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OTÁZKA

 Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, 
 Španielsko a Taliansko.

 Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko a 
 Nemecko..

 Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, 
 Nemecko a Taliansko.
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Po dvoch ničivých svetových vojnách v 20. storočí, v ktorých zomreli milióny ľudí, sa viaceré 
európske krajiny rozhodli spolupracovať, a tým zaistiť, aby nedošlo k ďalšiemu krviprelievaniu.
Ktoré krajiny boli týmito zakladajúcimi členmi EÚ?

ČO JE TO EURÓPSKA ÚNIA?

Od svojho vzniku sa Európska únia vyvíja a rozširuje, 
pričom stále viac krajín spája sily, aby spoločne 
vytvorili lepšiu budúcnosť. Koľko toho viete o EÚ? 
Viete napríklad, čím je jedinečná a ktoré krajiny sú jej 
členmi? Otestujte sa a zistite, či ste expertom na EÚ!
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OTÁZKA

 Odpor voči komunistickému režimu v strednej a východnej 
 Európe viedol k pádu Berlínskeho múru.

 Nemecko porazilo Argentínu 1:0 na majstrovstvách sveta vo 
 futbale v roku 1990.

 Opätovným zjednotením Nemecka v roku 1990 sa západné 
 Nemecko pričlenilo k Európskej únii.
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Európa sa krátko po druhej svetovej vojne rozdelila na východnú a západnú časť. Symbolom 
tohto rozdelenia až do jeho pádu v roku 1989 bol Berlínsky múr, ktorý rozdeľoval východný a 
západný Berlín takmer tri desaťročia.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

OTÁZKA

 Európske hospodárske spoločenstvo

 Európsky hospodársky a sociálny výbor

 Európske spoločenstvo uhlia a ocele
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Zakladajúce krajiny sa rozhodli spoločne kontrolovať svoj uhoľný a oceliarsky priemysel, 
aby nemohli tajne proti sebe zbrojiť. Potom sa pustili do rozširovania spolupráce na ďalšie 
hospodárske odvetvia.
Ako sa nazývala organizácia, ktorú vytvorili v roku 1957?

© Romtomtom (CC BY-NC 2.0) 
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 Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.

 Dánsko, Grónsko a Spojené kráľovstvo.

 Dánsko, Írsko a Nórsko.
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Prvým rozšírením EÚ v roku 1973 sa zvýšil jej počet členov na deväť.
Ktoré tri nové krajiny to boli?

OTÁZKA
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 Grécko, Portugalsko a Španielsko sa stali členmi v roku 1986..

 Grécko a Španielsko sa pripojili v roku 1981 a Portugalsko 
 nasledovalo v roku 1986.

 Grécko sa stalo členským štátom v roku 1981. 
 Portugalsko a Španielsko ho nasledovali v roku 1986.
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V 70. rokoch minulého storočia sa tri európske krajiny, v ktorých predtým vládla diktatúra, stali 
demokraciami a získali právo požiadať o členstvo v EÚ.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?OTÁZKA
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 Kruh poznania a pravdy.

 Jednotu, solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy.

 Počet krajín, ktoré boli súčasťou EÚ, keď bola vlajka navrhnutá.

Európska vlajka veje nad parlamentmi, budovami, parkmi a pamiatkami po celej Európe.
Čo predstavuje 12 zlatých hviezd na modrom pozadí?

 Desať krajín vrátane Bulharska, Maďarska, 
 Poľska a Rumunska vstúpilo do EÚ 1. mája 2004.

 Osem krajín strednej a východnej Európy a dva stredomorské 
 ostrovy vstúpili do EÚ v máji 2004.

 Desať krajín strednej a východnej Európy vstúpilo do EÚ 
 1. mája 2004, čím sa počet členských štátov EÚ zvýšil na 25..

Pád Berlínskeho múru otvoril krajinám strednej a východnej Európy, ktoré boli predtým pod 
nadvládou bývalého Sovietskeho zväzu, cestu k reformám ich systémov a vstupu do EÚ.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?OTÁZKA
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OTÁZKA
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OTÁZKA

 Bulharsko

 Slovinsko

 Chorvátsko
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Ktorý členský štát…
…bojoval vo vojne za nezávislosť od roku 1991 do roku 1995,
…má v štátnom znaku červeno-bielu šachovnicu a
…vstúpil do Európskej únie ako posledný?

 Švédsko

 Fínsko

 Estónsko3

2

1
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Ktorý členský štát…
…je jednou zo šiestich monarchií v Európskej únii,
…je známy svojimi oslavami letného slnovratu a
…vstúpil do Európskej únie v roku 1995 spolu s dvomi ďalšími krajinami?
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Čo je to Európska Únia? 
Otázky 
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OTÁZKA

 Cenu Karola Veľkého

 Nobelovu cenu za mier

 Sacharovovu cenu.
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Hoci medzi členskými štátmi EÚ občas dochádza k nezhodám, základné zásady EÚ sa za vyše 
šesť desaťročí nezmenili. V roku 2012 dostala Európska únia ocenenie za prácu vykonanú pri 
zjednocovaní kontinentu.
Aké ocenenie získala?

OTÁZKA

 24

 19

 23
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Koľko úradných jazykov má EÚ?
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OTÁZKA

 V Ríme 

 V Lisabone

 V Amsterdame
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V zmluvách EÚ sa upravuje spôsob, akým sa prijímajú rozhodnutia a oblasti, v ktorých EÚ 
koná jednotne.
V ktorom európskom meste bola podpísaná posledná zmluva?

OTÁZKA

 Alcide De Gasperi

 Konrad Adenauer.

 Robert Schuman.
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EÚ každý rok 9. mája oslavuje svoje narodeniny. 
Ako sa volá muž, ktorý 9. mája 1950 predložil plán považovaný za 
začiatok procesu vedúceho k vytvoreniu súčasnej Európskej únie? 
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Čo je to Európska Únia? 
Odpovede
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ODPOVEĎ

 

ODPOVEĎ

 

ODPOVEĎ
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Zakladajúce krajiny sa rozhodli spoločne kontrolovať svoj uhoľný a oceliarsky priemysel, 
aby nemohli tajne proti sebe zbrojiť. Potom sa pustili do rozširovania spolupráce na ďalšie 
hospodárske odvetvia.
Ako sa nazývala organizácia, ktorú vytvorili v roku 1957?

Nové hospodárske odvetvia

Európske hospodárske spoločenstvo bolo založené na základe Rímskej 
zmluvy, ktorá bola podpísaná 25. marca 1957 v hlavnom meste Talianska.
Európske spoločenstvo uhlia a ocele bolo založené o niekoľko rokov skôr na 
základe Parížskej zmluvy, ktorá bola podpísaná 18. apríla 1951 a platnosť 
nadobudla 23. júla 1952.
Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradným orgánom EÚ, ktorý bol 
vytvorený v roku 1957.  Skladá sa zo zástupcov organizácií zamestnancov, 
organizácií zamestnávateľov a iných záujmových skupín. Pôsobí ako 
spojovací článok medzi inštitúciami EÚ s rozhodovacou právomocou a 
občanmi EÚ.

 Európske hospodárske spoločenstvo

 

ODPOVEĎ

Po dvoch ničivých svetových vojnách v 20. storočí, v ktorých zomreli milióny ľudí, sa viaceré 
európske krajiny rozhodli spolupracovať, a tým zaistiť, aby nedošlo k ďalšiemu krviprelievaniu.
Ktoré krajiny boli týmito zakladajúcimi členmi EÚ?

Ako sa to všetko začalo

Zakladajúcimi členmi EÚ boli: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, 
Luxembursko, Nemecko a Taliansko. Španielsko sa k Európskym 
spoločenstvám pripojilo v roku 1986. Dánsko sa pripojilo v roku 1973..

 Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko..

1/13
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ODPOVEĎ
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Prvé rozšírenie

Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo sa pripojili k Európskym spoločenstvám 
1. januára 1973. Pripojením týchto nových krajín k Belgicku, Francúzsku, 
Holandsku, Luxembursku, Nemecku a Taliansku sa celkový počet členských 
štátov zvýšil na deväť.
Nórsko sa po referende rozhodlo nepripojiť k Európskym spoločenstvám. 
Grónsko sa pripojilo k Európskym spoločenstvám v roku 1973 spolu s 
Dánskom. Neskôr však po referende v roku 1982 z ES vystúpilo, ale ostáva 
pridružené k EÚ ako zámorské územie. Spojené kráľovstvo vystúpilo z 
Európskej únie v roku 2020.

 Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.

Prvým rozšírením EÚ v roku 1973 sa zvýšil jej počet členov na deväť.
Ktoré tri nové krajiny to boli?

ODPOVEĎ

Európa sa krátko po druhej svetovej vojne rozdelila na východnú a západnú časť. Symbolom 
tohto rozdelenia až do jeho pádu v roku 1989 bol Berlínsky múr, ktorý rozdeľoval východný a 
západný Berlín takmer tri desaťročia.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Pád Berlínskeho múru

Pád Berlínskeho múru 9. novembra 1989 symbolizoval pád komunizmu v 
strednej a východnej Európe, ktorý sa začal v Poľsku a Maďarsku.
Nemecko bolo jedným zo zakladajúcich členov EÚ, ale prvú zmluvu v roku 
1951 podpísalo západné Nemecko. Po opätovnom zjednotení Nemecka 
v októbri 1990 sa teda súčasťou Európskej únie stalo bývalé východné 
Nemecko.
V júli 1990 porazilo Argentínu 1:0 a majstrovstvá sveta vo futbale vyhralo 
západné Nemecko.  Východné a západné Nemecko sa znovu spojili do 
jedného štátu až 3. októbra v uvedenom roku.  Nemecko ako zjednotený 
národ prvýkrát vyhralo majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2014, keď jeho 
mužstvo znovu porazilo Argentínu 1:0.

 Odpor voči komunistickému režimu v strednej a východnej Európe viedol k pádu 
 Berlínskeho múru. 

3/13

ODPOVEĎ

© Unknown photographer, Reproduction by Lear 21 (CC BY-SA 3.0. 
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Čo je to Európska Únia? 
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ODPOVEĎ

 

ODPOVEĎ

 

Rozšírenie v roku 2004

V roku 2004 vstúpilo do EÚ desať krajín: osem zo strednej a východnej 
Európy – Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a 
Slovinsko – a stredomorské ostrovné krajiny Cyprus a Malta.
Týmto historickým rozšírením sa celkový počet členských štátov zvýšil na 
25.
Bulharsko a Rumunsko vstúpili do EÚ o tri roky neskôr 1. januára 2007.

6/13
 Osem krajín strednej a východnej Európy a dva stredomorské ostrovy vstúpili do 
 EÚ v máji 2004.

Pád Berlínskeho múru otvoril krajinám strednej a východnej Európy, ktoré boli predtým pod 
nadvládou bývalého Sovietskeho zväzu, cestu k reformám ich systémov a vstupu do EÚ.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

ODPOVEĎ

5/13

Nové demokracie sa pripájajú k EÚ

Grécko, Portugalsko a Španielsko získali právo vstúpiť do EÚ po tom,  ako vo 
svojich krajinách zaviedli demokratický režim. 
Grécko vstúpilo ako prvé, v roku 1981, čím EÚ dosiahla dvojciferný počet 
členov. O päť rokov neskôr, v roku 1986, ho nasledovali Portugalsko a 
Španielsko.

 Grécko sa stalo členským štátom v roku 1981. Portugalsko a Španielsko ho 
 nasledovali v roku 1986.

V 70. rokoch minulého storočia sa tri európske krajiny, v ktorých predtým vládla diktatúra, stali 
demokraciami a získali právo požiadať o členstvo v EÚ.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?
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ODPOVEĎ
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Švédsko

Švédsko vstúpilo do EÚ v roku 1995 spolu s Fínskom a Rakúskom.

 Švédsko

8/13

Ktorý členský štát…
• …je jednou zo šiestich monarchií v Európskej únii,
• …je známy svojimi oslavami letného slnovratu a
• …vstúpil do Európskej únie v roku 1995 spolu s dvomi ďalšími krajinami?

Vlajka EÚ

Dvanásť zlatých hviezd na modrom pozadí predstavuje občanov Európy v 
kruhu ako symbol jednoty.
Európska vlajka symbolizuje nielen Európsku úniu,  ale v rozšírenom poňatí, 
aj ideály jednoty, solidarity a harmónie medzi občanmi Európy. 

7/13
 Jednotu, solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy.

Európska vlajka veje nad parlamentmi, budovami, parkmi a pamiatkami po celej Európe.
Čo predstavuje 12 zlatých hviezd na modrom pozadí?
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ODPOVEĎ
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Ktorý členský štát…
• …bojoval vo vojne za nezávislosť od roku 1991 do roku 1995,
• …má v štátnom znaku červeno-bielu šachovnicu a
• …vstúpil do Európskej únie ako posledný?

Chorvátsko

Chorvátsko je zatiaľ posledným členom EÚ, vstúpilo do nej v roku 2013.
Slovinsko pristúpilo v roku 2004 a Bulharsko v roku 2007.

 Chorvátsko

ODPOVEĎ

Koľko úradných jazykov má EÚ?

Úradné jazyky EÚ

Po pristúpení Chorvátska do EÚ v roku 2013 má teraz Európska únia 
24 úradných jazykov. To znamená, že inštitúciám EÚ môžete napísať v 
ktoromkoľvek z úradných jazykov a dostať odpoveď v tom istom jazyku. 

 24

FR

ET

EL

HR
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NL
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SL

SK

IT
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RO

FI

SV
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PL

BG

PT

CS

DE

EN

LT
LV

ES
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ODPOVEĎ

Hoci medzi členskými štátmi EÚ občas dochádza k nezhodám, základné zásady EÚ sa za vyše 
šesť desaťročí nezmenili. V roku 2012 dostala Európska únia ocenenie za prácu vykonanú pri 
zjednocovaní kontinentu.
Aké ocenenie získala?

Nobelovu cenu za mier

Sacharovovu cenu udeľuje každoročne Európsky parlament osobnostiam, 
ktoré výnimočným spôsobom prispeli k svetovému boju za ľudské práva.

Cena Karola Veľkého sa udeľuje za výnimočnú prácu vykonanú v záujme 
európskej jednoty. V roku 1969 po prvýkrát nebola udelená osobe, ale 
európskej inštitúcii – Komisii Európskych spoločenstiev.

 Nobelovu cenu za mier

ODPOVEĎ

EÚ každý rok 9. mája oslavuje svoje narodeniny.
Ako sa volá muž, ktorý 9. mája 1950 predložil plán považovaný za 
začiatok procesu vedúceho k vytvoreniu súčasnej Európskej únie?

Deň Európy

Pôvod súčasnej Európskej únie možno nájsť v návrhu spoločného riadenia 
výroby uhlia a ocele, ktorý 9. mája 1950 predložil vtedajší francúzsky 
minister zahraničných vecí Robert Schuman. Vďaka spoločnému 
rozhodovaniu v záležitostiach týkajúcich sa európskeho uhlia a ocele už 
žiadny národ nemohol vyrábať zbrane bez toho, aby o tom vedeli ostatné 
národy..

 Robert Schuman.
12/13
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ODPOVEĎ

Lisabonská zmluva

Lisabonská zmluva bola podpísaná v hlavnom meste Portugalska 13. 
decembra 2007 a právnym predpisom sa stala 1. decembra 2009. Mala 
umožniť, aby sa EÚ stala demokratickejšou, účinnejšou a schopnejšou 
jednotne reagovať na globálne problémy, akým je napríklad zmena klímy.

 V Lisabone

V zmluvách EÚ sa upravuje spôsob, akým sa prijímajú rozhodnutia a oblasti, v ktorých EÚ 
koná jednotne.
V ktorom európskom meste bola podpísaná posledná zmluva?

13/13
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OTÁZKA

 Európska komisia rozhoduje o všetkých nových právnych 
 predpisoch a opatreniach EÚ.

 Európska rada zložená z hláv štátov a predsedov vlád
 členských štátov EÚ prijíma právne predpisy EÚ.

 Európska komisia navrhuje nové právne predpisy, zatiaľ čo 
 konečné rozhodnutia o všetkých právnych predpisoch EÚ 

 prijíma Rada Európskej únie a Európsky parlament.

1/13
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Okrem toho, že Brusel je metropolou Belgicka, často sa označuje aj za hlavné mesto Európy, 
keďže tu majú sídlo hlavné inštitúcie.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

AKO FUNGUJE EÚ?

Viete, kto a o čom v EÚ rozhoduje? Otestujte si 
vedomosti o kľúčových inštitúciách a ľuďoch, ktorí v 
nich pracujú.

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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OTÁZKA

 Poslancov Európskeho parlamentu vymenúvajú národné 
 parlamenty.

 Krajiny s veľkým počtom obyvateľov majú v Európskom 
 parlamente viac poslancov ako krajiny s menším počtom 

 obyvateľov.

 Poslancov Európskeho parlamentu volia priamo občania EÚ 
 každé štyri roky.

3/13

1

2

3

Európsky parlament je hlasom ľudu. Zastupuje občanov krajín EÚ v záležitostiach 
rozhodovania.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

OTÁZKA

 Komisári zastupujú záujmy svojej príslušnej krajiny.

 Komisárov navrhujú vlády členských štátov a schváliť ich musí 
 Európsky parlament.

 Skôr, ako sa stanete komisárom, musíte byť štátnym zamest
 nancom vo svojej krajine.

1

2

3

Každý členský štát EÚ poskytuje Európskej komisii jedného komisára. Spoločne tvoria kolégium 
komisárov.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

2/13
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OTÁZKA

 Na čele Európskej rady stojí predseda vymenovaný na dva roky..

 Európska rada stanovuje hlavné priority EÚ a celkové politické 
 smerovanie.

 Európska rada zasadá raz za mesiac v Štrasburgu.

5/13
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Európska rada združuje hlavy štátov alebo predsedov vlád krajín EÚ. Ich stretnutia sa často 
označujú ako „európske samity“.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

OTÁZKA

 Každý minister v Rade hlasuje v mene svojej vlády..

 Všetky rozhodnutia prijaté v Rade sa musia schváliť 
 jednomyseľne..

 Každý členský štát EÚ postupne preberá riadenie činnosti Rady 
 na jeden rok.

1

2

3

Rada Európskej únie zastupuje vlády členských štátov EÚ. Ministri zo všetkých členských štátov 
sa stretávajú, aby prerokovali záležitosti EÚ a prijali rozhodnutia o politikách a právnych 
predpisoch EÚ.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?4/13

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
architects Buro Happold engineers -  © Colour compositions by Georges Meurant
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OTÁZKA

 Na to, aby ste mohli iniciatívu občanov predložiť na 
 preskúmanie Európskej komisii, potrebujete podporu od jedného 

 milióna ľudí z najmenej siedmich krajín EÚ.

 Neexistujú žiadne požiadavky na minimálny vek, pokiaľ ide o 
 podporu iniciatívy.

 Každý občan EÚ môže požiadať Európsku komisiu, aby navrhla 
 vytvorenie nejakého právneho predpisu..

7/13

1

2

3

Európski občania môžu ovplyvniť politiky EÚ viacerými spôsobmi, napríklad spustením alebo 
podporou európskej iniciatívy občanov.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

OTÁZKA

 Súdny dvor má sídlo vo Frankfurte.

 Na zjednodušenie práce sú pracovnými jazykmi, ktoré sa 
 používajú vo všetkých konaniach Súdneho dvora, len angličtina, 

 francúzština a nemčina.

 Ak má vnútroštátny súd pochybnosti o výklade práva Únie, 
 môže o objasnenie požiadať Súdny dvor. 

1

2

3

Súdny dvor Európskej únie bol zriadený v roku 1952 s cieľom zaistiť, aby sa právne predpisy 
EÚ vykladali a uplatňovali rovnako v každom členskom štáte EÚ.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

6/13

© Rawpixel.com/Stock.Adobe.com 
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OTÁZKA

 Ste Paschal Donohoe, predseda Euroskupiny.

 Ste Josep Borrell, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci 
 a bezpečnostnú politiku a podpredseda Európskej komisie.

 Ste Didier Reynders, európsky komisár pre spravodlivosť.

9/13

1

2

3

Koordinujem a vykonávam politiku EÚ vo vzťahu k iným krajinám a organizáciám.
Zastupujem EÚ na medzinárodnej úrovni, napríklad v Organizácii Spojených národov.
Bol som španielskym ministrom a predsedom Európskeho parlamentu v rokoch 2004 až 2007.
Kto som?

OTÁZKA

 Ste Christine Lagardeová, predsedníčka Európskej centrálnej 
 banky..

 Ste Emily O’Reillyová, európska ombudsmanka..

 Ste Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie.

1

2

3

Tu je niekoľko indícií:
Som predsedníčkou európskej inštitúcie a Európsky parlament ma zvolil na päťročné obdobie.
Vediem tím známy ako „kolégium“. Našou úlohou je presadzovať záujmy Európskej únie ako 
celku.
Som prvou ženou, ktorá bola zvolená na túto pozíciu.
Kto som?

8/13
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OTÁZKA

 Ste Charles Michel, predseda Európskej rady.

 Ste Klaus-Heiner Lehne, predseda Európskeho dvora audítorov..

 Ste Paschal Donohoe, predseda Euroskupiny.

11/13

1

2

3

Som predsedom európskej inštitúcie a bol som vymenovaný na dva a pol roka.
Predsedám zasadnutiam s účasťou hláv štátov alebo predsedov vlád z členských štátov.
Päť rokov som bol belgickým premiérom.
Kto som?

OTÁZKA

 Ste Christine Lagardeová, predsedníčka Európskej centrálnej  
 banky.

 Ste Roberta Metsolová, predsedníčka Európskeho parlamentu.

 Ste Emily O’Reillyová, európska ombudsmanka.

1

2

3

Som predsedníčkou európskej inštitúcie, ktorá zastupuje občanov EÚ.
Podpisom schvaľujem rozpočet EÚ.
Pochádzam z najmenšej krajiny EÚ.
Kto som?10/13
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OTÁZKA

 Zamestnanci Komisie sa vyberajú na základe výberových 
 konaní a sú nimi občania zo všetkých krajín EÚ.

 Pred prijatím za zamestnanca Komisie musíte povinne 
 absolvovať stáž v EÚ..

 Nemusíte byť občanom EÚ, aby ste mohli pracovať v Európskej 
 komisii.

13/13

1

2

3

V Európskej komisii pracuje približne 33 000 ľudí, ktorí vykonávajú celú škálu prác ako 
administratívni zamestnanci, experti, prekladatelia, tlmočníci a asistenti.
Ktorý z nasledujúcich výrokov je pravdivý?

OTÁZKA

 12 schôdzí v Bruseli, maximálne šesť v Štrasburgu..

 12 schôdzí v Štrasburgu, šesť v Bruseli.

 12 schôdzí v Štrasburgu, maximálne šesť v Bruseli.

1

2

3

Koľko zasadnutí („schôdzí“) má Európsky parlament počas roka a kde 
sa konajú?

12/13
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ODPOVEĎ

1/13

Okrem toho, že Brusel je metropolou Belgicka, často sa označuje aj za hlavné mesto Európy, 
keďže tu majú sídlo hlavné inštitúcie.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Prijímanie rozhodnutí v EÚ

Európska komisia pripravuje návrhy nových európskych právnych predpisov.
Tieto následne prerokúva, mení a napokon prijíma – alebo zamieta – Rada 
EÚ (zastupujúca vlády krajín EÚ) a Európsky parlament (priamo volený 
občanmi EÚ).
Je to najrozšírenejší rozhodovací proces v EÚ. Nazýva sa riadny legislatívny 
postup alebo aj „spolurozhodovanie“.

 Európska komisia navrhuje nové právne predpisy, zatiaľ čo konečné 
 rozhodnutia  o všetkých právnych predpisoch EÚ prijíma Rada Európskej únie a 

  Európsky parlament.

ODPOVEĎ

2/13

Každý členský štát EÚ poskytuje Európskej komisii jedného komisára. Spoločne tvoria kolégium 
komisárov.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Európska komisia

Komisári nezastupujú názory svojej krajiny pôvodu, ale skôr spoločné záujmy 
EÚ.
Mnohí komisári boli predtým poprednými domácimi politikmi a navrhujú 
ich vlády členských štátov. Budúcich komisárov vyberie na základe týchto 
návrhov kandidát na predsedu Komisie.
Každý nominant musí predstúpiť pred Európsky parlament a vysvetliť svoju 
víziu a zodpovedať otázky. Parlament potom hlasuje o prijatí kandidátov ako 
tímu. Napokon ich vymenuje Európska rada..

 Komisárov navrhujú vlády členských štátov a schváliť ich musí Európsky parlament.
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ODPOVEĎ

3/13

Európsky parlament je hlasom ľudu. Zastupuje občanov krajín EÚ v záležitostiach 
rozhodovania.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Európsky parlament

EU citizens can vote every five years for who they want to represent them in 
the European Parliament.

Parliamentary seats are divided between the individual member states 
according to the size of their population, which means that large countries 
have more Members of Parliament than small countries. The last European 
Parliament elections were held in spring 2019. The next elections will be 
held in 2024.

You have the right to vote at 18 in all EU countries, except Austria and 
Malta, where you can vote at the age of 16, and Greece, where you can vote 
when you are 17.

 Krajiny s veľkým počtom obyvateľov majú v Európskom parlamente viac
 poslancov ako krajiny s menším počtom obyvateľov.

ODPOVEĎ

4/13

Rada Európskej únie zastupuje vlády členských štátov EÚ. Ministri zo všetkých členských štátov 
sa stretávajú, aby prerokovali záležitosti EÚ a prijali rozhodnutia o politikách a právnych 
predpisoch EÚ.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Rada EÚ 

Ministri majú právomoc prijať v mene svojej vlády záväzok plniť opatrenia 
dohodnuté na zasadnutiach.
Ak by mali všetky členské štáty rozhodovať o všetkom jednomyseľne, v 
EÚ by sa toho veľa nespravilo.  V mnohých oblastiach ministri rozhodujú 
väčšinovým hlasovaním.  Dohodli sa, že jednomyseľné hlasovanie sa 
zachová v niektorých citlivých oblastiach, napríklad o otázkach zdaňovania a 
bezpečnosti.

 Každý minister v Rade hlasuje v mene svojej vlády.

© tanaonte/Stock.Adobe.com

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
architects Buro Happold engineers 



Ako funguje EÚ?
Odpovede

26

                                                      

ODPOVEĎ

5/13

Európska rada združuje hlavy štátov alebo predsedov vlád krajín EÚ. Ich stretnutia sa často 
označujú ako „európske samity“.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Európska rada

Európska rada predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi 
krajinami EÚ.
Vedúci predstavitelia EÚ sa stretávajú minimálne dvakrát za každých 6 
mesiacov. Ich zasadnutia alebo „samity“ sa konajú v Bruseli.
Týmto zasadnutiam predsedá predseda Európskej rady. Predseda, ktorý 
je menovaný na obdobie dva a pol roka, môže v prípade potreby zvolať aj 
mimoriadne zasadnutia Európskej rady.

 Európska rada stanovuje hlavné priority EÚ a celkové politické smerovanie.

ODPOVEĎ

6/13

Súdny dvor Európskej únie bol zriadený v roku 1952 s cieľom zaistiť, aby sa právne predpisy 
EÚ vykladali a uplatňovali rovnako v každom členskom štáte EÚ.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Súdny dvor EÚ

Súdny dvor je najvyšším právnym orgánom v EÚ, ktorý má sídlo v 
Luxembursku.
V prípade pochybností vnútroštátneho súdu o výklade alebo platnosti 
právneho predpisu EÚ sa tento súd môže obrátiť na Súdny dvor so žiadosťou 
o objasnenie. Rovnaký mechanizmus možno použiť na určenie, či sú 
vnútroštátne právo alebo prax zlučiteľné s právom EÚ.
Keďže má každý členský štát svoj vlastný jazyk a osobitný právny systém, 
je Súdny dvor viacjazyčnou inštitúciou. Jeho jazykový režim nemá ekvivalent 
na žiadnom inom súde na svete, keďže jazykom konania môže byť každý z 
úradných jazykov Európskej únie.

 Ak má vnútroštátny súd pochybnosti o výklade práva Únie, môže o objasnenie 
 požiadať Súdny dvor.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
architects Buro Happold engineers -  © Colour compositions by Georges Meurant
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ODPOVEĎ

7/13

Európski občania môžu ovplyvniť politiky EÚ viacerými spôsobmi, napríklad spustením alebo 
podporou európskej iniciatívy občanov.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Váš hlas

Európsku iniciatívu občanov môže spustiť skupina najmenej siedmich občanov 
EÚ žijúcich v siedmich rôznych krajinách EÚ. Na vyjadrenie podpory iniciatívy 
je potrebný milión ľudí, teda o niečo viac než 0,2 % obyvateľov EÚ, a to 
minimálne zo siedmich krajín EÚ. Po dosiahnutí tohto čísla sa iniciatíva môže 
predložiť Európskej komisii na preskúmanie.
Vôbec prvá európska iniciatíva občanov, iniciatíva Right2Water, ktorá získala 
1,6 milióna podpisov, viedla k návrhu nových pravidiel týkajúcich sa pitnej 
vody.
Podporiť iniciatívu môžete vtedy, ak máte právo voliť v európskych voľbách 
vo svojej krajine (t. j. dovŕšený vek 16 až 18 rokov v závislosti od pravidiel 
tej-ktorej členskej krajiny).

 Na to, aby ste mohli iniciatívu občanov predložiť na preskúmanie Európskej 
 komisii, potrebujete podporu od jedného milióna ľudí z najmenej siedmich krajín EÚ.

ODPOVEĎ

8/13

Som predsedníčkou európskej inštitúcie a Európsky parlament ma zvolil na päťročné obdobie.
Vediem tím známy ako „kolégium“. Našou úlohou je presadzovať záujmy Európskej únie ako celku.
Som prvou ženou, ktorá bola zvolená na túto pozíciu.

Kto som?

Predseda Európskej komisie

Ursula von der Leyenová je predsedníčkou Európskej komisie od 1. decembra 
2019.
Predsedníčka Ursula von der Leyenová zastupuje Komisiu aj na zasadnutiach 
Európskej rady, na samitoch G7 a G20, ako aj na stretnutiach s krajinami 
mimo EÚ.

 Ste Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie..

© niphon/StockAdobe.com
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ODPOVEĎ

9/13

Koordinujem a vykonávam politiku EÚ vo vzťahu k iným krajinám a organizáciám.
Zastupujem EÚ na medzinárodnej úrovni, napríklad v Organizácii Spojených národov.
Bol som španielskym ministrom a predsedom Európskeho parlamentu v rokoch 2004 až 2007.

Kto som?

Vysoký predstaviteľ Únie

Josep Borrell je vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku od 1. decembra 2019.
Ako hlavný diplomat EÚ je poverený formovaním a vykonávaním 
zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Je aj podpredsedom 
Európskej komisie.

 Ste Josep Borrell, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
 politiku a podpredseda Európskej komisie.

10/13
ODPOVEĎ

Som predsedníčkou európskej inštitúcie, ktorá zastupuje občanov EÚ.
Podpisom schvaľujem rozpočet EÚ.
Pochádzam z najmenšej krajiny EÚ.
Kto som?

Predseda Európskeho parlamentu

Roberta Metsolová bola 18. januára 2022 zvolená za predsedníčku 
Európskeho parlamentu na dva a pol roka. Narodila sa na Malte v roku 1979 
a je dosiaľ najmladšou zvolenou predsedníčkou Európskeho parlamentu. Je 
členkou poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (skupina EĽS), ktorý je 
najväčšou politickou skupinou v Európskom parlamente.

 Ste Roberta Metsolová, predsedníčka Európskeho parlamentu.
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ODPOVEĎ

Som predsedom európskej inštitúcie a bol som vymenovaný na dva a pol roka.
Predsedám zasadnutiam s účasťou hláv štátov alebo predsedov vlád z členských štátov.
Päť rokov som bol belgickým premiérom.

Kto som?

Predseda Európskej rady

Charles Michel je predsedom Európskej rady od 1. decembra 2019 a bude 
ním do 31. mája 2022. Zvoláva zasadnutia a predsedá zasadnutiam 
Európskej rady a koordinuje jej činnosť.
Charles Michel zastupuje EÚ navonok vo veciach týkajúcich sa zahraničných 
a bezpečnostných otázok spolu s Josepom Borrellom, vysokým 
predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Zastupuje EÚ aj na samitoch G7 a G20 spolu s Ursulou von der Leyenovou, 
predsedníčkou Európskej komisie.

 Ste Charles Michel, predseda Európskej rady.

ODPOVEĎ

Koľko zasadnutí („schôdzí“) má Európsky parlament počas roka a kde 
sa konajú?

Európsky parlament 

Hlavné zasadnutia Európskeho parlamentu, ktoré sa nazývajú plenárne 
schôdze, sa konajú dvanásťkrát za rok v Štrasburgu vo Francúzsku a 
maximálne šesťkrát za rok v Bruseli v Belgicku.

 12 schôdzí v Štrasburgu, maximálne šesť v Bruseli..

12/13

11/13
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ODPOVEĎ

13/13

V Európskej komisii pracuje približne 33 000 ľudí, ktorí vykonávajú celú škálu prác ako 
administratívni zamestnanci, experti, prekladatelia, tlmočníci a asistenti.
Ktorý z nasledujúcich výrokov je pravdivý?

Európska komisia

Úradníci Komisie sú občania z každej krajiny EÚ, ktorí sú vybraní vo 
výberovom konaní.
Ak sa vám práca pre EÚ zdá zaujímavá ako kariéra, mohli by ste začať ako 
stážista. O stáž v EÚ sa môžete uchádzať po absolvovaní vysokoškolského 
štúdia. Nie je to však podmienkou prijatia za zamestnanca Komisie..

 Zamestnanci Komisie sa vyberajú na základe výberových konaní a sú nimi občania 
 zo všetkých krajín EÚ.

ČO JE TO 
EURÓPSKA ÚNIA?

Otázky p. 3
Odpovede p. 10

ČO MÁ EÚ SPOLOČNÉ S 
VAŠÍM KAŽDODENNÝM 

ŽIVOTOM?

Otázky p. 31
Odpovede p. 38

AKO FUNGUJE EÚ?

Otázky p. 17
Odpovede p. 24

AKÝ JE PROGRAM EÚ? 
 

Otázky p. 31
Odpovede p. 38
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OTÁZKA

 Nič. Môže si začať baliť kufre a vydať sa do Talianska. Ako občianka 
 EÚ má Anna právo študovať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ..

 Ak chce Anna študovať v Taliansku, musí požiadať o vízum..

 Anna musí ešte pred vstupom do Talianska požiadať 
 o povolenie na prechodný pobyt.

1

2

3

Anna práve dokončila školu a rada by sa zlepšila v taliančine. Prihlási sa na dvojmesačný 
rýchlokurz na jazykovej škole v Taliansku.
Čo musí urobiť pred odchodom?

1/12

ČO MÁ EÚ SPOLOČNÉ S VAŠÍM KAŽDODENNÝM ŽIVOTOM? 

Uvažovali ste niekedy o tom, čo presne pre vás 
Európska únia robí? Na príklade Anny zo Švédska 
si môžeme vysvetliť, aký význam má EÚ v jej 
každodennom živote.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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 Litva

 Luxembursko

 Lotyšsko

1

2

3

32

Eurobankovky a euromince boli zavedené v roku 2002 a v súčasnosti sa používajú v 20 
krajinách EÚ. Euromince majú spoločnú stranu, na ktorej je vyobrazená mapa Európy, ale na 
druhej strane má každá krajina svoj vlastný motív. Anna sa snaží uhádnuť, odkiaľ pochádza 
táto minca.
Viete jej pomôcť?

OTÁZKA

 …pomáha mladým ľuďom študovať v ich krajine.

 …poskytuje príležitosti pre partnerstvá medzi školami
 a organizáciami z iných krajín EÚ.

 …je určený len pre univerzitných študentov a nezahŕňa iné 
 spôsoby vzdelávania.

1

2

3

Anna sa v Taliansku zoznámi s Pavlom, českým študentom z programu Erasmus+. 
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?
Program Erasmus+…

2/12

3/12
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OTÁZKA

 Keďže EÚ zrušila národné monopoly a povolila hospodársku súťaž v 
 leteckom odvetví v Európe, lietanie zdraželo.

 Anna nebude mať právo na žiadnu náhradu, ak jej let mešká  
 alebo si ho prebukovala.

 Viac miest a regiónov má teraz vlastné letiská a medzi nimi je 
 viac priamych letov.

1

2

3

Anna by chcela navštíviť svojho nového českého priateľa Pavla v jeho rodnom meste. Kladie si 
otázku, či to bude také jednoduché.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

OTÁZKA

 Výrobky predávané na jednotnom trhu EÚ musia spĺňať ce
 loeurópske bezpečnostné a environmentálne požiadavky.

 Ak kupujete tovar alebo službu na internete alebo mimo 
 kamenného obchodu (telefonicky, prostredníctvom zásielkového 
 predaja alebo od podomového predajcu), máte právo svoju 

 objednávku zrušiť alebo tovar vrátiť do 10 dní.

 Podľa pravidiel EÚ máte právo minimálne na jednoročnú 
 záruku na spotrebný tovar, akým je napríklad elektronika.

1

2

3

Anna si chce v Taliansku kúpiť nové slúchadlá a dúfa, že dostane bezpečný výrobok. Okrem 
toho nakupuje aj na internete. Ale aké má práva ako spotrebiteľ?
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

5/12

4/12
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OTÁZKA

 Anna má právo na bezplatnú súkromnú zdravotnú starostlivosť.

 Keďže Anna nie je Češka, bude musieť zaplatiť za všetku
  verejnú zdravotnú starostlivosť, ktorú jej tam poskytnú.

 Anna má vďaka európskemu preukazu zdravotného 
 poistenia prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti a vzťahujú 

 sa na ňu rovnaké poplatky ako na miestnych obyvateľov.

1

2

3

34

Anna si plne užíva svoj výlet v Česku, no počas návštevy jednej z mnohých prekrásnych 
pamiatok spadne a vyvrtne si členok. Našťastie si nezabudla vziať so sebou európsky preukaz 
zdravotného poistenia.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

OTÁZKA

 Nie. Rakúsko, Česko a Taliansko patria k 23 krajinám EÚ a štyrom 
 krajinám mimo EÚ, ktoré v rámci schengenského priestoru odstránili 
 kontroly na vnútorných hraniciach. Anna teda môže cez obe vnútorné 

 hranice cestovať voľne..

 Nie. Povinnosť preukázať sa na hraniciach pasom alebo 
 preukazom totožnosti platí v rámci Európy len vtedy, ak cestujete na 

 Island, do Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska.

 Áno. Česko nie je schengenská krajina, takže Anna nemôže 
 prekročiť hranice bez hraničnej kontroly..

1

2

3

Cestovanie je počas pandémie COVID-19 zložitejšie, ale sloboda pohybu zostáva jedným z 
najväčších úspechov EÚ. Väčšina krajín EÚ vďaka Schengenskej dohode zrušila na hraniciach 
kontroly. Anna pocestuje z Talianska do Česka autobusom cez Rakúsko a už sa na tento výlet 
teší.
Musí mať Anna počas tohto výletu so sebou pas?6/12

7/12
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OTÁZKA

 Počas kúpacej sezóny nemusia krajiny EÚ informovať 
 verejnosť o kvalite vody určenej na kúpanie.

 V rámci EÚ platia minimálne normy pre vodu určenú 
 na kúpanie, ktoré musia dodržiavať všetky krajiny EÚ.

 Len niečo nad 50 % miest určených na kúpanie v EÚ spĺňa 
 minimálne normy kvality vody.

1

2

3

Anna si nie je istá kvalitou vody určenej na kúpanie v Taliansku a Česku a chce vedieť, či je 
plávanie v jazerách a mori bezpečné.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

OTÁZKA

 Anna môže na svojom smartfóne so švédskou SIM kartou 
 využívať „roaming za domáce ceny“ bez akéhokoľvek 

 obmedzenia, a to aj vtedy, ak sa v Taliansku zdrží oveľa dlhšie.

 Roaming za domáce ceny sa neuplatňuje automaticky. 
 Anna bude musieť kontaktovať svojho operátora, aby jej ho 

 aktivoval.

 Pokiaľ Anna cestuje pravidelne a trávi viac času vo svojej 
 domovskej krajine než v zahraničí, zaplatí len toľko, koľko by 

 platila doma.

1

2

3

Počas pobytu v Taliansku ostáva Anna v kontakte s priateľmi a rodinou doma prostredníctvom 
smartfónu. Volá im, posiela im správy a na sociálnych sieťach s nimi zdieľa svoje fotky a 
zážitky. Aké sú jej náklady na roaming?
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

9/12

8/12
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OTÁZKA

 1 milión

 10 miliónov 

 5 miliónov

1

2

3

Anna po návrate do Švédska vyrozpráva starej mame svoje európske dobrodružstvá. Jej 
stará mama hovorí, že by veľmi chcela zažiť niečo podobné, keď bola mladá, ale nikdy takúto 
možnosť nemala.
Koľko mladých ľudí malo vďaka programu Erasmus+ možnosť 
študovať, pracovať alebo sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti v 
zahraničí?

OTÁZKA

 Financovanie z prostriedkov EÚ je venované tým krajinám, 
 ktoré sú členskými štátmi EÚ od roku 2004.

 Iba menej rozvinuté krajiny EÚ môžu využívať financovanie EÚ.

 Tretina rozpočtu EÚ sa vynakladá na projekty v prospech 
 všetkých európskych miest a regiónov.

1

2

3

EÚ investuje do európskych miest a regiónov. Talianske mesto, v ktorom sa Anna zdržiava, je 
súčasťou projektu, ktorý pomáha mestám EÚ na ceste k väčšej udržateľnosti.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

10/12

11/12
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OTÁZKA

 Dobrovoľnícky zbor

 Iniciatíva DiscoverEU

 Európsky zbor solidarity

1

2

3

Annin výlet jej dodal chuť na ďalšie dobrodružstvo. Uvažuje o dobrovoľníctve alebo práci na 
nejakom projekte vo Švédsku alebo aj v zahraničí. Jej stará mama má dojem, že už o takejto 
iniciatíve počula.
V ktorej z týchto odpovedí je správna iniciatíva?12/12

© De Visu/Stock. Adobe.com

ČO JE TO 
EURÓPSKA ÚNIA? 

Otázky p. 3
Odpovede p. 10

ČO MÁ EÚ SPOLOČNÉ S 
VAŠÍM KAŽDODENNÝM 

ŽIVOTOM?

Otázky p. 31
Odpovede p. 38

AKO FUNGUJE EÚ?

Otázky p. 17
Odpovede p. 24

AKÝ JE PROGRAM EÚ? 

Otázky p. 31
Odpovede p. 38



Čo má EÚ spoločné s vaším každodenným životom?
Odpovede

38

ODPOVEĎ

1/12

Anna práve dokončila školu a rada by sa zlepšila v taliančine. Prihlási sa na dvojmesačný 
rýchlokurz na jazykovej škole v Taliansku.
Čo musí urobiť pred odchodom?

Voľný pohyb a žiadne kontroly na vnútorných 
hraniciach

Vďaka jednotnému trhu a vytvoreniu schengenského priestoru môžu občania EÚ 
cestovať, študovať, pracovať alebo odísť do dôchodku v ktorejkoľvek krajine EÚ, 
a to len s minimálnou administratívnou záťažou alebo kontrolami na vnútorných 
hraniciach.
Anna môže ako občianka EÚ pracovať a študovať v Taliansku. Ak v Taliansku zostane 
dlhšie ako 3 mesiace, môže na príslušných orgánoch požiadať o registráciu, ak o to 
prejaví záujem.
Víza na štúdium potrebujú občania tretích krajín, ktorí chcú zostať v Taliansku dlhšie 
ako 3 mesiace. To však nie je Annin prípad.
Poznámka pod čiarou: V rámci opatrení proti pandémii COVID-19 niektoré krajiny 
dočasne obmedzili voľný pohyb a zakázali cesty, ktoré nie sú nevyhnutné.

 Nič. Môže si začať baliť kufre a vydať sa do Talianska. Ako občianka EÚ má Anna 
 právo študovať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

ODPOVEĎ

2/12

Anna sa v Taliansku zoznámi s Pavlom, českým študentom z programu Erasmus+. 
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?
Program Erasmus+…

Erasmus+

Program Erasmus sa začal pred vyše 30 rokmi s cieľom umožniť študentom 
absolvovať časť štúdia na univerzite v inej krajine EÚ.
Súčasná verzia programu, Erasmus+, nie je určená len pre univerzitných 
študentov, ale ponúka aj mnoho iných príležitostí. Mladí ľudia môžu 
študovať, odborne sa pripravovať alebo pracovať ako dobrovoľníci – v 
rámci EÚ alebo mimo nej – v rôznych oblastiach, ku ktorým patrí napríklad 
sociálna starostlivosť, ochrana životného prostredia, kultúra, mládež, šport 
alebo rozvojová spolupráca.

 …poskytuje príležitosti pre partnerstvá medzi školami a organizáciami 
 z iných krajín EÚ.
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ODPOVEĎ

3/12

Eurobankovky a euromince boli zavedené v roku 2002 a v súčasnosti sa používajú v 20 krajinách EÚ. 
Euromince majú spoločnú stranu, na ktorej je vyobrazená mapa Európy, ale na druhej strane má každá 
krajina svoj vlastný motív. Anna sa snaží uhádnuť, odkiaľ pochádza táto minca.

Viete jej pomôcť?

Euro

Litva (sledujte šípku na mape) sa pripojila k eurozóne v roku 2015 ako jej 
19. členský štát.
Na jej eurominciach je vyobrazený Vytis – rytier na koni s mečom a štítom – 
ktorého podobizeň sa nachádza aj v štátnom znaku krajiny.
Od 1. januára 2023 tvorí eurozónu už 20 krajín: Chorvátsko sa zaradilo 
medzi krajiny EÚ, ktoré používajú euro ako svoju menu.

 Litva

ODPOVEĎ

4/12

Anna si chce v Taliansku kúpiť nové slúchadlá a dúfa, že dostane bezpečný výrobok. Okrem 
toho nakupuje aj na internete. Ale aké má práva ako spotrebiteľ?
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Ochrana spotrebiteľov

Na výrobky kúpené v EÚ, napr. elektroniku, máte minimálne 2-ročnú záručnú 
lehotu. To znamená, že ak sa vám po roku pokazí mobil, bude bezplatne 
opravený alebo vymenený bez ohľadu na to, kde ste ho pôvodne kúpili.
Podľa právnych predpisov EÚ máte 14 dní na vrátenie tovaru kúpeného 
na diaľku, či už na internete, telefonicky, od podomového predajcu alebo 
prostredníctvom zásielkového predaja. Anna môže svoju objednávku v tejto 
lehote zrušiť bez udania dôvodu – dokonca aj vtedy, keď si to jednoducho 
rozmyslí.

 Výrobky predávané na jednotnom trhu EÚ musia spĺňať celoeurópske 
 bezpečnostné a environmentálne požiadavky.

© Gajus/Stock.Adobe.com
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ODPOVEĎ

5/12

Anna by chcela navštíviť svojho nového českého priateľa Pavla v jeho rodnom meste. Kladie si 
otázku, či to bude také jednoduché.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Hospodárska súťaž priniesla do leteckej dopravy významné zmeny. V 
súčasnosti je letecká doprava lacnejšia, bezpečnejšia a otvorená pre viac 
ľudí než kedykoľvek predtým.
Právne predpisy EÚ chránia práva cestujúcich, ktorí cestujú leteckou 
dopravou v rámci Európy.  Ak ste uviazli na letisku, pretože Váš let bol 
prebukovaný, alebo má veľké meškanie, môžete si uplatniť nárok na 
náhradu. 

 Viac miest a regiónov má teraz vlastné letiská a medzi nimi je viac priamych letov.

ODPOVEĎ

6/12

Cestovanie je počas pandémie COVID-19 zložitejšie, ale sloboda pohybu zostáva jedným z najväčších 
úspechov EÚ. Väčšina krajín EÚ vďaka Schengenskej dohode zrušila na hraniciach kontroly. Anna 
pocestuje z Talianska do Česka autobusom cez Rakúsko a už sa na tento výlet teší.

Musí mať Anna počas tohto výletu so sebou pas?

Zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach

Schengenský priestor tvorí 23 krajín EÚ (bledomodrá farba) a štyri krajiny mimo EÚ 
(tmavomodrá farba). Taliansko a Česko, ako aj Rakúsko, ktoré je v tomto prípade 
tranzitnou krajinou, sú členmi schengenského priestoru, takže Anna môže cestovať z 
Talianska do Česka a späť bez toho, aby musela ukazovať pas.
Mala by si však zobrať svoj preukaz totožnosti, aby ju na požiadanie mohli 
identifikovať ako občianku EÚ.
Niektoré krajiny EÚ, a to Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Írsko a Rumunsko, nie sú 
súčasťou schengenského priestoru (krajiny EÚ, ktoré nepatria do schengenského 
priestoru). Pri cestovaní do alebo z krajiny, ktorá nepatrí do schengenského priestoru 
(t. j. členskej krajiny EÚ, ktorá nie je súčasťou schengenského priestoru, alebo 
ktorejkoľvek inej krajiny mimo EÚ), musíte na hraniciach predložiť platný preukaz 
totožnosti alebo pas.
Poznámka pod čiarou:  V rámci opatrení proti pandémii COVID-19 niektoré krajiny dočasne 
obmedzili voľný pohyb a zakázali cesty, ktoré nie sú nevyhnutné.

 Nie. Rakúsko, Česko a Taliansko patria k 23 krajinám EÚ a štyrom krajinám 
 mimo EÚ, ktoré v rámci schengenského priestoru odstránili kontroly na vnútorných 

 hraniciach. Anna teda môže cez obe vnútorné hranice cestovať voľne.
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ODPOVEĎ

7/12

Anna si plne užíva svoj výlet v Česku, no počas návštevy jednej z mnohých prekrásnych 
pamiatok spadne a vyvrtne si členok. Našťastie si nezabudla vziať so sebou európsky preukaz 
zdravotného poistenia.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Zdravotné poistenie počas dočasného pobytu v 
zahraničí

Ak Anna nečakane ochorie počas prechodného pobytu v inej krajine EÚ – či 
už na dovolenke, alebo počas štúdia v zahraničí – má nárok na akékoľvek 
lekárske ošetrenie, ktoré nemožno odložiť do jej návratu domov.
Európsky preukaz zdravotného poistenia vydáva vaša zdravotná poisťovňa 
ako dôkaz toho, že ste poistení v niektorej krajine EÚ. Vďaka tomuto 
preukazu máte prístup k zdravotnej starostlivosti poskytovanej štátom v 
zahraničí a platíte rovnaké poplatky ako miestni obyvatelia. 

 Anna má vďaka európskemu preukazu zdravotného poistenia prístup k verejnej 
 zdravotnej starostlivosti a vzťahujú sa na ňu rovnaké poplatky ako na miestnych 

 obyvateľov.

ODPOVEĎ

8/12

Počas pobytu v Taliansku ostáva Anna v kontakte s priateľmi a rodinou doma prostredníctvom 
smartfónu. Volá im, posiela im správy a na sociálnych sieťach s nimi zdieľa svoje fotky a 
zážitky. Aké sú jej náklady na roaming?
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Nižšie poplatky za mobilný roaming

EÚ zrušila poplatky za roaming v júni 2017. Pri cestovaní v rámci EÚ platíte 
za volania, SMS a mobilný internet rovnaké ceny, ako keby ste boli doma 
(roaming za domáce ceny).
Základné pravidlo je takéto: kým trávite viac času doma ako v zahraničí 
alebo ak viac používate svoj mobilný telefón doma ako v zahraničí, môžete 
na cestách vo všetkých krajinách EÚ využívať roaming za domáce ceny.
Roaming za domáce ceny sa uplatňuje automaticky. Nemusíte si nič 
nastavovať.

 Pokiaľ Anna cestuje pravidelne a trávi viac času vo svojej domovskej krajine než 
 v zahraničí, zaplatí len toľko, koľko by platila doma.
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9/12

Anna si nie je istá kvalitou vody určenej na kúpanie v Taliansku a Česku a chce vedieť, či je 
plávanie v jazerách a mori bezpečné.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Ochrana životného prostredia

Voda na kúpanie, ktorú majú k dispozícii občania EÚ, patrí k najkvalitnejším 
na svete.
EÚ každoročne uverejňuje správu o kvalite vody určenej na kúpanie. Sleduje 
kvalitu vody na viac ako 22 000 miestach určených na kúpanie na pobreží, v 
jazerách a riekach v celej EÚ.
V roku 2019 spĺňalo najvyššie a najprísnejšie normy Európskej únie pre 
výbornú kvalitu 85 % monitorovaných miest určených na kúpanie.

 V rámci EÚ platia minimálne normy pre vodu určenú na kúpanie, ktoré musia 
 dodržiavať všetky krajiny EÚ.

ODPOVEĎ

10/12

EÚ investuje do európskych miest a regiónov. Talianske mesto, v ktorom sa Anna zdržiava, je 
súčasťou projektu, ktorý pomáha mestám EÚ na ceste k väčšej udržateľnosti.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Pomoc menej rozvinutým európskym krajinám a 
regiónom

EÚ spolufinancuje tisíce projektov v regiónoch a mestách po celej Európe. 
Tieto finančné prostriedky využívajú všetky krajiny EÚ a ich občania.
Väčšina finančných prostriedkov smeruje do menej rozvinutých európskych 
regiónov (na mape zobrazených červenou farbou) s cieľom pomôcť im 
dobehnúť rozvinuté regióny.

 Tretina rozpočtu EÚ sa vynakladá na projekty v prospech všetkých európskych 
 miest a regiónov.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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ODPOVEĎ

11/12

Anna po návrate do Švédska vyrozpráva starej mame svoje európske dobrodružstvá. Jej stará mama 
hovorí, že by veľmi chcela zažiť niečo podobné, keď bola mladá, ale nikdy takúto možnosť nemala.

Koľko mladých ľudí malo vďaka programu Erasmus+ možnosť študovať, 
pracovať alebo sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti v zahraničí?

Financovanie programu Erasmus+

Program Erasmus+ pomohol už približne 10 miliónom ľudí študovať, 
pracovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.
Ide o jeden z najpopulárnejších programov financovaných z prostriedkov 
EÚ. Rozpočet na nasledujúcich sedem rokov (2021 – 2027) sa v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím takmer zdvojnásobil a dosiahol výšku viac ako 
26 miliárd EUR. Svedčí to o tom, aká dôležitosť sa pripisuje vzdelávaniu a 
mládeži v Európe. V tejto novej fáze bude program inkluzívnejší, digitálnejší 
a ekologickejší.

 10 miliónov

ODPOVEĎ

12/12

Annin výlet jej dodal chuť na ďalšie dobrodružstvo. Uvažuje o dobrovoľníctve alebo práci na 
nejakom projekte vo Švédsku alebo aj v zahraničí. Jej stará mama má dojem, že už o takejto 
iniciatíve počula.
V ktorej z týchto odpovedí je správna iniciatíva?

Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity poskytuje mladým ľuďom vo veku 18 až 30 rokov 
príležitosť zapojiť sa do celej škály aktivít pre spoločenstvo a spoločnú 
podporu, a to buď ako dobrovoľník, alebo nastúpením do zamestnania. Do 
Európskeho zboru solidarity sa môžete prihlásiť už ako 17-roční, ale projekt 
môžete začať až vtedy, keď budete mať 18 rokov.
EÚ spustila v roku 2018 iniciatívu DiscoverEU, ktorá dáva 18-ročným 
Európanom príležitosť na objavovanie svojho kontinentu. Mladí Európania 
majú šancu spoznávať kultúrnu rozmanitosť Európy návštevou jednej až 
štyroch zahraničných destinácií vďaka cestovnému lístku s platnosťou až 30 
dní.

 Európsky zbor solidarity

© De Visu/Stock. Adobe.com
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OTÁZKA                    

 Zaistiť rovnaké vyučovanie matematiky, dejepisu a anglického 
 jazyka v celej Európe.

 Uistiť sa, že máme bezpečnú, cenovo dostupnú a ekologickú 
 energiu v Európe.

 Dosiahnuť rast európskeho hospodárstva a vytvoriť viac
 pracovných miest najmä pre mladých ľudí..

1

2

3

Európsky parlament zvolil v roku 2019 za predsedníčku Komisie Ursulu von der Leyenovú.
Tá predstavila politické usmernenia so šiestimi prioritami pre Európu.
Ktorá z týchto možností NEPATRÍ k šiestim prioritám Ursuly von der 
Leyenovej?1/13

AKÝ JE PROGRAM EÚ?

Viete, čo EÚ robí na to, aby zvládla množstvo 
súčasných výziev, ako sú nezamestnanosť mladých 
ľudí, migrácia, zmena klímy či obnova po kríze 
spôsobenej koronavírusom? Poďme to zistiť!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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OTÁZKA

 Nový bezdrôtový štandard, ktorý nahradí 5G. 

 Iniciatíva EÚ, ktorá občanom umožňuje bezplatný bezdrôtový 
 prístup na internet vo verejných priestoroch.

 Spoločná nabíjačka pre mobilné telefóny.

1

2

3

Digitálne technológie majú pre nás všetkých zásadný význam. Ešte zreteľnejšie sa to ukázalo 
počas pandémie, keď na ne boli odkázaní mnohí mladí ľudia pri vyučovaní doma alebo pri 
komunikácii s priateľmi. EÚ chce pomôcť pri tom, aby mohli nové technológie využívať všetci – 
tým, že im poskytne lepší prístup.
Počuli ste už o iniciatíve WiFi4EU? Viete, o čo ide?

OTÁZKA

 2030

 2100

 2050

1

2

3

Zmena klímy je pre EÚ a svet veľkou výzvou. Cieľom Európskej únie je dosiahnuť klimatickú 
neutralitu – hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov. Všetky členské štáty 
EÚ súhlasili s tým, že tento cieľ dosiahnu do stanoveného cieľového dátumu.
Do ktorého roku plánuje byť EÚ klimaticky neutrálna?

3/13
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OTÁZKA

 Pätinu

 Štvrtinu

 Viac ako polovicu

1

2

3

EÚ sa usiluje zaistiť, aby naša energia bola šetrná ku klíme, cenovo dostupná a k dispozícii, 
keď ju potrebujeme, a to diverzifikovaním našich dodávok a spoliehaním sa viac na energiu 
vyrobenú v EÚ.
Koľko energie v súčasnosti dovážame z krajín mimo EÚ?

OTÁZKA

 Gaia

 Galileo

 Galilei

1

2

3

Geolokalizácia je jedným zo základných prvkov digitálnej revolúcie. EÚ investuje do vlastného 
globálneho navigačného satelitného systému.
Aký je jeho názov?

4/13
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OTÁZKA

 Kanada

 Japonsko   

 Nový Zéland

1

2

3

Hospodárstvo EÚ závisí od obchodu. Otvorené trhy vytvárajú vyšší hospodársky rast a lepšie 
pracovné miesta pre Európu a jej partnerov.  Spotrebiteľom EÚ to dáva väčší výber a kúpnu 
silu a podnikom v EÚ otvára nové trhy.
S ktorou krajinou EÚ NEPODPÍSALA dohodu o voľnom obchode?

OTÁZKA

 Zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 %.

 Mali by sme zvýšiť energetickú efektívnosť aspoň o 55 %.

 Aspoň 55 % našej energie by malo pochádzať z obnoviteľných 
 zdrojov.

1

2

3

EÚ sa usiluje presadzovať ambiciózne globálne opatrenia na obmedzenie zmeny klímy 
prostredníctvom Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií. Ide 
príkladom ambicióznymi cieľmi v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.
Ktorá z týchto formulácií cieľa do roku 2030 je správna?

7/13

6/13
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OTÁZKA

 EÚ chce vytvoriť pre žiadateľov o azyl bezpečné a legálne 
 spôsoby vstupu do EÚ, aby nemuseli riskovať životy a obracať 

 sa na prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi.

 EÚ financuje záchranné akcie v rámci svojho územia, ale 
 nepomáha krajinám mimo svojich hraníc.

 EÚ pomáha členským štátom EÚ vrátiť nelegálnych migrantov 
 do ich domovskej krajiny aj vtedy, ak majú právo na pobyt v EÚ.

1

2

3

V dôsledku narastajúceho počtu migrantov a žiadateľov o azyl prichádzajúcich do EÚ je Európa 
vystavená tlaku. EÚ na túto situáciu reaguje prijatím rôznych opatrení.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

OTÁZKA

 Zavedenie nového zákona o ochrane osobných údajov.

 Predchádzanie radikalizácii, a to aj na internete.

 Stanovenie cestovania na účely páchania terorizmu alebo jeho 
 podpory za trestný čin.

1

2

3

Ľudia v EÚ by mali mať pocit istoty, že bez ohľadu na to, kde sa v rámci EÚ nachádzajú, ich 
sloboda a bezpečnosť sú dobre chránené. Jednou z hlavných súčasných hrozieb je terorizmus. 
Na našu ochranu preto EÚ prijala súbor opatrení.
Ktorá z nasledujúcich možností NIE je jedným z týchto opatrení?8/13

9/13
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OTÁZKA

 50 miliárd EUR

MAKE IT
REAL

 806 miliárd EUR

 166 miliárd EUR

1

2

3

Koronavírus otriasol Európou a pandémia spôsobuje vážne hospodárske a spoločenské škody. 
V reakcii na túto situáciu spustila EÚ fond s názvom NextGenerationEU, ktorý má naštartovať 
oživenie hospodárstva po pandémii.
Viete, koľko peňazí bolo pridelených do fondu NextGenerationEU?

OTÁZKA

 Krajiny EÚ tvoria 10 % celosvetovej populácie a 15 % 
 svetového hospodárstva.

 Krajiny EÚ predstavujú 4 % celosvetovej populácie a 26 % 
 svetového hospodárstva.

 Krajiny EÚ tvoria 16 % svetového hospodárstva, 
 ale len okolo 6 % celosvetovej populácie.

1

2

3

Krajiny EÚ spolu tvoria jednu z najväčších ekonomík sveta. Spoločné konanie im dáva oveľa 
väčšiu autoritu, než by mali, ak by presadzovali svoje politiky jednotlivo.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

11/13

10/13
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OTÁZKA

 Európska komisia

 Európsky parlament

 Európska agentúra pre lieky

1

2

3

Pandémia COVID-19 bude porazená až vtedy, keď sa zaočkuje dostatočný počet ľudí. EÚ v záujme 
urýchlenia vývoja vakcín proti ochoreniu COVID-19 už od raného štádia pandémie podporovala 
spoločnosti, ktoré vyvíjali vakcíny. Vďaka tejto pomoci pri financovaní vývoja a výroby vakcín proti 
ochoreniu COVID-19 získala Komisia právo nakúpiť pre občanov EÚ miliardy dávok vakcín, len čo boli 
tieto vakcíny pripravené a preukázalo sa, že sú bezpečné a účinné. V súčasnosti sa používa niekoľko 
týchto vakcín. Dostali povolenie na predaj v EÚ.

Ktorý orgán povoľuje predaj vakcín na trhu EÚ?

OTÁZKA

 Len pred ich návrhom.

 Až po nadobudnutí ich účinnosti.

 Kedykoľvek.

1

2

12/13

3

Komisia si stanovila za prioritu navrhovať nové právne predpisy len vtedy, keď sú potrebné 
a keď existuje ich jasná európska pridaná hodnota. Ďalšou prioritou Komisie je úplná 
transparentnosť v tom, čo robí.
Kedy sa môže verejnosť vyjadriť k právnym predpisom EÚ?

13/13
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ODPOVEĎ
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Európsky parlament zvolil v roku 2019 za predsedníčku Komisie Ursulu von der Leyenovú.
Tá predstavila politické usmernenia so šiestimi prioritami pre Európu.
Ktorá z týchto možností NEPATRÍ k šiestim prioritám Ursuly von der 
Leyenovej?

Šesť priorít pre Európu

O tom, čo sa vyučuje v triedach, rozhodujú krajiny EÚ a ich regionálne a 
miestne orgány, nie EÚ.
Európska komisia má na roky 2019 – 2023 týchto šesť priorít:
• Európska zelená dohoda,
• Európa pripravená na digitálny vek,
• hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí,
• silnejšia Európa vo svete,
• podpora európskeho spôsobu života,
• nový impulz pre európsku demokraciu.

 Zaistiť rovnaké vyučovanie matematiky, dejepisu a anglického jazyka v celej Európe.

ODPOVEĎ

2/13

Zmena klímy je pre EÚ a svet veľkou výzvou. Cieľom Európskej únie je dosiahnuť klimatickú 
neutralitu – hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov. Všetky členské štáty 
EÚ súhlasili s tým, že tento cieľ dosiahnu do stanoveného cieľového dátumu.
Do ktorého roku plánuje byť EÚ klimaticky neutrálna?

Európska zelená dohoda

Cieľom EÚ je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Prechod na 
klimaticky neutrálnu spoločnosť je naliehavou výzvou, ale aj príležitosťou 
na zabezpečenie udržateľnosti európskeho hospodárstva. EÚ chce znížiť 
svoje emisie skleníkových plynov a vytvoriť spoločnosť, ktorá využíva menej 
prírodných zdrojov a produkuje menej odpadu a znečistenia.  

 2050

©lev dolgachov
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ODPOVEĎ
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Digitálne technológie majú pre nás všetkých zásadný význam. Ešte zreteľnejšie sa to ukázalo počas 
pandémie, keď na ne boli odkázaní mnohí mladí ľudia pri vyučovaní doma alebo pri komunikácii s 
priateľmi. EÚ chce pomôcť pri tom, aby mohli nové technológie využívať všetci – tým, že im poskytne 

lepší prístup.Počuli ste už o iniciatíve WiFi4EU? Viete, o čo ide?

Digitálna Európa

WiFi4EU je iniciatíva EÚ, z ktorej sa financuje inštalácia Wi-Fi pripojenia vo 
verejných priestoroch, ako sú parky, knižnice či námestia.
EÚ chce, aby mali do roku 2025 všetky verejné priestory vrátane škôl 
internetové pripojenie s rýchlosťou 1 Gb, pričom všetky európske domácnosti 
by mali mať prístup k rýchlosti sťahovania najmenej 100 Mbps.

 Iniciatíva EÚ, ktorá občanom umožňuje bezplatný bezdrôtový prístup na 
 internet vo verejných priestoroch.

ODPOVEĎ

4/13

Geolokalizácia je jedným zo základných prvkov digitálnej revolúcie. EÚ investuje do vlastného 
globálneho navigačného satelitného systému.
Aký je jeho názov?

Globálny navigačný satelitný systém EÚ

Globálny navigačný satelitný systém EÚ sa nazýva Galileo podľa Galilea 
Galileiho, talianskeho astronóma zo 16. storočia.
Vďaka nemu sa desaťnásobne zvýši presnosť geolokalizácie a umožnia sa 
nové inovačné služby, ktoré môžu zmeniť náš každodenný život, napríklad 
autá bez vodiča alebo kvalitnejšie siete mestskej dopravy.
Gaia je satelit Európskej vesmírnej agentúry, ktorého úlohou je vytvoriť 3D 
mapu našej galaxie, Mliečnej cesty.

 Galileo

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com
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ODPOVEĎ
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EÚ sa usiluje zaistiť, aby naša energia bola šetrná ku klíme, cenovo dostupná a k dispozícii, 
keď ju potrebujeme, a to diverzifikovaním našich dodávok a spoliehaním sa viac na energiu 
vyrobenú v EÚ.
Koľko energie v súčasnosti dovážame z krajín mimo EÚ?

Lepšie prepojený trh s energiou

V roku 2018 doviezla EÚ 55 % svojej energie. Diverzifikácia zdrojov a 
dodávateľov energie je kľúčom k zvýšeniu našej energetickej bezpečnosti.
Mnohé elektrizačné sústavy a plynovody zatiaľ nemajú dobré cezhraničné 
prepojenie. Pracuje sa na zlepšení tejto situácie, aby energia mohla voľne 
prúdiť v celej EÚ bez akýchkoľvek technických alebo právnych prekážok.

 Viac ako polovicu.

ODPOVEĎ

6/13

EÚ sa usiluje presadzovať ambiciózne globálne opatrenia na obmedzenie zmeny klímy 
prostredníctvom Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií. Ide 
príkladom ambicióznymi cieľmi v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.
Ktorá z týchto formulácií cieľa do roku 2030 je správna?

Ochrana našej klímy

Rámcom EÚ v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 sa 
stanovujú tri kľúčové ciele:
• zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % (oproti roku 1990),
• aspoň 32 % všetkej spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov,
• zvýšenie energetickej efektívnosti aspoň o 32,5 %.
Ciele do roku 2030 sú súčasťou záväzku EÚ v rámci Parížskej dohody – 
globálnej dohody o klíme, ktorú EÚ v roku 2015 pomohla dosiahnuť. EÚ 
nedávno zvýšila cieľ týkajúci sa zníženia emisií skleníkových plynov, keďže 
jej dlhodobým cieľom je stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou.

 Zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 %.

© Valmedia/Stock.Adobe.com 
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ODPOVEĎ
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Hospodárstvo EÚ závisí od obchodu. Otvorené trhy vytvárajú vyšší hospodársky rast a lepšie 
pracovné miesta pre Európu a jej partnerov.  Spotrebiteľom EÚ to dáva väčší výber a kúpnu 
silu a podnikom v EÚ otvára nové trhy.
S ktorou krajinou EÚ NEPODPÍSALA dohodu o voľnom obchode?

Dohody o voľnom obchode

Dohody o voľnom obchode uľahčujú vzájomný obchod medzi krajinami. 
Znižujú clá, kvóty a iné obmedzenia obchodu.
EÚ v súčasnosti rokuje o dohode o voľnom obchode s Novým Zélandom, 
zatiaľ však uzavretá nebola.
EÚ podpísala obchodné dohody s Kanadou (2016) a Japonskom (2018) a 
mnohými ďalšími krajinami po celom svete. Odkedy nadobudli obchodné 
dohody EÚ s Kanadou a Japonskom platnosť, obchod s týmito krajinami 
vzrástol takmer o 25 % v prípade Kanady a 6 % v prípade Japonska.
EÚ dnes uplatňuje 45 obchodných dohôd, ktoré predstavujú približne 33 % 
celkového zahraničného obchodu EÚ.

 Nový Zéland

ODPOVEĎ

8/13

Ľudia v EÚ by mali mať pocit istoty, že bez ohľadu na to, kde sa v rámci EÚ nachádzajú, ich 
sloboda a bezpečnosť sú dobre chránené. Jednou z hlavných súčasných hrozieb je terorizmus. 
Na našu ochranu preto EÚ prijala súbor opatrení.
Ktorá z nasledujúcich možností NIE je jedným z týchto opatrení?

EU actions to address the terrorist threat

Súčasťou opatrení prijatých na riešenie všetkých stránok teroristickej hrozby sú:
• predchádzanie radikalizácii, a to aj na internete,
• stanovenie cestovania na účely páchania alebo podpory terorizmu za trestný 

čin,
• efektívnejšie odhaľovanie terorizmu zintenzívnením výmeny informácií,
• boj proti financovaniu terorizmu,
• zamedzenie prístupu k strelným zbraniam a výbušninám,
• podpora partnerských krajín, najmä v oblasti Stredozemného mora.
Samostatným opatrením, ktoré nesúvisí s teroristickou hrozbou, zlepšila EÚ aj 
ochranu osobných údajov. Nové pravidlá, ktoré chránia osobné údaje občanov EÚ v 
celej EÚ aj mimo nej, nadobudli účinnosť v máji 2018. Tento nový zákon o ochrane 
údajov poskytuje občanom väčšiu kontrolu nad tým, ako sa využívajú ich osobné 
údaje.

 Zavedenie nového zákona o ochrane osobných údajov.

© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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V dôsledku narastajúceho počtu migrantov a žiadateľov o azyl prichádzajúcich do EÚ je Európa 
vystavená tlaku. EÚ na túto situáciu reaguje prijatím rôznych opatrení.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Migrácia a azyl

EÚ už vykonala mnoho pre to, aby lepšie zvládala príchod migrantov a 
žiadateľov o azyl, a naďalej v tom pokračuje. Okrem toho, že poskytuje 
peniaze, pomáha premiestňovať žiadateľov o azyl, ktorí už sú v Európe, a 
presídľovať ľudí v núdzi zo susedných krajín.
EÚ takisto poskytuje humanitárnu pomoc utečencom a migrantom v 
krajinách mimo EÚ, napríklad v Turecku, Libanone, Jordánsku a Iraku.
EÚ okrem toho vytvorila európsku pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá posilní 
riadenie a bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ.

 EÚ chce vytvoriť pre žiadateľov o azyl bezpečné a legálne spôsoby vstupu do EÚ, 
 aby nemuseli riskovať životy a obracať sa na prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi.

ODPOVEĎ

10/13

Krajiny EÚ spolu tvoria jednu z najväčších ekonomík sveta. Spoločné konanie im dáva oveľa 
väčšiu autoritu, než by mali, ak by presadzovali svoje politiky jednotlivo.
Ktorý z týchto výrokov je pravdivý?

Globálny aktér

Krajiny EÚ tvoria približne 16 % svetového hospodárstva, kým domovom sú 
len pre zhruba 6 % celosvetovej populácie.
Hoci je Európa pomerne malý kontinent, zohráva významnú úlohu na 
svetovej scéne. Napríklad vedie a podporuje mierové rozhovory na celom 
svete s cieľom zabrániť konfliktom a zaujala vedúce postavenie v globálnom 
boji proti zmene klímy.

 Krajiny EÚ tvoria 16 % svetového hospodárstva, ale len okolo 6 % celosvetovej 
 populácie.
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ODPOVEĎ
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Koronavírus otriasol Európou a pandémia spôsobuje vážne hospodárske a spoločenské škody. 
V reakcii na túto situáciu spustila EÚ fond s názvom NextGenerationEU, ktorý má naštartovať 
oživenie hospodárstva po pandémii.
Viete, koľko peňazí bolo pridelených do fondu NextGenerationEU?

NextGenerationEU

NextGenerationEU je fond EÚ s rozpočtom približne 806 miliárd EUR. 
Krajiny EÚ ho môžu využiť na to, aby pomohli svojim hospodárstvam 
zotaviť sa z krízy a pripraviť Európu pre ďalšie generácie. Viac ako 50 % 
finančných prostriedkov pôjde na projekty, ktorých cieľom je modernizovať 
Európu, napríklad na podporu inovácií v oblasti ekologických a digitálnych 
technológií. Tieto peniaze sa použijú aj na zníženie nezamestnanosti 
mladých ľudí a na pomoc pri získavaní nových zručností.

 806 miliárd EUR

ODPOVEĎ

12/13

Komisia si stanovila za prioritu navrhovať nové právne predpisy len vtedy, keď sú potrebné 
a keď existuje ich jasná európska pridaná hodnota. Ďalšou prioritou Komisie je úplná 
transparentnosť v tom, čo robí.
Kedy sa môže verejnosť vyjadriť k právnym predpisom EÚ?

Konzultácie s občanmi

Európska komisia pozorne počúva občanov a zainteresované strany ešte 
pred tým, ako navrhne nové právne predpisy EÚ a opatrenia, a robí tak aj 
počas rozhodovacieho procesu.
Občania môžu svoje obavy vyjadriť cez internet. Môžu odosielať pripomienky 
ako príspevok do verejných konzultácií na internete alebo ich odoslať z 
vlastnej iniciatívy. Občania majú vždy možnosť reagovať na právne predpisy, 
a to aj po nadobudnutí ich účinnosti.

 Kedykoľvek.
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Pandémia COVID-19 bude porazená až vtedy, keď sa zaočkuje dostatočný počet ľudí. EÚ v záujme urýchlenia vývoja 
vakcín proti ochoreniu COVID-19 už od raného štádia pandémie podporovala spoločnosti, ktoré vyvíjali vakcíny. Vďaka 
tejto pomoci pri financovaní vývoja a výroby vakcín proti ochoreniu COVID-19 získala Komisia právo nakúpiť pre 
občanov EÚ miliardy dávok vakcín, len čo boli tieto vakcíny pripravené a preukázalo sa, že sú bezpečné a účinné. V 
súčasnosti sa používa niekoľko týchto vakcín. Dostali povolenie na predaj v EÚ.
Ktorý orgán povoľuje predaj vakcín na trhu EÚ?

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Všetky lieky, a teda aj vakcíny, musia na to, aby sa mohli predávať v EÚ, získať tzv. 
povolenie na uvedenie na trh. Európska agentúra pre lieky (EMA) vypracúva vedecké 
hodnotenie a odporúčanie, či je očkovacia látka bezpečná, účinná a kvalitná. Ak je 
toto odporúčanie kladné, Európska komisia môže povoliť vstup novej vakcíny na trh 
EÚ.
Agentúra EMA už označila niekoľko vakcín proti ochoreniu COVID-19 za bezpečné 
a účinné a Európska komisia povolila ich predaj na trhu EÚ. Celkovo už bolo 
zabezpečených niekoľko miliárd dávok vakcín. Tempo dodávok vakcín do krajín EÚ a 
miera zaočkovanosti občanov EÚ sa čoraz viac zrýchľuje.
Komisia a krajiny EÚ okrem toho prisľúbili na pomoc iným krajinám viac ako 
3 miliardy EUR v rámci nástroja COVAX. Ide o nástroj celosvetovej spolupráce 
zameraný na zabezpečenie rovnakého prístupu k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 
pre každú krajinu sveta.

 Európska agentúra pre lieky
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