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JARNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA

Vyhrňme si rukávy

Podľa tejto prognózy hospodárstvo EÚ narastie v roku 2021 o 4,2 % a v roku 2022 o 4,4 %. Pokiaľ ide o eurozónu, 
predpokladá sa, že hospodárstvo vzrastie v tomto roku o 4,3 % a v budúcom roku o 4,4 %. Ide o výrazné  
zlepšenie výhľadu rastu v porovnaní s hospodárskou prognózou zo zimy 2021, ktorú Komisia predložila vo 
februári. Napriek tomu, že miery rastu sa v rámci EÚ budú stále líšiť, ekonomiky vo všetkých členských štátoch 
by sa mali vrátiť na predkrízovú úroveň do konca roka 2022.
Oživenie európskeho hospodárstva z minulého leta sa spomalilo v štvrtom štvrťroku 2020 a v prvom 
 štvrťroku 2021, keď sa zavádzali nové opatrenia v oblasti verejného zdravia s cieľom zamedziť nárastu prípadov 
COVID-19. Očakáva sa však, že so stúpajúcou mierou zaočkovanosti a uvoľňovaním obmedzení sa ekonomika  
EÚ a eurozóny výrazne oživí. Tento rast bude stimulovaný súkromnou spotrebou, investíciami a rastúcim 
dopytom po vývoze z EÚ zo strany posilňujúceho sa globálneho hospodárstva. Verejné investície ako podiel 
na HDP by mali v roku 2022 dosiahnuť najvyššiu úroveň za viac ako desať rokov a to s prispením Mechanizmu 
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Výkonná rada na Deň Európy, 
nedeľu 9. mája, schválila rokovací 
poriadok, ktorý upravuje zloženie 
a činnosť pléna Konferencie o 
budúcnosti Európy.
Ide o súbor pravidiel, na základe 
ktorých by sa mali priority, 
nádeje a obavy občanov pretaviť 
prostredníctvom platformy, 
panelov a plenárnych zasadnutí 
Konferencie do vykonateľných 
odporúčaní. Rodovo vyvážené 
plénum Konferencie o budúcnosti 
Európy bude pozostávať zo
- 108 poslancov Európskeho 
parlamentu,
- 54 zástupcov Rady (dvaja 
zástupcovia z každého členského 
štátu)
-    troch členov Európskej komisie,
-    108 rovnocenných zástupcov zo 

na podporu obnovy a odolnosti 
– čo je kľúčový nástroj programu 
NextGenerationEU. Inflácia bude 
v priebehu tohto roka výrazne 
kolísať a v EÚ má dosiahnuť 1,9 % 
v roku 2021 a 1,5 % v roku 2022. V 
eurozóne sa inflácia odhaduje na 
1,7 % v roku 2021 a 1,3 % v roku 2022.
Obdobie do konca roku 2022 
možno tiež charakterizovať 
postupným zlepšovaním 
podmienok na trhu práce 
a  stabilizáciou verejného dlhu na 
vysokej úrovni. Schémy verejnej 
podpory, ako napríklad schémy 
podporované z prostriedkov 
EÚ prostredníctvom nástroja 

všetkých národných parlamentov 
krajín EÚ a z občanov,
-    18 zástupcov z Výboru regiónov 
a z Európskeho hospodárskeho a 
sociálneho výboru,
- 8 zástupcov sociálnych 
partnerov
-   8 reprezentantov občianskej 
spoločnosti.
Zastúpenia občanov 
- na práci pléna sa zúčastní 108 
občanov, ktorí budú diskutovať 
o  občianskych návrhoch 
vychádzajúcich z  panelových 
diskusií či mnohojazyčnej 
digitálnej platformy: 80 
zástupcov z  prostredia 
európskych panelových diskusií 
občanov, z ktorých aspoň tretina 
bude mladšia ako 25 rokov; 
27 z národných panelových 

SURE, zabránili dramatickému 
nárastu nezamestnanosti z 
dôvodu pandémie. Trhy práce 
však budú potrebovať istý čas 
na to, aby sa plne zotavili. V EÚ 
má miera nezamestnanosti 
dosiahnuť 7,6 % v roku 2021 a 7 % 
v roku 2022. V eurozóne sa miera 
nezamestnanosti odhaduje na 8,4 
% v roku 2021 a 7,8 % v roku 2022. 
Verejná podpora pre domácnosti 
a podniky mala nenahraditeľnú 
úlohu pri zmierňovaní dôsledkov 
pandémie na hospodárstvo, 
ale viedla k zvýšeniu úrovne 
dlhu členských štátov. Celkový 
deficit verejných financií sa má v 
tomto roku zvýšiť približne o pol 
percentuálneho bodu na 7,5 % 
HDP v EÚ a približne o tri štvrtiny 
percentuálneho bodu na 8 % HDP 
v eurozóne. Podľa prognóz však 
celkový rozpočtový deficit do 
roku 2022 klesne o polovicu, a to 
na úroveň tesne pod 4 %, čo platí 
pre EÚ aj eurozónu. Predpokladá 
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diskusií občanov alebo podujatí 
Konferencie (jeden z každého 
členského štátu) a napokon 
predsedníčka Európskeho fóra 
mládeže.
Do diskusií o medzinárodnej 
úlohe EÚ bude prizvaný vysoký 
predstaviteľ Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku. 
Pozvaní môžu byť aj zástupcovia 
kľúčových zainteresovaných strán.
Konečný výsledok Konferencie 
bude obsiahnutý v  správe 
spoločného predsedníctva. 
Trojica inštitúcií by následne 
mala urýchlene rozhodnúť, 
ako čo najúčinnejšie - v  rámci 
svojich kompetencií a v súlade so 
zmluvami EÚ - nadviazať na túto 
správu konkrétnymi opatreniami.

sa, že pomer verejného dlhu k 
HDP dosiahne v EÚ vrchol v tomto 
roku na úrovni 94 % a v roku 2022 
mierne klesne na 93 %.
Riziká súvisiace s výhľadom sú 
naďalej vysoké, ale teraz sú zhruba 
vyvážené. Riziká zostanú dovtedy, 
kým sa nad hospodárstvom bude 
vznášať tieň pandémie COVID-19. 
V prognóze môže byť podcenená 
tendencia domácností míňať 
alebo želanie spotrebiteľov udržať 
si veľké preventívne úspory. 
Ďalším faktorom je nesprávne 
načasovanie stiahnutia podpory 
politík ktoré by mohlo ohroziť 
obnovu, ak by prišlo predčasne. 
Na druhej strane aj oneskorené 
stiahnutie podpory by mohlo viesť 
k narušeniu trhu a prekážkam 
pri odchode firiem, ktoré už nie 
sú životaschopné. Rovnako vplyv 
ťažkostí korporátnej sféry na trh 
práce a finančný sektor by mohol 
byť horší, než sa očakáva.
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IT Fitness Test je najväčšie 
a  najrozsiahlejšie komplexné 
testovanie IT zručností na 
Slovensku, počas 9 ročníkov sa  
doň zapojilo 220 000 riešiteľov. 
Jeho oficiálna a certifikovaná 
časť tento rok trvalo od 3. 
mája do 31. júla. Ide o overený 
a  vyskúšaný spôsob testovania 
digitálnej gramotnosti, test 

zároveň poskytuje reálny obraz 
o  tom, na akej úrovni sú naše IT 
zručnosti. Test je pre každého 
dostupný zdarma na novej a 
vylepšenej stránke ITfitness.sk. 
Najväčšou novinkou aktuálneho 
ročníka je test v  maďarčine 
určený pre školy s  vyučovacím 
jazykom maďarským. Príjemným 
spestrením je súťaž o  množstvo 

SOCIÁLNY SAMIT V PORTE 

TESTOVANIA DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ NA SLOVENSKU

atraktívnych cien, ktorá bude 
žiakov, študentov, ale aj učiteľov 
a školy motivovať, aby sa do 
testovania zapojili vo väčšej miere. 
Testovacie úlohy sú aj tento rok 
rozdelené do piatich oblastí: 
Internet, Bezpečnosť a počítačové 
systémy, Kolaboratívne nástroje 
a sociálne siete, Kancelárske 
nástroje a Komplexné úlohy. Pre 
žiačky a žiakov základných škôl je 
pripravená prvá verzia testu s  20 
otázkami, ktorá overí IT zručnosti 
nevyhnutné pre štúdium na 
stredných školách. Druhá verzia 
s  25 otázkami je prioritne určená 
cieľovej skupine starších ako 15 
rokov a overí zručnosti zamerané 
na pokročilejšie znalosti a  IT 
gramotnosť, ktoré sú potrebné 
pre uplatnenie sa na pracovnom 
trhu.

Partneri sa v rámci spoločného 
sociálneho záväzku z Porta 
prihlásili k trom hlavným cieľom 
do roku 2030 stanoveným 
v akčnom pláne Komisie na 
realizáciu Európskeho piliera 
sociálnych práv:
1. zamestnaných by malo byť 
najmenej 78  % ľudí vo veku 20 – 
64 rokov;
2. každoročne by sa na odbornej 
príprave malo zúčastňovať aspoň 
60 % všetkých dospelých;
3. počet ľudí ohrozených 
chudobou alebo sociálnym 
vylúčením by sa mal znížiť aspoň 
o 15 miliónov vrátane najmenej 5 
miliónov detí.

Tento záväzok prijali v prvý 
deň sociálneho samitu v 
Porte predsedníčka Európskej 
komisie, predseda Európskeho 
parlamentu, premiér Portugalska, 
ktoré aktuálne predsedá Rade 
EÚ, európski sociálni partneri 
a organizácie občianskej 
spoločnosti. Ďalej sa zaviazali 
urobiť maximum pre vybudovanie 
inkluzívnejšej, sociálnejšej Európy. 
Privítali akčný plán na realizáciu 
Európskeho piliera sociálnych 
práv a posilnili záväzok pretaviť 
jeho zásady na činy. Cieľom je 
dať do pohybu silné a spravodlivé 
oživenie hospodárstva 
sprevádzané tvorbou veľkého 
počtu pracovných miest.

Ciele do roku 2030

Začína sa 10. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku
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SLOVENSKO OSLAVUJE EURÓPSKY TÝŽDEŇ MLÁDEŽE

Od 24. do 30. mája 2021 sa 
uskutočnilo online podujatie 
Európsky týždeň mládeže. Počas 
týždňa plného aktivít bolo možné  
diskutovať o relevantných témach 
pre mladých ľudí, dozvedieť sa 
o  príležitostiach programov EÚ 
v oblasti mládeže a oslavovať 
úspešné príbehy angažovaných 
mladých ľudí. Ide o celoeurópske 
podujatie, ktoré každý druhý rok 
organizuje Generálne riaditeľstvo 
Európskej komisie pre vzdelávanie, 
mládež, šport a kultúru v 
úzkej spolupráci s Európskym 
parlamentom už od roku 2003. 
Na úrovni jednotlivých štátov je 
organizácia a koordinácia zverená 
Národným agentúram programu 
Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú 
s informačnou sieťou Eurodesk. 
Do podujatia sa zapájajú všetky 
štáty Európskej únie a  Slovensko 

nebolo ani tento rok výnimkou.  
Organizácia podujatia bola 
na národnej úrovni zverená 
práve IUVENTE – Slovenskému 
inštitútu mládeže.
V  roku 2021 medzi hlavné témy 
Európskeho týždňa mládeže patríila 
podpora participácie mladých 
ľudí angažovaním, prepájaním 
a posilňovaním postavenia 
mladých a  podpora propagácie 
novej generácie programov 
Erasmus + a Európskeho zboru 
solidarity. Podujatie Európsky 
týždeň mládeže bolo určené 
mladým ľuďom vo veku 13 - 30 
rokov, pracovníkom s mládežou, 
rodičom, učiteľom, mládežníckym 
organizáciám, mimovládnym 
organizáciám, samosprávam a 
ďalším zainteresovaným stranám. 
Súčasťou programu boli diskusie, 
webináre aj prezentácia výstupov 

výskumov RAY COR a  RAY MON 
o vplyve pandémie Covid 19 
na prácu s mládežou v  Európe. 
„Budúcnosť máme vo svojich 
rukách“, tak znela tohtoročná téma 
Európskeho týždňa mládeže 2021, 
ktorá priniesla diskusie zamerané 
na rôzne témy, ktoré sú pre 
mladých ľudí mimoriadne dôležité.

ŠTÁTNA POMOC PRE SLOVENSKO

Európska komisia schválila 
slovenskú schému pomoci 
vo výške 90 miliónov eur na 
podporu prevádzkovateľov 
pôsobiacich v odvetví 
cestovného ruchu postihnutého 
pandémiou koronavírusu. 
Opatrenie bolo schválené na 
základe dočasného rámca 
štátnej pomoci. Cieľom 
verejnej podpory vo forme 
priamych grantov je zmierniť 
vplyv reštriktívnych opatrení, 
ktoré slovenská vláda musela 

zaviesť na obmedzenie šírenia 
koronavírusu, na príjemcov. 
Pomoc vykompenzuje 
prevádzkovateľom cestovného 
ruchu časť ich nepokrytých 
fixných nákladov a poskytne sa 
podnikom, ktoré zaznamenali 
pokles obratu aspoň o 40 % 
v období od 1. apríla 2020 do 
31. decembra 2021, alebo časť 
tohto obdobia v porovnaní s 
rovnakým obdobím v roku 
2019. Výška pomoci v rámci 
opatrenia nepresiahne 10 % 

nominálneho zníženia čistého 
obratu. Podľa Komisie je 
slovenská schéma v súlade s 
podmienkami stanovenými v 
dočasnom rámci. Konkrétne 
to znamená, že pomoc i) 
nepresiahne 70 % nepokrytých 
fixných nákladov s výnimkou 
mikropodnikov a malých 
podnikov, kde nepresiahne 90 % 
nepokrytých fixných nákladov; 
ii) nepresiahne 10 miliónov eur 
na príjemcu; a iii) poskytne sa 
najneskôr 31. decembra 2021. 


