
Európska charta bezpečnosti cestnej premávky (ERSC) je najväčšou platformou občianskej 
spoločnosti zameranou na bezpečnosť cestnej premávky. K ERSC sa zaviazalo viac ako 3 500 
verejných a súkromných subjektov, ktoré tvoria spoločenstvo na výmenu odborných znalostí v 
oblasti opatrení a iniciatív v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Toto spoločenstvo je úžasným 
zdrojom informácií, ktorý poukazuje na dôležitosť bezpečnosti cestnej premávky v krajinách EÚ i 
mimo nej. 

Činnosť našich členov zvýšila povedomie o príčinách dopravných nehôd, pomohla vybudovať kultúru 
bezpečnosti na cestách v celej Európe a poukázala na úspešné preventívne opatrenia v oblasti 
bezpečnosti na cestách. Naši členovia zverejňujú rôznorodé aktivity, z ktorých sa môžete poučiť a 
inšpirovať. Tie sa dajú prispôsobiť konkrétnym lokalitám alebo demografickým podmienkam a 
vytvoriť tak účinnú stratégiu bezpečnosti cestnej premávky pre každú krajinu, mesto alebo obec. 

Význam našich členov 
Naši členovia majú pre ERSC zásadný význam. Zdieľanie ich poznatkov zohráva významnú úlohu v 
celoeurópskom úsilí o zvýšenie bezpečnosti našich ciest. Spoliehame sa na to, že členovia budú 
posielať informácie o svojich aktivitách, aby sa ďalej rozširovali poznatky o bezpečnosti na cestách a 
predkladali osvedčené postupy používané na dosiahnutie cieľov v oblasti nehodovosti na cestách. Tie 
osvedčené postupy, ktoré idú nad rámec štandardných cieľov, budú zvýraznené ako dobrovoľné 
záväzky. 

Naši členovia organizujú podujatia na podporu spolupráce a inšpirácie, čím podporujú ešte silnejšiu 
kultúru bezpečnosti na cestách. Tieto podujatia oslovujú široký okruh ľudí, ktorých by sme sami 
nedokázali kontaktovať, povzbudzujú ich, aby sa vyjadrili, a poskytujú im priestor, aby ich hlas bolo 
počuť. 

Potrebujeme, aby ste sa zapojili a pomohli zvýšiť bezpečnosť na našich cestách spôsobom, ktorý by 
sme si nikdy nevedeli predstaviť. 

Ako sa zaregistrovať na ERSC 
S existujúcim prihlásením do EÚ 

1. Prejdite na domovskú stránku ERSC tu: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/ 
2. Kliknite na tlačidlo Prihlásenie v pravom hornom rohu obrazovky 
3. Budete presmerovaní na prihlasovaciu stránku EÚ 
4. Zadajte svoju e-mailovú adresu EÚ a heslo 
5. Budete presmerovaní na stránku registrácie nového používateľa ERSC 
6. Vyplňte prázdne políčka vo svojom profile (povinné políčka sú označené *) 
7. Po dokončení kliknite na tlačidlo uložiť 
8. Tím ERSC preskúma vašu žiadosťa 

.  
Ak sú potrebné ďalšie informácie, dostanete e-mail s výzvou na doplnenie profilu  
b. Ak sú všetky informácie v poriadku, vaše členstvo bude potvrdené 

9. Po potvrdení vášho členstva dostanete uvítací e-mail s odkazom na vizuály ERSC, ako sú logá a 
bannery (upozorňujeme, že bez úplného profilu nebudete môcť zdieľať obsah na webovej lokalite ani 
mať prístup k vizuálom). 

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 tlačidlo Vytvoriť konto 

3. Ak chcete migrovať svoje existujúce konto ERSC, použite rovnakú e-mailovú adresu 
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4. Budete presmerovaní na stránku registrácie EÚ 

5. Vyplňte prázdne políčka 

6. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov a zaškrtnite políčko 

7. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť konto 

8. Dostanete potvrdzujúci e-mail 

9. Kliknite na odkaz uvedený v e-maile 

10. Budete presmerovaní na stránku vytvorenia nového hesla 

11. Do prázdnych políčok zadajte heslo podľa vlastného výberu 

12. Kliknite na tlačidlo Odoslať 

13. Prejdite na vyššie uvedenú časť "S existujúcim prihlásením do EÚ". 

Ak máte problémy s vytvorením prihlasovacieho mena EÚ, navštívte stránku s nápovedou k prihláseniu do 

EÚ: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html. 

Po potvrdení vášho konta budete mať prístup k osobnej stránke "My charter" ERSC, kde môžete uviesť 

svoj záväzok k bezpečnosti na cestách, ale aj zdieľať udalosti, svedectvá a ďalšie užitočné informácie pre 

komunitu. 

Upozorňujeme, že sú k dispozícii dokumenty a nástroje, ktoré vám pomôžu pri vypracovaní akčného plánu 
bezpečnosti cestnej premávky: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en. 

Ako môže existujúci člen ERSC prejsť na prihlásenie do EÚ? 

Ak vaše prihlásenie do EÚ používa rovnakú e-mailovú adresu ako vaše existujúce konto ERSC, vaše konto 

sa automaticky prenesie.  

Ak vaše prihlásenie do EÚ používa inú e-mailovú adresu, budete si musieť vytvoriť nové prihlásenie do EÚ 

s vašou e-mailovou adresou ERSC. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím kontaktujte na adrese ERSC-helpdesk@ricardo.com 
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