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AKTIVITY ED LUČENEC
DISKUSIA „EÚ V REGIÓNE NOVOHRAD“- PREZENTÁCIA INOVATÍVNYCH 
PROJEKTOV V RÁMCI POLITIKY SÚDRŽNOSTI EÚ 2014-2020 

Podujatie sa realizovalo 8.12.2020  
v rámci online odbornej konferen-
cie FUTUREGION 2020 – Inovácie 
a reformy pre hospodársky rast re-
giónov Slovenska, v rámci 2.bloku 
konferencie - diskusia EÚ v regióne 
Novohrad. Konferencia sa konala 
pod záštitou  podpredsedníčky vlá-
dy SR Veroniky Remišovej. 

Cieľom podujatia bolo zvýšiť po-
vedomie o výhodách politiky súdrž-
nosti v regióne Novohrad /okresy 
Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš/ a to 
prostredníctvom prezentovania 
vybraných realizovaných projektov 
na regionálnej úrovni a podnietiť 
diskusiu medzi obyvateľmi regiónu. 
Podujatie bolo realizované v rámci 
kampane EÚ v mojom regióne.

Výstupy podujatia sú na: https://
futuregion.sk/2020zaznam/ 

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ
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NOVINKY Z EÚ 
NÁSTROJ SURE: 
631 MILIÓNOV PRE SLOVENSKO

Európska komisia vyplatila 8,5 mi-
liárd eur piatim členským štátom 
vrátane Slovenska, ktoré  v rámci 
dnešných operácií dostalo 300 mil. 
eur na financovanie tzv. kurzarbeitu 
a podporu pracovníkov.

SURE je podpora vo forme úverov 
poskytnutých za výhodných pod-
mienok a má pomôcť  členským 
štátom pri riešení náhleho zvýšenia 
verejných výdavkov na zachovanie 
zamestnanosti. Rovnako im pomô-

AKO SA CHRÁNIŤ PRED PRED COVID-19 POČAS ZIMY?

Zimné obdobie prináša riziko zvý-
šeného prenosu vírusu, aj preto pri-
jala  Európska  komisia stratégiu na 
ochranu pred COVID-19 počas zimy.

Celoeurópsky koordinovaný prí-
stup má kľúčový význam pre to, aby 
boli ľudia jasne informovaní a aby sa 
zabránilo opätovnému nárastu šíre-
nia nákazy.  Prvá vlna pandémie v 
Európe bola úspešne potlačená za-
vedením prísnych opatrení, ale ich 
príliš rýchle uvoľnenie v lete viedlo 
k opätovnému nárastu prípadov 
nákazy. V stratégii sa odporúčajú 

že pokryť náklady priamo súvisiace 
s financovaním národných progra-
mov skráteného pracovného času a 
podobných opatrení, ktoré členské 
štáty zaviedli v reakcii na pandémiu 
koronavírusu, vrátane pre samo-
statne zárobkovo činné osoby.

Vďaka dnešnému vyplateniu do-
stalo od konca októbra do konca no-
vembra 15 členských štátov v rámci 
nástroja SURE približne 40 miliárd. 
Slovensko dostane po dokončení 

všetkých úhrad 631 miliónov eur.
Prehľad doteraz vyplatených súm 

a rôznych splatností dlhopisov je k 
dispozícii online.

opatrenia s cieľom udržať pandé-
miu pod kontrolou, kým nebudú 
vakcíny široko dostupné.

Odporúčané kontrolné 
opatrenia:

• Fyzický odstup a obmedzenie so-
ciálnych kontaktov – mali by sa 
zaviesť cielené opatrenia vychá-
dzajúce z miestnej epidemiologic-
kej situácie.

• Testovanie a sledovanie kontak-
tov –  väčšina členských štátov 
má vlastné aplikácie na sledovanie 
kontaktov. Európsky server pre 
sieťový priechod umožňuje ce-
zhraničné sledovanie kontaktov.

• Bezpečné cestovanie – vyžaduje 
si koordinovaný prístup, dôležitá 
je jasná komunikácia karantén-
nych požiadaviek uplatňovaných 
ak je epidemiologická situácia v 
regióne pôvodu horšia ako v cieľo-
vej destinácii.

• Kapacita zdravotnej starostlivos-
ti a zdravotnícky personál – mali 
by sa zaviesť plány na zabezpeče-
nie kontinuity činností zariadení 
zdravotnej starostlivosti, aby sa 
zabezpečilo zvládnutie nárastu 
prípadov COVID-19 a aby sa za-
choval prístupu pacientov k inej 
liečbe.

• Pandemická únava a zhoršenie 
duševného zdravia – intenzívnej-
šia psychosociálna podpora.

• Národné stratégie vakcinácie – 
EK je pripravená podporiť členské 
štáty pri nasadení vakcín pod-
ľa plánov nasadenia vakcín a vak-
cinácie. Dôležité je zvýšiť dôveru 
občanov vo vakcináciu.
Začiatkom roka 2021 EK prijme 

ďalšie odporúčania s cieľom vytvo-
riť komplexný rámec na kontrolu 
COVID-19 založený na doterajších 
poznatkoch a skúsenostiach a naj-
novších dostupných vedeckých 
usmerneniach.
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AKČNÝ PLÁN NA PODPORU OBNOVY 
A TRANSFORMÁCIE MEDIÁLNEHO 
A AUDIOVIZUÁLNEHO SEKTORA

Komisia prijala akčný plán na pod-
poru obnovy a transformácie medi-
álneho a audiovizuálneho  sektora. 
Tento sektor, ktorý bol najviac za-
siahnutý koronakrízou, má zásadný 
význam pre demokraciu, kultúrnu 
rozmanitosť Európy a digitálnu au-
tonómiu. Akčný plán prináša kon-
krétne opatrenia na zotavenia sa, 
transformáciu a zlepšenie postave-
nia tohto sektora.  Väčšina opatre-
ní sa prijme už v prvých mesiacoch 
roku 2021 a uskutočnia sa aj konzul-
tácie so zainteresovanými stranami.

OBNOVA
V rámci Mechanizmu na podpo-

ru obnovy a odolnosti sa v každom 
národnom pláne podpory obnovy a 
odolnosti vyčlení minimálne 20 % 
výdavkov na digitálnu oblasť. Tento 
cieľ bude zahŕňať aj opatrenia na 
podporu výroby a distribúcie digi-
tálneho obsahu, ako napríklad digi-
tálne médiá.

AV sektoru sa  uľahčí prístup k 
podpore EÚ; podporia sa investí-
cie do audiovizuálneho priemyslu 
(iniciatíva MEDIA INVEST –  mobi-
lizovať investície vo výške 400 mi-
liónov EUR počas 7 rokov) a spustí 
sa iniciatíva „NEWS“ s cieľom zlú-
čiť opatrenia a podporu pre sektor 
spravodajských médií.

TRANSFORMÁCIA
V oblasti zelenej a digitálnej trans-

formácie sa plánuje:
Podporiť európske mediálne dá-

tové priestory na výmenu údajov a 
inovácie;

Podporiť európsku priemyselnú 
koalíciu pre virtuálnu a rozšírenú 
realitu s cieľom pomôcť médiám 
EÚ pri využívaní týchto imerzívnych 
technológií a vytvoriť mediálne VR 
laboratórium pre projekty zamera-
né na nové spôsoby rozprávania prí-
behov a interakcie;

Uľahčiť opatrenia, aby sektor do-
siahol klimatickú neutrálnosť do 
roku 2050.

POSILNENIE POSTAVENIA 
AV SEKTORA:

Začať dialóg s audiovizuálnym 
sektorom s cieľom zlepšiť prístup k 
audiovizuálnemu obsahu a jeho do-
stupnosť v celej EÚ, aby sektor mo-
hol expandovať a osloviť nové publi-
kum a aby mali spotrebitelia širokú 
ponuku obsahu;

Podporiť talenty v európskych mé-
diách, okrem iného presadzovaním 
rozmanitosti pred a za kamerou, 
ako aj vyhľadávaním a podporou za-
čínajúcich mediálnych podnikov;

Posilniť postavenie občanov, a to 
aj zvýšením mediálnej gramotnosti 
a podporou vytvárania nezávislej al-
ternatívnej agregácie správ;

Posilniť spoluprácu medzi regu-
lačnými orgánmi v záujme zabezpe-
čenia riadneho fungovania mediál-
neho trhu EÚ.

VAKCÍNY A TESTOVACIE 
SÚPRAVY OSLOBODENÉ 
OD DPH

Komisia víta prijatie nových dôle-
žitých opatrení, ktoré členským štá-
tom umožnia oslobodiť  nemocnice, 
lekárov a jednotlivcov v EÚ od dane 
z pridanej hodnoty (DPH) pri náku-
pe vakcín proti koronavírusu a tes-
tovacích súprav.

Tieto nové pravidlá sa zakla-
dajú na návrhu Komisie z 28. ok-
tóbra (v rámci oznámenia Komisie 
o ďalších opatreniach v reakcii na 
COVID-19) a všetky členské štáty 
ich prijali jednomyseľne. Cieľom je 
zabezpečiť jednoduchší a lacnejší 
prístup k nástrojom na prevenciu, 
diagnostiku a liečbu COVID-19.

Vďaka týmto opatreniam budú 
môcť krajiny EÚ zaviesť dočasné 
oslobodenie od DPH pre vakcíny 
a testovacie súpravy, ktoré sa pre-
dávajú nemocniciam, lekárom a jed-
notlivcom, ako aj pre úzko súvisiace 
služby. Momentálne môžu členské 
štáty uplatňovať znížené, ale nie nu-
lové, sadzby DPH na predaj vakcín, 
pričom znížené sadzby sa nevzťa-
hujú na testovacie súpravy. Pod-
ľa zmenenej smernice budú môcť 
členské štáty uplatňovať znížené 
alebo nulové sadzby na vakcíny aj 
na testovacie súpravy, ak sa tak roz-
hodnú. 
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Aktivity ED Lučenec 

Európska komisia sprístupnila 
novú mobilnú aplikáciu Re-open 
EU, ktorá je bezplatne  dostupná 
pre telefóny so systémom Andro-
id a iOS. Aplikácia je rozšírením 
webovej platformy Re-open, ktorú 
od polovice júna navštívilo 8 mi-
liónov používateľov. Re-open EU 
poskytuje komplexné a aktuálne 
informácie o zdravotnej situácii, 
bezpečnosti a cestovných opatre-
niach vo všetkých členských štá-
toch EÚ, ako aj na Islande, v Lich-
tenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku. 

KOMISIA SPRÍSTUPNILA 
APLIKÁCIU RE-OPEN EU

KOMISIA NAVRHUJE NOVÉ PRAVIDLÁ 
PRE DIGITÁLNE PLATFORMY

Európska komisia navrhla kom-
plexný súbor nových pravidiel pre 
digitálne služby, ako sú  sociálne 
médiá, online trhy a iné online pla-
tformy, ktoré pôsobia v Európskej 
únii: tvoria ho akt o digitálnych 
službách a akt o digitálnych trhoch. 
Nové pravidlá budú lepšie chrániť 
spotrebiteľov a ich základné práva 
online a povedú k spravodlivejším a 
otvorenejším digitálnym trhom pre 
všetkých. Moderný súbor pravidiel v 
rámci jednotného trhu podporí ino-
vácie, rast a konkurencieschopnosť 
a používateľom prinesie nové, lepšie 
a spoľahlivé online služby. Európsky 
parlament a členské štáty preroku-
jú návrhy Komisie v rámci riadneho 
legislatívneho postupu. Ak sa ko-
nečné znenie prijme, bude priamo 

uplatniteľné v celej Európskej únii.
Podľa aktu o digitálnych službách 

sa záväzné povinnosti platné v ce-
lej EÚ budú vzťahovať na všetky 
digitálne služby, ktoré spájajú spot-
rebiteľov s tovarom, so službami 
alebo s obsahom. Cieľom je zaviesť 
súbor nových, harmonizovaných 
celoeurópskych povinností v oblas-
ti digitálnych služieb, ktoré budú 
starostlivo odstupňované na zákla-
de ich veľkosti a vplyvu. Napríklad, 
platformy, ktoré používa viac ako 10 
% obyvateľstva EÚ (45 miliónov po-
užívateľov), sa považujú za platfor-
my systémovej povahy a podlieha-
jú nielen osobitným povinnostiam 
kontrolovať svoje vlastné riziká, ale 
aj novej štruktúre dohľadu.

SÚČASŤOU BUDÚ:
• pravidlá odstraňovania nezákon-

ného tovaru, služieb alebo obsahu 
online,

• záruky pre používateľov, ktorých 
obsah platformy neoprávnene vy-
mazali,

• nové povinnosti veľmi veľkých 
platforiem prijímať opatrenia za-
ložené na riziku s cieľom zabrániť 
zneužívaniu ich systémov,

• rozsiahle opatrenia v oblasti 
transparentnosti vrátane online 
reklamy a algoritmov používaných 
na odporúčanie obsahu používa-
teľom,

• nové právomoci na kontrolu fun-
govania platforiem, a to aj uľah-
čením prístupu výskumníkov ku 
kľúčovým údajom, ktoré obsahujú,

• nové pravidlá týkajúce sa vysledo-
vateľnosti komerčných používa-
teľov na online trhoch, aby sa dali 
ľahšie odhaľovať predajcovia ne-
zákonného tovaru alebo služieb,

• inovatívny postup spolupráce me-
dzi verejnými orgánmi s cieľom 
zabezpečiť účinné presadzovanie 
na celom jednotnom trhu.

Používatelia môžu získať naj-
novšie informácie o vnútroštát-
nych karanténnych opatreniach, 
požiadavkách na testovanie a mo-
bilných aplikáciách na sledovanie 

kontaktov. Informácie sú dostup-
né v 24 úradných jazykoch EÚ a 
overujú ich Európske centrum 
pre prevenciu a kontrolu chorôb a 
členské štáty.

Pokračovanie na ďalšej strane
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Akt o digitálnych trhoch rieši ne-

gatívne dôsledky vyplývajúce z ur-
čitých foriem správania platforiem, 
ktoré pôsobia ako „strážcovia prí-
stupu“ na digitálnych trhoch. Ide o 
platformy, ktoré majú významný 
vplyv na vnútorný trh, slúžia ako dô-
ležitá brána pre komerčných použí-
vateľov, aby sa dostali k zákazníkom, 
a majú stabilné a trvalé postavenie. 
Konkrétne sa akt o digitálnych tr-
hoch bude vyznačovať týmito prv-
kami:
• pravidlá sa budú vzťahovať len 

na hlavných poskytovateľov zá-
kladných platformových služieb, 
u ktorých je najvyššia pravdepo-

dobnosť nekalých praktík, ako sú 
vyhľadávače, sociálne siete alebo 
online sprostredkovateľské služby

• vymedzia sa kvantitatívne praho-
vé hodnoty ako základ na identi-
fikáciu predpokladaných strážcov 
prístupu

• zakáže sa viacero praktík, ktoré 
sú zjavne nekalé, ako napríklad 
bránenie používateľom v odinšta-
lovaní predinštalovaného softvéru 
alebo aplikácií,

• v záujme účinnosti nových pra-
vidiel sa za nedodržiavanie pred-
pisov budú ukladať sankcie až do 
výšky 10 % celosvetového obratu 
strážcu prístupu

RIEŠENIE NESPLÁ-
CANÝCH ÚVEROV

Európska komisia predstavila 
stratégiu, ktorou by sa malo zabrá-
niť nahromadeniu nesplácaných 
úverov v Európskej únii, ku ktorému 
môže v budúcnosti dôjsť v dôsledku 
krízy spôsobenej koronavírusom. 
Cieľom stratégie je zabezpečiť, aby 
domácnosti a podniky v EÚ mali po-
čas celej krízy naďalej prístup k po-
trebnému financovaniu.

Banky zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
zmierňovaní účinkov krízy spôsobe-
nej koronavírusom tým, že udržujú 
financovanie ekonomiky. To má zá-
sadný význam z hľadiska podpory 
hospodárskej obnovy EÚ. Vzhľadom 
na vplyv pandémie koronavírusu 
na hospodárstvo EÚ sa očakáva, že 
objem nesplácaných úverov v celej 
EÚ vzrastie, nie je však isté, kedy 
a v akom rozsahu k tomu dôjde. Kva-
lita aktív bánk, a teda aj ich úverová 
kapacita by sa mohli zhoršiť. Závisí 
to od toho, ako rýchlo sa hospodár-
stvo EÚ zotaví zo súčasnej krízy.

BREXIT: LINKA PO-
MOCI PRE OBČANOV

IT FITNESS TEST 
2020 UKÁZAL,
 ŽE KORONAKRÍ-
ZA ZLEPŠILA DIG-
ITÁLNE ZRUČNOSTI 
ŽIAKOV

Napriek tomu, že 9. ročník IT Fit-
ness Testu sa konal v mimoriadnych 
podmienkach, výsledky najväčšieho 
testovania IT zručností na Sloven-
sku v porovnaní s minulým rokom 
lepšie. Pozitívny vplyv na digitálne 
zručnosti žiačok a žiakov má nepo-
chybne aj diaľkové vzdelávanie. Test 
určený pre študentov stredných 
a vysokých škôl tento rok vyplnilo 13 
649 respondentov a ich priemerná 
úspešnosť dosiahla hodnotu 61,65 % 
(v porovnaní s 2019 nárast o 11,78%). 
Do ľahšej verzie testovania určenej 
pre základné školy sa zapojilo 7 246 
žiačok a žiakov, z ktorých bolo v prie-
mere 64,98 % úspešných. Testovacie 
úlohy boli v oboch testoch zaradené 
do piatich kategórií – internet, bez-
pečnosť a počítačové systémy, kom-
plexné úlohy, kancelárske nástroje, 
kolaboratívne nástroje a sociálne 
siete.

Podrobné výsledky tvorcovia testu 
z Technickej univerzity v Košiciach 
zverejnili v záverečnej správe IT Fit-
ness Teste 2020.

V súvislosti s blížiacim sa koncom 
prechodného obdobia 1. januára 
2021, kontaktné  centrum Europe 
Direct (EDCC) zriadilo telefonickú 
linku pre otázky ohľadom brexitu. 
Na jednotnom telefónnom čísle 
dostanú európski občania, podniky 
a zainteresované strany odpove-
de na svoje otázky vo všetkých 24 
úradných jazykoch EÚ. Zriadenie 
linky je neoddeliteľnou súčasťou cel-
kovej pripravenosti Únie na koniec 
prechodného obdobia. Informačná 
linka je bezplatná a dostupná zo 
všetkých členských štátov a zo Spo-
jeného kráľovstva na čísle 00 800 6 7 
8 9 10 11 aleboprostredníctvom we-
bového formulára.

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ
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https://www.instagram.com/europedirectlucenec/
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https://ec.europa.eu/info/publications/201216-non-performing-loans-action-plan_sk
https://itas.sk/wp-content/uploads/2020/12/IT-Fitness-Zaverecna-Sprava-2020-%E2%80%93-A4-1.pdf
https://itas.sk/wp-content/uploads/2020/12/IT-Fitness-Zaverecna-Sprava-2020-%E2%80%93-A4-1.pdf
https://europa.eu/european-union/contact/europe-direct-answering-your-questions-about-eu_sk
https://europa.eu/european-union/contact/europe-direct-answering-your-questions-about-eu_sk
https://europa.eu/european-union/contact_en
https://europa.eu/european-union/contact_en
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KOMISIA NAVRHLA PRAVIDLÁ PRE RÝCHLE 
ANTIGÉNOVÉ TESTY A ZAISTILA PRE ČLENSKÉ 
ŠTÁTY 20 MILIÓNOV TESTOV

Komisia prijala návrh odporúča-
nia Rady o spoločnom rámci pou-
žívania, validácie  a vzájomného 
uznávania rýchlych antigénových 
testov. V súvislosti s používaním 
rýchlych antigénových testov sa 
členským štátom odporúča, aby po-
užívali rýchle antigénové testy na 
ďalšie posilnenie svojej celkovej 
testovacej kapacity a zároveň aby 
zabezpečili vyškolenie zdravotníc-
keho personálu alebo iných pracov-
níkov, ako aj ich odborné prípravu 
a certifikáciu. Členské štáty majú 
zvážiť použitie antigénových tes-
tov v týchto prípadoch:  diagnosti-
ka ochorenia COVID-19 u sympto-
matických prípadov, kontaktov 
potvrdených prípadov, v klastroch 
nákazy a pri skríningu vo vysokori-
zikových oblastiach a v uzavretých 
prostrediach, na plošné testovanie 
obyvateľstva v epidemiologických 
situáciách alebo oblastiach s vyso-
kým alebo veľmi vysokým podielom 
pozitívnych testov.

V súvislosti s validáciou a vzá-
jomným uznávaním rýchlych an-
tigénových testov sa členským 
štátom odporúča, aby:
• sa dohodli na spoločnom zozna-

me vhodných rýchlych antigéno-
vých testov, ktoré sú označené 
značkou CE, spĺňajú požiadavky 
na minimálnu citlivosť a špecific-
kosť stanovené Komisiou a Eu-
rópskym centrom pre prevenciu 
a kontrolu chorôb a ktoré valido-
val aspoň jeden členský štát, a aby 
tento zoznam aktualizovali a po-
skytli Komisii,

• sa dohodli, že tento spoločný zo-
znam rýchlych antigénových tes-
tov sa bude pravidelne aktualizo-
vať, a to najmä vtedy, keď budú 
sprístupnené nové výsledky z ne-
závislých validačných štúdií a pri 
vstupe nových testov na trh,

• sa dohodli na vzájomnom uznáva-
ní výsledkov vybraných testov za-
hrnutých v spoločnom zozname,

• preskúmali potrebu a možnosť 
vytvorenia digitálnej platformy, 
prostredníctvom ktorej by sa dala 
overiť pravosť certifikátov o teste 
na COVID-19.

Komisia takisto podpísala rámco-
vú zmluvu so spoločnosťami Abbott 
a Roche, na základe ktorej bude 
môcť zakúpiť viac ako 20 miliónov 
rýchlych antigénových testov. Suma 
na nákup testov v maximálnom 
objeme 100 miliónov eur sa bude 
financovať z nástroja núdzovej pod-
pory v rámci Únie. Testy budú člen-
ským štátom sprístupnené začiat-
kom roka 2021 v rámci stratégie EÚ 
v oblasti testovania na COVID-19.

ŠTÁTNA POMOC: 

KOMISIA SCHVÁLILA 

SLOVENSKÚ SCHÉMU 

NA PODPORU 

NEPOKRYTÝCH 

FIXNÝCH NÁKLADOV 

SPOLOČNOSTÍ

Európska komisia schválila slo-
venskú schému vo výške 100 milió-
nov EUR na podporu spoločností 
postihnutých pandémiou korona-
vírusu. Schéma bola schválená na 
základe dočasného rámca štátnej 
pomoci. V rámci schémy bude 
mať podpora podobu priamych 
grantov. Verejná podpora bude 
otvorená pre spoločnosti pôsobia-
ce vo všetkých odvetviach (okrem 
primárneho poľnohospodárstva, 
rybolovu a akvakultúry a finanč-
ného sektora), ktoré zaznamenali 
od marca 2020 do júna 2021 po-
kles obratu o 30 % (v porovnaní s 
rovnakým obdobím v roku 2019) 
z dôvodu reštriktívnych opatre-
ní, ktoré slovenské orgány museli 
zaviesť s cieľom obmedziť šírenie 
koronavírusu. Pomoc pokryje až 70 
% (90 % v prípade mikropodnikov 
a malých podnikov) fixných nákla-
dov príjemcov, ktoré nie sú pokry-
té ich príjmami. Cieľom schémy je 
riešiť potreby príjemcov v oblasti 
likvidity, a pomôcť im pokračovať 
v činnostiach počas pandémie ko-
ronavírusu a po nej. Odhaduje sa, 
že z programu bude profitovať 
viac ako 1 000 spoločností. Komi-
sia zistila, že slovenská schéma je 
v súlade s podmienkami stanove-
nými v dočasnom rámci.
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