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15 ROKOV SLOVENSKA 
V EURÓPSKEJ ÚNII 
Obobie stabilizácie hospodárskeho  

rozvoja SR

str. 4
DO EUROVOLIEB ZOSTÁVA UŽ 

LEN 100 DNÍ
V  5 krajinách EÚ sú voľby povinné 

15 ROKOV SLOVENSKA V EURÓPSKEJ ÚNII

Obobie stabilizácie hospodárskeho rozvoja SR

1. mája 2019 oslávilo Slovensko 15. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Práve 1. mája 2004 sa  
Slovenská republika, spolu s  ďalšími deviatimi krajinami, stala súčasťou spoločenstva, v  ktorom od jeho  
vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v  Európe. Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, 
ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými 
sú sloboda, demokracia, či solidarita. Únia v rámci svojej politiky súdržnosti a od roku 2014 aj v rámci 
Investičného plánu pre Európu – tzv. Junckerovho plánu, investovala nemalé finančné prostriedky, aby 
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nové členské štáty mohli v raste 
a príjmoch dosiahnuť priemer 
EÚ. Tieto investície mali v praxi 
mimoriadne pozitívny dopad, 
a to nielen vďaka finančnej 
podpore EÚ, ale aj snahe 
samotných členských štátov. 
Štrukturálne financovanie z 
EÚ predstavuje 60 % všetkých 
verejných investícií na Slovensku.
„Rozhodnutie prijať v roku 2004 
do Únie desať európskych krajín 
bolo významným momentom 
pre náš kontinent a významným 
momentom v dejinách Európy. 
Pristúpenie krajín strednej a 
východnej Európy a odhodlanosť 
ich obyvateľov pri príprave na 
toto pristúpenie nám umožnili 
zosúladiť geografiu nášho 
kontinentu s jeho dejinami. 

Aj dnes zostávam horlivým 
priaznivcom rozšírenia.“ povedal 
nedávno predseda Európskej 
komisie Jean-Claude Juncker. „Za 
tých 15 rokov sa Európska únia 
postupne stala pevnou súčasťou 
životov nás všetkých. Pozitívne 
prínosy členstva určite pocítil na 
vlastnej koži každý z nás, možno 
bez toho, aby si to vôbec uvedomil. 
Čítate na potravinových obaloch 
zloženie? Reklamujete chybný 
tovar v dvojročnej záruke? voláte 
z dovolenky blízkym bez strachu 
z horibilných účtov? Neplatíte 

za bankové prevody? Študovali 
ste na Erasme vy alebo vaše 
deti, vnúčatá? Ak ste aspoň 
raz odpovedali áno, tak máte 
minimálne jednu skúsenosť s 
prínosom členstva v EÚ.   Pritom 
sme vymenovali len zlomok 
z nich. Členstvo v Európskej 
únii je pre Slovensko veľkým 
úspechom, a verím, že všetci jeho 
občania si výhody tohto úspechu 
budú naplno využívať ešte 
mnoho ďalších rokov”, uviedol 
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku.

KOMISÁR HAHN V BRATISLAVE 

10. výročie Východného partnerstva

Komisár pre európsku 
susedskú politiku a rokovania 
o rozšírení, Johannes 
Hahn, 6. mája 2019 navštívi 
Slovensko, aby sa zúčastnil 
na neformálnom stretnutí 
ministrov krajín Východného 
partnerstva a V4. Stretnutie 
organizuje Vyšehradská 
skupina a predchádza 10. 
výročiu podujatia Východné 
partnerstvo, ktoré sa bude 
konať v Bruseli od 13. do 14. 
mája. Bratislavské stretnutie 
sa zameria na budúcnosť 
Východného partnerstva, 
regionálnu bezpečnosť, 
hospodársku spoluprácu, 
konektivitu, infraštruktúru a 
energetiku. „Tento rok EÚ a jej 
šesť východných partnerských 

krajín oslavuje 10 rokov 
posilnenej spolupráce v rámci 
Východného partnerstva,“ 
povedal komisár Hahn. „Toto 
stretnutie poskytne všetkým 
partnerom príležitosť predviesť 
naše mnohé spoločné 
úspechy. Realizácia reforiem 
a dosiahnutie konkrétnych 

prínosov pre občanov 
zostane kľúčovou prioritou v 
nadchádzajúcich rokoch. V 
tejto súvislosti záväzok krajín  
V4 voči Východnému 
partnerstvu ukazuje, že sme 
silnejší“. Komisár  Hahn sa 
stretne s ministrami 
zahraničných vecí V4. 
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Od stredy   15. mája začnú pre 
všetky medzinárodné volania 
a SMS správy v rámci EÚ platiť 
nové cenové   stropy. Za minútu 
hovoru zo svojej krajiny EÚ do 
inej budeme platiť maximálne 
19 centov (+ DPH) a za jednu 
SMS len 6 centov (+ DPH).
Po zrušení   roamingových 
poplatkov v júni 2017 je toto 
opatrenie ďalším krokom na ceste 
k Digitálnemu jednotnému trhu.
Nové pravidlá pre medzinárodné 
volania odstránia značné cenové 
rozdiely, ktoré doteraz panovali v 
jednotlivých členských štátoch. 
Štandardná cena za volania  
v rámci Únie bola v priemere  

trikrát vyššia než štandardná 
cena za domáce volania a 
štandardná cena za SMS správu v 
rámci Únie bola viac než dvakrát 
vyššia ako cena za domácu SMS 
správu. V niektorých prípadoch 
môže byť štandardná cena 
za volanie v rámci Únie až 
desaťkrát vyššia ako štandardná 
cena za domáce volanie.
Cenové stropy platia len pre 
volania pre osobnú potrebu, 
t. j. len pre individuálnych 
zákazníkov. Na firemných 
zákazníkov sa táto regulácia 
cien nevzťahuje, keďže viacero 
operátorov má pre nich špeciálne, 
mimoriadne atraktívne ponuky.

VOLÁME A SMSKUJEME  V EÚ LACNEJŠIE

DISCOVER EU

Dodatočných 20 000 cestovných poukazov pre 18-ročných cestovateľov

Európska komisia otvára novú 
výzvu na podanie žiadostí o 
cestovné poukazy iniciatívy 
DiscoverEU. Všetci mladí ľudia 
vo veku 18 rokov v EÚ sa môžu 
do 16. mája 2019 prihlásiť a 
uchádzať sa o príležitosť v 
období od 1. augusta 2019 do 31. 
januára 2020 objavovať Európu.
Toto nové kolo nasleduje 
po veľmi úspešnom prvom 
roku iniciatívy, ktorá mladým 
ľuďom umožnila objavovať 
kultúrnu rozmanitosť a 
spoločné hodnoty v Európe. 
Zámerom Európskej komisie 
v tomto druhom roku je 
rozšíriť vzdelávací rozmer 
projektu. Účastníkom 
poskytne informácie a tipy, 
kam cestovať a čo navštíviť v 
Európe. V prípade záujmu im 

zabezpečí aj cestovný denník, 
aby mohli svoje skúsenosti 
zaznamenať a zamyslieť sa 
nad nimi. Rovnako budú na 
cestách mať možnosť zapojiť 
sa do podujatí zameraných 
na budovanie komunít.
Uchádzači musia byť 
narodení medzi 2. júlom 
2000 (vrátane) a 1. júlom 
2001 (vrátane) a pripravení 
podniknúť maximálne 
30-dňovú cestu od 1. augusta 
2019 do 31. januára 2020. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
prostredníctvom Európskeho 
portálu pre  mládež. 

Žiadosti posúdi hodnotiaca 
komisia, ktorá vyberie 
úspešných    uchádzačov. 
O výsledkoch výberového 
konania budú uchádzači 
informovaní v júni 2019.
Úspešní uchádzači budú môcť 
cestovať individuálne alebo 
v najviac 5-člennej skupine. 
Pravidlom je cestovanie 
železničnou dopravou. Aby 
však nič nebránilo voľnému 
pohybu po celom kontinente, 
cestovatelia budú môcť 
využívať aj alternatívne 
spôsoby dopravy, ako sú 
autobusy alebo trajekty či 
(vo výnimočných prípadoch) 
aj letecká doprava. Šancu 
tak dostanú aj mladí ľudia 
žijúci v odľahlých oblastiach 
alebo na ostrovoch v EÚ.

Cesta k Digitálnemu jednotnému trhu



Eurospravodaj, Máj 2019

4

EUROSPRAVODAJ – Elektronický mesačník Informačného centra Europe Direct Poprad.
Vydavateľ: Informačné centrum Europe Direct Poprad. Adresa: Hviezdoslavova 24, 058 01 Poprad.
Texty článkov: Európska únia. Spolufinancované z rozpočtu EÚ.
Pre použitie obrázka uvedeného v tomto dokumente je potrebné kontaktovať autora obrázka.
© EDIC Poprad, EÚ, 2019
Ďakujeme Vám za čas, ktorý Ste venovali čítaniu Eurospravodaja, veríme, že Vás zaujal. 
Vaše pripomienky, návrhy a otázky uvítame na europedirect@europedirectpp.eu.  

JARNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA EK  

Rast hospodárstva EÚ už siedmy rok po sebe

V roku 2019 bude európske 
hospodárstvo podľa prognózy 
rásť už siedmy rok po sebe, 
pričom rast sa očakáva v každom 
členskom štáte. Vyhliadky rastu 
hrubého domáceho produktu 
(HDP) v rokoch 2019 a 2020 sú 
ohrozené nedávnym spomalením 
globálneho rastu spolu s veľkou 
mierou neistoty v oblasti 
obchodu. Svoju rolu zohráva aj  
pretrvávajúce oslabenie 
výrobného sektora, predovšetkým 
v automobilovom priemysle. 
Hospodársky rast v Európe 
bude v plnej miere závisieť 
od domácej aktivity. Dnes 
pracuje viac Európanov ako 
kedykoľvek predtým a očakáva 
sa, že zamestnanosť by mala 
naďalej rásť, hoci pomalšie. To 
by spolu so zvyšovaním miezd, 
tlmenou infláciou, priaznivými 
podmienkami financovania 
a podpornými fiškálnymi 
opatreniami v niektorých 
členských štátoch malo  
povzbudiť domáci dopyt. HDP sa 
podľa prognózy zvýši tento rok 
o 1,4 % v EÚ a o 1,2 % v eurozóne. 
Napriek spomaleniu rastu 
koncom roka 2018 sa podmienky 
na trhu práce naďalej zlepšovali. 
Hoci v niektorých členských 
štátoch je nezamestnanosť stále 
príliš vysoká, v EÚ ako celku 
klesla v marci 2019 na 6,4 %, čo 
je najnižšia miera zaznamenaná 
od januára 2000. Očakáva sa, 
že inflácia v EÚ v tomto roku 

klesne na 1,6 % a následne 
sa v roku 2020 zvýši na 1,7 %.
V rokoch 2019 a 2020 by mal 
pomer dlhu k HDP podľa prognóz 
vo väčšine členských štátov 
klesať, pretože deficity sú naďalej 
nízke a rast nominálneho HDP  
by mal zostať vyšší než priemerná  
úroková sadzba nesplateného 
dlhu. Pomer dlhu k 
HDP by mal podľa  
prognózy klesnúť z 81,5 % v  
roku 2018 na 80,2 % v roku 2019 v 
EÚ a z úrovne 87,1 % v roku 2018  
na 85,8 % v roku 2019 v  
eurozóne. Deficit verejných  
financií v EÚ sa má  
podľa nových predpokladov  
zvýšiť z 0,6 % HDP v roku 
2018 na 1 % v roku 2019  
a 2020. Očakáva sa, že aj v  
eurozóne dôjde k jeho rastu z 
0,5 % HDP v roku 2018 na 0,9 % 
HDP v roku 2019. Tohtoročné 
zvýšenie sa pripisuje najmä 
pomalšiemu rastu HDP a 
expanzívnym fiškálnym politikám 
v niektorých členských štátoch.
Slovensko by malo dosiahnuť 
v 2019 spolu s Írskom tretí 
najvyšší rast HDP na úrovni 
3,8%; čo je o 0,3 pp menej ako 
predpokladala zimná prognóza 
2019 či jesenná prognóza 2018. 
V 2020 by mal rast mierne klesnúť 
na 3,4%. Domáca spotreba v 
dôsledku silného rastu reálnych 
miezd a rastu zamestnanosti 
bude najväčším ťahúňom rastu.

Európska komisia oznámila 
výsledky druhej výzvy 
na predkladanie návrhov 
WiFi4EU, ktorá prebiehala 
od 4. do 5. apríla. 3 400 
obcí dostane poukážky 
v hodnote 15 000 EUR 
na pokrytie nákladov 
na inštaláciu hotspotov  
Wi-Fi vo verejných 
priestoroch, vrátane 
mestských sál, verejných 
knižníc, múzeí, verejných 
parkov alebo námestí. 
Celkový rozpočet 
na túto výzvu bol 51 
miliónov EUR a prihlášky 
pochádzali zo všetkých 
krajín zúčastnených na 
programe, členských 
štátov EÚ, Islandu a Nórska.

WiFi4EU


