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Predsedníctvo Rakúska v Rade EÚ
RAKÚSKO OD 01. 07. 2018 PREVZALO PREDSEDNÍCTVO V
RADE EÚ A VYSTRIEDA TAK BULHARSKO.

Priority rakúskeho predsedníctva sa riadia jeho mottom:
„Európa, ktorá chráni“.
Program predsedníctva kladie
dôraz na problematiku azylu a
migrácie, na ochranu vonkajších
hraníc, boj proti radikalizácii, terorizmu a organizovanému zločinu, digitálnu bezpečnosť a ochranu
európskych hodnôt.
Rakúsko od svojho vstupu do EÚ
v roku 1995 zastáva predsedníctvo Rady EÚ po tretíkrát – po roku
1998 a 2006.
Bližšie informácie na:
https://www.eu2018.at/
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Novinky z EÚ
Skončí sa pravidelné striedanie času?
V stredu 4. júla spustila Európska komisia verejnú konzultáciu, v
ktorej do 16. augusta môžu všetci
občania či zainteresované strany
vyjadriť svoj názor na úpravu letného času. Online dotazník je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ (okrem írčiny) a príspevky
do konzultácie budú následne zverejnené - https://ec.europa.eu/
info/consultations/2018-summertime-arrangements_sk
Komisia tak reaguje na podnety:
• od občanov, ktorí sa sťažujú na
negatívny vplyv časového posunu na ich zdravie;
• z Európskeho parlamentu, ktorý v uznesení z februára 2018
požiadal Komisiu, aby súčasnú
smernicu preskúmala prípadne
navrhla jej revíziu;
• od členských štátov - niekoľko
členských štátov sa s problematikou striedanie času obrátilo
na Komisiu listom, napríklad
Fínsko žiada, aby sa od polročných časových zmien upustilo.
Letný čas v EÚ – o čo ide?
Pri súčasnej úprave sa v EÚ posúva čas dvakrát do roka, pričom
sa zohľadňuje meniaca sa dĺžka
trvania denného svetla. Vo väčšine členských štátov je letný čas dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až
do obdobia prvej a druhej svetovej
vojny, resp. ropnej krízy sedemdesiatych rokov. Vtedy bolo hlavným
účelom letného času šetriť energiu.
Letný čas na úrovni EÚ funguje od
osemdesiatych rokov a momentál-

ne ho upravuje smernica 2000/84/
ES, ktorá ukladá členským štátom
povinnosť prejsť na letný čas v poslednú marcovú nedeľu a späť na
zimný čas v poslednú októbrovú
nedeľu. Cieľom európskej legislatívy EÚ o letnom čase bolo zjednotiť termíny prechodu na letný
čas, aby sa predišlo potenciálnym
problémom, napríklad v doprave,
spôsobeným rozdielnymi termínmi zmeny času.
Užitočnosťou letného času v EÚ
sa zaoberali viaceré štúdie, z ktorých vychádza nasledovné:
• Vnútorný trh - nekoordinované zmeny času medzi členskými
štátmi by poškodili vnútorný
trh, skomplikovala by sa preprava, komunikácia i cestovanie.
• Energetika - aj napriek tomu,
že úspora energie bola jedným
z hlavných dôvodov zavedenia
letného času, ukazuje sa, že celková úspora energie vďaka letnému času je zanedbateľná.
• Zdravie - na jednej strane má

letný čas pozitívny vplyv, keďže
umožňuje tráviť viac času vonku, na druhej strane chronobiologický výskum naznačuje, že
vplyv takýchto zmien na ľudský
biorytmus môže byť závažnejší,
než sa predpokladalo.
• Bezpečnosť na cestách - neexistujú jednoznačné dôkazy o
prepojení medzi letným časom a
počtom dopravných nehôd.
V reakcii na uznesenie Európskeho parlamentu Európska
komisia navrhla dve hlavné politické alternatívy na zaistenie
harmonizovaného režimu, a to:
1. zachovanie súčasnej úpravy
letného času v EÚ v zmysle smernice 2000/84/ES;
2. zrušenie polročných časových
posunov vo všetkých členských
štátoch a zákaz periodických posunov; opäť treba poznamenať, že
sa to netýka časových pásem a rozhodnutie o tom, či trvalo ponechať
zimný alebo letný (prípadne iný)
čas, by zostalo na uvážení jednotlivých členských štátov.
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Turizmus v roku 2016
Viac ako tretina Európanov v roku 2016 nevycestovala na dovolenku
vôbec a takmer polovica si vycestovanie nemohla dovoliť z finančných
dôvodov. Aj to sú závery prieskumu Eurostat, ktorý mapoval turizmus
v roku 2016.
ným účelom nerozhodla. Takmer
polovica (48%) respondentov, predovšetkým Grékov (75%), Portugalcov (66%) či Chorvátov (62%)
si vycestovanie nemohla dovoliť z
finančných dôvodov. Ďalšími dôvodmi brániacimi vycestovaniu
boli zdravotné ťažkosti a nízka motivácia (20%), pracovné a školské
záväzky (16%) či rodinné dôvody
Na dovolenku v roku 2016 vy- (13%).
cestovala viac ako polovica (62%)
Z pohľadu Slovenska za rok 2016
Európanov (starších ako 15 rokov). nevycestovalo 33,9% respondenPolovica z nich (50%) dovolen- tov, čo je takmer v zhode s celokovala (najmenej 1 prenocovanie) európskym priemerom (37.9%).
doma, vo vlastnej krajine, zatiaľ čo Slovákov viedla pri tomto rozhod32% Európanov podniklo aspoň nutí predovšetkým nízka miera
jednodňový výlet do zahraničia.
motivácie (57%), ktorou sa občania
Ostatná tretina (38%) Európa- našej republiky výraznou mierou
nov sa pre vycestovanie za osob- vymykajú celoeurópskemu prie-

meru (20,2%). Našu krajinu v tomto ohľade predbehlo už len Švédske
kráľovstvo (60,4%).
Nasledujúcim faktorom brániacim Slovákom vycestovať bola
zložitá finančná situácia (50,3%),
ktorej čelí aj takmer polovica populácie EÚ (47,7%). Ďalšími motívmi, pre ktoré sa Slováci rozhodli
ostať v pohodlí svojho domova,
boli zdravotné ťažkosti (34,3%),
príznačné aj pre našich susedov v
Českej republike (40,2%), alebo
rodinné záväzky (24,3%), v ktorých nás s 24,7% predstihli už len
naši západní susedia v Rakúsku.
V celoeurópskom meradle sú rodinné dôvody s 13,3% najmenej
ovplyvňujúcim faktorom. Pracovné či školské povinnosti udalo za
motív nevycestovať len necelých
10% Slovákov. V európskom priemere z tohto dôvodu nevycestovalo 15,8% respondentov.

Priebežná letná hospodárska prognóza 2018:
rast pretrváva aj napriek väčšej neistote
Podľa tejto prognózy sa dynamika
rastu v EÚ ešte mierne posilní. Európa a Slovensko stále ekonomicky
rastú. Rast HDP v Eurozóne by mal
dosiahnuť 2,1 % v tomto roku a 2 %
v 2019. V dôsledku nárastu cien
ropy sa predpokladá, že inflácia v
tomto roku dosiahne v priemere 1,9
% v EÚ a 1,7 % v eurozóne.
V základnej prognóze sa nepočíta
s potenciálnym stupňovaním napätia v oblasti obchodu. Ak by napätie narastalo, malo by to negatívny
vplyv na obchod a investície a vo
všetkých zúčastnených krajinách

by sa znížila prosperita. K ďalším rizikám patrí možná volatilita finančných trhov spojená okrem iného s
geopolitickými rizikami.
Rast HDP Slovenska by mal v
roku 2018 dosiahnuť 3,9% a v roku
2019 až 4,2%, čím sa Slovensko stane jednou z najrýchlejšie rastúcich

ekonomík EÚ, poháňaná najmä súkromnou spotrebou a investíciami.
Očakáva sa, že nárast investícií dosiahne svoj vrchol v roku 2018 vďaka významnej investícii v automobilovom priemysle a do niekoľkých
veľkých infraštruktúrnych projektov. Ďalší rast Slovenska však môže
spomaliť rekordne vysoký nedostatok pracovnej sily a prehrievanie
ekonomiky a trhu práce.
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Ochrana spotrebiteľa: Airbnb
má dodržiavať predpisy EÚ
Orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ a Európska komisia spoločne
požiadali spoločnosť Airbnb, aby poskytovala transparentné informácie o cenách a zladila svoje zmluvné podmienky s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Spoločnosť Airbnb má do 5. augusta 2018 navrhnúť riešenia a v
prípade, že tieto návrhy nebudú
uspokojivé, orgány na ochranu spotrebiteľa by mohli pristúpiť k vymáhaniu predpisov.
Spôsob akým Airbnb v súčasnosti uvádza ceny, ako aj niektoré jej
zmluvné podmienky sú v rozpore s
nasledujúcimi právnymi predpismi
EÚ: smernicou o nekalých obchodných praktikách, smernicou o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a s nariadením o
uznávaní a výkone rozsudkov.
Výzva znamená, že spoločnosť
Airbnb by mala:
• zmeniť spôsob, akým uvádza informácie o cenách, vďaka čomu
spotrebiteľ uvidí konečnú cenu
vrátane všetkých povinných poplatkov, napríklad za služby a
upratovanie. Ak konečnú cenu
nebude možné stanoviť vopred,
spotrebiteľ by mal byť jasne informovaný o prípadných dodatočných poplatkoch,
• jasne uvádzať, či ubytovanie ponúka súkromný alebo profesionálny hostiteľ, lebo podľa toho sa
líšia pravidlá ochrany spotrebiteľa.
Zosúladené s európskymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa
by mali byť aj podmienky poskytovania služieb spoločnosťou Airbnb.
Zmluvné podmienky musia byť vypracované jasne a zrozumiteľne
To okrem iného znamená napríklad aj to, že:

• Airbnb nemôže jednostranne a
bez odôvodnenia rozhodovať, aké
podmienky sa uplatnia v prípade
ukončenia zmluvy,
• Airbnb nemôže jednostranne
meniť zmluvné podmienky bez
toho, aby o tom spotrebiteľov vopred jasne informovala a dala im
možnosť odstúpiť od zmluvy,
• ukončenie alebo pozastavenie
zmluvy zo strany Airbnb by malo

Oznámenie o prípravách
na vystúpenie Spojeného
kráľovstva z EÚ
Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom opisuje prebiehajúcu
prácu, ktorá má zaistiť pripravenosť
na všetky scenáre odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.
Dňa 30. marca 2019 Spojené kráľovstvo opustí EÚ a stane sa treťou
krajinou. Tento fakt bude mať dopad
na občanov, podniky či správne orgány na oboch stranách a v rôznych
oblastiach, od nových kontrol na
vonkajších hraniciach EÚ so Spojeným kráľovstvom, cez platnosť licencií, osvedčení a povolení až po
prenos údajov.
Text vyzýva členské štáty a súkromných aktérov, aby zintenzívnili
svoje prípravy a boli tak lepšie pripravení na všetky scenáre odchodu
Spojeného kráľovstva z EÚ.
Na stole sú dva možné scenáre:
• dohoda o vystúpení sa ratifikuje

VI. ročník

Júl_2018

5

byť zdôvodnené, malo by sa riadiť
jasnými pravidlami a nemalo by
spotrebiteľa zbavovať práva na
primeranú náhradu škody alebo
práva odvolať sa,
• politika Airbnb týkajúca sa vrátenia peňazí, vyplácania hostiteľa a
vymáhania náhrady škody by mala
byť jasne definovaná a nemala by
spotrebiteľov zbavovať práva využiť dostupné opravné prostriedky.
• Spoločnosť Airbnb by okrem
tohto všetkého mala na svojich
internetových stránkach uvádzať
aj odkaz na platformu na riešenie
sporov online a všetky potrebné
informácie týkajúce sa riešenia
sporov, ako sa uvádzajú v nariadení o riešení sporov online.
pred 30. marcom 2019 → právo
EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve
platiť 1. januára 2021 (po uplynutí 21-mesačného prechodného
obdobia);
• dohoda o vystúpení sa neratifikuje pred 30. marcom 2019 → nebude žiadne prechodné obdobie
a právo EÚ prestane pre Spojené
kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť od 30. marca 2019.
Táto situácia sa označuje aj ako
scenár bez dohody („no deal“) alebo scenár neriadeného odchodu.
Bez ohľadu na to, ktorý scenár
sa naplní, pripravenosť je dôležitá,
aby táto významná zmena prebehla
hladko. Európska komisia minulý
rok preskúmala všetky právne predpisy EÚ, aby zistila, či si vystúpenie
Spojeného kráľovstva vyžiada nejaké zmeny a následne prijala (a podľa
potreby bude ďalej prijímať) osobitné cielené legislatívne návrhy tak,
aby pravidlá EÚ hladko fungovali aj
po odchode Spojeného kráľovstva.
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EÚ má na obežnej dráhe už 26
satelitov systému Galileo, jeden
sa volá po Slovákovi Samuelovi
25. 07. 2018 boli na obežnú dráhu úspešne vypustené štyri satelity
systému Galileo. Do cieľa ich z európskeho kozmodrómu vo Francúzskej Guayane vyniesli nosné rakety
Ariane-5. Od uvedeného dátumu
má Galileo vo vesmíre 26 satelitov
a plne funkčný bude v roku 2020 s
počtom 30 satelitov. S rekordnou
presnosťou na 20 cm bude Galileo
najpresnejším satelitným navigačným systémom na svete.

„Slovenský ”satelit
Každý z 30 satelitov systému Galileo ponesie meno jedného z detí,
ktoré vyhrali súťaž v maľovaní Galileo v roku 2011. Prišiel na rad satelit, ktorý sa volá Samuel, po slovenskom víťazovi súťaže Samuelovi
Petríkovi z Partizánskeho. Ďalšie tri
vypustené satelity sa volajú Tara,
po výherkyni zo Slovinska, Anna,
po výherkyni z Fínska a Ellen, po
výherkyni zo Švédska.
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Globálny satelitný navigačný systém EÚ Galileo už dnes umožňuje
široké spektrum služieb. Vesmír
využívame v mnohých technologických oblastiach a aj v každodennom živote, či už ide o záchranné
pátracie akcie, prepojené autá,
inteligentné hodinky, poľnohospodárstvo alebo leteckú navigáciu.
Tento priemysel je v Európe silný a
konkurencieschopný, vytvára pracovné miesta a podnikateľské príležitosti, preto je potrebné doňho ďalej investovať. Na roky 2021 – 2027
vyčlenila Komisia v návrhu svojho
dlhodobého rozpočtu 16 miliárd
eur na Vesmírny program EÚ, ktorý spojí všetky už existujúce a nové
vesmírne aktivity.
Galileo v súčasnosti poskytuje
tri typy služieb založených na satelitnej navigácii:
• Otvorená služba systému Galileo (Galileo Open Service) je
voľne dostupná služba na určovanie polohy a času a na navigáciu.
• Pátracia a záchranná služba
systému Galileo (Search and
Rescue – SAR): zisťovanie polohy tiesňových signálov vysielaných kompatibilným vysielačom (čas na zistenie polohy
nezvestnej osoby na mori alebo
v horách sa znížil zo 4 hodín na
približne 10 minút, presnosť lokalizácie z 10 km na menej ako
2 km).
• Verejne regulovaná služba systému Galileo je kódovaná služba
určená pre verejný Sector na
použitie v bezpečnostne citlivých situáciách, ako sú napríklad vojenské operácie.
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Európske stáže,
tréningy
Európske
súťaže

Erasmus+ Virtual
Exchange
Európska komisia spustila projekt virtuálnej výmeny - Erasmus+
Virtual Exchange - vďaka ktorej sa
podarí prepojiť väčší počet študentov a mladých ľudí z európskych
krajín a krajín južného susedstva EÚ.
V prípade, ak vás projekt zaujal,
môžete sa zúčastniť online tréningu:
Základný tréning: 23. septembra - 20. októbra 2018
Pokročilý tréning: 23. septembra
- 17. novembra 2018
Prihláste sa do 10. septembra!
Bližšie info:
h t t p s : //e u r o p a . e u /y o u t h /
erasmusvirtual/activite/
formation-au-d%C3%A9veloppement-de-proj e t s - d % E 2 % 8 0 % 9 9 % C 3 % A9changes-virtuels_en

Letný kvíz
Európske Slovensko
Európsky parlament Kancelária
na Slovensku vyhlasuje letný kvíz
Európske Slovensko.
Do kvízu sa môžu zapojiť všetci
a zistiť, či majú prehľad o Európskej únii a môžu hrať o jeden z 10
ruksakov plných prekvapení!
Letný kvíz sa uskutoční do
31.08.2018.
Bližšie informácie na: http://
www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/
aktivity/aktivity2018/j-l-2018/letny-kviz-europske-slovensko.html
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GRANTY SR a EÚ
Gesto pre mesto vyhlásilo
dva grantové programy:

“Podpora a rozvoj
telesnej kultúry”
a

Súťaž #BeActive
Ste pripravení na novú výzvu v
práci? Zapojte sa do súťaže #BeActivea vyhrajte skvelé ceny!
Ako sa zúčastniť:
1. usporiadajte preteky v jazde na
kancelárskych stoličkách
2. pošlite svoju fotografiu/video
na Instagram alebo Twitter
3. pridajte značku #BeActive
4. získajte odmenu!
Viac informácii na:
https://ec.europa.eu/sport/
week/take-part_en

“Zachovanie
kultúrnych hodnôt”
Uzávierka: Podpora a rozvoj
telesnej kultúry - do 15. augusta
2018, Zachovanie kultúrnych hodnôt - do 15. októbra 2018
Maximálna výška grantu:
1000 eur
Raiffeisen banka vyhlásila dva
granty v rámci programu “Gesto
pre mesto”

•

•

•

•
•

Podpora a rozvoj telesnej
kultúry má za cieľ podporiť:
deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje
zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
deti a mládež v tom, aby mohli
vzájomne súťažiť, lebo to je prvá
a najdôležitejšia motivácia každého športovca,
organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané športové výkony detí a mládeže
súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a
mládeži v ich telesnom rozvoji.

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 2. 7. do 15. 8. 2018
HLASOVANIE:
od 1. 9. do 30. 9. 2018
VYHLÁSENIE VÍŤAZNÝCH
PROJEKTOV:
1. 10. 2018  
Zachovanie kultúrnych hodnôt
podporí:
• organizovanie spoločenských,
kultúrnych aktivít, podujatí,
na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny,
kluby či telesá, ako aj ich hostia,
• prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies
v komunite,
• materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných
skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 1. 10. do 15. 11. 2018
HLASOVANIE:
od 1. 12. do 31. 12. 2018
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO
PROJEKTU:
2. 1. 2019
O oba granty môžu žiadať:
• materské, základné a stredné
školy,
• mimovládne neziskové organizácie,
• mesto alebo obec,
• verejné inštitúcie, ktoré svojou
činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

Bližšie informácie na: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mestozachovanie-kulturnych-hodnot.html a https://www.raiffeisen.
sk/sk/o-banke/gesto-pre-mesto/podpora-rozvoj-telesnej-kultury.html
Spolufinancované
z rozpočtu EÚ
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Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí v rámci podprogramov:

6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty
Uzávierka: 13. september 2018
Maximálna výška grantu: 50 000 eur
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č.
284/2014 Z. z. o Fonde na podporu
umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky v
znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených
žiadateľov v rámci podprogramov:
– 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné
subjekty
Podprogram je zameraný na podporu subjektov v rámci Slovenskej
republiky na realizáciu projektov
počas celého roka v meste, ktorému bude udelený titul Mesto
kultúry 2019. Finančnú podporu
možno poskytnúť výlučne projektom z oblasti divadla, tanca, hudby,

vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít,
ale aj tradičnej kultúry, folklorizmu
a neprofesionálneho umenia. Cieľom podpornej činnosti je úhrada
nákladov súvisiacich s realizáciou
podujatia, prezentačných aktivít
alebo tvorbu, či uvedením javiskového diela vrátane nákladov spojených s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.
O podporu si môžu žiadať výlučne subjekty, ktoré nie sú zahrnuté
do projektu mesta, ktorých projekty neboli zahrnuté a podporené v
rámci podprogramu 6.1.2.
Viac informácií na:
h t t p : //w w w. f p u . s k /s k /m o z n o s t i - p o d p o r y /v y z v y /v y z v y 2018/189-vyzvy-2018/457-vyzva-c-11-2018

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ
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