ekologického riadenia a
auditu
online bankovníctvo
2416
internetbanking
jednotný trh EÚ
1016
výherný prístroj
2826
hrací automat
devízová rezerva
2406
rezerva v cudzích menách
neživotné poistenie
2431
ochranná známka Európskej
6416
únie
Európska ochranná známka
testovanie na zvieratách
6416
návratnosť kapitálu
2426
dávkový plán
2836
schéma dôchodkového
zabezpečenia
administratívne reštriktívne
0436
opatrenie
penále EÚ
1011
peňažná sankcia EÚ
sankčná platba
politika EÚ v oblasti udeľovania
pokút
rovnaké práva mužov a žien
1236
rovnosť medzi ženami a mužmi
rovnosť žien a mužov
návrh na začatie prejudiciálneho 1221
konania (EÚ)
prejudiciálny návrh (EÚ)
žiadosť Súdnemu dvoru ES o
predbežné rozhodnutie
Schumanov plán
1016
dejiny EU
Schumanova deklarácia
riziko prírodnej katastrofy
5206
investičná spoločnosť s
2416
premenlivým základným imaním
investičný fond
investičný podnik
podielový fond
spoločnosť kolektívneho
investovania
spoločný investičný fond
správca aktív
správca fondu
subjekt kolektívneho
investovania
uzavretý investičný fond
združený fond
otvorený investičný fond
zásoby Spoločenstva
6406
zásoby Európskej únie
devíza
2411
cudzia mena
Chafea
1006
INEA
Výkonná agentúra pre inovácie
a siete
Výkonná agentúra pre malé a
stredné podniky
Výkonná agentúra pre
spotrebiteľov, zdravie,
poľnohospodárstvo a potraviny
EASME
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URI

Preferred terms

4463

prevoditeľný cenný papier

4492

prevod podniku

451486

Južný Sudán

451912
4605
4642
4646
4669

4731
4795
4834
5118
5153
5157
5159

5166
5181
5312

55
5511
5558

5573

5653
5682

5734
5751
5762
5788
5824
5837
5930

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

komerčný cenný papier
depozitný certifikát
odkúpenie podniku vlastným
manažmentom
Juhosudánska republika

2411
4006

7236
7616
Bonaire, Svätý Eustach a Saba
Karibská časť Holandska
7216
7241
preferenčná dohoda
preferenčná obchodná dohoda 2006
trhová kapitalizácia
trhové ocenenie
2421
trh SPP
cenné papiere
prevoditeľný cenný papier
2421
priamy predaj
maloobchodný predaj priamo 2031
domov
osobný predaj
podomový predaj
predaj priamo domov
predajné podujatia
predajné akcie
úverový transfer
úhrada
2411
priamy úver
investičná banka
investičné bankovníctvo
2416
úradná budova
verejná budova
2846
zástupca miestneho a regionálneho orgánu
miestny poslanec
0436
špekulatívny kapitál
trh špekulatívneho kapitálu
2421
horúce peniaze
rizikový kapitál
fond rizikového kapitálu
2421
podnikateľský anjel
materstvo
pôrod
2806
tehotenstvo
tehotná žena
zábavný park
ihrisko
2826
ochrana údajov
bezpečnosť osobných údajov 3236
európsky symbol
európska hymna
1016
európska vlajka
európsky rok
európsky znak
európska známka
finančné účtovníctvo
obchodné účtovníctvo
4026
finančné výkazníctvo
komitológia
postup výboru
1011
COSAC
Konferencia parlamentných
0421
výborov pre záležitosti Únie z
parlamentov Európskej únie
označenie produktu
identifikácia látky
2026
identifikácia výrobku
označenie výrobku
Rómovia
Róm
2821
ekonomický nástroj ochrany životného prostredia hospodársky nástroj na ochranu 5206
životného prostredia
trhovo orientovaný nástroj
politiky životného prostredia
trhovo orientovaný nástroj na
tvorbu politiky v oblasti životného
prostredia
veterinárne liečivá
veterinárny liek
2841
liek na veterinárne použitie
kombinovaná nomenklatúra
KN
2011
rozhodovací orgán (EÚ)
riadiaci výbor (EÚ)
1006
rada guvernérov (EÚ)
spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
SZBP
1016
projekt spoločného záujmu
projekt európskeho záujmu
1016
vyhlásenie európskeho záujmu
žaloba o neplatnosť (EÚ)
žaloba na zrušenie rozhodnutia 1221
orgánu ES
Palestína
autonómne územie Palestína 7226
7231
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URI

Preferred terms

5969
602
6048

Čína
sladká voda
poľnohospodársky výbor (EÚ)

6052

potravinárske aditívum

61
6112

účet
bovinná spongiformná encefalopatia

6128

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

616
6396
6557
6709

výmena informácií
environmentálna ekonomika
domáce násilie
spoločná bezpečnostná a obranná politika

6753

prevzatie spoločnosti kúpou

6789

výživový doplnok

6902

kapitál v ranom štádiu

6905

vylúčenie zo štúdia

73

strednodobá finančná pomoc

7363
8409

grafická ilustrácia
euroskepticizmus

8453

elektronický dôkaz

926

poľnohospodársky prebytok

933

finančný rok

950

odsun

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

Čínska ľudová republika
7231
sladkovodné prostredie
5211
Riadiaci výbor pre spoločnú
5606
organizáciu poľnohospodárskych
trhov
technická doplnková látka
6036
senzorická doplnková látka
finančný účet
4026
spongiformná encefalopatia
5631
hovädzieho dobytka
EUIPO
1006
Úrad pre harmonizáciu
vnútorného trhu
prenos informácií
3231
ekologické hospodárstvo
5206
násilie medzi manželmi
2826
EBOP
1016
SBOP
inštitucionálne odkúpenie
4006
podielov
management buy-in
odkúpenie podielov vedením
spoločnosti
účelové odkúpenie
potravinový doplnok
6026
doplnok výživy
investície v ranom štádiu
2426
zakladateľský kapitál
zárodkový kapitál
osoba, ktorá predčasne ukončila 3206
školskú dochádzku
predčasné ukončenie školskej
dochádzky
predčasné ukončenie štúdia
pomoc na podporu platobnej
1021
bilancie
finančná asistencia
grafické zobrazenie
3221
eurofóbia
1016
euroskeptik
digitálna forenzná analýza
1221
počítačová forenzná analýza
prebytok na poľnohospodárskom 5611
trhu
prebytok poľnohospodárskych
výrobkov
účtovný rok
2441
rozpočtový rok
vyhostenie
1216
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4. Available distribution formats
EuroVoc is available in the following distribution formats:
• XML
• SKOS-Core
• SKOS-AP-EU (rich RDF format developed by the Publications Office)

5. Contact
This EuroVoc version can be consulted on the EuroVoc website:
http://eurovoc.europa.eu/.
If you have any questions or feedback concerning this publication, you can contact us
at the following address:
Publications Office of the European Union
Dissemination and Reuse Directorate
Documentary Management and Metadata Unit
Standardisation and Registry of Metadata Section
FISR 04/407
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Luxembourg
Phone:
Fax:
E-mail:

+352 292942001
+352 292944090
EUROVOC@publications.europa.eu
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