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AKTIVITY ED LUČENEC
DEZINFOTOUR

Dezinformácie predstavujú jeden 
z kľúčových spoločenských problé-
mov, keďže sa im darí polarizovať 
spoločnosť. Medzi ohrozenú sku-
pinu, ktorá sa stretáva s dezinfor-
máciami patria ja žiaci základných 
škôl a študenti stredných škôl. 
21.02.2023 začalo centrum Euro-
pe Direct Lučenec svoju tohtoroč-
nú DEZINFOTOUR na základných 
a stredných školách v regióne a to 
na Súkromnej základnej škole s ma-
terskou školou DSA v Lučenci. Žiaci 
6.-7- ročníka školy si okrem pred-
nášky na tému dezinformácie mali 
možnosť prostredníctvom praktic-
kého cvičenia overiť svoje znalos-
ti, či informácia, ktorá im bola po-
skytnutá je pravdivá alebo falošná.

europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu
https://www.facebook.com/Europe-Direct-Lu%C4%8Denec-412631688793498/?ref=nf&hc_ref=ARSWmvIMKVNyZHivoalpMoLbPYYcvB_pzf1bFwI9jtyLl80iRD3GTU1GBDg0dYCA-lE
https://www.instagram.com/europedirectlucenec/
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NOVINKY Z EÚ
EUROBAROMETER: OBČANIA EÚ NAĎALEJ VÝRAZNE PODPORUJÚ 
UKRAJINU A OPATRENIA NA ZAISTENIE ENERGETICKEJ BEZPEČNOSTI

Najnovší štandardný prieskum 
Eurobarometra, ktorý bol uve-
rejnený, vypovedá o tom, že aj  
takmer rok po úplnej invázii Rus-
ka na Ukrajinu Európania preja-
vujú silnú solidaritu s Ukrajinou:
• 91 % respondentov súhlasí s po-

skytovaním humanitárnej pomoci.
• 88 % podporuje prijímanie ľudí 

utekajúcich pred vojnou do EÚ.
• 77 % respondentov schvaľuje po-

skytovanie finančnej podpory 
Ukrajine.

• 74 % respondentov sa vyjadrilo 
v prospech ukladania hospodár-
skych sankcií ruskej vláde, spoloč-
nostiam a jednotlivcom.

• 67 % Európanov naďalej podporu-
je zákaz vysielania ruských štát-
nych médií.

• 56 % Európanov je spokojných 
s reakciou Európskej únie na ruskú 
inváziu na Ukrajinu.

• 77 % respondentov podporuje 
spoločnú obrannú a bezpečnostnú 
politiku medzi členskými štátmi 
EÚ.

• 80 % respondentov sa domnieva, 
že nákup vojenského vybavenia 
členskými štátmi by mal byť lepšie 
koordinovaný.

• 69 % si myslí, že EÚ musí posilniť 
svoju kapacitu na výrobu vojen-
ského vybavenia.

Občania EÚ takisto vo veľ-
kej miere podporujú urých-
lenie energetickej transfor-
mácie (86 %) a opatrenia na 
zníženie závislosti EÚ od rus-
kých zdrojov energie (84 %):
• 85 % Európanov je presvedčených, 

že zvýšenie energetickej účinnosti 
budov, dopravy a tovaru zníži našu 
závislosť od výrobcov energie mimo 
EÚ.

• 82 % súhlasí s tým, že členské štá-
ty EÚ by mali spoločne nakupovať 
energiu z iných krajín, aby si zabez-
pečili lepšie ceny.

• 81 % respondentov uviedlo, že prijali 
opatrenia na zníženie svojej vlastnej 
spotreby energie.
Hoci je inflácia pre Európanov stá-

le veľkým problémom pre viac ako 
tretinu respondentov     (32 %), pod-
pora eura zostáva veľmi vysoká. Spo-
ločnú európsku menu podporuje až 
• 71 % opýtaných, čo je druhá najvyš-

šia zaznamenaná úroveň v histórii 
a ešte vyššia je v eurozóne (79 %). 
Okrem toho si viac ako polovica 
respondentov (54 %) myslí, že plán 
obnovy NextGenerationEU môže 

byť účinným prostriedkom na rie-
šenie súčasných hospodárskych vý-
ziev. 63 % respondentov sa takisto 
domnieva, že verejné finančné pro-
striedky by sa mali použiť na stimu-
láciu investícií súkromného sektora 
na úrovni EÚ. Vnímanie situácie eu-
rópskeho hospodárstva sa od leta 
2022 nezmenilo a 40 % responden-
tov ju vníma ako „dobrú“ a 51 % ako 
„zlú“.

• 47 % Európanov má tendenciu dô-
verovať EÚ a 32 % skôr dôveruje 
národným vládam. 45 % Európa-
nov vníma EÚ pozitívne (36 % ju 
vníma neutrálne a 18 % negatívne). 
62 % respondentov tvrdí, že sú op-
timistickí, pokiaľ ide o budúcnosť 
EÚ (o 3 percentuálne body menej 
než v lete 2022, ale na podobnej 
úrovni ako vo februári 2022, pred 
ruskou agresiou voči Ukrajine).
 „Štandardný prieskum Eurobaro-

metra zo zimy 2022 – 2023“ (EB 98) 
sa uskutočnil vo forme osobných a 
online rozhovorov v období od 12. ja-
nuára do 6. februára 2023. Na priesku-
me sa zúčastnilo 26 468 občanov 
zo všetkých 27 členských štátov EÚ.

europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu
https://www.facebook.com/Europe-Direct-Lu%C4%8Denec-412631688793498/?ref=nf&hc_ref=ARSWmvIMKVNyZHivoalpMoLbPYYcvB_pzf1bFwI9jtyLl80iRD3GTU1GBDg0dYCA-lE
https://www.instagram.com/europedirectlucenec/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2872
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2872
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BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V EÚ: POČET SMRTEĽNÝCH 
OBETÍ JE NIŽŠÍ NEŽ PRED PANDÉMIOU, ALE POKROK JE STÁLE 
PRÍLIŠ POMALÝ

Komisia uverejnila predbežné 
údaje o smrteľných dopravných 
nehodách za rok 2022. Minulý  rok 
zahynulo pri dopravných nehodách 
približne 20 600 ľudí, čo v porovnaní 
s rokom 2021 predstavuje zvýšenie 
o 3 %, keďže intenzita dopravy po 
pandémii opäť vzrástla. V porovnaní 
s rokom 2019 sa počet usmrtených 
osôb v roku 2022 znížil o 10 %. Cie-
ľom EÚ a OSN je znížiť do roku 2030 
počet smrteľných obetí na polovicu. 

KOMISIA NAVRHUJE CIEĽ NULOVÝCH EMISIÍ DO ROKU 2030 
PRE NOVÉ MESTSKÉ AUTOBUSY A 90 % ZNÍŽENIE EMISIÍ DO 
ROKU 2040 PRE NOVÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Emisie v odvetví ťažkých úžitko-
vých vozidiel sa od roku 2014 (s vý-
nimkou roku 2020 z dôvodu  pandé-
mie COVID-19) medziročne zvyšujú. 
Emisie sa rýchlo zvyšujú najmä v 
odvetví nákladnej dopravy. Je to pre-
dovšetkým v dôsledku rastúceho 
dopytu po cestnej doprave, ktorý 
by sa mal podľa očakávaní v budúc-
nosti ďalej zvyšovať. Európska komi-
sia navrhla nové ambiciózne ciele v 
oblasti emisií CO2 od roku 2030 pre 
nové ťažké úžitkové vozidlá. Uve-
dené ciele pomôžu znížiť emisie 
CO2 v odvetví dopravy – na náklad-
né automobily, mestské autobusy a 
diaľkové autobusy pripadá viac ako 
6 % celkových emisií skleníkových 
plynov v EÚ a viac ako 25 % emisií 
skleníkových plynov z cestnej do-
pravy. Vďaka uvedeným prísnejším 
emisným normám by mohol tento 

V jednotlivých členských štátoch 
bol však pokrok veľmi nerovnomer-
ný. Najväčší pokles (o viac ako 30 %) 
bol hlásený v Litve a Poľsku. 

Priemer EÚ bol 46 úmrtí na ces-
tách na milión obyvateľov.V mest-
ských oblastiach predstavujú 
takmer 70 % všetkých úmrtí ne-
chránení účastníci cestnej pre-
mávky (chodci, cyklisti a používa-
telia dvojkolesových motorových 
vozidiel).

segment odvetvia cestnej dopravy 
prispieť k prechodu na mobilitu s 
nulovými emisiami a k cieľom EÚ v 
oblasti klímy a nulového znečistenia. 

Komisia navrhuje postupné za-
vádzanie prísnejších emisných 
noriem CO2 oproti roku 2019 pre 
takmer všetky nové ťažké úžitkové 
vozidlá s certifikovanými emisiami 
CO2, a to konkrétne:

• 45 % zníženie emisií od roku 2030;
• 65 % zníženie emisií od roku 2035;
• 90 % zníženie emisií od roku 2040.

Komisia s cieľom stimulovať rých-
lejšie zavádzanie autobusov s nu-
lovými emisiami v mestách takisto 
navrhuje, aby mali do roku 2030 
všetky nové mestské autobusy nu-
lové emisie.

europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu
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EURÓPSKY DEŇ 112: ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI 
O JEDNOTNOM EURÓPSKOM ČÍSLE TIESŇOVÉHO VOLANIA

11. februára sme si pri-
pomenuli každoročný 
Európsky deň čísla 112, 
ktorý bol venovaný  zvy-
šovaniu informovanosti 
o jednotnom tiesňovom 
čísle 112 v EÚ a uznaniu 
práce všetkých, ktorí 

prispievajú k fungovaniu 
tiesňových služieb. V prí-
pade núdzovej situácie 
sa občania môžu dostať 
k miestnym tiesňovým 
službám z ktoréhokoľvek 
miesta v EÚ s použitím 
rovnakého čísla – 112. V 

decembri 2022 Komisia 
navrhla nové opatrenia 
na zlepšenie prístupu k 
tiesňovým službám v ce-
lej EÚ, v ktorých  vyzýva 
členské štáty, aby mo-
dernizovali svoje stredis-
ká tiesňového volania v 
súlade s najnovším tech-
nologickým vývojom a 
zlepšili informácie o po-
lohe volajúceho, prístup 
pre koncových používa-
teľov so zdravotným po-
stihnutím a smerovanie 
tiesňovej komunikácie 
do najvhodnejších stre-
dísk tiesňového volania. 
Členské štáty majú ta-
kisto spolupracovať  s 
Komisiou na vymedzení 
spoločných požiadaviek 
na interoperabilitu pre 

aplikácie núdzovej komu-
nikácie. Komisia priebež-
ne monitoruje zavedenie 
čísla tiesňového volania 
112 v členských štátoch 
prostredníctvom pravi-
delného podávania správ. 
Podľa najnovšej správy 
predstavovali volania na 
jednotné európske číslo 
tiesňového volania 112 v 
roku 2021 približne 56 % 
všetkých tiesňových vo-
laní. Celkovo sa počet vo-
laní na číslo 112 v porov-
naní s rokom 2019 zvýšil 
o 3 % na 153 miliónov. 
Celkový počet tiesňo-
vých volaní vrátane ties-
ňových volaní na národné 
čísla tiesňového volania, 
zostal stabilný na úrovni 
270 miliónov.

ZIMNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA
Podľa zverejnenej zimnej hospodárskej prognózy EK vstúpilo 

hospodárstvo EÚ do roku 2023  za lepších podmienok, než sa 
predpokladalo v jesennej hospodárskej prognóze 2022. Zimná 
prognóza zvyšuje výhľad rastu HDP na tento rok na 0,8 % v EÚ 
a 0,9 % v eurozóne. V prognóze sa takisto mierne znižujú výhľa-
dy inflácie na roky 2023 aj 2024.

Vyhliadky sa zlepšujú vďaka zvýše-
nej odolnosti a napriek výnimočným 
nepriaznivým otrasom sa hospodár-
stvo EÚ vyhlo v štvrtom štvrťroku 
hospodárskej recesii predpoklada-
nej v jesennej prognóze. Ročná mie-
ra rastu na rok 2022 sa v súčasnosti 
odhaduje na 3,5 % v EÚ aj v eurozó-
ne. V dôsledku pokračujúcej diverzi-
fikácie zdrojov dodávok a prudkého 
poklesu spotreby bola úroveň zásob 
plynu nad sezónnym priemerom mi-
nulých rokov a veľkoobchodné ceny 

plynu klesli výrazne pod predvojno-
vú úroveň. Trh práce EÚ okrem toho 
pokračoval v dosahovaní dobrých 
výsledkov, pričom miera nezamest-
nanosti zostala do konca roka 2022 
na historicky najnižšej úrovni 6,1 
%. Dôvera sa zlepšuje a januárové 
prieskumy naznačujú, že hospodár-
ska činnosť je nastavená tak, aby 
sa vyhla poklesu v prvom štvrťroku 
2023. Nepriaznivé vplyvy však zo-
stávajú silné. Spotrebitelia a podni-
ky naďalej čelia vysokým nákladom 

na energiu a jadrová inflácia v janu-
ári stále rástla, čo ešte viac oslabuje 
kúpnu silu domácností. Keďže inflač-
né tlaky pretrvávajú, sprísňovanie 
menovej politiky bude pokračovať, 
čo bude zaťažovať podnikateľskú 
činnosť a brzdiť rast investícií.

Predpokladaný rast HDP pod-
ľa zimnej prognózy na rok 2023 na 
úrovni 0,8 % v EÚ a 0,9 % v eurozó-
ne je vyšší o 0,5 % v EÚ a 0,6 % v 
eurozóne ako podľa 
jesennej prognózy. 

europedirect@lucenec.sk
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Prognózovaná miera rastu HDP na 
rok 2024 zostáva nezmenená, a to 
1,6 % v EÚ a 1,5 % v eurozóne. Do 
konca prognózovaného obdobia 
má byť objem produkcie takmer o 
1 % vyšší ako objem predpokladaný 
v jesennej prognóze. Výhľad inflá-
cie sa v porovnaní s jeseňou mier-
ne upravil nadol, najmä vzhľadom 
na vývoj na trhu s energiou. Pred-
pokladá sa, že celková inflácia v EÚ 
klesne z 9,2 % v roku 2022 na 6,4 % 
v roku 2023 a na 2,8 % v roku 2024. 
V eurozóne sa očakáva spomalenie 
z 8,4 % v roku 2022 na 5,6 % v roku 
2023 a na 2,5 % v roku 2024.

Predpokladá sa, že slovenské hos-
podárstvo bude rásť rýchlejšie, než 

sa pôvodne očakávalo, a to vďaka 
vládnym opatreniam na zníženie 
vplyvu rastúcich cien energií na 
domácnosti a podniky, ako aj lep-
šiemu hospodárskemu výhľadu v 
hlavných exportných destináciách 
Slovenska. Zároveň sa očakáva, že 
rast súkromnej spotreby bude ob-
medzený kvôli reálnemu poklesu 
miezd. Finančné prostriedky EÚ v 
roku 2023 významne prispejú k ras-
tu investícií, a to aj vo väčšej miere 
ako v roku 2022, hoci sa očakáva, že 
prísnejšie podmienky financovania 
tento rast zmiernia. Po odhadova-
nom raste na úrovni 1,7 % v roku 
2022 sa predpokladá, že reálny 
HDP sa zvýši o 1,5 % v roku 2023 

a o 2,0 % v roku 2024. Inflácia sa v 
roku 2022 zvýšila na viac ako 12 % 
v dôsledku vysokých cien energií a 
prenosu na základné zložky, najmä 
potraviny. Očakáva sa, že spotrebi-
teľské ceny potravín budú naďalej 
rýchlo rásť a v roku 2023 zostanú 
hlavnou hnacou silou inflácie. Vy-
soké ceny energií budú udržiavať 
inflačné tlaky a napätý trh práce by 
mal prispieť k trvalejšiemu rastu 
cien v sektore služieb. Predpokladá 
sa, že vládne opatrenia sa v roku 
2024 aspoň čiastočne zrušia, čím 
sa zvýši inflácia v oblasti energeti-
ky. Inflácia sa preto predpokladá na 
úrovni 9,7 % v roku 2023 a na úrov-
ni 5,3 % v roku 2024.

EUROFONDY PODPORILI MSP, ZAMESTNANOSŤ MILIÓNOV 
ĽUDÍ A VÝROBU ČISTEJ ENERGIE

V rokoch 2014 – 2020 
sa z európskych štruk-
turálnych a investičných 
fondov (EŠIF) investova-
lo  spolu 731 miliárd eur. Z 
toho 535 miliárd eur po-
chádzalo z fondov EÚ. 
Vyplýva to zo súhrnnej 
správy o implementácii 
EŠIF za rok 2022, ktorú 
prijala Komisia. V správe 
sa uvádzajú výsledky EŠIF 
na konci roka 2021:

podporu získali viac ako 
4 milióny malých a stred-
ných podnikov (MSP),

pomoc pre 55,2 milió-
na ľudí prostredníctvom 
opatrení zameraných na 
zamestnanosť, sociálne 
začlenenie alebo zručnos-
ti a vzdelávanie,

kapacita na výrobu 
energie pochádzajúcej 
z obnoviteľných zdro-
jov sa navýšila o viac ako 
3 600 megawatthodín/

rok a ročná spotreba pri-
márnej energie vo verej-
ných budovách sa znížila o 
2,6 terawatthodín/rok (čo 
zodpovedá ročnej spotre-
be elektrickej energie 720 
000 domácností),

podporu získalo 2,3 mi-
lióna projektov zamera-
ných na poľnohospodár-
sky sektor a vidiecke MSP, 
ktoré sa tak stali kon-
kurencieschopnejšími a 
mohli vytvárať pracovné 
miesta vo vidieckych ob-
lastiach,

v odvetví rybolovu a 
akvakultúry sa zacho-
valo 44 000 pracovných 
miest a vytvorilo sa viac 
ako 6 000 nových pracov-
ných miest.

EŠIF boli takisto v prvej 
línii podpory poskytova-
nej členským štátom a 
regiónom pri riešení pan-
démie COVID-19 a jej hos-

podárskych dôsledkov. 
Vzhľadom na núdzovú 
zdravotnú situáciu sa v 
politike súdržnosti za-
viedla dočasná flexibilita. 
Členské štáty tak získali 
možnosť prerozdeliť ne-
vyčerpané finančné pro-
striedky z fondov politiky 
súdržnosti do prioritných 
oblastí, ako sú zdravotná 
starostlivosť, režim skrá-
teného pracovného času 
a podpora MSP. Európske 
štrukturálne a investičné 
fondy mali zásadný výz-

nam pri podpore opatre-
ní v oblasti energetickej 
efektívnosti a obnoviteľ-
ných zdrojov energie, ob-
novy budov a integrá-
cie trhov ako kľúčových 
hnacích síl energetickej 
bezpečnosti EÚ. Politi-
ka súdržnosti pomohla 
členským štátom a regió-
nom čeliť energetickej 
chudobe a zároveň znížiť 
emisie skleníkových ply-
nov a vytvoriť udržateľ-
né pracovné miesta v sta-
vebníctve.
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KOMISIA PRIJALA PRÍSNE LIMITY REZÍDUÍ PESTICÍDOV 
NA OCHRANU OPEĽOVAČOV

Komisia prijala nové pra-
vidlá, ktorými sa po nadobudnutí 
účinnosti znížia maximálne hladi-
ny  rezíduí (MRL) dvoch pesticí-
dov v potravinách. Z posúdení Eu-
rópskeho úradu pre bezpečnosť 
potravín (EFSA) vyplynulo, že 
tieto dve chemikálie, ktoré pat-
ria do skupiny neonikotinoidných 
pesticídov, klotianidín a tiameto-
xán, predstavujú vysoké riziko pre 

včely a prispievajú k celosvetové-
mu úbytku opeľovačov. Z tohto 
dôvodu bolo ich používanie vonku 
v EÚ zakázané už v roku 2018. No-
vými pravidlami sa znížia existujú-
ce MRL pre tieto látky na najnižšiu 
úroveň, ktorú možno merať pomo-
cou najnovších technológií. Budú 
sa vzťahovať na všetky produkty 
vyrobené v EÚ, ale aj na dovážané 
potraviny a krmivá.

GRANTY EÚ A SR
DISCOVEREU: ĎALŠIE KOLO PODÁVANIA PRIHLÁŠOK NA 
ZÍSKANIE CESTOVNÝCH LÍSTKOV PRE 35 000 MLADÝCH ĽUDÍ 
SA OTVORÍ V MARCI

Komisia vyhlási jarnú výzvu Dis-
coverEU, ktorá bude prebiehať od 
stredy 15. marca o 12.00 hod. SEČ a 
končí v stredu 29. marca o 12.00 hod. 
SEČ. Vďaka DisoverEU dostane 35 
000 mladých ľudí cestovný poukaz 
na objavovanie Európy, jej bohatého 
kultúrneho dedičstva, rozšírenie ich 
perspektívy a získanie obohacujú-
cich zážitkov. Výzva je otvorená pre 
18-ročných žiadateľov zo všetkých 
členských štátov EÚ a tretích krajín 
pridružených k programu. Ak chcú 
mladí ľudia vyhrať cestovný poukaz, 
musia sa prihlásiť na Európskom 
portáli pre mládež, kde budú mu-
sieť odpovedať na niekoľko otázok. 
Viac informácií o predchádzajúcich 
kolách v roku 2022 nájdete tu.
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