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Európa občanov bez hraníc  Phare ACCESS 2000 

Úvod 
V rámci programu Phare Európskej únie v deväťdesiatych rokoch sa realizovali tri tzv. 
Horizontálne programy na podporu neziskových a mimovládnych organizácií: 
 
• Program Phare Demokrácia, ktorý podporoval iniciatívy miestnej demokrácie, 

ochranu menšín a uplatnenia základných ľudských práv, 
• Program Phare Partnerstvo pre rozvoj miestneho hospodárstva, na podporu takých 

lokálnych iniciatív, ktoré majú za cieľ rozvoj vlastného potenciálu, vytvorenie 
nových pracovných miest a podporu malého a stredného podnikania, 

• Program Phare Lien taktiež podporuje miestne neziskové a mimovládne 
organizácie predovšetkým v ich aktivitách pri realizácii cieľov projektov v 
sociálnej oblasti, v podpore nezamestnaných a v oblasti kompenzácie postavenia 
žien na trhu práce. 

  
Európska únia v roku 2000 spojením programov Partnerstva a Lien pod menom 
ACCESS vyhlásila novú formu podpory na prevzatie a širenie spoločenskej legislatívy 
a na prípravu miestnych komunít kandidátskych krajín pre vstup do EU. Druhým 
hlavným cieľom programu ACCESS je podpora adaptácie resp. zlepšenie stavu 
ekonomicky, sociálne alebo politicky marginalizovaných skupín. 
 
Program ACCESS nadácie Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány s 
názvom „Európa občanov bez hraníc” realizuje svoje aktivity v susedných EU Phare 
kandidátskych krajinách v zemepisne dobre ohraničenej oblasti: v Severo-východnom 
Maďarsku (v regióne Zemplén) a na východnom Slovensku ( v regiónoch 
Medzibodrožie a Použie). 
 
Cieľom projektu je mimo iné vypracovanie tematiky mimoškolského vzdelávacieho 
programu, vypracovanie vydanie vzdelávacieho materiálu v maďarskom a slovenskom 
jazyku, resp. jeho šírenie. V rámci intenzívneho vzdelávacieho procesu na základe 
vypracovanej učebnej osnovy vzdelávanie v tématikách Európska únia, podnikanie, 
informatika (ECDL) a anglický jazyk miestnych nezamestnaných a dvoch 
predstaviteľov slovenskej partnerskej organizácie v meste Sátoraljaújhely v rozsahu 
240 hodín. Cieľom účasti dvoch mentorov partnerskej organizácie je odovzdanie 
skúseností a získanie schopností na realizáciu obdobného tréningu na východe 
Slovenskej republiky.  
 
Vzdelávací materiál obsahuje poznatky Európskej únie, podnikania a informatiky. 
Učebnica a cvičné texty anglického jazyka sú zabezpečené ako príloha materiálu z 
komerčného obchodného obehu bez úhrady pre absolventov vzdelávania. 
 
Výsledkom vzdelávacieho programu predpokladame pochopenie absolventami, že 
podnikanie alebo zamestnanecký štatút pre nich v budúcnosti znemená najlepší spôsob 
živobytia v budúcnosti. 
 
V Sátoraljaújhely-i, október 2003. 

Spracovateľ 
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1.  Predstavenie Európskej únie*

Prvá kapitola vzdelávacieho materiálu predstaví históriu európskeho integračného 
procesu, jeho právny a inštitucionálny vývoj, jeho štruktúru a kooperačné oblasti. V 
osobitnom bode sa budeme zaoberať s témou Európa občanov, s vývojom vzťahu EU 
a a svetového hospodárskeho procesu. 

1.1. História európskej integrácie 
Kým sa európsky ideál vykryštalizoval do politického pojmu a stal sa dlhodobým 
cieľom členských štátov Európskeho 
spoločenstva, bol neznámym pojmom pre všetkých s výnimkou filozofov a vizionárov. 
Predstava o Spojených štátoch európskych bola súčasťou humanistickopacifistického 
sna narušeného konfliktmi, 
ktoré v prvej polovici tohto storočia priniesli európskemu kontinentu veľa skazy. 
Predstava o novej Európe, ktorá by sa vymanila z antagonistického nacionalizmu, sa 
napokon vynorila z hnutia odporu, ktoré vypuklo, aby vzdorovalo totalizmu počas 
druhej svetovej vojny. Altiero Spinelli, taliansky federalista, a Jean Monnet, človek, 
ktorý poskytol inšpiráciu Schumanovmu plánu, vedúcemu k založeniu Európskeho 
spoločenstva pre uhlie a oceľ v r. 1951, boli hlavnými priekopníkmi dvoch nových 
prístupov, federalistického a funkcionalistického, ktoré mali poskytnúť hybnú silu pre 
európsku integráciu. 
Ústrednou myšlienkou federalistického prístupu je, že miestne, regionálne, národné a 
európske orgány by mali navzájom spolupracovať a dopĺňať sa. Funkcionalistický 
prístup, na strane druhej, uprednostŇuje postupný presun suverenity z národnej úrovne 
na úroveň Spoločenstva. 
V súčasnosti sa oba prístupy spojili v presvedčení, že národné a regionálne orgány sa 
musia prispôsobiť nezávislým, demokratickým európskym inštitúciám so 
zodpovednosťou za tie oblasti, v ktorých je spoločná akcia efektívnejšia než akcia 
jednotlivých štátov: jednotný trh, menová politika, hospodárska a sociálna kohézia, 
zahraničná a bezpečnostná 
politika, politika zamestnanosti, environmentálna ochrana, zahraničná a obranná 
politika, vytvorenie oblasti slobody 
a spravodlivosti. 
V r. 1998 sa Európska únia stáva pamätníkom venovaným jej prvým priekopníkom. 
Únia je pokročilou formou mnohosektorovej integrácie, jej kompetencie sa rozširujú 
na ekonomiku, priemysel, politiku, práva občanov a zahraničnú politiku pätnástich 
členských štátov. Parížska zmluva zakladajúca Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ 
(ESUO v r. 1951), Rímske zmluvy zakladajúce Európske hospodárske spoločenstvo 
(EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom v r. 1957), doplnené 
Jednotným európskym aktom (r. 1986), Maastrichtskou zmluvou o Európskej únii (r. 
1992) a napokon Amsterdamskou zmluvou (r. 1997) vytvárajú ústavný základ Únie, 
ktorý zväzuje jej členské štáty pevnejšie než akákoľvek bežná zmluva medzi 

                                                 
* V prvej kapitole sa opierame vo väčšine na oficiálnu publikáciu Európskej komisie: Európa v 10 bodoch. 
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suverénnymi štátmi. Európska únia vytvára priamo aplikovateľnú legislatívu a udeľuje 
špecifické práva, na ktoré sa môžu jej občania spoľahnúť. Pôvodne sa činnosť 
Spoločenstva obmedzovala na vytvorenie spoločného trhu uhlia a ocele medzi šiestimi 
zakladajúcimi štátmi (Belgickom, Francúzskom, Holandskom, Luxemburskom, 
Nemeckom a Talianskom). V povojnovom období sa 
na Spoločenstvo pozeralo predovšetkým ako na spôsob zabezpečenia mieru zblížením 
víťazov a porazených v rámci 
inštitucionálnej štruktúry, ktorá by im umožnila spoluprácu rovnocenných. 
V r. 1957, tri roky po tom, čo francúzsky parlament odmietol Európske obranné 
spoločenstvo, sa šestka rozhodla vytvoriť hospodárske spoločenstvo vybudované na 
voľnom pohybe pracovníkov, tovarov a služieb. Clá na hotové výrobky boli úplne 
odstránené 1. júla 1968 a spoločné politiky, najmä poľnohospodárska a obchodná, sa 
zaviedli na konci uvedeného desaťročia. Úspech šestky viedol Dánsko, Írsko a Veľkú 
Britániu k tomu, že požiadali o členstvo 
v Spoločenstve. V r. 1972 boli napokon prijaté po problematických rokovaniach, počas 
ktorých Francúzsko pod vedením generála de Gaulla dvakrát využilo svoje právo veta, 
prvýkrát v r. 1961 a opäť v r. 1967. Po prvom rozšírení v r. 1973, ktorým sa zvýšil 
počet členských štátov zo šesť na deväť, nasledovalo prehlbovanie úloh Spoločenstva; 
Spoločenstvu bola pridelená zodpovednosť za sociálne, regionálne a environmentálne 
záležitosti. 
Potreba hospodárskej konvergencie a menovej únie sa vyjasnila na začiatku 70. rokov, 
kedy Spojené štáty pozastavili 
vymeniteľnosť dolára. Predstavovalo to začiatok obdobia celosvetovej menovej 
nestability zhoršenej dvoma ropnými krízami v r. 1973 a v r. 1979. Zavedenie 
Európskeho menového systému v r. 1979 pomohlo stabilizovať výmenné kurzy a 
podporilo členské štáty, aby pokračovali v reštriktívnej hospodárskej politike. Zároveň 
im umožnilo poskytnúť  si vzájomnú pomoc a profitovať z režimu, ktorý zaviedla 
otvorená ekonomická oblasť. 
Spoločenstvo sa rozšírilo smerom na juh prijatím Grécka v r. 1981 a Španielska a 
Portugalska v r. 1986. Toto rozšírenie dokonca prinieslo naliehavejšiu potrebu 
realizácie štrukturálnych programov určených na znižovanie rozdielov medzi 
Dvanástkou z hľadiska hospodárskeho rozvoja. V tomto období Spoločenstvo začalo 
zohrávať významnejšiu medzinárodnú úlohu podpisovaním zmlúv s krajinami južného 
Stredomoria a krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria, ktoré so Spoločenstvom 
postupne spojili štyri Lomské konvencie (r. 1975, 1979, 1984 
a 1989). Podpísaním zmlúv v Marrakéši 14. apríla 1994 všetkými členmi GATT sa 
začala nová fáza rozvoja svetového obchodu. 
Európska únia, rokujúca ako jeden blok, sa všade usilovala ovplyvniť rokovania a 
presadiť svoje záujmy. 
Únia, už ako hlavná svetová obchodná mocnosť, pracuje na rozvoji štruktúr, ktoré by 
jej poskytli väčší priestor na medzinárodnej scéne a ktorých cieľom je zaviesť 
spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. 
Svetová recesia a vnútorné nezhody o rozdelení finančného bremena viedli začiatkom 
80. rokov k etape  „europesimizmu”. Tá od r. 1985 ustupovala nádejnejším 
vyhliadkam oživenia Spoločenstva. Na základe Bielej knihy, 
vypracovanej v r. 1985 Komisiou vedenou Jacquesom Delorsom, si samotné 
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Spoločenstvo dalo úlohu vytvoriť do 1. januára 1993 jednotný trh. Jednotný akt, 
podpísaný vo februári 1986, potvrdil tento ambiciózny cieľ a zaviedol nové procedúry 
prijímania legislatívy s tým spojenej. Do platnosti vstúpil 1. júla 1987. Zrútenie 
berlínskeho múru, po ktorom 3. októbra 1990 nasledovalo zjednotenie Nemecka, 
oslobodenie sa spod sovietskej kontroly a ďalšia demokratizácia krajín strednej a 
východnej Európy a dezintegrácia Sovietskeho zväzu v decembri 1991 zmenili 
politickú štruktúru Európy. 
Členské štáty sa rozhodli posilniť svoje väzby a uzavreli novú Zmluvu, ktorej hlavné 
črty sa dohodli na Maastrichtskej 
Európskej rade 9. a 10. decembra 1991. Zmluva o Európskej únii, ktorá vstúpila do 
platnosti 1. novembra 1993, stanovila pre členské štáty ambiciózny program: menovú 
úniu do r. 1999, nové spoločné politiky, európske občianstvo, spoločnú zahraničnú a 
bezpečnostnú politiku a vnútornú bezpečnosť. VyuŽitím klauzuly o revízii v 
Maastrichtskej zmluve členské štáty vypracovali ďalšiu zmluvu, podpísanú 2. októbra 
1997 v Amsterdame, ktorá upravuje a posilňuje politiku a právomoci Únie, najmä v 
oblastiach justičnej spolupráce, voľného pohybu osôb, zahraničnej politiky a zdravia 
obyvateľov. Európsky parlament, priamy demokratický hovorca Únie, získal nové 
právomoci, čím sa potvrdila jeho úloha spoločného zákonodarcu. 
1. januára 1995 vstúpili do Európskej únie tri ďalšie krajiny. Fínsko, Rakúsko a 
Švédsko rozšírili Úniu aj svojimi špecifickými črtami a vytvorili ďalšie dimenzie v 
srdci strednej a severnej Európy. Únia pätnástich štátov v súčasnosti stojí pred dvoma 
hlavnými výzvami: 
- úspešným rozšírením zahrnujúcim desať krajín strednej a východnej Európy a 
Cyprus, s ktorými Európska rada 13. decembra 1997 v Luxemburgu rozhodla začať 
rokovania o členstve na jar r. 1998; 
- využitím dynamiky menovej únie, ktorá, na základe vytvorenia eura 2. mája 1998, by 
mala umožniť ekonomikám členských štátov lepšiu konvergenciu a podmienky pre 
trvalý rast vytvárajúci nové pracovné miesta. 
Žiadna z týchto výziev sa nebude môcť dosiahnuť bez vynaloženia značného úsilia. 
Európska komisia na čele so Jacquesom Santerom predložila v júli 1997 ,Agendu 
2000’, na základe ktorej vlády začali realizovať rozsiahlu revíziu štruktúrnych politík a 
spoločnej poľnohospodárskej politiky. 
Únia odteraz nemá na výber, musí ďalej pokračovať v napredovaní smerom k 
organizácii, ktorá je aj efektívna aj demokratická, schopná prijímať rozhodnutia a 
konať, ktorá však zároveň zachováva identitu štátov, ktoré ju tvoria. Kým Únia 
neposilní svoje štruktúry a nezracionalizuje proces rozhodovania, bude musieť čeliť 
vyhliadke oslabenia alebo paralýzy. 
Zárodok „širšej Európy” sa vyvinie do organizovanej mocnosti iba vtedy, ak sa 
vybuduje takým spôsobom, že bude schopný hovoriť a konať ako jeden celok. Takmer 
polstoročný proces európskej integrácie silne ovplyvnil rozvoj kontinentu a postoje 
jeho obyvateľstva. Zmenil aj rozloŽenie síl. Všetky vlády bez ohľadu na politickú 
orientáciu v súčasnosti uznávajú, že éra úplnej národnej suverenity sa skončila. Iba 
spojením síl a spoločnou prácou na ceste k „odteraz spoločnému osudu”, ako hovorí 
Zmluva o ESUO, sa môžu starobylé národy Európy tešiť z ekonomického 
a sociálneho pokroku a udržiavať si svoj vplyv vo svete. 
Metóda Spoločenstva, ktorá zahrnuje neustále spájanie národných záujmov so 
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spoločnými, rešpektovanie rozmanitosti 
národných tradícií a utváranie samostatnej identity je platná rovnako dnes, ako v 
minulosti. Zamýšľaná ako spôsob 
prekonania hlboko zakoreneného nepriateľstva, komplexov nadradenosti a 
znepokojujúcich tendencií, tak charakteristických pre vzťahy medzi štátmi, udržiavala 
demokratické národy Európy zjednotené v ich záväzku k slobode počas studenej 
vojny. Prekonanie antagonizmu medzi Východom a Západom a politické a 
ekonomické znovuzjednotenie kontintentu sú triumfom európskeho ducha, ktorého 
Európania, ak sa zahľadia do budúcnosti, potrebujú dnes viac než kedykoľvek 
predtým. 
 
 
 

1.2. Inštitúcie Európskej únie 
To, čo Európsku úniu odlišuje od tradičných medzinárodných organizácií, je jej 
jedinečná inštitucionálna štruktúra. Prijatím európskych zmlúv sa členské štáty 
zriekajú nástroja suverenity v prospech nezávislých inštitúcií, ktoré reprezentujú 
národné a spoločné záujmy. Inštitúcie sa navzájom dopĺňajú, každá z nich zohráva v 
procese rozhodovania určitú úlohu. 

1.2.1. Rada Európska únie 

Rada Európskej únie je hlavnou rozhodovacou inštitúciou. Pozostáva z ministrov 15 
členských štátov zodpovedných za tú oblasť politiky, ktorá sa práve prerokúva na 
danom stretnutí: zahraničné veci, poľnohospodárstvo, priemysel, doprava, životné 
prostredie, atď. 
Rada, ktorá zastupuje členské štáty, uzákoňuje legislatívu Únie (nariadenia, smernice a 
rozhodnutia). Je normotvorným orgánom Únie, akým bola aj v minulosti, hoci sa o 
túto funkciu delí s Európskym parlamentom. Rada a Parlament spoločne kontrolujú 
rozpočet Únie. Rada prijíma medzinárodné zmluvy, ktoré uzavrela Komisia. A 
napokon, podľa článku 202 (1) (pôvodne článok 145) Zmluvy o ES je Rada 
zodpovedná za koordináciu všeobecných hospodárskych politík členských štátov. 
Článok 205 (pôvodne článok 148) Zmluvy o ES rozlišuje medzi rozhodnutiami (1) 
článok Zmluvy sa odvoláva na znenie ,zlučovacích zmlúv’ po tom, ako bola 2. októbra 
1997 podpísaná Amsterdamská zmluva. Tento systém označovania nadobudne 
platnosť, až keď zmluva po národnej ratifikácii vstúpi do platnosti. prijatými 
jednomyseľne, jednoduchou väčšinou a kvalifikovanou väčšinou (62 hlasov z 
celkových 87). Tam, kde sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina (62 hlasov), sú hlasy 
rozdelené takto: Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Veľká Británia po desiatich 
hlasoch; Španielsko osem hlasov; Belgicko, Grécko, Holandsko a Portugalsko po 
piatich hlasoch; Rakúsko a Švédsko po štyroch hlasoch; Dánsko, Fínsko a Írsko po 
troch hlasoch; Luxembursko dva hlasy. 
Amsterdamská zmluva rozširuje možnosť hlasovania kvalifikovanou väčšinou na nové 
oblasti. Kvalifikovaná väčšina sa tak uplatní na podstatnú časť nových opatrení 
Zmluvy o ES: iniciatívy o pracovných miestach, rovnaké príležitosti pre mužov a 
ženy, boj proti sociálnemu vylúčeniu, zdravie obyvateľstva, opatrenia proti podvodom, 
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transparentnosť, colnú spoluprácu, štatistiku, regióny nachádzajúce sa na extrémnej 
periférii a rámcový výskumný program, kde sa dosiaľ vyžadovala jednomyseľnosť. 
Jednomyseľnosť sa vyžaduje iba pre záležitosti s „ústavným” významom (dodatky k 
Zmluvám alebo o prijatí nového členského štátu), alebo v určitých citlivých oblastiach, 
ako je zdanenie. 
Prezidentstvo Rady rotuje, mení sa každých šesť mesiacov. Základ pre diskusie v Rade 
pripravuje Coreper, Výbor stálych zástupcov členských štátov v Únii, ktorému 
pomáhajú pracovné skupiny štátnych úradníkov z určitých národných ministerstiev. 
Existuje tiež Generálny sekretariát so sídlom v Bruseli. 

1.2.2. Európska rada 

Európska rada vzišla z praxe a svoju činnosť začala v r. 1974 organizovaním 
pravidelných stretnutí šéfov vlád spoločenstva (v prípade Francúzska hlavy štátu). 
Dohoda bola formalizovaná Jednotným aktom v r. 1987. Európska rada sa stretáva 
najmenej dvakrát ročne a Prezident Komisie sa jej teraz zúčastňuje na základe svojich 
vlastných právomocí. Prezident Európskeho parlamentu má na každom stretnutí 
Európskej rady prejav. 
Pôvodným úmyslom bolo formalizovať stretnutia na summitoch, ktoré sa konali 
príležitostne od r. 1961 z iniciatívy niektorého členského štátu. 
Postupne, ako európske záležitosti nadobúdali na význame v politickom živote 
členských štátov, bolo stále  zreteľnejšie, že tu existuje potreba, aby sa národní lídri 
stretávali a diskutovali o dôležitých záležitostiach, ktoré riešila Únia. Maastrichtská 
zmluva priznala úlohu Európskej rady ako východiska pre hlavné politické iniciatívy 
Únie a fóra na urovnávanie kontroverzných záležitostí, ktoré sa nevyriešia v rámci 
Rady Európskej únie. Európska rada sa onedlho objaví v titulkoch správ najmä kvôli 
vysokoprofilovanému členstvu a dramatickým debatám. Európska rada sa tiež zaoberá 
súčasnými medzinárodnými záležitosťami prostredníctvom spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky (SZBP), mechanizmu, ktorého zámerom je umožniť členským 
štátom zjednotiť svoje diplomatické postoje a predstavovať spoločný front. 

1.2.3. Az Európsky parlament 

Európsky parlament poskytuje demokratické fórum na diskusiu. Má dozornú funkciu 
a zohráva tiež úlohu v legislatívnom procese. 
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočňujú priamym všeobecným hlasovaním 
každých päť rokov (prvé sa konali v júni 1979). Parlament má v súčasnosti 626 miest. 
Nemecko má 99 kresiel, 10 Francúzsko, Taliansko a Veľká Británia po 87 miest, 
Španielsko 64, Holandsko 31, Belgicko, Grécko a Portugalsko po 25 miest, Švédsko 
22, Rakúsko 21, Dánsko a Fínsko po 16, Írsko 15 a Luxembursko 6. V súvislosti s 
vyhliadkami na rozšírenie Európskej únie Amsterdamská zmluva obmedzila počet 
miest na 700. 
Parlament sa obyčajne schádza na plenárnych zasadnutiach v štrasburgu. Brusel je 
obvyklým miestom stretnutia pre 20 
výborov parlamentu, ktoré pripravujú základňu pre plenárne zasadnutia, a pre politické 
skupiny parlamentu. Sekretariát parlamentu je v Luxemburgu. 
Parlament si delí legislatívnu funkciu s Radou: zúčastňuje sa na návrhoch smerníc a 
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nariadení, na predkladaní dodatkov, ktoré od Komisie vyžadujú, aby ich zahrnula do 
svojich návrhov. 
Jednotný akt, ktorý doplnil Zmluvy, zriadil procedúru dvoch čítaní v Parlamente a 
dvoch čítaní v Rade. Známa 
ako procedúra spolupráce poskytuje Parlamentu väčšiu váhu v rozsiahlych oblastiach 
politiky, najmä pokiaľ ide o jednotný trh. Procedúra spolupráce bola zrušená 
Amsterdamskou zmluvou (okrem niekoľkých prípadov v kapitole o hospodárskej a 
menovej únii) s cieľom zjednodušiť legislatívne procedúry a rozšíriť proces 
spoločného rozhodovania. 
Maastrichtská zmluva posilňuje postavenie Parlamentu aj tým, že mu udeľuje spoločné 
právomoci rozhodovania 
spolu s Radou v špecifických oblastiach: sloboda pohybu pracovníkov, sloboda 
založuť podnik, sloboda poskytovania služieb, jednotný trh, vzdelávanie, výskum, 
životné prostredie, transeurópske siete, zdravotníctvo, kultúra a ochrana spotrebiteľa. 
Parlament teraz môže odmietnuť spoločné stanovisko Rady a zastaviť legislatívny 
proces za predpokladu, že absolútna väčšina členov parlamentu, hoci tu existuje 
zmierovacia procedúra zabezpečená Zmluvou je „za“. 
Amsterdamská zmluva posilňuje legislatívnu úlohu Parlamentu rozšírením procedúry 
spolurozhodovania spolu s Radou na nové oblasti, ako je zdravie obyvateľov, 
dopravná politika, sloboda pohybu osôb, určité opatrenia v sociálnej politike a politike 
zamestnanosti. Odteraz nástroj, na ktorý sa vzťahuje procedúra spolurozhodovania 
(článok 249, pôvodne čl. 189 B Zmluvy), si vyžaduje vyjadrenie súhlasu Radou a 
Parlamentom alebo nedostatočnú opozíciu v Parlamente. 
Napokon Jednotným aktom sú medzinárodná spolupráca a asociačné zmluvy a všetky 
ďalšie rozšírenia Spoločenstva 
predmetom súhlasu Parlamentu. V Maastrichte sa rozhodlo, že súhlas Parlamentu sa 
bude vyžadovať pri jednotnej volebnej procedúre, slobode pohybu a pobytu a pri 
štrukturálnych fondoch. Amsterdamská zmluva tiež ustanovuje, 
Že na začatie akcie proti členskému štátu musí dôjsť k vážnemu, stálemu porušovaniu 
základných práv. 
Parlament si delí rozpočtové právomoci s Radou. Môže rozpočet prijať alebo ho 
odmietnuť tak, ako sa to stalo niekoľkokrát v minulosti. Ak sa tak stane, celá 
procedúra sa začína od začiatku. 
Rozpočet pripravuje Komisia. Potom sa schvaľuje spätne a následne v Rade a 
Parlamente, dvoch líniách rozpočtových orgánov. Kým názor Rady prevažuje v 
„povinných”, najmä poľnohospodárskych výdavkoch, Parlament má posledné slovo 
pri „nepovinných” výdavkoch, ktoré môže pozmeniť v rámci limitov stanovených 
Zmluvou. 
Parlament plne využíva svoje rozpočtové právomoci so snahou ovplyvniť politiku. 
Jednou z hlavných funkcií Parlamentu je, samozrejme, poskytovať politike hybnú silu. 
Je, napokon, európskym fórom par excellence, roztápajúcim ľady politickej a národnej 
citlivosti, ktoré zastupuje 373 miliónov ľudí. Často vyžaduje, aby sa zaviedli nové 
politiky, a aby sa existujúce zdokonalili či zmenili. Jeho návrh Zmluvy o Európskej 
únii, prijatej v r. 1984, bol katalyzátorom, ktorý napokon priviedol členské štáty na 
cestu k Jednotnému aktu. 
Bol to Parlament, ktorý podporil zvolanie dvoch medzivládnych konferencií o 
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hospodárskej a menovej únii a politickej 
únii. Prostredníctvom dvoch prítomných pozorovateľov bol úzko spätý s rokovaniami 
o Amsterdamskej zmluve. Je 
potrebné, aby sa ešte viac podieľal na budúcich dodatkoch Zmlúv. 
Napokon je Parlament orgánom, ktorý uskutočňuje demokratickú kontrolu 
Spoločenstva. Schvaľuje ustanovenie prezidenta Komisie a môže ho odvolať z 
kritického podnetu, ktorý podporuje dvojtretinová väčšina jeho členov. Takisto každý 
rok dáva pripomienky a hlasuje o programe Komisie. 
Amsterdamská zmluva ustanovuje, že Európsky parlament vypracuje plán na 
organizovanie volieb do parlamentu všeobecným hlasovaním v súlade s „princípmi 
bežnými vo všetkých členských štátoch”. 
Parlament monitoruje realizáciu spoločných politík, pričom sa opiera o informácie k 
správam vypracovaným Dvorom audítorov. Takisto monitoruje každodenné riadenie 
týchto politík prostredníctvom ústnych alebo písomných pripomienok Komisii a Rade. 
Parlament informuje o záveroch každej Európskej rady prezident Európskej rady. 
Prezidentom Európskeho parlamentu od januára 1997 je José María Gil Robles Gil-
Delgado. 

1.2.4. Az Európska komisia 

Európska komisia je ďalšou kľúčovou inštitúciou Spoločenstva. Komisia spoločná 
pre všetky tri Spoločenstvá (ESUO, EHS a Euratom) bola vytvorená 1. júla 1967, kedy 
vstúpila do platnosti zmluva zlučujúca exekutívu. Počet komisárov sa 5. januára 1995 
zvýšil na 20 (po dvoch z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Veľkej 
Británie a po jednom z ostatných krajín). Komisárov menujú členské štáty na základe 
spoločného súhlasu na obdobie piatich rokov a Komisiu schvaľuje Európsky 
parlament. Podľa Amsterdamskej zmluvy prezidenta Komisie ustanovujú vlády 
členských štátov a schvaľuje ho Európsky parlament. Napokon vlády členských štátov 
spolu s určeným prezidentom 
menujú ostatných členov Komisie. 
Celú Komisiu potom schvaľuje hlasovaním Parlament. Komisia má značný stupeň 
nezávislosti pri vykonávaní svojich povinností. Zastupuje záujmy Spoločenstva a 
neprijíma žiadne inštrukcie od jednotlivých členských štátov. Ako strážca Zmlúv 
zabezpečuje, aby sa nariadenia a smernice prijaté Radou správne realizovali. Môže 
predložiť spor pred Súdny dvor s cieľom zaručiť uplatnenie práva Spoločenstva. 
Komisia má výhradné právo iniciovať a môže zasiahnuť do hociktorého štádia 
legislatívneho procesu s cieľom uľahčiť dohodu v rámci Rady alebo medzi Radou a 
Parlamentom. Má tiež výkonnú funkciu v tom, Že zavádza rozhodnutia prijaté Radou , 
napríklad v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. A má značné právomoci vo 
vzťahu k vykonávaniu spoločných politík v takých oblastiach, 
akými sú výskum a technológia, rozvojová pomoc a regionálna kohézia. 
Komisia môže byť donútená odstúpiť en bloc na návrh Parlamentu. Komisiu 
podporuje úradnícky aparát sídliaci prevažne v Bruseli a Luxemburgu. Pozostáva z 25 
oddelení, ktoré sa nazývajú generálne direktoriáty, a každé zodpovedá za realizáciu 
spoločných politík a všeobecnú administratívu v špecifickej oblasti. Na rozdiel od 
sekretariátov tradičných medzinárodných organizácií Komisia ako strážca Zmlúv má 
plnú nezávislosť pri uplatňovaní svojich výsad. 
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1.2.5. Európsky súdny dvor 

Súdny dvor, ktorý zasadá v Luxemburgu, pozostáva z 15 sudcov a deviatich 
generálnych advokátov ustanovených na šesťročné obdobie s možnosťou predĺženia 
zmluvou medzi členskými štátmi, na základe ktorej sa vyberajú ,osoby, ktorých 
nezávislosť je bez akýchkoľvek pochybností’. 
Úlohou Súdneho dvora je zabezpečiť výklad a implementáciu práva Spoločenstva v 
súlade so Zmluvami. 
Súdny dvor môže napríklad určiť, že členský štát nesplnil svoj záväzok podľa Zmlúv; 
môže kontrolovať, či sú nástroje 
ustanovené inštitúciami Spoločenstva kompatibilné so Zmluvami, ak sa začalo konanie 
za ich zrušenie; a podrobovať 
kritike Európsky parlament, Radu alebo Komisiu za neschopnosť konať. 
Súdny dvor je takisto jediným orgánom s právomocou vyjadrovať sa k správnemu 
výkladu Zmlúv alebo k ich platnosti a interpretácii nástrojov ustanovených 
inštitúciami Spoločenstva, keď si to vyžiada národný súd. Ak táto otázka vyvstane v 
určitom prípade pred národným súdom, Súdny dvor môže a v určitých prípadoch musí 
byť požiadaný o vydanie predbežného stanoviska. Tento systém zaväzuje jednotný 
výklad a aplikáciu práva Spoločenstva v celom Spoločenstve. 
Amsterdamská zmluva výlučne udeľuje súdne právomoci Súdnemu dvoru, aby 
kontroloval, či nástroje Spoločenstva rešpektujú základné práva. Takisto rozširuje 
právomoci Súdneho dvora na záležitosti, ktoré majú vplyv na slobodu a bezpečnosť 
osôb. 
Súd prvej inštancie, ktorý bol založený v r. 1989 a ktorý má 15 sudcov, disponuje 
právomocou, ktorá môže byť predmetom ďalšieho konania pred Súdnym dvorom v 
právnych záležitostiach s cieľom zaoberať sa spormi medzi Komisiou a jednotlivcami 
alebo firmami ako aj sťažnosťami voči Komisii podľa Zmluvy o ESUO a 
administratívnymi spormi v rámci inštitúcií medzi Spoločenstvom a jeho 
zamestnancami. 

1.2.6. Dvor audítorov 

Dvor audítorov, založený Zmluvou 22. júla 1975, má 15 členov ustanovených na 
šesťročné obdobie dohodou medzi členskými štátmi po konzultácii s Európskym 
parlamentom. Jeho úlohou je kontrolovať, aby sa príjmy vyberali a výdavky 
vynakladali „zákonne a riadnym spôsobom” a aby sa finančné záležitosti Spoločenstva 
správne riadili. Jeho závery sa publikujú vo výročných správach vyhotovovaných na 
konci každého roka. Maastrichtská zmluva o Európskej únii udelila Dvoru audítorov 
status inštitúcie Spoločenstva, v poradí piatej. 
Amsterdamská zmluva uznala právo predniesť súdny spor pred Súdny dvor na obranu 
svojich výsad a rozširuje jeho právomoci na kontrolu fondov Spoločenstva riadených 
externými organizáciami. 
 
1.2.7. Európsky hospodársky a sociálny výbor 

Európsky hospodársky a sociálny výbor reprezentuje názory a záujmy organizovanej 
občianskej spoločnosti smerom ku komisii, rade a parlamentu. Výbor musí byť 
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prizvaný k rokovaniam o otázkach, týkajúcich sa ekonomickej a sociálnej politiky; 
rovnako môže vydávať posudky z vlastnej iniciatívy k ostatným otázkam, ktoré 
považuje za podstatné. Hospodársky a sociálny výbor (ESC) je poradným orgánom, 
ktorý zaisťuje zastúpenie rôznych ekonomických a sociálnych záujmových skupín 
(zamestnávatelia, odborové zväzy, farmári, spotrebitelia, ...) v inštitucionálnom rámci 
Európskej únie. 

Výbor bol založený v roku 1957 na základe Rímskej zmluvy. Vytvára fórum pre 
dialóg a inštitucionálnu platformu, umožňujúcu skupinám, angažovaným v 
ekonomickom a sociálnom živote, aby sa stali integrálnou súčasťou komunitárneho 
rozhodovacieho procesu. ESC Svojimi vyjadreniami prispieva k definovaniu a 
implementácii politík EÚ. 

Na základe toho ESC hrá v inštitucionálnej štruktúre špeciálnu úlohu: je miestom, kde 
sa európska organizovaná občianska spoločnosť (ktorej podstatnú zložku tvoria 
socioprofesné organizácie) môže zúčastňovať na diskusii a vyjadrovať svoje názory. 
Tým sa stáva mostom medzi Európou a jej občanmi. Vstupom Maastrichtskej zmluvy 
do platnosti (1993) bolo výboru prisúdené postavenie, podobné ako majú ostatné 
inštitúcie, hlavne v súvislosti v jeho procedurálnymi pravidlami a rozpočtom, 
posilnením jeho iniciatívneho práva a riadením pracovníkov generálneho sekretariátu. 
Platnosť Amsterdamskej zmluvy od roku 1997 značne rozšírila jeho pole pôsobnosti, 
hlavne v sociálnych otázkach. 

1.2.8. Výbor regiónov 

Výbor regiónov je poradným orgánom, ktorý zabezpečuje, aby sa pri tvorbe politík 
brali ohľady aj na regionálne a miestne práva a výsady. Musia s ním byť prerokúvané 
otázky, týkajúce sa regionálnej politiky, životného prostredia a vzdelávania. Je zložený 
z predstaviteľov regionálnych a miestnych orgánov. 

Výbor bol na základe zmluvy o Európskej únii založený v roku 1994 a hrá doplňujúcu 
úlohu v rozhodovacom procese medzi komisiou, parlamentom a radou. Predstaviteľom 
miestnych a regionálnych orgánov umožňuje vyjadriť názory na politiky Európskej 
únie. 

Od vstupu Amsterdamskej zmluvy do platnosti (v roku 1999) má Výbor regiónov 
autonómnu organizačnú štruktúru a vlastné procedurálne pravidlá (bez potreby 
predošlého súhlasu komisie, ako to bolo dovtedy). Okrem toho sa značne rozrástlo 
pole pôsobnosti výboru, hlavne v oblasti sociálnych otázok, životného prostredia a 
dopravy. 

1.3. Spoločné politiky 
 
Ako bolo uvedené skôr, Spoločenstvu bola Rímskou zmluvou pridelená úloha 
podporovať harmonický rozvoj ekonomických aktivít, nepretržitý a vyrovnaný rozvoj, 
väčšiu stabilitu, rýchly rast životnej úrovne a užšie vzťahy medzi svojimi členskými 
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štátmi ,vytvorením spoločného trhu a postupnou aproximáciou hospodárskych politík 
členských štátov. 
 

1.3.1. Solidarita 

Tento všeobecný cieľ sa mal dosiahnuť zavedením slobody pohybu jednotlivcov, 
tovarov, služieb a kapitálu a podporou konkurenčnej politiky predurčenej na 
monitorovanie správania firiem a ochranu záujmov spotrebiteľa. Ak však z veľkého 
trhu má profitovať každý sektor a každý región, mal by byť sprevádzaný efektívnymi 
štrukturálnymi politikami, ktoré riadi a financuje Spoločenstvo. Čoskoro sa však 
ukázalo, že pevnejšia ekonomická a sociálna kohézia sa stala sine qua non pre 
solidaritu medzi členskými štátmi. Preto sa zaviedla regionálna politika a sociálna 
politika, ktorých význam sa zvýšil, keď do Spoločenstva vstúpili noví členovia. 
 
1. Regionálna politika 
 
Od Jednotného aktu sa na väčšiu ekonomickú a sociálnu kohéziu začalo pozerať ako 
na zlatý klinec oblasti bez hraníc. 
Vo februári 1988 sa členské štáty rozhodli zdvojnásobiť výdavky na štrukturálne 
politiky. Znamenalo to vyčleniť 14 mld. ECU ročne na obdobie od r. 1989 do r. 1993 
na opatrenia zamerané na rozvíjanie regiónov, vývoj ktorých zaostával, na podporu 
nových aktivít v stagnujúcich priemyselných odvetviach, na pomoc dlhodobej 
nezamestnanosti, na vytvorenie pracovných príležitostí pre mladých ľudí, na 
modernizáciu poľnohospodárstva a pomoc chudobným vidieckym oblastiam. Peniaze 
sa poskytujú prostredníctvom existujúcich, ale radikálne zreformovaných fondov 
– Európskeho regionálneho rozvojového fondu (ERDF), 
– Európskeho sociálneho fondu (ESF), 
– Európskeho poľnohospodárskeho zabezpečovacieho a garančného fondu 

(EAGGF) 
– Finančného nástroja pre riadenie rybolovu (FIFG) 
a sú určené na doplnenie alebo stimulovanie úsilia vlád, regiónov alebo súkromných 
investorov. 
V období r. 1993 až 1999 štrukturálne opatrenia (štrukturálne fondy a Kohézny fond) 
rozdelili 200 mld. ECU. Európske fondy sa tak stali kľúčovým nástrojom hospodárskej 
a sociálnej politiky, ktorá dodáva výraz solidarite vnútri Spoločenstva. 
 
2. Sociálna politika 
 
Aktívna sociálna politika má odstrániť najväčšie nerovnováhy. ESF bol založený v r. 
1961 na pomoc pri vytváraní pracovných miest a podporu odbornej a geografickej 
mobility v odvetviach, ktoré nepokrýva ESUO. ESUO samotné prevzalo podobnú 
aktivitu, najmä v 60. rokoch, aby pomohlo presunúť pracovné miesta tisícok baníkov, 
ktorých postihlo zatváranie šachtových pecí. Spoločenstvo však neposkytuje len 
finančnú pomoc. Tá by nestačila na vyriešenie 
problémov zapríčinených recesiou a spomalením rozvoja. Dynamika vytvorená 
ekonomickým rastom, podporená 
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vhodnými politikami na národnej úrovni a úrovni Spoločenstva, sa musí spájať 
predovšetkým so sociálnym pokrokom. 
Sociálny pokrok je však spojený a stimulovaný rozsiahlymi právami v Spoločenstve, 
ktoré sú legislatívne zaručené.  
Pramenia z princípov zakotvených v Zmluvách, akými sú rovnaký zárobok za rovnakú 
prácu, nedávne smernice 
o zdraví a bezpečnosti a uznanie základných bezpečnostných štandardov. 
V decembri 1991 v Maastrichte členské štáty (s výnimkou Veľkej Británie) prijali 
protokol o sociálnej politike, ktorá vzišla z Charty základných sociálnych práv. 
Obsahuje práva, ktoré môžu využívať pracovníci v celom Spoločenstve:  

- sloboda pohybu 
- spravodlivý zárobok 
- lepšie pracovné podmienky 
- sociálne zabezpečenie a ochrana 
- sloboda združovania a kolektívneho vyjednávania 
- odborný výcvik 
- rovnaké zaobchádzanie pre mužov a ženy 
- informácie 
- priemyselná demokracia 
- ochrana zdravia a bezpečnosť na pracovnom mieste 
- ochrana detí, starých ľudí a invalidov.  

Výsledkom zmeny v postoji novej labouristickej vlády v Británii bolo, Že sa v júni 
1997 v Amsterdame rozhodlo, že sa táto sociálna agenda začlení do textu zmluvy a 
bude sa uplatňovať v pätnástich členských štátoch. 
 
3. Politika zamestnanosti 
 
Kým pokrok smerom k hospodárskej a menovej únii sa ukázal stále viac 
neohrozenejší, členské štáty si uvedomujú, 
Že občania Únie očakávajú aktívnejšiu politiku vytvárania pracovných miest. 
Ako sa môže dôvera Európanov vyrovnať s prínosmi a budúcnosťou európskej 
integrácie, ak Pätnástka vykazuje štruktúrnu nezamestnanosť, ktorá v r. 1997 zasiahla 
17,9 milióna ľudí? 
Pri príprave Amsterdamskej zmluvy bola do nej včlenená nová kapitola o 
zamestnanosti, ktorá sa stáva prioritou hospodárskej politiky Únie. Na Európskej rade 
v Luxemburgu 20. a 21. novembra 1997 pätnástka definovala spoločnú stratégiu na 
posilnenie politiky členských štátov, najmä pre odborný výcvik, pomoc pri zakladaní 
firiem a zdokonalenie sociálneho dialógu. Boli vypracované smernice na vytváranie 
pracovných miest, ktorých sa budú neustále pridžať členské štáty a inštitúcie 
Spoločenstva podľa spoločnej procedúry hodnotenia výsledkov. 
 
4. Financovanie spoločných politík 
 
Dňa 12. decembra 1992 Edinburgská Európska rada prijala finančný plán na r. 1993 – 
1999. Zvýšila rozpočet Spoločenstva zo 69 mld ecu (záväzok primeranosti) v r. 1993 
na 84 mld v r. 1999. Horná hranica vlastných zdrojov sa o niečo zvýši: na 1,27 % 
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hrubého národného produktu Únie oproti pôvodným 1,2 %. 
Dodatočné fondy sa koncentrujú na tri kľúčové ciele:  

- rozšírenie externej akcie v súlade s novou zodpovednosťou Spoločenstva vo 
svetových záležitostiach 

- posilňovanie ekonomickej a sociálnej kohézie, ako nevyhnutnej črty jednotného 
trhu a hospodárskej a menovej únie 

- zdokonalenie konkurencieschopnosti európskych podnikov. 
Nové iniciatívy Komisie uviedli do praxe rozhodnutia prijaté v Maastrichte. 
Zahrnujú: 

- zriadenie kohézneho fondu na pomoc Grécku, Írsku, Portugalsku a Španielsku 
- nové nástroje na podporu konkurencie 
- zavedenie priemyselnej politiky 
- podporu výskumu a technologického rozvoja 
- kroky na posilnenie sociálnej politiky a podporu odborného výcviku 
- rozvoj infraštruktúrnych sietí. 

Inovačné politiky zavedené Úniou sa zakladajúna dvoch princípoch:  
- subsidiarite, na základe ktorej sa akcia Spoločenstva (mimo oblastí, kde má 

vlastnú právomoc) obmedzuje na oblasti, kde je najviac efektívna 
- solidarite, ktorá  odráža cieľ podporovať ekonomickú a sociálnu kohéziu. 

Problémom bude zosúladiť tieto dva princípy a redukovať regionálne rozdiely, čo si 
vyžiada dodatočné výdavky v súvislosti s prísnejšou rozpočtovou disciplínou a 
limitovaným priestorom členských štátov na manévrovanie, ak má byť hospodárska a 
menová únia úspechom. 
Pretože platnosť finančných plánov sa skončí 31. decembra 1999, Komisia predložila 
všeobecný dokument v júli 1997 s názvom ,Agenda 2000’, ktorá berie do úvahy 
predovšetkým výzvy, pred ktorými Únia stojí v novom období od r. 2000 do r. 2006. 
V centre týchto výzev sa nachádza vyhliadka na ďalšie rozšírenie o krajiny strednej a 
východnej Európy, potreba obmedziť verejné výdavky a rastúce znepokojenie 
niektorých členských štátov pokiaľ ide o finančné príspevky do rozpočtu Európskej 
únie. Komisia preto navrhla „status quo” pre rozpočet na r. 2000 až 2006, ktorý 
vylučuje zvýšenie finančných zdrojov za hornú hranicu 1,27 % HNP, a zároveň 
zabezpečuje, že vitálne financie budú naďalej pokračovať, zabezpečujúc pritom 
solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj medzi Úniou a jej perspektívnymi členmi. 
Pokiaľ ide o štrukturálne fondy, rozpočtový balík navrhol pre 15 členských štátov 
čiastky do výšky 210 mld. ecu a navyše 20 mld. ecu pre kohézne fondy. S cieľom 
racionalizovať a posilniť účinok týchto finančných transferov Komisia navrhuje 
zredukovať hlavné ciele na tri: 
- Cieľ 1 ovplyvní rozvojovú pomoc pre regióny, kde je HNP na obyvateľa niŽší ako 
75 % priemernej úrovne 
Spoločenstva a dostane príspevok do výšky 2/3 všetkých pôžičiek 
- Cieľ 2, ktorý ovplyvní ostatné regióny postihnuté štrukturálnymi problémami, či už 
ide o oblasti, ktoré prechádzajú ekonomickou transformáciou, o upadajúce vidiecke 
oblasti, krízové oblasti, ktoré sú závislé od rybolovu, alebo mestské problémové 
oblasti. 
- Cieľ 3 sa zameriava na rozvoj ľudských zdrojov a boj proti nezamestnanosti v súlade 
s novými článkami o zamestnanosti včlenenými do Zmluvy. 
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Agenda 2000 takisto stanovuje širokú škálu opatrení na posilnenie stratégie pred 
prijatím za člena a regionálneho úsilia o kohéziu, ktoré musia prijať noví členovia 
Únie. 
 
5. Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky 
 
V júni 1992 Rada prijala reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky zameranú na 
zníženie nákladov pri udržaní konkurencieschopnosti. Ciele stanovené pre spoločnú 
poľnohospodársku politiku článkom 33 (pôvodne článok 39) Zmluvy o ES sa zväčša 
dosiahli. 
Ide o tieto ciele:  

- zabezpečiť uspokojivú životnú úroveň pre poľnohospodársku komunitu 
- stabilizovať trhy 
- zabezpečiť rozumné ceny pre spotrebiteľov a modernizovať štruktúru 

poľnohospodárstva. 
 
Princípy jednotného trhu, uprednostňovanie Spoločenstva a finančná solidarita 
poslúžili odvetviu dobre v časoch, keď na tom bolo horšie v porovnaní s dneškom. 
Spotrebitelia si mohli byť istí zabezpečenými dodávkami za stabilné ceny chránené 
pred dramatickými výkyvmi na svetových trhoch. Odchod z poľnohospodárstva a 
modernizácia farmárstva znížili podiel pracovných síl v Únii zamestnaných v 
poľnohospodárstve z 20 % na menej ako 8 % a prispeli k rozvoju 
konkurencieschopného poľnohospodárskeho priemyslu. 
V súčasnosti je spoločná poľnohospodárska politika obeťou svojho vlastného úspechu. 
Je potrebný nový prístup na obmedzenie produkcie, ktorá predstihuje spotrebu – 
produkcia sa zvyšovala o 2 % ročne v období r. 1973 a 1988, spotreba o nie viac ako 
0,5 %. Nadbytočná produkcia by odčerpávala zdroje Spoločenstva, čím by brzdila 
rozvoj ostatných politík. 
Hlavným cieľom reformy je odstrániť závislosť medzi dotáciami a množstvom 
produkcie a presunúť dôraz na kvalitu, zosúladiť produkciu s dopytom a obmedziť 
intenzívnu produkciu, ktorá tak poškodzuje životné prostredie. 
Tieto opatrenia nadobúdajú platnosť s približovaním sa k roku 2000, ale európske 
poľnohospodárstvo musí pokračovať, aby sa prispôsobilo s cieľom čeliť svojim 
finančným záväzkom: rozšíriť Európsku úniu, s cieľom zahrnúť krajiny strednej a 
východnej Európy, ktoré majú stále prevažne vidiecky charakter, otvoriť novú etapu 
multilaterálnych rokovaní 1. januára 2000 a prijať nový finančný rámec Spoločenstva. 
Komisia v smerniciach Agendy 2000 o poľnohospodárskej politike Spoločenstva 
navrhuje prehĺbiť reformy z r. 1992 ďalšou plánovanou redukciou cien 
poľnohospodárskych produktov – hlavných obilovín, hovädzieho mäsa a mlieka, 
sprevádzanou kompenzáciami pre producentov vo forme priamych platieb. 

1.3.2. Politika pre pokrok 

Postupne sa Spoločenstvo začalo sústreďovať na nové oblasti a rozvíja politiky na 
posilnenie jednotného trhu. 
Spoločenstvo sa teraz priamo zameriava na život jednotlivcov, rozvíja aktivity v 
sociálnych záležitostiach, ako environmentálna ochrana, zdravie, práva spotrebiteľov, 
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konkurencia a bezpečnosť v doprave, vzdelávanie a kultúra. To vyvoláva dve otázky. 
Je toto rozšírenie sféry vplyvu Spoločenstva oprávnené? A je legálne, ak každý 
členský štát má svoj vlastný demokratický systém, ktorý zabezpečuje, že sa potreby a 
očakávania občanov splnia? 
Jednoduchá odpoveď na obe otázky je, že Spoločenstvo nemá na výber. Značný rozsah 
niektorých problémov znamená, že prekračujú hranice a vyžadujú si jednotnú akciu. V 
mnohých prípadoch má iba Spoločenstvo také postavenie, aby usmerňovalo a 
poskytovalo potrebné financie. 
V niektorých prípadoch odozva Únie umožnila pokrok, inšpirovala iných, aby konali a 
vytvorila potenciál, ktorý sa teraz naplno využíva. Kríza dôvery zapríčinená 
naliehavým prípadom tzv. choroby šialených kráv – BSE (bovine spongiform 
encephalopathy) prinútila Spoločenstvo, aby vyhlásilo embargo na mnoho produktov z 
hovädzieho mäsa. Európsky parlament, na základe záverov dočasného prešetrovacieho 
výboru 8. novembra 1997, podporil úsilie Komisie reštrukturalizovať svoje služby a 
zintenzívniť opatrenia Spoločenstva týkajúce sa zdravia obyvateľov. 
Vzhľadom na znepokojenie občanov sa klauzuly Zmluvy o zdraví obyvateľstva a 
ochrane spotrebiteľa v Amsterdame značne posilnili. 
 
1. Ochrana životného prostredia 
 
Vzťah medzi zdravím obyvateľstva a inštitúciami Spoločenstva bol najmarkantnejší 
pri Životnom prostredí. Rastúce obavy verejnosti z potreby ochrániť vzácne zdroje 
planéty a konať viac na ochranu spotrebiteľa a kvalitu života urýchlili konanie Únie v 
špecifických oblastiach: normách znečistenia ovzdušia, používaní fluóro-chlórových 
derivátov uhľovodíkov, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, čistení mestských 
odpadových vôd, kontrole chemikálií, manažmente odpadov, hlučnosti dopravných 
vozidiel, atď. 
Ochrana Životného prostredia nie je výlučne otázkou prísnejších noriem a prísnejších 
predpisov. Únia takisto financuje 
špecifické projekty a podporuje súlad s legislatívou Spoločenstva. 
 
2. Výskum a vývoj 
 
Únia je presvedčená, že budúcnosť Európy závisí od jej schopnosti obstáť v 
technologickej súťaži. Od začiatku uznáva 
dynamický účinok spoločného výskumu a jeho potenciálu ako investície do 
budúcnosti. Euratom, založený v r. 1958 
v tom istom čase ako EHS, sa zameriaval na spoluprácu pri mierovom využití jadrovej 
energie. Spoločenstvo má svoje 
vlastné Spoločné výskumné centrum (JRC – Joint Research Centre), ktoré sa skladá z 
deviatich inštitútov rozptýlených na štyroch miestach – Ispra v Taliansku, Karlsruhe v 
Nemecku, Petten v Holandsku a Geel v Belgicku. Proces medzinárodnej inovácie sa 
však urýchlil, Spoločenstvo bolo donútené robiť viac a spojiť čo možno najviac 
vedcov, aby spolupracovali na výskumných projektoch, aby sa orientovali na 
priemyselné vyuŽitie a prekonali administratívne a finančné obmedzenia. 
Zámerom akcie Únie je doplniť akciu prijatú na národnej úrovni podporou projektov, 
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ktoré zahrnujú laboratóriá v niekoľkých členských štátoch. Podporuje základný 
výskum v takých oblastiach, ako je kontrolovaná termonukleárna fúzia a potenciálne 
nevyčerpateľný zdroj energie pre 21. storočie (JET – Joint European Torus 
programme) a v citlivých strategických odvetviach, ako sú elektronika a počítače. 
Podľa piateho rámcového výskumného programu, ktorý vyhlásila Komisia na r. 1999 
– 2003 Spoločenstvo s rozpočtom 16,3 mld ecu bude financovať rozsiahle a rôznorodé 
programy spojením tisícov výskumníkov v každom členskom štáte. 
 
3. Hlavné európske siete 
 
Dňa 25. júna 1994 na základe návrhov predložených Komisiou v Bielej knihe o raste, 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti Európska rada prijala zoznam 11 hlavných 
projektov v doprave, najmä vybudovanie vysokorýchlostných vlakov na prepojenie 
hlavných miest niekoľkých členských štátov. Okrem tejto aktivity vytvárajúcej 
pracovné miesta sú navrhnuté ďalšie projekty, aby sa podporilo oživenie 
ekonomického rastu, aby sa vytvorili pracovné miesta a infraštruktúra v informačnej 
oblasti (,informačné superdiaľnice’) a v oblasti energie, ktorú potrebuje európsky 
kontinent. Pol miliardy ecu bolo vyčlenených v rozpočte Únie v r. 1997 na pomoc pri 
financovaní týchto projektov. 
 

1.4. Hospodárska a menová únia 
 
Hospodárska a monetárna únia je logickým doplnkom jednotného trhu a hlavným 
politickým míľnikom na ceste k zjednotenej Európe. Zjednotenie mien, ktoré boli pre 
európske krajiny po niekoľko storočí symbolmi a nástrojmi ich suverenity, je 
skutočnosťou, ktorá od čias Rímskej ríše nemá v našej histórii ani kdekoľvek v 
dnešnom svete obdobu. Jednotná európska mena začala fungovať od 1. januára 1999, 
nahradí národné meny od 1. januára 2002 a napomôže to, že bežný občan si bude viac 
uvedomovať, že patrí k novej entite. 
Vznik spoločnej európskej meny je výsledkom dlhého, trpezlivého vývoja. V roku 
1970 sa Wernerova správa vyslovila za vytvorenie hospodárskej a menovej únie v 
troch štádiách počas desiatich rokov. Politická vôľa dosiahnuť túto úniu sa však 
oslabila prvou ropnou krízou a projekt sa stal nereálnym. 
V roku 1972 však bol zavedený európsky kurzový systém, populárne označovaný ako 
„had”. V roku 1974 Rada prijala rozhodnutie týkajúce sa dosiahnutia vysokého stupňa 
konvergencie medzi národnými ekonomikami a smernicu o stabilite, raste a plnej 
zamestnanosti. Prehlbujúca sa ekonomická labilita však postupne narušila základy 
systému a francúzsky frank, libra šterlingov a talianska líra opustili „hada”. 
 

1.4.1. Európsky menový systém 

V dňoch 6. a 7. júla 1978 na Európskej rade konanej v Brémach sa šéfovia štátov a 
vlád rozhodli založiť Európsky menový systém (EMS), ktorý vstúpil do platnosti 13. 
marca 1979. 
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EMS vytvoril v Európe zónu menovej stability, podporil rast a investovanie. 
EMS sa skladal z troch hlavných komponentov: 
 
ecu: 
Kľúčový prvok celého systému. Predstavoval kôš mien členských štátov. 
 
Kurzový a intervenčný mechanizmus:  
Každá mena mala stredný kurz voči ecu. To sa využívalo na určenie stredných kurzov 
pre každú dvojicu mien. Do augusta 1993 sa dvojstranným kurzom povolilo 
fluktuovať v rozpätí 
+ 2,25 %, alebo vo výnimočných prípadoch v rozpätí + 6 % okolo stredného kurzu. 
Odvtedy sa rozpätie zvýšilo na + 15 % v dôsledku vážnych otrasov na menových 
trhoch. 
 
Úverový mechanizmus:  
V prípade, že bilaterálne kurzy sa približovali k hranici 15 %, centrálne banky mali 
neobmedzenú povinnosť intervenovať, a tak zabezpečiť, aby sa hranica neprekročila. 
 
Európsky menový systém dokázal vytvoriť zónu rastúcej menovej stability. Svoje 
skutočné možnosti mal však ešte len dosiahnuť. Niektoré meny zostávali mimo 
kurzového mechanizmu a mohli fluktuovať v rámci širšieho rozpätia. Nedostatočné 
zbližovanie (konvergencia) národných rozpočtových politík vytvorilo nepriaznivé 
tlaky a niektoré konkurenčné devalvácie ohrozili jednotu jednotného trhu. 
 
1. Posledný krok na ceste k Európskej menovej únii 
 
Z hľadiska odstránenia netarifných prekážok voľného pohybu tovaru, kapitálu, služieb 
a osôb, ako aj dokončenia jednotného trhu, sa rýchle zavedenie jednotnej meny stalo 
nevyhnutným. 
Na základe správy predloženej prezidentom Komisie Jacquesom Delorsom v júni 1989 
Madridský summit stanovil tieto všeobecné ciele: Spoločenstvo malo rozvinúť proces 
zahrnujúci niekoľko štádií (prvé z nich sa malo začať 1. júla 1990) a kulminujúci 
zavedením jednotnej meny. 
Pokrok v menovej a ekonomickej oblasti mal postupovať v úzkej nadväznosti. 
Počas prvého štádia mali členské štáty vytvoriť konvergenčné programy, ktoré by 
podporili ich ekonomické zbližovanie a tak umožnili zavedenie pevných menových 
kurzov. 
 
2. A Maastrichská zmluva 
 
Zmluva podpísaná v Maastrichte 7. februára 1992 vytvorila podmienky pre nezvratný 
pokrok smerom k jednotnej mene. Postup týmto smerom rozdelila do troch štádií. 
Kritériá pre vstup do tretieho štádia boli: 
 
— cenová stabilita: miera inflácie nesmie prekročiť priemernú mieru inflácie v troch 
členských štátoch s najnižšou mierou inflácie o viac ako o 1,5 %; 
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— úrokové miery: dlhodobé úrokové miery nesmú prekročiť úrokové miery troch 
členských štátov s najnižšou mierou inflácie o viac ako o 2 %; 
 
— deficity: národné rozpočtové deficity nesmú byť vyššie ako 3 % HNP; 
 
— dlh: verejný dlh voči zahraničiu môže prekročiť 60 % HNP len vtedy, ak sa 
presadzuje tendencia k poklesu na túto úroveň; 
 
— stabilita kurzov: národná mena v predchádzajúcich dvoch rokoch nesmie 
devalvovať a musí sa pohybovať v rámci fluktuačného rozpätia 2,25 % uplatŇovaného 
v rámci Európskeho menového systému. 
 
Druhé štádium hospodárskej a menovej únie sa začalo 1. januára 1994. Bolo to 
prechodné štádium, v ktorom sa vyvíjalo úsilie smerujúce k ekonomickej konvergencii 
členských štátov. Vo Frankfurte sa založil Európsky menový inštitút (EMI) s cieľom 
posilniť koordináciu menových politík členských štátov, podporiť používanie ecu a 
pripraviť pôdu pre vytvorenie Európskej centrálnej banky v treťom štádiu. 
Európska rada, ktorá sa zišla v Madride 15. a 16. decembra 1995, prijala pre budúcu 
európsku menu názov ,euro’ a schválila technickú procedúru pre jej vytvorenie. 
 
Tretie štádium sa začalo 1. januára 1999. V máji 1998 ministri financií členských 
štátov na základe správ Komisie a EMI rozhodli, ktoré členské štáty splnili podmienky 
pre prijatie jednotnej meny. Ukázala sa správnosť predpokladu Komisie, že väčšina 
členských štátov bude schopná splniť podmienky pre zavedenie euro do 1. januára 
1999. Schôdzka šéfov štátov/vlád v rámci Európskej rady kvalifikovanou väčšinou - 
po konzultácii s Európskym parlamentom - rozhodla, ktoré členské štáty spĺňajú 
podmienky potrebné pre prijatie spoločnej meny. 
Na začiatku tretieho štádia sa založila Európska centrálna banka a fixovali sa kurzy 
medzi menami zúčastnených štátov. 
Banka bude nezávislá od národných vlád a bude riadiť menovú politiku všetkých 
členských štátov, ktoré sa pripojili k jednotnej mene. âlenské štáty, ktoré zostali mimo 
menovej únie (Veľká Británia, Dánsko, Švédsko a Grécko), sa k nej pripoja, akonáhle 
to ich ekonomická situácia dovolí, a keď v tomto smere prijmú príslušné politické 
rozhodnutie. 

1.4.2. Časový plán zavedenia euro 

10. decembra 1991: Podpísanie Zmluvy o Európskej únii, prijatie rozhodnutia o 
založení menovej únie a schválenie piatich konvergenčných kritérií. 
 
1. januára 1994: Druhé štádium EMÚ (prechodné obdobie) založenie EMI vo 
Frankfurte, posilnenie procedúr týkajúcich sa koordinácie európskych ekonomických 
politík, boj s nadmernými deficitmi a politika ekonomickej konvergencie členských 
štátov, nezávislosť národných centrálnych bánk. 
 
16. decembra 1995: Európska rada v Madride prijatie názvu ,euro’, prijatie technickej 
procedúry pre zavedenie 
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euro a časového plánu prechodu k jednotnej mene. 
 
14. decembra 1996: Európska rada v Dubline prijatie paktu o rozpočtovej stabilite a 
raste, euro nadobúda právny status. 
 
17. júna 1997: Európska rada v Amsterdame potvrdenie zmluvy o stabilite a raste, 
prijatie nariadení o právnom statuse 
euro, rozhodnutie o „prvom kole EMS” pre krajiny, ktoré sa nepripojili k jednotnej 
mene, schválenie designu mincí. 
 
13. decembra 1997: Európska rada v Luxemburgu koordinácia ekonomických politík 
počas tretieho štádia EMÚ (multilaterálny dozor) a analýza článku 109 a 109b Zmluvy 
(kurzová politika a reprezentácia Spoločenstva na 
medzinárodnej úrovni). 
 
Časový plán zavedenia Eura 
 
1. a 2. mája 1998: Európska rada schvaľuje zoznam krajín, ktoré sa pripoja k jednotnej 
mene, opierajúci sa o konvergenčné kritériá, konzultuje sa Európsky parlament; 
schválenie nezvratných bilaterálnych kurzov. 
 
V roku 1998: Založenie Európskej centrálnej banky(ECB); ustanovenie výkonného 
výboru ECB; začiatok výroby mincí a bankoviek. 
 
1. januára 1999: Začiatok tretieho štádia EMÚ; euro sa stáva skutočnou menou; 
prechod bánk a podnikania k euro. 
 
1. januára 2002: Zavedenie euro; mince a bankovky vstupujú do obehu.  
 
Najneskôr 1. júla 2002: Zrušenie statusu národných mincí a bankoviek ako zákonnej 
meny. 
 

1.5. Politická únia a obrana 
Mier a uzmierenie stoja v popredí procesu európskej integrácie. Od skončenia druhej 
svetovej vojny sa Európa ani raz 
nepokúša presadiť svoje predstavy vo svete inak, než vlastným príkladom, ako riešiť 
problémy rokovaním. Keď sa však Európska únia stala dôležitou ekonomickou a 
obchodnou silou, vo svetových záležitostiach v rastúcej miere začala vystupovať ako 
sprostredkovateľ a stabilizujúca sila. 
Po neúspechu plánov na vytvorenie Európskeho obranného spoločenstva (EOS) v roku 
1954 boli Spolková republika Nemecko a Taliansko vyzvané, aby sa pripojili k 
Západoeurópskej únii založenej v roku 1948 Belgickom, Francúzskom, 
Luxemburskom, Holandskom a Veľkou Britániou za účelom kolektívnej sebaobrany. 
Počas viac ako 40 rokov to však bolo NATO, ktoré v tesnom spojenectve s USA a 
Kanadou garantovalo západnej 
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Európe jej bezpečnosť. 
Až podpísaním Jednotného európskeho aktu v roku 1986 existujúca prax Európskej 
politickej spolupráce (EPS) medzi 
členskými štátmi ES nadobudla formálne uznanie. Na EPS sa pozeralo predovšetkým 
ako na fórum pre vzájomné konzultácie a koordináciu na medzivládnej úrovni; preto 
zodpovednosť v tejto oblasti spočívala na Európskej rade a na ministroch zahraničných 
vecí; inštitúcie Spoločenstva, ako Komisia a Parlament, sa podieľali len nepriamo. 
EPS však často umožnila členským štátom zaujímať spoločné postoje 
vmedzinárodných organizáciách, napr. v OSN, a ukázala sa užitočnou pri 
zabezpečovaní dôsledných prístupov v zahraničnej politike. 
Vzhľadom na geopolitické zmeny, ktoré otriasali Európou od roku 1989 – zánik 
Varšavskej zmluvy, zjednotenie Nemecka a dezintegrácia Sovietskeho zväzu, spolu s 
oživením nacionalistických tendencií, občianskou vojnou a rozpadom Juhoslávie - sa 
členské krajiny rozhodli výrazne posilniť vzájomnú politickú spoluprácu. 
 

1.5.1. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) 

Zmluva o Európskej únii vytvorila základ pre politickú úniu budovanú na pozadí 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ciele sú podľa Zmluvy tieto: 

- uchovať spoločné hodnoty, základné záujmy a nezávislosť Únie; 
- všemožne posilniť bezpečnosť Únie a jej členských štátov; 
- chrániť mier a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť; 
- podporovať medzinárodnú spoluprácu; 
- rozvíjať a upevňovať demokraciu a zákonnosť, dodržiavať ľudské práva a 

základné slobody. 
 
Tieto ciele sa dajú úspešne dosiahnuť dvojakým spôsobom: „spoluprácou medzi 
členskými štátmi pri realizácii ich 
politiky” formulovaním spoločných postojov, a „postupným uplatňovaním spoločných 
opatrení v oblastiach, v ktorých 
majú členské štáty spoločné záujmy”. 
Členské štáty sa v súvislosti so SZBP pri nepretržitej spolupráci vzájomne informujú a 
radia o všetkých otázkach spoločného záujmu. Spoločné postoje sa zaujímajú vtedy, 
keď to Rada považuje za nevyhnutné; to spája národnú politiku členských štátov s ich 
postojmi v medzinárodnej oblasti. 
Európska rada si udržiava posledné slovo a aj naďalej bude určovať celkové zameranie 
zahraničnej politiky. Rozhodnutie o spoločnej akcii však robí Pätnástka a zaväzuje 
každý členský štát. 
Rada môže prijať opatrenia na realizáciu spoločnej akcie kvalifikovanou väčšinou (ak 
sa týka otázky jednomyseľne prijatej Radou) s cieľom zosúladiť akcie členských 
štátov. Európska únia vyjadruje svoj názor na medzinárodné udalosti v spoločných 
vyhláseniach. Tieto sa týkajú predovšetkým porušovania ľudských práv. Spoločenstvo 
a medzivládne procedúry preto musia existovať popri sebe v tej istej inštitúcii. 
SZBP je pilierom Európskej únie a týka sa každej oblasti zahraničnej politiky, vrátane 
bezpečnosti. Opatrenia zamerané na SZBP sa nijako netýkajú „špecifických 
charakteristík obrannej a bezpečnostnej politiky niektorých členských štátov”. 
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Neutrálne štáty majú preto aj naďalej špeciálny status a Francúzsko i Veľká Británia 
môžu ako jadrové mocnosti vykonávať svoje špecifické obranné politiky. 
Amsterdamská zmluva dala Európskej únii k dispozícii nové inštitucionálne a 
operatívne nástroje. Úlohou Európskej 
rady je naďalej motivovať a udávať smer prijímaním „spoločných stratégií” 
realizovaných spoločnou akciou a spoločnými postojmi. Okrem toho v Amsterdame 
zaviedli hlasovanie kvalifikovanou väčšinou o akcii alebo postojoch prijatých Radou a 
zameraných na realizáciu spoločných rozhodnutí Európskej rady. 
To sa stalo alternatívou uplatnenia princípu konštruktívnej absencie, ktorá umožňuje 
členskému štátu v niektorých prípadoch nezúčastniť sa akcie bez toho, Že by sa iným 
bránilo akciu podniknúť. 
Generálny tajomník Rady plní novú úlohu najvyššieho predstaviteľa SZBP a pomáha 
Rade formulovať, rozvíjať a realizovať politické rozhodnutia. Rada musí byť tiež 
schopná, ak to povaŽuje za nevyhnutné, určiť zvláštneho zástupcu, ktorý sa bude 
zaoberať špecifickými politickými otázkami. Dôležitou novinkou tejto Zmluvy je však 
vytvorenie „jednotky plánovania politiky a včasného varovania” v rámci Rady. 
Úlohou tejto jednotky bude monitorovať a analyzovať vývoj SZBP za predpokladu, že 
odhady udalostí a včasné varovania budú mať pravdepodobne vplyv na SZBP. 
 

1.5.2. Kroky smerom k európskej identite v oblasti obrany 

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika by časom mohla vyústiť do spoločnej 
obrany. Obozretné formulácie použité v Zmluve predstavujú kompromis medzi 
členskými štátmi, ktoré zohľadňujú skutočnosť, že Spoločenstvo potrebuje rozvíjať 
svoju vlastnú obrannú politiku, a členskými štátmi, ktoré chcú zachovať záruky 
vytvorené v rámci Atlantickej aliancie. Pojem ,spoločná obrana’ však ukazuje na 
želanie vybudovať po všetkých stránkach prekvitajúcu Úniu so strategickou a 
vojenskou dimenziou. Tým, že Pätnástka požaduje, aby Západoeurópska únia, 
považovaná za integrálnu súčasť budúcej Únie, ,vypracovala a realizovala rozhodnutia 
a akcie Únie, ktoré majú obranné dôsledky’, upevňuje sa ako európska organizácia s 
obrannou úlohou. 
Západoeurópska únia zahrnujúca desať členských štátov, ktoré podpísali Bruselskú 
zmluvu, a piatich pozorovateľov (Írsko, Dánsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko) má 108-
členné Zhromaždenie so sídlom v Paríži a Radu ministrov, ktorá má sekretariát v 
Bruseli. 
Udelením statusu ,asociovaného partnera’ deviatim krajinám strednej a východnej 
Európy a podporou zmluvy o vzájomných vzťahoch medzi Ruskom a NATO 
podpísanej v Paríži 27. mája 1997 Západoeurópska únia demonštrovala svoju 
solidaritu so svojimi najbližšími susedmi v strednej a východnej Európe v oblasti 
bezpečnosti. 
Amsterdamská zmluva sa zmieňuje o peterburgských úlohách, ktoré Západoeurópska 
únia formulovala 19. júna 1992 (humanitárne, evakuačné, mierové misie, vojenské 
akcie zamerané na riešenie krízových situácií). Západoeurópska únia pomáha Únii 
vymedzovať obranné aspekty SZBP. Európska rada ich prijíma pre Západoeurópsku 
úniu, ak ich Únia potrebuje. 
Okrem toho Amsterdamská zmluva odporúča spoluprácu medzi členskými štátmi v 
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oblasti zbraní, spolupráca v rámci Západoeurópskej únie sa už začala prostredníctvom 
spoločnej organizácie spolupráce v oblasti zbraní. Otázka možnej 
integrácie Západoeurópskej únie do Európskej únie však ešte nebola zodpovedaná. 
Amsterdamská zmluva, bez toho, že by uviedla akékoľvek termíny, počíta s tým, že sa 
zorganizuje nová medzivládna konferencia, ktorá by pomohla vytvoriť spoločnú 
obrannú politiku. 
Mnohé otázky dohôd o diplomatickej a vojenskej spolupráci zatiaľ zostávajú 
nezodpovedané. Budú predmetom posudzovania členských štátov Únie. Tvárou v tvár 
naliehavej úlohe vytvoriť politický poriadok, ktorý bude garantovať mier a bezpečnosť 
pre kontinent ohrozovaný skôr oživujúcim nacionalizmom než ideologickým 
konfliktom, Únia musí uvažovať o tom, akú úlohu môže zohrať pri formulovaní 
základných pravidiel. Treba prehodnotiť funkcie Konferencie o bezpečnosti a 
spolupráci v Európe (KBSE), zahrnujúcej všetky európske štáty, nové nezávislé bývalé 
sovietske republiky, USA a Kanadu a charakterizované v Parížskej charte z 21. 
novembra 1991 ako ,hlavné fórum pre politické konzultácie’ v novej Európe, a takisto 
presadiť najefektívnejšiu rovnováhu medzi funkciami Atlantickej aliancie 
reformovanými na Rímskom summite v novembri 1991, a rozšírenými v roku 1998 v 
súvislosti so začlenením Poľska, Maďarska a Českej republiky na jednej strane, a 
Západoeurópskej únie a Európskej únie na druhej strane. 
Pakt stability v Európe podpísaný v Paríži 21. marca 1995 je prvým významným 
príspevkom Európskej únie k budovaniu bezpečnosti v novej Európe. 
Ešte sľubnejšie je rozhodnutie Severoatlantickej rady na stretnutí v Berlíne 3. júna 
1996 poskytnúť Európe niektoré kapacity NATO (mnohonárodnú medziarmádnu 
výcvikovú skupinu – MITG) pre vojenskú akciu, ktorá by zahrnovala len Európanov a 
potvrdila by európsku obrannú identitu. 
 

1.6. Európa občanov 
Aký je konečný cieľ integrácie? Je ním vytvorenie Európy občanov alebo Európy 
podnikateľov? Hlavným záujmom zakladate ľov európskej integrácie, ktorých 
politické predstavy sa stali základom celého procesu, bolo, aby sa v Európe vylúčila 
možnosť ďalšej bratovražednej vojny. 
Priekopníci, ktorí budovali Spoločenstvo, však chceli položiť základy mohutnej, 
účinnej inštitucionálnej štruktúry, a preto zvolili pragmatickejší prístup, sústreďujúci 
sa na uhlie a oceľ, spoločný trh, poľnohospodárstvo a konkurenciu. Výsledkom bolo 
Spoločenstvo, na ktoré sa niektorí pozerajú ako na technokratické v tom zmysle, že 
jeho vývoj posúvajú dopredu verejní činitelia, ekonómovia, právnici a pod. Pravdou 
však je, že žiaden pokrok by sa nedosiahol bez neustálej podpory a politického úsilia 
inštitúcií. 
Väčšina cieľov uvedených v Zmluvách sa dosiahla: neexistujú už nijaké colné alebo 
daňové prekážky či nariadenia obmedzujúce aktivity jednotlivcov alebo voľný pohyb 
služieb a kapitálu. Nemusíme si to uvedomovať, ale my všetci každodenne využívame 
prínosy vznikajúceho jednotného trhu: prístup k širokej škále výrobkov; konkurenciu, 
ktorá pomáha znižovať ceny; politiku, ktorá ochraňuje spotrebiteľa a životné 
prostredie; a štandardy zvyčajne harmonizované na najvyššej úrovni. 
Ľudia žijúci na okraji Spoločenstva majú úžitok aj zo štrukturálnych fondov, najmä z 
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Európskeho regionálneho rozvojového fondu. A podporný cenový mechanizmus 
financovaný po desaťročia Európskym poľnohospodárskym zabezpečovacím a 
garančným fondom priniesol európskym farmám značný úžitok. 
Rozsiahle výdavky z rozpočtu Únie, ktoré v roku 1998 presiahli 91 mld ecu 
(prostriedky určené na záväzky), sa týkajú opatrení, ktoré poznačia každodenný život 
občanov. 
Byť Európanom však znamená viac ako byť spotrebiteľom v Európe alebo prispievať 
k rozvoju európskej ekonomiky. Odteraz to bude znamenať byť občanom Únie. 
Odvtedy, čo v roku 1958 vstúpili do platnosti Rímske zmluvy, Spoločenstvo vytváralo 
legislatívne normy umožňujúce voľný pohyb pracovných síl, slobodu poskytovania 
služieb a právo vykonávateľov rozličných povolaní etablovať sa. 
Únia nepripúšťa žiadnu diskrimináciu opierajúcu sa o národnosť, ak jej občania 
hľadajú zamestnanie za hranicami vlastného členského štátu. Okrem toho môžu 
migrujúci pracovníci a osoby, ktoré sú od nich závislé, využívať sociálne dávky, 
odborný výcvik a rovnaké zaobchádzanie v oblasti zdanenia a sociálnych práv na 
základe článkov 39 a 42 (predtým články 48 a 51) Zmluvy o ES. Existujú viaceré 
smernice harmonizujúce pravidlá prístupu k regulovaným povolaniam. 
Vďaka vytrvalým snahám Spoločenstva zblížiť národné opatrenia každý členský štát 
teraz uznáva kvalifikáciu praktických lekárov, právnikov, ošetrovateliek, veterinárov, 
farmaceutov, architektov, poisťovacích agentov a ďalších získanú v iných členských 
štátoch. Dňa 21. decembra 1988 - vzhľadom na to, že mnohé zamestnania sa rozvíjali 
ešte na základe národných pravidiel - členské štáty prijali obsažnú smernicu 
vytvárajúcu systém vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov. Toto 
rozhodnutie sa týka všetkých diplomov vydaných po absolvovaní troj- alebo 
viacročného univerzitného vzdelania a zakladá sa na vzájomnej dôvere členských 
štátov k vzdelávacím systémom ostatných partnerov. 
Prvým právom, ktoré mohli európsky občania využívať, je právo na presídlenie, 
zamestnanie a založenie existencie kdekoľvek v Únii. Tri direktívy prijaté v júni 1990 
rozšírili právo pobytu na študentov, penzistov a jednotlivcov (bez ohľadu na to, či sú 
zamestnaní) s dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie svojej existencie. 
Toto právo bolo zakotvené v tej časti Maastrichtskej zmluvy, ktorá pojednáva o 
občianstve Únie. 
Tieto práva podporené Súdnym dvorom by pravdepodobne nestačili na to, aby sa 
občan členského štátu premenil na občana Únie. Museli k nim pristúpiť formálnejšie 
práva zahrnujúce presun suverenity. 
S výnimkou oblastí považovaných za vnútornú záležitosť štátu (napr. policajné sily, 
armáda a diplomatické zbory), pracovné miesta vo verejnom sektore, napr. pracovné 
miesta v zdravotníctve, vo vzdelávacích zariadeniach a verejných inštitúciách, sú 
prístupné všetkým občanom Únie. Znamená to, že napr. deti v Ríme môže angličtinu 
vyučovať britský učiteľ alebo mladý francúzsky absolvent môže požiadať o 
zamestnanie v belgickej verejnej službe. 
Proces budovania Európy občanov urobil veľký skok dopredu v Maastrichte, kde sa 
prijalo rozhodnutie, ktorým sa každému občanovi žijúcemu v inom členskom štáte, 
ako je jeho materský štát, umožňuje voliť, zúčastniť sa na municipálnych a európskych 
voľbách. Amsterdamská zmluva tento princíp zakotvila v článku 17: ,vytvára sa 
občianstvo Únie. Občanom Únie je každá osoba s národnosťou členského štátu. 
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Občianstvo Únie doplňuje národné občianstvo a nenahrádza ho.’ 
Tieto nové práva vyvolávajú určité námietky,  pokiaľ ide o národnú identitu a 
suverenitu. Tvrdenie, že európske občianstvo dopĺňa a zvýrazňuje národné občianstvo, 
je nezvyklé a dosť odvážne, a vyvoláva otázky, na ktoré politici budú musieť 
reagovať. Európa občanov je len náznakom politickej únie. Ostáva pozrieť sa, aké 
spoločné hodnoty a kolektívne ambície budú Európania vyznávať v Únii, ktorá sa 
môže skladať aj z viac ako 25 členov. 
Pocit náležitosti k tej istej entite, ochota podieľať sa na spoločnom osude, sa nedá 
vytvoriť umelo. 
Prišiel čas kultúrnej integrácie ako východiska ďalšieho pokroku a vzniku spoločného 
povedomia. Výchovné a výcvikové programy v tomto smere môžu zohrať pozitívnu 
úlohu. Podporuje ich Komisia; ide o programy Erasmus (European Community Action 
Scheme for the Mobility of University Students - Akčný program Európskeho 
spoločenstva pre mobilitu univerzitných študentov), Comett (Community Programme 
for Education and Training for Technologies - Program Spoločenstva pre vzdelanie a 
výcvik v technológiách) a Lingua (podpora výučby cudzích jazykov). Vďaka týmto 
programom takmer 60 000 mladých ľudí obdržalo granty na štúdium v inej krajine 
Spoločenstva. Cieľom je umožniť 10%-ám každoročného počtu mladých ľudí 
začínajúcim štúdium stráviť jeden akademický rok v inom členskom štáte. Ak sa má 
tento cieľ dosiahnuť, k dispozícii musí byť viac finančných prostriedkov (fondov) 
Spoločenstva. Pomôžu pri tom nové programy: Sokrates, Leonardo da Vinci a Youth 
for Europe III. Spoločenstvo sa tiež zapojilo do reintegrácie mladých ľudí v školách 
,druhej príležitosti’. štyri mestá v Európe (Marseilles, Bilbao, Catania a Hämeenlinna) 
sa rozhodli prispôsobiť tieto školy boju proti vzdelávacej a sociálnej výluke.  
V januári 1996 sa Komisia v svojom programe ,Európska dobročinná služba’ usilovala 
zapojiť mladých ľudí v Európe do sociálne užitočného programu (sociálnej, 
humanitárnej, kultúrnej a environmentálnej akcie) v inom než vlastnom členskom 
štáte. Jeho cieľom je stimulovať mobilitu tých, ktorí ešte nemajú 25 rokov a pomôcť 
im vstúpiť do pracovného života. Tisícky mladých ľudí už využili tento program.  
Európa občanov má pred sebou dlhú cestu. Máme európsky pas (od roku 1985), 
európsku hymnu (Beethovenova ,Óda na radosť’) a európsku vlajku (kruh dvanástich 
zlatých hviezd na modrom pozadí). 
Európsky vodičský preukaz sa v členských štátoch vydáva od roku 1996. 
A ako dlho bude trvať, než budeme mať európske olympijské tímy alebo vojenskú či 
verejnú službu v mnohonárodných jednotkách? 
Obrovský psychologický vplyv môže mať maastrichtské rozhodnutie, ktorým sa v 
roku 1999 zaviedla jednotná mena. 
Spotrebitelia už majú svoje bankové účty v euro. Pretože ceny spotrebného tovaru a 
služieb sú na väčšine území Únie vyjadrované v rovnakej mene, umožňuje to dokonale 
transparentný prehľad o trhu, a spotrebitelia môžu nakupovať podľa najlepšej ponuky, 
čo pomôže rozvinúť konkurenciu a znižovať ceny. Zrušenie hraničných kontrol v 
Schengenskej oblasti (ktorá nakoniec zahrnie všetky členské štáty) už posilňuje medzi 
Európanmi pocit, že žijú v spoločnom domove. 
,Nevytvárame koalície medzi štátmi, ale medzi ľuďmi’, povedal Jean Monnet v 
svojom prejave vo Washingtone, D. C. 30. apríla 1952. Získať podporu občanov pre 
európsku integráciu je dnes hlavnou výzvou pre inštitúcie Únie. 
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Občania si musia byť vedomí práv a príležitostí, ktoré im jednotný trh a iné politiky 
Únie ponúkajú. V roku 1996 sa za týmto účelom zaviedli naliehavé informačné 
opatrenia: ,ªud Európy’, ,Euroeurópska mena’ a ,Budujme Európu spoločne’. 
V snahe priblížiť Európsku úniu európskym občanom Zmluva o Európskej únii 
(článok 195, predtým článok 138e) vytvorila inštitúciu ombudsmana. Ombudsmana, 
pomenovaného podľa škandinávskej tradície, ustanovuje do funkcie Európsky 
parlament. Jeho mandát znamená, že môže prijímať sťažnosti proti inštitúciám alebo 
organizáciám Spoločenstva. 
Je právom každého občana Únie a každého rezidenta (právnickej alebo fyzickej osoby 
v členskom štáte) predložiť prípad ombudsmanovi. Keď ombudsman obdrží sťažnosť, 
snaží sa spor s inštitúciami Spoločenstva vyriešiť priateľským spôsobom. 
Od začatia práce v septembri 1995 ombudsman dostal viac ako 1 400 sťažností. 
Okrem toho Európsky parlament zaviedol prax prijímania petícií od každého, kto býva 
v členskom štáte, čo vytvára dôležité spojenie medzi občanmi a inštitúciami. V rokoch 
1994-1997 Európsky parlament obdržal viac ako 4 000 petícií. Zámerom 
Amsterdamskej zmluvy je priblížiť Úniu bližšie občanom, reagovať na ich záujmy 
týkajúce sa nezamestnanosti, problémov neistoty alebo imigrácie. 
 
Amsterdamská zmluva tiež znamená pokrok pri posilňovaní základných ľudských 
práv. Procedúra sankcií bude znamenať, že sa môžu odňať práva členskému štátu 
porušujúcemu základné ľudské práva. 
V Amsterdame sa tiež rozšíril princíp nediskriminácie na základe národnosti (článok 
6a), pohlavia, rasy, náboženstva, veku a sexuálnej orientácie. Tento princíp zameraný 
proti diskriminácii sa tiež rozšíril na rovnosť medzi mužom a ženou. 
Amsterdamská zmluva nakoniec zahrnuje zlepšenia v politike transparentnosti a 
prístupu občanov k dokumentom európskych inštitúcií. 
Zavedenie priamych volieb do Európskeho parlamentu v roku 1979 pomohlo 
legitimovať integračný proces vytvorením jeho priameho spojenia so želaním ľudí. 
Spoločenstvo pociťuje určitý deficit demokratickej zodpovednosti. Väčšiu úlohu musí 
hrať parlament; jednotlivci sa musia zapojiť do verejného života prostredníctvom 
asociácií a politických organizácií; a musia sa sformovať skutočne európske strany. 
Toto všetko jasne ukazuje, že zatiaľ čo Európa sa môže stať skutočnosťou, európske 
občianstvo je stále ešte v počiatkoch. 
 

1.7. Az Unia a svet 
 
Významná politická sila alebo regionálne hospodárske zoskupenie? Otvorený 
obchodný partner alebo ochranársky blok? 
Európska únia znamená pre rôzne krajiny rôzne veci, podľa toho, či sú ich väzby s 
Úniou hospodárske, diplomatické, kultúrne alebo strategické. 
Európska únia, hlavná svetová obchodná veľmoc, sa snaží rozvinúť v politický gigant. 
Maastrichtská zmluva dáva tejto moci podporu v dvoch veciach – v jednotnej mene a v 
spoločnej obrannej politike. 
Ukáže sa, či Pätnástka nájde politickú vôľu vzdať sa nezávislosti v týchto kľúčových 
oblastiach. 
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Prístup presadzovaný zakladateľmi prešiel dlhú cestu k vytvoreniu európskej identity 
na medzinárodnej scéne. V roku 1968 napríklad Spoločenstvo zaviedlo spoločnú colnú 
tarifu, vonkajší následok vnútorného odstránenia colných  sadzieb a kvót. Pretože 
hospodárstvo Európy je založené najmä na spracovaní dovážaných surovín a výrobe 
priemyselných tovarov s vysokou pridanou hodnotou, Spoločenstvo sa snažilo 
celosvetovo presadiť otvorený obchodný systém. Vnútri WTO/GATT, ktorej 
zmluvnými stranami sú jednotlivé členské štáty, ale ktorej hlavné dohody podpísala 
Únia vo svojom mene, mala vedúcu úlohu v hlavných kolách obchodných rokovaní 
zdôrazňovaním liberalizácie. Podľa Rímskych zmlúv majú európske inštitúcie 
zodpovednosť len za rokovania o colných sadzbách, zavádzanie ochranárskych a 
antidumpingových opatrení a návrh pravidiel verejného obstarávania. 
Vážený priemer colných sadzieb na priemyselný tovar dovážaný do Únie je teraz nižší 
ako 5 %. V roku 1994 Únia a jej partneri v Uruguajskom kole GATT uzavreli 
rokovania o nových pravidlách obchodu so službami a poľnohospodárskymi 
produktmi. Debata o poľnohospodárstve zvýraznila rozdiely medzi poľnohospodármi 
na oboch stranách Atlantiku. 
Únia bola efektívna pri obhajobe stanovísk každého zo svojich členských štátov, 
pretože prezentovala jednotný front. 
Nástup jednotného trhu v roku 1993 ešte viac posilnil spoločnú obchodnú politiku: 
zostávajúce dovozné reštrikcie, ktoré si členské štáty smeli ponechať, budú odstránené, 
rovnako ako reštrikcie na citlivé produkty (napríklad áut a elektroniky z Japonska, 
textilu a ocele). Vznik Svetovej obchodnej organizácie je jedným z pozitívnych 
výsledkov marakéšskych dohôd. 
Na podnet Európy bude poskytovať trval ý rámec na urovnávanie mnohostranných 
obchodných sporov. Je otázne, či jednotný trh zmení Úniu na protekcionistickú 
pevnosť, alebo či sa stane otvoreným územím, zo všetkých strán 
vystaveným dumpingovým praktikám konkurentov a neschopným chrániť vlastných 
výrobcov. S perspektívou trhu 373 miliónov zákazníkov a s vysokou úrovňou príjmov 
a harmonizovanými štandardmi je Únia mimoriadne atraktívna pre svetových 
exportérov. Ale Únia je teraz schopná presvedčiť svojich partnerov, aby dodržiavali 
pravidlá, ktoré majú zabezpečovať zdravú konkurenciu a vzájomný prístup na trh. 
Ešte sa ukáže, aký bude dopad hospodárskej a menovej únie a ako sa vyvinie 
postavenie európskej meny v rámci medzinárodného menového systému. Stabilita, 
ktorú poskytne menová oblasť, bude atraktívna pre investorov v Únii, aj mimo nej. 
Náklady vynaložené na výmenu jednej meny Únie na druhú budú minulosťou. 
Iné krajiny a veľké firmy si budú ukladať väčšiu časť svojich zdrojov v eure, ako 
ochranu proti kolísaniu kurzu dolára a jenu. 
Únia sa už stala hospodárskou, obchodnou a menovou silou. Ak bude schopná využiť 
všetky možnosti, ktoré ponúka Maastrichtská dohoda, má potenciál stať sa aj 
politickou silou. Teraz je v praxi malý rozdiel medzi hospodárskymi a diplomatickými 
aktivitami Únie na svetovej scéne. 
Politické rozhodnutia sa síce môžu robiť pomocou medzivládnych postupov, ale 
potom je potrebné, aby ich legislatíva Spoločenstva uviedla do praxe. Rozhodnutia o 
uvalení sankcií na Argentínu počas vojny o Falklandské ostrovy a na Irak pri príprave 
vojny v Zálive sa podnikli a realizovali v rámci Spoločenstva. Keď Únia vyjadruje 
jednotný názor v rámci napr. Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe alebo 
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Organizácie Spojených národov, nemožno oddeliť hospodárske a politické otázky, keď 
dochádza k implementácii opatrení, ktoré sú zárukou dôveryhodnosti Únie. Únia má 
štatút pozorovateľa v OSN a zastupuje ju stála delegatúra Komisie a predsedníctvo 
Rady. 
Vlastným menom podpísala okolo päťdesiat konvencií a dohôd Spojených národov a 
zúčastnila sa mnohých medzinárodných konferencií, ako napríklad svetového summitu 
o výžive alebo o globálnom otepľovaní v decembri 1997 v Kjóto. 
Doma aj v zahraničí uskutočňuje Európska únia svoje hlavné poslanie: podporovať 
utváranie zoskupení a spoločnej činnosti. 
 

1.7.1. Hlavný partner v industrializovanom svete 

Spojené štáty pozerajú na Európu ako na spojenca, ktorý uznáva rovnaké hodnoty, ale 
tiež ako na obchodného a technologického súpera. Transatlantická deklarácia 
podpísaná 20. novembra 1990 medzi Spojenými štátmi, Európskym spoločenstvom a 
jeho členskými štátmi, potvrdzuje politickú podporu, ktorú Washington tradične dával 
rozvoju stabilného, demokratického európskeho partnera. Politická a strategická 
aliancia medzi USA a mnohými členskými štátmi združenými v NATO pomáha 
upokojiť obchodné spory týkajúce sa ocele, poľnohospodárstva a civilných lietadiel. V 
kontexte novej transatlantickej agendy prijatej v decembri 1995 sa medzi Európskou 
úniou a USA zorganizovali dva summity, ktoré sa týkali rôznych oblastí možnej 
spolupráce. Následkom prevratných zmien na medzinárodnej scéne na konci tohto 
storočia, najmä konca studenej vojny, pred spojencami vyvstáva potreba predefinovať 
transatlantickú alianciu. Euro-americká spolupráca si musí stanoviť nové ciele a 
koordinovať úsilie, aby mohla čeliť novým nebezpečenstvám spojeným s jadrovým 
zbrojením, protestmi menšín, vývojom medzinárodnej kriminality, pašovaním drog a 
migračných tlakov. 
Z hľadiska obchodu a investícií je Európska únia najväčším partnerom USA a 
jediným, s ktorým má USA vyrovnané vzťahy. Musí sa však vysporiadať s určitými 
pokušeniami Kongresu USA siahať k jednostranným alebo mimoúzemným opatreniam 
(Helms-Burtonove a Amato-Kennedyho zákony), ktoré ohrozujú záujmy Európy vo 
svete. Postupné zavádzanie meny euro a jej následná atraktivita by mohla konkurovať 
doláru ako rezervnej mene. 
Veľmi dôležité sú aj vzťahy Únie s Japonskom, jej ďalším silným priemyselným 
partnerom. Dlho bolo hlavným záujmom Európy presvedčiť Japonsko, aby otvorilo 
svoje trhy, a tak kompenzovalo záplavu japonských výrobkov do Európy. 
Európska únia sa snaží zvýšiť spoluprácu s Japonskom, najmä pokiaľ ide o politický 
dialóg a obchodno-ekonomické vzťahy. 
 

1.7.2. Vzťahy medzi EU a krajinami stredomorskej oblasti: smerom k novej 
stredomorskej politike 

Krajiny južného Stredomoria sú mimoriadne významnými partnermi kvôli ich 
geografickej blízkosti, ich historickým a kultúrnym väzbám s krajinami Únie a 
súčasným a potenciálnym migračným schémam. Tu Únia tradične sledovala politiku 
regionálnej integrácie známu ako „celkový stredomorský prístup“. 

Zempléni RVA 29



Európa občanov bez hraníc  Phare ACCESS 2000 

Stredomorskí susedia Únie boli medzi prvými, ktorí s ňou nadviazali osobitné 
obchodné a ekonomické vzťahy. Tieto krajiny sú dôležitými partnermi Únie. Nie sú 
len veľkými obchodnými partnermi, ale určité kultúrne a historické väzby spájajú 
niektoré z nich s určitými členskými štátmi. 
Únia je prepojená s väčšinou stredomorských krajín asociačnými dohodami alebo 
dohodami o spolupráci: 
 
- Cyprus, Malta a Turecko sú s Úniou- prepojené asociačnými dohodami, ktorými sa 
postupne buduje colná únia. Všetky krajiny oficiálne predložili žiadosť o členstvo 
(Turecko v roku 1987, Cyprus a Malta v roku 1990). 
Priaznivo však Komisia hodnotí len žiadosť Cypru. 
 
- Krajiny Maghrebu (Alžírsko, Maroko a Tunisko), Mashreku (Egypt, Jordánsko, 
Libanon, Sýria a územie Palestíny) a Izrael sú s Úniou prepojené zmluvami o 
spolupráci pokrývajúcimi obchod, priemyselnú spoluprácu a technickú a finančnú 
pomoc. 
 
Európsky parlament zdôrazňoval, že politika Únie, ktorou sa hodnotia relatívne 
úspechy, by sa mala zmeniť. Európsky parlament chce vyrovnanejšiu celkovú politiku. 
Výzvy do budúcnosti sú veľké: nebezpečenstvo konfliktov a nestability, populačnej 
explózie, vysokej nezamestnanosti (viac ako 20 %), nerovnováhy platobnej bilancie, 
zahraničného dlhu, nedostatočného domáceho hospodárskeho rastu a masívnych 
dovozov potravinárskych výrobkov. Únia musí pomáhať rozvíjať podnikové 
hospodárstvo. Prednosť musí dostať ochrana životného prostredia, doprava, energetika 
a regionálna spolupráca. Európska komisia dospela k rovnakému záveru. 
Ako reakciu na tieto výzvy definovala Európska únia novú stredomorskú politiku v 
troch štádiách: 
 

— V roku 1992 Spoločenstvo vytýčilo ciele európsko-maghrebského priate ľstva; 
— V roku 1993 Európska únia začala trvalo spolupracovať s Izraelom a jeho 

arabskými susedmi v rámci Maghrebu; 
— obe tieto iniciatívy viedli k vzniku celkového  európsko-stredomorského 

partnerstva, kde sa rokovalo o prístupových dohodách s Izraelom, Marokom a 
Tuniskom. 

 
V novembri 1995 na Barcelonskej konferencii, na ktorej sa zúčastnili všetky členské 
štáty EÚ a krajiny pri  Stredozemnom mori (okrem Líbye, Albánska a krajín bývalej 
Juhoslávie), položila Európska únia základ nového euro-stredomorského partnerstva. 
Táto konferencia definovala hlavné črty nového partnerstva pozostávajúce z: 
 

— Politického dialógu a partnerstva v oblasti bezpečnosti medzi zúčastnenými 
krajinami, založeného najmä na mechanizme mierového urovnania konfliktov a 
kontroly zbraní. 

— Prehĺbenia hospodárskych a obchodných vzťahov medzi regiónmi. Hlavným 
zámerom je dosiahnuť do roku 2010 euro-stredomorskú zónu voľného obchodu 
plne dodržiavajúcu pravidlá Svetovej obchodnej organizácie. Priemyselné 
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výrobky sa týmto budú môcť bezcolne pohybovať na trans-stredomorskom trhu 
a táto zóna s viac ako 600 miliónmi spotrebiteľov sa stane najväčšou voľnou 
obchodnou zónou na svete. 

— Partnerstva v sociálnej, kultúrnej a humanitnej oblasti. 
 
Následne sa medzi Európskou úniou a stredomorskými krajinami rozvinulo množstvo 
inštitucionálnych kontaktov. 
Druhá ministerská konferencia 15. a 16. apríla 1997 na Malte potvrdila smer vytýčený 
v Barcelone. Zhoršujúca sa arabsko-izraelská klíma a situácia na palestínskych 
územiach podstatne oslabila pôsobnosť týchto konferencií. 
Po schválení smerníc MEDA bola stredomorským krajinám poskytnutá finančná 
pomoc v hodnote 4,685 miliardy ecu na obdobie rokov 1995 až 1999. Európska únia je 
zapojená do niekoľkých veľkých projektov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v 
stredomorských krajinách, najmä v projektoch s dlhodobými pôžičkami Európskej 
investičnej banky. Európska únia sa takto stala hlavným darcom v rozvoji 
palestínskych území (45 % medzinárodnej pomoci) a plne prispieva k reformám 
politických a hospodárskych štruktúr južného Stredomoria. 
 
 

1.7.3. Afrika, Latinská Amerika a Ázia 

Vzťahy medzi Spoločenstvom a subsaharskou Afrikou sa datujú od roku 1957, keď 
Rímske zmluvy udelili koloniálnym územiam niektorých členských štátov štatút 
pridruženého člena. Proces dekolonizácie, ktorý sa začal v šesťdesiatych rokoch, 
transformoval túto väzbu na novú formu vzťahov so suverénnymi krajinami na základe 
článku 310 (predtým článok 238) Dohody ES. Dnes má 71 krajín Afriky, karibskej 
oblasti a Tichomoria (AKT) zvláštne vzťahy s Európskou úniou na základe štvrtej 
Lomskej konvencie (1990-2000), v rámci ktorej bola v roku 1995 znovu prerokovaná 
finančná pomoc. 
Z Európskeho rozvojového fondu poskytuje 13,3 miliardy ecu vo forme subvencií a 
nízkoúročených pôžičiek, ktoré sa musia použiť na financovanie hospodárskych a 
sociálnych investičných programov v krajinách Afriky, Karibiku a Tichomoria. 
Zabezpečuje sa aj spolupráca v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva. Na základe 
Konvencie má 99 % priemyselných výrobkov krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria 
bezcolný prístup na trhy Únie bez toho, že by poskytovali recipročné 
úľavy pre výrobky Únie. Inovovaný mechanizmus Stabexu, ktorý pokrýva 48 
poľnohospodárskych výrobkov, pomáha stabilizovať príjmy z exportu krajín Afriky, 
Karibiku a tichomorskej oblasti. Sysmin, systém pomoci na ťažbu  nerastov, plní 
rovnakú funkciu pre nerastné zdroje. 
Lomská konvencia prostredníctvom Rady ministrov, Výboru veľvyslancov a 
Spoločného zhromaždenia Európskej únie a krajín Afriky, Karibiku a tichomorskej 
oblasti, kde je Spoločenstvo zastúpené členmi Európskeho parlamentu, tiež 
inštitucionalizuje politické vzťahy. 
Na základe viacerých stretnutí medzi predstaviteľmi krajín Afriky, Karibiku a 
Tichomoria a EÚ si uvedomili, že partnerstvo medzi oboma skupinami krajín treba 
oživiť. Európsky parlament navrhol deväť bodov, ako v najbližších rokoch viesť nový 
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vzťah medzi oboma skupinami. Návrh znel, aby si Lomská konvencia zachovala svoj 
geografický kontext, aby však bol jej obsah rozšírený o politický rozmer, čo by 
podporilo upevnenie demokracie a dodržiavanie ľudských práv. 
Hlavným cieľom novej Konvencie by bol boj proti chudobe, pričom by sa úsilie 
orientovalo na najchudobnejšie krajiny. 
Ozývajú sa hlasy za opätovné preskúmanie špecifických nástrojov spolupráce oboch 
skupín (Stabex a Sysmin), aby sa skončila závislosť krajín Afriky, Karibiku a 
Tichomoria od niekoľkých základných produktov. Toto partnerstvo by podporilo 
rozvojovú politiku EÚ voči týmto krajinám. 
Spolupráca EÚ s rozvojovými krajinami Ázie a Latinskej Ameriky nie je taká 
štrukturovaná. Profitujú z Všeobecného systému preferencií, vďaka ktorému má ich 
export preferenčné zaobchádzanie a ktorý im poskytuje finančnú pomoc. EÚ uzavrela 
rámcové dohody o spolupráci s Argentínou, Brazíliou, Mexikom, Uruguajom a s 
krajinami Andského paktu (Bolívia, Kolumbia, Ekvádor, Peru a Venezuela) s cieľom 
podporovať regionálnu ekonomickú integráciu. Po stretnutí Európskej rady v Madride 
v decembri 1995, kde bol potvrdený záujem posilniť partnerstvo medzi EÚ a krajinami 
Latinskej Ameriky, sa EÚ rozhodla prehĺbiť spoluprácu v týchto oblastiach: 
inštitucionálne reformy a upevnenie demokratického procesu, boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu a podpora hospodárskych reforiem. 
Regionálni partneri a predstavitelia  EÚ sa stretli na konferencii v San José a na 
stretnutí Skupiny Rio. Okrem týchto stretnutí sa postupne uzatvárali rámcové dohody 
medzi regiónmi s Mercosurom, Argentínou a Mexikom. 
 
Vzťahy medzi EÚ a Áziou sa zakladajú na  „novej ázijskej stratégii“ prijatej na 
stretnutí Európskej rady v decembri 1994 v Essene. Cieľom tejto stratégie je rozvinúť 
spoločné obchodné a priemyselné vzťahy a prehĺbiť spoluprácu v podpore investícií, 
kooperáciu medzi podnikmi, vo výskume a vývoji. 
Prvý summit medzi Európou a Áziou 1. a 2. marca 1996 poskytol možnosť posilniť 
známe ,slabé spojenie v  trojuholníku Európa-Ázia-USA’. Partneri si vytýčili spoločné 
smernice a súčasne sa zaviazali k ,otvorenému’ mnohostrannému systému obchodu a 
,nediskriminačnej’ liberalizácii. Toto silnejšie partnerstvo by malo EÚ umožniť 
upevniť svoje postavenie v Ázii, ktorá je jej najväčším obchodným partnerom (23 % 
vonkajšieho obchodu EÚ). 
Individuálne aj kolektívne je Únia najdôležitejším partnerom rozvojových krajín. 
Smeruje do nej 21,5 % ich exportu a prijímajú od nej 36 % svojej pomoci. 
 
Pomoc krajinám Afriky, Karibiku a Tichomoria predstavovala v roku 1995 33,8 % 
celkovej pomoci Európskej únie, pomoc krajinám južného Stredomoria 11 % a 
krajinám Latinskej Ameriky a Ázie 18 %. Dve tretiny tejto pomoci sa orientujú na 
rozvojové projekty a tretina na potravinovú pomoc. To však nestačí. Únia musí nájsť 
spôsob, ako reagovať na zväčšujúci sa rozdiel medzi blahobytom a populáciou medzi 
EÚ a novo nezávislými republikami bývalého Sovietskeho zväzu, krajinami južného 
Stredomoria a Afriky. Tieto oblasti sú si geograficky také blízke, ale pokiaľ ide o 
rozvoj, sú si veľmi vzdialené. 
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2. Podnikanie 

2.1. Voliteľné právne fomy podnikania 
 
Voliteľné právne formy podnikania sú redigované právnymi predpismy.                      
Právne predpisy rozlišujú jednotlivé organizačné formy podnikania najmä podľa 
spôsobu vlastníctva a vlastníckych vzťahov. Podľa vlastníctva je možné možné 
zadeliť organizácie do nasledovných významnejších skupín: 
 

1. súkromné podnikanie 
2. družstvo 
3. hospodárska spoločnosť 

 
Medzi nimi sú také, ktoré sú samostatnými právníckymi subjektami a tiež také, ktoré 
nedisponujú s právnou subjektivitou.  Pojem právnickej osoby znamená, že tieto 
spoločnosti sú hospodárske organizácie osamostatnené od svojich členov, disponujú 
s vlastníctvom a právnou spôsobilosťou oddeleným od členov spoločnosti, ktoré sa 
vzťahujú aj na tie práva a záväzky, ktoré z dôvodu svojho charakteru sa nevzťahujú 
len k osobe. 
Napríklad aj právnícka aj fizická osoba má právo k dobrému menu, ale právo 
k podobizne  má len fizická osoba. 
Prednosťou spoločnosti s právnou subjektivitou je, že zodpovednosť majiteľov je 
omedzená, kým zodpovednosť osôb nedisponujúcich s právnou subjektivitou je 
neobmedzená (výnimku tvorí vonkajší člen komanditnej  spoločnosti).  
Pritom treba rátať aj s tým, že aktivity spadajúce pod intenzívnejšiu kontrolu – ako 
napríklad spracovanie tabaku – môžu vykonávať výlučne právnické osoby.  
Otázka zodpovednosti je v úzkej súvislosti s mierou rizika, preto ju môžeme 
považovať za podstatnú črtu jednotlivých právnych foriem.  
Neobmedzená je zodpovednosť vtedy, ak subjekt zodpovedá za plnenie  záväzkov 
celým svojim majetkom (vrátane jeho osobného majetku!).    
Obmedzená je zodpovednosť vtedy, keď osobu je možné brať na zodpovednosť len do 
miery jeho oddeleného vlastníctva v spoločnosti.  

2.1.1. Súkromné podnikanie 

Súkromné podnikanie je je tá forma podnikania, v prípade ktorého majiteľom je 
jediná osoba, ktorá berie na seba neobmedzenú zodpovednosť, podnikanie 
nedisponuje so samostatnou právnou subjektvitou.      
Súkromné podnikanie je hospodárska činnosť obchodného charakteru  tuzemskej 
fizickej osoby, vykonávaná vo vlastnom mene na vlasté riziko, za účelom 
pravidelného vytvárania zisku. Súkromným podnikateľom môže byť osoba, ktorá má v 
Slovenskej republike zaregistrovaný trvalý pobyt (to znamená, aj zahraničná osoba so 
zaregistrovaným trvalým pobytom v Slovenskej republike).   
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Súkromné podnikanie môže založiť každá (právne) spôsobilá tuzemská osoba s 
trvalým pobytom v Slovenskej republike podľa vzťahujúcich sa právnych predpisov 
pre podnikanie.  Odhľadnúc od niektorých výnimiek, oblasti podnikateľskych činností 
nie sú obmedzované (v rámci súkromného podnikania nie je možné vykonávať výroba 
alkoholu, spracovanie tabaku)  
Keď predmet podnikania je viazaná k odbornej spôsobilosti, podnikania sa musí 
zúčastniť minimálne jedna osoba s odbornou spôsobilosťou.   
Výkonávanie podnikania – na viacerých  prevádzkách, vo viacerých oblastiach 
podnikania, bez obmedzenia počtu – na základe nahlásenia, je možné vykonávať na 
základe podnikateľského oprávnenia.        
Súkromný podnikateľ je povinný osobne sa podieľať na vykonávaní podnikateľskej 
činnosti. 
Pojem „osobnej účasti“ je treba chápať v šíršom význame slova, a zahrňa činnosti 
počnúc konkrétnymi odbornými prácami, cez zásobovanie až po organizáciu a 
riadenie. Súkromný podnikateľ za svoje záväzky zodpovedá neobmedzene celým 
svojim majetkom.    
Nemôže byť podnikateľom osoba, ktorá podľa definície zákona nie je spôsobilý na 
vykonávanie podnikateľskej činnosti (napr.: osoba právoplatne odsúdená na stratu 
slobody za trestnú činnosť spáchanú na majetku, hospodársku trestnú činnosť, ktorej 
zákon zamedzuje výkon povolania, ktorá je neobmedzene zodpovedným členom 
obchodnej spoločnosti/ betéti társaság/ atď.      
Súkromný podnikateľ, jako zamestnávateľ,  môže zamestnávať zamestnanca, 
pomocnú, extérnu  pracovnú silu, rodinných príslušníkov – okrem zákonom 
stanovených povolaní, študentov stredných odborných vzdelávacích zariadení. Počet 
zamestnaných nie je obmedzovaná. 

2.1.2. Družstvo 

Poznáme niekoľko typov družstva, v závislosti od toho, či ide o družstvo výrobné, 
služieb, či spotrebné. Ich spoločnou všeobecnou charakteristikou je voľnosť a 
dobrovoľnosť vstupu, demokratická samospráva, vzájomná pomoc a podpora. 
Družstvo je právnickou osobou. Člen družstva nezodpovedá ani vlastným 
majetkom, ani odmenou za vykonanú prácu pre družstvo, za dlhy družstva.  Za 
plnenie záväzkov zodpovedá družstvo svojim majetkom.     
Na Slovensku družstvo môžu založiť piati členovia, školské alebo úverové 
družstvo. Pri založení alebo vstupe do družstva člen je povinný upísať členský podiel 
v družstve v hodnote vstupného vkladu. (Nepovažuje sa za cenný papier, a je 
neprenosný na inú osobu). Celkové podielové listy dávajú kapitál z podielových listov 
družstva, kým celková hodnota majetkových podielov dáva celkovú hodnotu 
majetkových podielov.  
Výška minimalného majetku nie je stanovená zákonom. V družstve sa uplatňuje 
princíp jedného člena – jedného hlasu, aj vonkajšie osoby môžu mať majetkový 
podiel, ale na valnom zhromaždení takéto osoby majú len rokovacie právo. 
Organizačné práva sú nezávislé na výške majetkového príspevku.  
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2.1.3. Hospodárska spoločnosť 

Hospodárske spoločnosti sú právnické subjekty, teda pod obchodným menom si môžu 
získať práva a záväzky. Takto môžu nadobudnúť majetok, môžu uzatvárať zmluvy, 
môžu žalovať a môžu byť aj obžalovaní. Hospodársku spoločnosť si môžu zakladať 
štát, právnické osoby, hospodárske spoločnosti bez právnej subjektivity a fyzické 
osoby (tuzemské, zahraničné)    za účelom vykonávania hospodárskej činnosti.  

K vytvoreniu hospodárskej spoločnosti sú potrební minimálne dvaja členovia. Dozor 
nad hospodárskymi spoločnosťami vykonávajú Krajské registrové súdy. Údaje 
vzťahujúce sa na obchodné spoločnosti sú dostupné verejnosti, ich založenie je možné 
len zmluvou overenou advokátom, právnym poradcom. Majetok spoločnosti môže mať 
pôvod z peňažných a hmotných (apport) príspevkov. 

Formy hospodárskych spoločnosti:  verejnoobchodná a komanditná spoločnosť (bez 
právnej subjektivity), spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, 
združenie, spoločný podnik (s právnou subjektivitou) – joint venture.    
 
1. Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.) 
 
Jeho členovia sa zaväzujú nato, že budú zabezpečovať spoločnú hospodársku činnosť 
pri neobmedzenej a vzájomnej zodpovednosti. V prípade nedodržania záväzkov 
môžu byť spoločne žalovaní, akýkoľvek záväzok ktoréhokoľvek člena môže byť 
vymožiteľný exekúciou do výšky jeho majetku. Pri založení mieru a spôsob 
majetkového vkladu treba zakotviť v spoločenskej zmluve. Výšku základného majetku 
zákon nevymedzuje. Vo veciach spoločnosti rozhoduje členská schôdza, kde každý 
člen má právo jedného hlasu.  
 
2. Komanditná spoločnosť (k.s., kom. spol.)
 
Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za 
záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom 
rgistri (komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojim majetkom 
(komplementári). Jeho črtou je kombinácia neobmedzenej a obmedzenej 
zodpovednosti.   Patrí medzi tzv. zmiešané spoločnosti, pretože má črty tak osobných 
spoločnosti, jako aj črty kapitálových společnosti. Môžu ju založiť minimálne dve 
osoby. Je právnickou osobou a zodpovedá za svoje záväzky svojim vlastným 
majetkom. K jej založeniu je potrebné základné informácie zakotviť v spoločenskej 
zmluve.     
 
3. Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o., spol. s r.o.) 
 
Je právnickou osobou. Jej základnou črtou je obmedzenie rizika. Jej členovia 
zodpovedajú za záväzky spoločnosti do výšky svojho investovaného majetku, tj. do 
výšky svojho vkladu do spoločnosti. 
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Suma kmeňových vkladov dáva kmeňový kapitál, ktorého výška v súčasnosti je 200 
000,- Sk. Každý člen má jeden kmeňový vklad, ktorý nemôže byť menej než 20 000 
(40 000),- Sk.  Časť kmeňového vkladu môže byť aj tzv. apport (hmotné právo, 
duševné dielo, stroje, zariadenie, atď.).  Pri zakladaní výška apportu nemôže 
presiahnúť 70 % kmeňového kapitálu, respektíve peňažný príspevok musí dosiahnúť 
30 %, ale minimálne 100 000,-Sk.         
S.r.o. môže byť založené aj jedinou osobou. To umožňuje pre podnikateľa, aby 
podnikal sám a jeho zodpovednosť siahala do výšky jeho majetku vloženého do firmy.  
  
4. Akciová spoločnosť (a.s.) 
 
Akciová spoločnosť je obchodná spoločnosť s vopred stanovenou nominálnou 
hodnotou so stanovenou cenou, v ktorej zodpovednosť člena siaha do výšky hodnoty  
jeho akcií.  
Môže vzniknúť dvojakým spôsobom: vydaním zakladateľskej zmluvy a upísaním 
akcií, alebo cestou uzatvoreného založenia. V prvom prípade zakladatelia  pripravia 
základateľský plán (zakladateľskú zmluvu), v ktorom zakotvia najdôležitejšie údaje, 
miesto upisovania akcií, jeho začiatok               a ukončenie, jako aj výhody 
vzťahujúce sa na zakladateľov  (na prvé tri roky môžu menovať členov vedenia 
podniku) a spôsob zvolania zakladajúceho valného zhromaždenia.            
V prípade uzavretého založenia zakladatelia skúpia každú akciu (podľa nimi 
stanoveného pomeru) a pre založenie postačuje príprava zakladateľského dokumentu. 
Akcia – odhľadnúc od určitých špecifických prípadov – je voľne obchodovateľným 
cenným papierom.  
  
Riadiacimi orgánmi akciovej spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo - rada 
riaditeľov - pozostávajúca najmenej z 3 členov. V mene spoločnosti je oprávnený 
konať každý člen predstavenstva pokial stanovy neurčia inak, dozorná rada – dohliada 
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočnenie podnikateľskej činnosti 
spoločnosti, členovia DR sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov, účtovných 
záznamov, musí mať najmenej 3 členov a jednu tretinu členov DR volia zamestnanci 
spoločnosti v prípade, keď spoločnosť zamestnáva viac ako 50 zamestnancov na trvalý 
pracovný pomer.  
 
5. Združenie a spločný podnik 
 
Združenie a spoločný podnik umožňuje užšiu spoluprácu podnikov.  Členom 
obidvoch môžu byť len právncké osoby.  Združenie nemusí disponovať s vlastným 
majetkom, jeho prevádzkové náklady pokrývajú zakladatelia, nevytvára zisk (zisk 
vzniká u zakladateľov). Za dlžoby a záväzky firmy v prípade združenia, spločne 
neobmedzene zodpovedajú členské firmy.            
Spoločný podnik (joint-venture) je hospodárska spoločnosť založená právnickými 
osobami, ktorá zodpovedá za svoje záväzky do výšky základného imania a ďalšieho 
majetku, sprístupneným členmi spoločného podniku. Keď vlastný majetok spoločného 
podniku nestačí na vykrytie záväzkov, tak zakladatelia, ako ručitelia, spoločne 
zodpovedajú za dlžoby spoločného podniku.  
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2.1.4. Samostatne hospodáriaci roľník 

Pojem „samostatne hospodáriaci roľník” (SHR) je daňová kategória a má svoju rolu  
pri dani z príjmov fyzických osôb z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného 
hospodárstva podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Zbierky o daniach z 
príjmov v znení neskorších predpisov (t. j. samostatne hospodáriaci roľník, ktorý 
dosahuje príjmy z tejto činnosti na základe osvedčenia vydaného podľa § 12a zákona 
č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov). 

2.2. Príspevok sociálneho poistenia 
Cieľom zákona je: čiastočné pokrytie výdajov spojených so sociálnym poitením. 
Zamestnávatelia, zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby a spoločné 
podnikania sú povinné platiť príspevok do fondu sociálneho poistenia. 

 
Príspevok môže byť: Nemocenské poistenie 

Sociálne a dôchodkové poistenie 
Zdravotné poistenie 

 
Funkcia príspevku je spoločné znášanie sociálneho rizika a zabezpečenie fungovania 
spoločného zabezpečovacieho systému. Príspevok pokrývajú vo všeobecnosti: 
 
z nemocenského poistenia nemocenské dávky: 

- nemocenské 
- ošetrovné 
- vyrovnávacia dávka 
- materské 
- kúpeľná starostlivosť 

 
z dôchodkového poistenia dôchodkové dávky:  

- starobný dôchodok 
- pomerný starobný dôchodok 
- invalidný dôchodok 
- čiastočný invalidný dôchodok 
- vdovský dôchodok 
- kúpeľná staroslivosť 

 
zo zdravotného poistenia úrazové dávky: 

- úrazový príplatok 
- úrazová renta 
- jednorázové vyrovnanie 
- pozostalostná úrazová renta 
- jednorázové odškodnenie  
- pracovná rehabilitácia a rehabilitačné 
- rekvalifikácia a rekvalifikačné  
- náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 
- náhrada nákladov spojených s pohrebom 
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Osoby na ktoré sa vzťahuje účinnosť zákona: 

- zamestnávatelia 
- právnické a fyzické osoby 
- hospodárska spoločnosť bez právnej subjektivity 
- iné organizácie 
- rozpočtové organizáície 
- združenie, keď zamestnáva poistenca 
- študenta na základe zmluvy, v prípade študenta hospodárska organizáia, 

podnikateľ uzatvárajúce zmluvu. 
- v prípade spoločného podnikania spoločné podnikanie  

 
V prípade príspevku v nezamestnanosti orgán poskytujúci zabezpečenie. 
V prípade materského príspevku centrálny rozpočet, v prípade keď doba výchovy 
dieťaťa je bez uznania príspevku, v ostatných prípadoch poskytujúci orgán. 
Zamestnávateľa spadajúceho pod štátnu správu. 

 
Samostatný podnikateľ: 
- osoba podnikajúca na základe oprávnenia na podnikanie,zahrňujúc aj živnostníkov 
- podnikanie v oblasti zdravotníctva a sociálnej sféry, ďalej zverolekári, osoby 

vykonávajúce farmaceutickú činnosť, 
- advokát, 
- notár, 
- súdny exekútor 

 
Spoločné podnikanie: 
- Verejno-obchodná spoločnosť (jej členom môže byť aj právnická osoba)  
- Komanditná spoločnosť (členom je len fyzická osoba a externý člen) 
- Spoločnosť s ručením obmedzeným 
- Nezisková organizácia 
- Spoločný podnik 
- Združenie 
- Spoločné podnikania vo fáze před založením 
- Organizácia pre školenie vodičov motorových vozidiel 
- Vzdelávacia inštitúcia 
- Advokátska kancelária 

 
Člen spoločného podnikania: 
- Komanditná spoločnosť – komandista aj komplementár 
- Člen verejno obchodnej spoločnosti 
- Člen spoločnosti s ručením obmedzeným, keď sa na činnosti podniku podiela 

osobne (ale táto činnosť nie je vykonávaná v rámci pracovného pomeru alebo 
poverenia) 
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Osoba vykonávajúca doplnkovú činnosť: 
- podnikateľ – samostatne, v spoločnosti – ktorý svoju činnosť vykonáva ako 

dôchodca  
- osoba poberajúca vdovský dôchodok, ktorá dosiahla vek starobného dôchodku 
 

2.3. Dane podnikateľských subjektov 
Problematiku povinností platiteľa dane zo závislej činnosti a z funkčných 

požitkov upravuje zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon o daniach z príjmov“) a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 
predpisov. 
Medzi základné povinnosti platiteľa dane patrí:  
 

1. registračná povinnosť    
2. výpočet zdaniteľnej mzdy 
3. vedenie mzdových listov, evidencie zamestnancov, výplatných listín vrátane 

rekapitulácií 
4. prihliadnutie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane pri výpočte preddavkov 

na daň 
5. vyberanie a platenie dane a  preddavku na daň  
6. ročné zúčtovanie preddavkov na daň  
7. vyberanie dane zrážkou 
8. predkladanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia  
9. iné povinnosti 
10. potvrdenie príjmu na použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely 
 

Registračná povinnosť   
Platiteľ dane je povinný registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr do 
15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. Fyzická 
osoba alebo právnická osoba môže povinnosť registrácie preniesť aj na svoju organizačnú 
jednotku, v ktorej vykonáva výpočet mzdy, zostavuje a vedie mzdové listy, mzdu vypláca 
alebo pripisuje k dobru. V takomto prípade je miestne príslušným daňovým úradom ten 
daňový úrad, v pôsobnosti ktorého má  sídlo organizačná jednotka.  
 
Výpočet zdaniteľnej mzdy  
Zamestnávateľ vypočítava zdaniteľnú mzdu, ktorá je základňou pre výpočet 
mesačného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov. 
Zdaniteľnou mzdou je úhrn príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov  
zaúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie 
obdobie,  do ktorého sa nezahŕňajú príjmy, ktoré sú samostatným základom dane na 
zdanenie osobitnou sadzbou dane podľa § 36 zákona o daniach z príjmov znížený o  
− oslobodené príjmy, 
− zrazené povinné poistné, 
− príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnanec podľa 
osobitného predpisu, 
− nezdaniteľné časti základu dane. 
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Príjmy zo závislej činnosti a z funkčných požitkov plynúce zamestnancovi najdlhšie 
do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sa považujú za 
príjmy plynúce zamestnancovi v tomto zdaňovacom období. 
 
 
 
Vedenie mzdových listov, evidencie zamestnancov, výplatných listín vrátane 
rekapitulácií 
Zamestnávateľ je povinný viesť pre zamestnancov  s príjmami zo závislej činnosti 
a z funkčných požitkov mzdové listy, s výnimkou kedy je povinný viesť evidenciu 
(zoznam) zamestnancov, a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý 
kalendárny mesiac i za celé zdaňovacie obdobie. 
Ak zamestnávateľ nevedie mzdové listy pre zamestnancov, ktorým plynú príjmy zo 
zdrojov na území SR a ich  úhrnná  výška  nepresiahne  v  kalendárnom  mesiaci 4 000 
Sk a sú po znížení povinného poistenia samostatným základom dane a ide o príjmy 
plynúce zamestnancovi od zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec neuplatňuje 
nezdaniteľné časti základu dane a pre tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ 
poskytuje len nepeňažné príjmy vo forme poskytnutia motorového vozidla na 
používanie na služobné a súkromné účely, je povinný viesť evidenciu (zoznam) 
obsahujúci meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, rodné číslo, 
bydlisko, údaj o trvaní pracovnej činnosti, úhrn zúčtovaných miezd bez ohľadu na to, 
či sú vyplatené v peniazoch alebo v naturáliách, alebo spočívajú v inej forme plnenia 
vykonávanej zamestnávateľom za zamestnancov, povinné poistné, základ dane a daň.          
Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal mzdu, 
vystaviť potvrdenie o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, prípadne 
v evidencii (zozname). Vystaviť takéto potvrdenie svojmu zamestnancovi je 
povinnosťou zamestnávateľa, zamestnanec nemusí o potvrdenie svojho 
zamestnávateľa žiadať. Zamestnávateľ je povinný kópiu týchto dokladov uchovávať 
po dobu ustanovenú v zákone o účtovníctve.  

 
Prihliadnutie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane pri výpočte preddavkov 
na daň 
Zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľné časti základu dane len vtedy, ak 
zamestnanec podpíše do 30 dní po vstupe do zamestnania a každoročne najneskôr 
do 15. februára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie.  
Predmetné vyhlásenie musí obsahovať:  

− aké skutočnosti sú u neho dané na priznanie nezdaniteľných častí základu dane, 
prípadne kedy a ako sa zmenili, 

− že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľné 
časti základu dane u iného zamestnávateľa a že nárok na nezdaniteľné časti 
základu dane na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie 
neuplatňuje iný daňovník, 

− či je poberateľom starobného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov 
z dôchodkového zabezpečenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného 
poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo výsluhového 

Zempléni RVA 40



Európa občanov bez hraníc  Phare ACCESS 2000 

príspevku vyplácaného, ak služobný pomer trval aspoň 15 rokov alebo mu tieto 
dôchodky boli priznané spätne. 
 

Zamestnanec je zároveň povinný preukázať zamestnávateľovi skutočnosti 
rozhodujúce na priznanie nezdaniteľných častí základu dane pri výpočte 
preddavkov najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto skutočnosti 
nastali. Na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne, začínajúc kalendárnym 
mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi preukážu 
s výnimkou: 

− ak zamestnanec nastupuje do zamestnania a rozhodujúce skutočnosti preukáže 
zamestnávateľovi do 30 dní od nástupu do zamestnania, v tomto prípade 
zamestnávateľ prihliadne na ne už v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom 
zamestnanec nastúpil do zamestnania, 

− ak sa zamestnancovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo dieťa prevezme do 
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia 
príslušného orgánu, alebo pri začatí sústavnej prípravy plnoletého dieťaťa na 
budúce povolanie,  kedy zamestnávateľ prihliadne už v kalendárnom mesiaci, 
v ktorom táto skutočnosť nastala, ak zamestnanec predloží doklad o preukázaní 
nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na vyživované dieťa do 30 dní odo 
dňa, keď táto skutočnosť nastala.  

 
Ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci mzdu súčasne alebo postupne od 
viacerých zamestnávateľov, prihliadne na nezdaniteľné časti základu dane iba jeden 
zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec uplatní nárok. 
Zamestnanec, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia neuplatňoval 
u zamestnávateľa nárok na nezdaniteľné časti základu dane, môže si ich 
u zamestnávateľa uplatniť dodatočne  pri ročnom zúčtovaní preddavkov, ak nárok na 
ne preukáže do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia 
alebo si nezdaniteľné časti základu dane uplatní pri podaní daňového priznania. 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnanec začne uplatňovať 
nezdaniteľné časti základu dane u iného zamestnávateľa, je povinný túto skutočnosť 
potvrdiť svojim podpisom vo vyhlásení u toho zamestnávateľa, u ktorého si pred touto 
zmenou uvedený nárok uplatňoval. 

Ak príde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, u ktorého 
si zamestnanec uplatňuje nárok na nezdaniteľné časti základu dane, zamestnanec je 
povinný túto skutočnosť potvrdiť podpisom vo vyhlásení zamestnávateľa, u ktorého 
si uplatňoval nárok na nezdaniteľné časti základu dane ku dňu, kedy táto skutočnosť 
nastala.  
 
Vyberanie a platenie dane a preddavku na daň  
Zamestnávateľ (ako platiteľ dane) zrazí  preddavok zo zdaniteľnej mzdy pri výplate (cez 
pokladňu v hotovosti, pri poukázaní mzdy zamestnanca poštovou poukážkou na meno alebo 
pri pripísaní mzdy zamestnanca k dobru na účet v peňažnom ústave) bez ohľadu na to, za 
ktoré obdobie sa mzda vypláca. 

Ak zamestnávateľ vykonáva vyúčtovanie miezd mesačne, zrazí preddavok pri 
vyúčtovaní mzdy za uplynulý mesiac. 
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 Ak zdaniteľná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení alebo nepeňažné 
plnenie tvorí väčšiu časť mzdy, keď nie je možné zrážku vykonať, preddavok zrazí 
zamestnávateľ pri najbližšom peňažnom plnení, alebo pri ročnom zúčtovaní 
preddavkov na daň, alebo si daň vyrovná daňovník sám podaním daňového priznania.  
 Zamestnávateľ, ktorý vypláca mzdu naraz za viac kalendárnych mesiacov 
príslušného zdaňovacieho obdobia, môže preddavok vypočítať tak, ako by bola mzda 
vyplatená v jednotlivých kalendárnych mesiacoch, ak je to pre zamestnanca 
výhodnejšie.  
Takýto spôsob nemôže zamestnávateľ uplatňovať pri zdanení príjmov, ktorých úhrnná 
výška od toho istého zamestnávateľa nepresiahne v kalendárnom mesiaci sumu 4000 
Sk a ktoré sú po znížení  povinného poistného samostatným základom dane a zároveň 
ide o príjmy plynúce zamestnancovi od zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec 
neuplatňuje  nezdaniteľné časti základu dane. 

Platiteľ dane (zamestnávateľ) nevyberie preddavok zo zdaniteľnej mzdy, ak je 
preukázateľné, že daňovníci, ktorí nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko ani 
sa tu obvykle nezdržiavajú platia preddavky, ktoré sú povinní podľa § 40 zákona 
o daniach z príjmov platiť, alebo ktoré im na základe ich žiadostí určil správca dane, 
alebo ak ide o príjmy vyňaté zo zdanenia. 

Zamestnávateľ je povinný odviesť zrazené preddavky najneskôr do piatich dní 
po dni výplaty, úhrady alebo pripísania mzdy zamestnancovi k dobru. Daňový úrad 
môže na jeho žiadosť určiť lehotu na odvod zrazeného preddavku inak. 
 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 
Jednou  z možností  vysporiadania  dane  zo  závislej  činnosti a z funkčných požitkov 
je vykonanie ročného zúčtovania. 
 Zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období poberal zdaniteľnú mzdu len od 
jedného zamestnávateľa (ako platiteľa dane), môže ho písomne požiadať, najneskôr 
do 15. februára po uplynutí kalendárneho roka, o vykonanie ročného zúčtovania 
preddavkov z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy, ktorú mu za zdaňovacie obdobie 
vyplatil. 
 Ročné zúčtovanie preddavkov vykoná zamestnávateľ, ktorý bol jediným 
platiteľom dane za  zdaňovacie  obdobie, na základe žiadosti  zamestnanca. Ak 
zamestnanec neuplatňoval u neho nárok na nezdaniteľné časti základu dane,  za 
splnenia zákonom ustanovených podmienok požiada o vykonanie ročného zúčtovania, 
zamestnávateľ na ne dodatočne prihliadne pri ročnom zúčtovaní preddavkov na 
daň. Tak isto postupuje zamestnávateľ aj pri prihliadnutí na príspevky na doplnkové 
dôchodkové poistenie platené zamestnancom. 
 Zamestnávateľ  vykoná  ročné zúčtovanie a súčasne prihliadne na tie 
nezdaniteľné časti základu dane, ktoré sa pri výpočte preddavkov nezohľadňujú 
a na hodnotu darov poskytnutých za uplynulé zdaňovacie obdobie, ak zamestnanec 
do 15. februára podpíše písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že nepoberal 
v uplynulom zdaňovacom období  iné príjmy podliehajúce dane z príjmov fyzických 
osôb a nepoberal od ďalších zamestnávateľov príjmy zo závislej činnosti a funkčné 
požitky. 

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov len u zamestnanca, ktorý 
nie je povinný podať priznanie. Pri ročnom zúčtovaní vychádza z podkladov 
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potrebných na vyčíslenie základu dane – údaje o zdaniteľnej mzde, doklady 
preukazujúce nárok na zníženie základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z 
funkčných požitkov a dokladov o zaplatených príspevkoch na doplnkové 
dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu. 
Zamestnanec je povinný doklady za uplynulé zdaňovacie obdobie predložiť 
zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. 

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 
preddavkov a nepredloží zamestnávateľovi uvedené doklady v ustanovenom 
termíne, zamestnávateľ zúčtovanie nevykoná. Zamestnávateľ nie je povinný 
zamestnanca na predloženie dokladov písomne vyzývať.  Je na zamestnancovi, aby 
potrebné doklady k ročnému zúčtovaniu v ustanovenom termíne doložil, pretože 
v opačnom prípade je povinný podať daňové priznanie. Ak zamestnanec o ročné 
zúčtovanie nepožiada, je tiež povinný podať daňové priznanie. 

Ročné zúčtovanie preddavkov a výpočet dane vykoná zamestnávateľ 
najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Pri 
vykonávaní ročného zúčtovania môže vzniknúť zamestnancovi preplatok alebo 
nedoplatok na dani. Preplatok vráti zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr pri 
zúčtovaní mzdy za mesiac marec v roku, v ktorom sa zúčtovanie vykonáva. 

Nedoplatok dane z vykonaného ročného zúčtovania preddavkov zráža 
zamestnávateľ zamestnancovi zo mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, 
v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo. Zrazený nedoplatok alebo časť nedoplatku 
odvedie správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov.  

 
Vyberanie dane zrážkou 
Daň je vyberaná zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje osobitná sadzba 
dane. U dani z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov sa táto daň aplikuje 
na: 

− príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného 
predpisu, u ktorých základom dane pre osobitnú sadzbu dane je iba príjem bez 
akéhokoľvek zníženia, 

− príjmy zo závislej činnosti a z funkčných požitkov plynúce zo zdrojov na území 
Slovenskej republiky, ktorých úhrnná výška od toho istého zamestnávateľa 
nepresiahne v kalendárom mesiaci 4000 Sk (príjem po znížení o povinné 
poistné, ak vzniká takáto povinnosť platenia, tvorí samostatný základ dane). 
Zrážku osobitnej sadzby dane 10 % je povinný vykonať zamestnávateľ pri 

výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech zamestnanca. Za úhradu je 
považované aj nepeňažné plnenie.  Základ dane a daň sa zaokrúhľuje na celé koruny 
nadol. Zdanením príjmov osobitnou sadzbou dane sa daňová povinnosť považuje 
za splnenú. Takto zdanené príjmy sa už nezahŕňajú do základu dane. 

Zamestnávateľ je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do 
pätnásteho dňa  každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.  
 
Predkladanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia 
Platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov je povinný 
predkladať do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka prehľad o zrazených 
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a odvedených preddavkoch na túto daň a daň vybranú osobitnou sadzbou dane  
(10 %) za uplynulý štvrťrok miestne príslušnému daňovému úradu. 

Platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov je povinný 
predkladať miestne príslušnému daňovému úradu do 31. marca roka nasledujúceho po 
uplynutí zdaňovacieho obdobia hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo 
závislej činnosti a z funkčných požitkov znížených o sumy podľa § 6 ods. 12 zákona 
o daniach z príjmov, poskytnutých jednotlivým daňovníkom v peňažnej i nepeňažnej 
forme za uplynulé zdaňovacie obdobie a o zrazených preddavkoch na daň z týchto 
príjmov. Hlásenie musí obsahovať aj meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby, 
ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, výšku zrazeného preddavku na daň 
a zrazenú daň, základ dane.  
V III. časti hlásenia platiteľ dane uvádza úhrn príjmov zo závislej činnosti 
a z funkčných požitkov za jednotlivých zamestnancov, ktoré im vyplatil v peňažnej aj 
v nepeňažnej forme za bežné zdaňovacie obdobie. Uvádza len tie príjmy, z ktorých 
vybral preddavok na daň podľa § 41 zákona o daniach z príjmov. Príjmy zdaňované 
osobitnou sadzbou dane, ktoré zamestnávateľ vyplatil zamestnancom za bežné 
zdaňovacie obdobie, v časti III. hlásenia neuvádza. Štvrťročné prehľady a ročné 
hlásenie predkladá platiteľ dane na tlačivách, ktorých vzor určilo Ministerstvo 
financií SR. 

 
Iné povinnosti   
Ak zamestnávateľ zamestnancovi zrazil vyššiu daň ako je ustanovené v zákone 
o daniach z príjmov, vráti zamestnávateľ preplatok, ak neuplynuli 3 roky od konca 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom preplatok vznikol. Ak zamestnávateľ zrazil 
zamestnancovi v bežnom zdaňovacom období preddavky vyššie ako mal, vráti 
zamestnancovi vzniknutý preplatok na preddavkoch v nasledujúcom mesiaci, 
najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku, ak mu do tohto termínu nebolo 
vykonané ročné zúčtovanie preddavkov alebo ak nepodal priznanie. O vrátený 
preplatok dane alebo preplatok na preddavku zníži zamestnávateľ najbližší odvod 
preddavkov daňovému úradu. 
 Zamestnávateľ, ktorý nezrazil alebo nevybral od zamestnanca daň 
v ustanovenej výške, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak od doby, keď sa daň 
nesprávne vybrala, neuplynulo viac ako 12 mesiacov. Zamestnávateľ, ktorý 
nezrazil zamestnancovi preddavok v ustanovenej výške, môže tento nedoplatok 
dodatočne zraziť za uplynulé zdaňovacie obdobie najneskôr do 31. marca 
nasledujúceho roka. 
 Daň, ktorú zamestnávateľ nezrazil alebo zrazil v nesprávnej výške zavinením 
zamestnanca, môže vrátane príslušenstva zraziť do 3 rokov od konca zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom došlo k jej nesprávnej zrážke, alebo nebola zrazená vôbec. 
 Ak zamestnávateľ nemôže nedoplatok na dani, ktorý vznikol zavinením 
zamestnanca  a nedoplatok, ktorý vyplynul z vykonania ročného zúčtovania 
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, zraziť zo 
zamestnancovej  mzdy, pretože mu už mzdu nevypláca, alebo z dôvodu, že nemožno 
zamestnancovi podľa osobitných predpisov zrážku vykonať, vyberie nedoplatok 
daňový úrad príslušný podľa bydliska daňovníka, ktorému zašle platiteľ dane doklady 
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o výške nedoplatku na ďalšie konanie do 30 dní odo dňa, kedy takáto skutočnosť 
nastala alebo ju platiteľ dane zistil. 
 Platiteľ dane odvedie daňovému úradu dodatočne 

− zrazenú alebo vybratú daň alebo preddavok v najbližšom termíne na odvod 
preddavkov, 

− vyrubenú daň a preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných 
požitkov do piatich dní po doručení dodatočného platobného výmeru. 

 
Potvrdenie príjmu na použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely 
Jednou z podmienok na poukázanie podielu (1%) zaplatenej dane prijímateľovi 
prostredníctvom daňového úradu je, že zamestnanec preukáže potvrdením od  
zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo 
bola zamestnancovi zrazená.   
 
Platenie penále     
Penále a úrok z omeškania sú majetkovými sankciami, ktoré postihujú daňový subjekt 
za oneskorené splnenie daňovej povinnosti.  

Ak neboli preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných 
požitkov zaplatené v deň ich splatnosti a v správnej výške, je platiteľ dane  povinný 
zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy. Pri omeškaní 
s platením preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov sa 
penále počíta za každý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti 
preddavkov na daň až do dňa platby vrátane, alebo do vykonania ročného zúčtovania 
preddavkov na daň, najdlhšie však do 31. marca roku nasledujúceho po uplynutí 
zdaňovacieho obdobia. 

Ak nebola daň zaplatená najneskôr v deň jej splatnosti v správnej výške, 
daňový dlžník je povinný zaplatiť penále vo výške 5 % z dlžnej sumy za každý aj 
začatý kalendárny mesiac omeškania, najviac však do výšky 100 % dlžnej sumy. Ak 
rozdiel dane zistil  platiteľ dane, vypočíta sa penále polovičnou sadzbou.  
 
 
Správa daní a poplatkov - miestna príslušnosť 
 
Pre daňové záležitosti daňového subjektu - fyzickej osoby je príslušným daňový úrad 
určený v prílohe zákona č. 150/2001 Z.z. pre obec, mestskú časť alebo ulicu, v ktorej 
je tento daňový subjekt prihlásený na trvalý pobyt. 
Ak daňový subjekt nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, jeho miestne 
príslušným správcom dane je daňový úrad určený podľa miesta, kde sa zdržuje najviac 
dní v roku. Ak sa na území Slovenskej republiky obvykle nezdržuje, miestne 
príslušným je Daňový úrad Bratislava I. 
Ak má daňový subjekt postavenie právnickej osoby, je pre jeho daňové záležitosti 
príslušným daňový úrad určený v prílohe zákona č. 150/2001 Z.z. pre obec, mestskú 
časť alebo ulicu, v ktorej sa nachádza jeho sídlo. 
Uvedené princípy však neplatia pre dane, pri ktorých je predmetom zdanenia 
nehnuteľnosť. V takom prípade je miestna príslušnosť určená miestom, kde sa 
nehnuteľnosť nachádza. 
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Pri dani z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov je miestne príslušný 
správca dane, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka, v ktorej 
platiteľ dane vykonáva výpočet mzdy, zostavuje a vedie mzdové listy, mzdu vypláca 
alebo pripisuje k dobru.  
Daňový subjekt má právo podať návrh na delegovanie miestnej príslušnosti na iný 
daňový úrad, tento návrh je spoplatnený sumou 300 Sk.  
Správcom dane z minerálnych olejov je miestne príslušný colný úrad. Zásady pre 
určenie miestnej príslušnosti sú obsiahnuté v ustanoveniach § 2 zákona č. 239/2001 
Z.z. o dani z minerálnych olejov. 
 
Členenie daní 
 
Daň z príjmov 
 
Platiteľom dane je osoba, ktorá odvádza daňovému úradu daň vybranú od daňovníka 
alebo zrazenú daňovníkovi a majetkovo za ňu zodpovedá. Na daňové účely sa platiteľ 
príjmu zo závislej činnosti a z funkčných požitkov označuje ako zamestnávateľ 
a daňovník s príjmami zo závislej činnosti a z funkčných požitkov sa ďalej 
označuje zamestnanec. Zamestnávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, 
ktorá zamestnáva daňovníkov – zamestnancov a vypláca im mzdu alebo odmenu za 
vykonanú prácu. Za zamestnávateľa sa považuje aj taká fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá má na území SR bydlisko alebo sídlo, u ktorej zamestnanec vykonáva 
prácu podľa jeho príkazov, aj keď je príjem za takto vykonávanú prácu na základe 
zmluvného vzťahu vyplácaný prostredníctvom osoby s bydliskom alebo so sídlom 
v zahraničí. 
 Každý príjem zo závislej činnosti, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov 
oslobodený sa musí daňovníkovi zdaniť. Toto zdanenie vykonáva platiteľ dane alebo daňovník 
sám, ak má povinnosť podať daňové priznanie. 
 
Daň z pridanej hodnoty 
 
Daňový subjekt je povinný podať žiadosť o registráciu k DPH, ak jeho obrat za 
najbližšie najviac tri po sebe nasledujúce mesiace presiahol 750 000 Sk. Žiadosť sa 
podáva na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňový subjekt dosiahne stanovenú 
výšku obratu. O registráciu k DPH môže požiadať aj daňový subjekt, ktorému 
nevznikla povinnosť registrácie.  
Žiadosť o registráciu k DPH si daňový subjekt podáva na tlačive vydanom 
Ministerstvom financií SR. 
Ak daňový úrad uzná oprávnenosť žiadosti o registráciu a vydá Osvedčenie o 
registrácii k DPH, daňový subjekt sa stáva platiteľom DPH dňom uvedeným v 
osvedčení o registrácii. 
Platiteľ dane z pridanej hodnoty môže požiadať o zrušenie registrácie k DPH najskôr 
po uplynutí jedného roka odo dňa, kedy sa stal platiteľom. Platiteľ DPH môže 
požiadať o zrušenie registrácie, ak jeho obrat za najbližšie predchádzajúce tri po sebe 
idúce kalendárne mesiace nedosiahol sumu 750 000 Sk a zároveň za najbližších 12 po 
sebe idúcich kalendárnych mesiacov sumu 3 000 000 Sk. Platiteľ je povinný požiadať 
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o zrušenie registrácie pred zánikom právnickej osoby alebo pred zánikom oprávnenia 
na podnikanie. Zrušiť registráciu môže aj daňový úrad, keď zistí, že nie sú splnené 
podmienky registrácie. 
Daňový úrad pri zrušení registrácie určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a 
vyzve platiteľa na podanie daňového priznanie za posledné zdaňovacie obdobie. 
Uplynutím posledného zdaňovacieho obdobia daňový subjekt prestáva byť platiteľom 
DPH. Daňový úrad zruší registráciu k DPH až po vykonaní daňovej kontroly. 
 
Spotrebná daň 
 
Spotrebná daň z liehu
Platiteľom spotrebnej dane sa stáva ten daňový subjekt, ktorý splní podmienky pre 
registráciu stanovené v jednotlivých zákonoch o spotrebných daniach. 
Žiadosť o registráciu k spotrebným daniam si daňový subjekt podáva na tlačive 
vydanom Ministerstvom financií SR - Prihláške k registrácii pre spotrebnú daň. 
Ak žiada o registráciu k spotrebnej dani daňový subjekt, ktorý ešte nie je registrovaný 
na daňovom úrade, podá súčasne prihlášku k registrácii FO resp. PO na miestne 
príslušnom daňovom úrade.  
Ak sa registruje k spotrebnej dani daňový subjekt, ktorý je už na daňovom úrade 
registrovaný, je povinný predložiť aj originál Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ. 
Do tohto osvedčenia daňový úrad vyznačí registráciu k príslušnej spotrebnej dani. 
Zákon č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov 
upravuje spotrebnú daň, ktorej podlieha lieh a medziprodukty liehu. Platiteľom dane je 
výrobca, kupujúci, dovozca alebo vývozca liehu. Predmetom dane je lieh vyrobený 
alebo dovezený na Slovensko. Platiteľ je povinný registrovať sa na daňovom úrade 
najneskôr v deň, keď mu prvý raz vznikla daňová povinnosť, nárok na vrátenie dane 
alebo nárok na oslobodenie od dane. Platiteľ dane je povinný oznámiť daňovému 
úradu najneskôr 15 dní vopred začatie, zastavenie a predpokladané skončenie výroby 
liehu. Prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov je platiteľ povinný 
oznámiť ihneď. Ak daňový subjekt skončil činnosť, na základe ktorej sa stal 
platiteľom spotrebnej dane z liehu, je povinný do 5 dní odo dňa skončenia činnosti 
písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie. 
 
Spotrebná daň z piva 
Platiteľom spotrebnej dane sa stáva ten daňový subjekt, ktorý splní podmienky pre registráciu 
stanovené v jednotlivých zákonoch o spotrebných daniach. 
Žiadosť o registráciu k spotrebným daniam si daňový subjekt podáva na tlačive vydanom 
Ministerstvom financií SR - Prihláške k registrácii pre spotrebnú daň. 
Ak žiada o registráciu k spotrebnej dani daňový subjekt, ktorý ešte nie je registrovaný na 
daňovom úrade, podá súčasne prihlášku k registrácii FO resp. PO na miestne príslušnom 
daňovom úrade.  
Ak sa registruje k spotrebnej dani daňový subjekt, ktorý je už na daňovom úrade registrovaný, 
je povinný predložiť aj originál Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ. Do tohto osvedčenia 
daňový úrad vyznačí registráciu k príslušnej spotrebnej dani. 
Zdaňovanie piva upravuje Zákon č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších 
predpisov. Platiteľom dane je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába, dováža alebo 
vyváža pivo. Predmetom dane je pivo vyrobené alebo dovezené na Slovensko. Pri dovoze 
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podlieha dani aj pivo, ktoré je oslobodené od cla. Platiteľ je povinný registrovať sa na 
daňovom úrade najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku 
na vrátenie dane. O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí jedného 
roka odo dňa registrácie, ak mu v tomto období nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na 
vrátenie dane. 
 
Spotrebná daň z vína 
Platiteľom spotrebnej dane sa stáva ten daňový subjekt, ktorý splní podmienky pre 
registráciu stanovené v jednotlivých zákonoch o spotrebných daniach. 
Žiadosť o registráciu k spotrebným daniam si daňový subjekt podáva na tlačive 
vydanom Ministerstvom financií SR - Prihláške k registrácii pre spotrebnú daň. 
Ak žiada o registráciu k spotrebnej dani daňový subjekt, ktorý ešte nie je registrovaný 
na daňovom úrade, podá súčasne prihlášku k registrácii FO resp. PO na miestne 
príslušnom daňovom úrade.  
Ak sa registruje k spotrebnej dani daňový subjekt, ktorý je už na daňovom úrade 
registrovaný, je povinný predložiť aj originál Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ. 
Do tohto osvedčenia daňový úrad vyznačí registráciu k príslušnej spotrebnej dani. 
Zákon č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov 
upravuje podmienky zdaňovania vína spotrebnou daňou. 
Platiteľom dane je : 
-    fyzická alebo právnická osoba, ktorá víno vyrába, dováža alebo vyváža v rámci 
podnikateľskejčinnosti  
-    vinár alebo iná fyzická osoba, ktorá vyrobí viac ako 1000 litrov vína ročne 
Predmetom dane sú hroznové, šumivé, dezertné a dezertné korenené vína vyrobené 
alebo dovezené na Slovensko. Platiteľ je povinný registrovať sa na daňovom úrade 
najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku prvej daňovej povinnosti a najneskôr 
pred vznikom prvého nároku na vrátenie dane. Pri registrácii je daňový subjekt 
povinný uviesť miesto výroby a uskladnenia vyrobeného vína, súpis a objem nádob, v 
ktorých je víno uskladnené a miesto predaja alebo výčapu vína. Platiteľ môže požiadať 
o zrušenie registrácie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie, ak mu v 
tomto období nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane. 
 
Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov 
Platiteľom spotrebnej dane sa stáva ten daňový subjekt, ktorý splní podmienky pre 
registráciu stanovené v jednotlivých zákonoch o spotrebných daniach. 
Žiadosť o registráciu k spotrebným daniam si daňový subjekt podáva na tlačive 
vydanom Ministerstvom financií SR - Prihláške k registrácii pre spotrebnú daň. 
Ak žiada o registráciu k spotrebnej dani daňový subjekt, ktorý ešte nie je registrovaný 
na daňovom úrade, podá súčasne prihlášku k registrácii FO resp. PO na miestne 
príslušnom daňovom úrade.  
Ak sa registruje k spotrebnej dani daňový subjekt, ktorý je už na daňovom úrade 
registrovaný, je povinný predložiť aj originál Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ. 
Do tohto osvedčenia daňový úrad vyznačí registráciu k príslušnej spotrebnej dani. 
Zdaňovanie tabaku a tabakových výrobkov upravuje Zákon č. 312/1993 Z. z. o 
spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. 
Platiteľom dane je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába, dováža alebo vyváža 
tabakové výrobky. Predmetom dane sú cigarety, cigarilos, cigary, cigaretový tabak, 
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ľuľkové, fajkové, žuvacie a šnupové tabaky vyrobené alebo dovezené na Slovensko. 
Platiteľ je povinný registrovať sa na daňovom úrade najneskôr do vzniku prvej 
daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku na vrátenie dane. Ak daňový 
subjekt vyrába, dováža alebo vyváža cigarety, je povinný po registrácii písomne 
požiadať Ministerstvo financií o pridelenie registračného odberného čísla. K žiadosti 
pripojí osvedčenie o registrácii platiteľa spotrebnej dane z tabakových výrobkov a 
odporúčanie daňového úradu. O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po 
uplynutí jedného roka odo dňa registrácie. Daňový úrad môže zrušiť registráciu 
platiteľa aj skôr, ak mu Ministerstvo financií odoberie registračné odberné číslo. 
Ministerstvo financií zruší registračné odberné číslo platiteľovi, ktorý do 6 mesiacov 
od dátumu pridelenia registračného odberného čísla neuskutoční dovoz cigariet alebo 
ktorý bez udania dôvodu na základe oznámenia vyhotoviteľa známok neprevezme 
objednané známky.  
 
Daň z dedičstva 
 
Podľa § 27a novely zákona č. 107/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 318/92 
Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v 
znení neskorších predpisov, ak daňová povinnosť k dani z dedičstva, k dani z darovania 
a k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností vznikla pred 1. aprílom 2002, t.j. pred 
účinnosťou novely zákona, postupuje sa podľa zákona platného do 31.3.2002.  
 
Daňovník dane z dedičstva je dedič, ktorý nadobudol dedičstvo alebo jeho časť podľa 
právoplatného rozhodnutia o dedičstve. Pri nadobudnutí dedičstva viacerými dedičmi je 
daňovníkom každý z nich vo výške dedičského podielu. Ak je dedičom maloleté dieťa alebo 
osoba nespôsobilá na právne úkony alebo osoba, ktorej pobyt nie je známy, vykonáva práva a 
povinnosti daňovníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník ustanovený súdom alebo 
príslušným daňovým úradom.  Daňovníkom dane z dedičstva nie je daňovník zaradený do I. 
skupiny osôb, t.j. deti (vlastné aj nevlastné) a ich potomkovia (vnuci, pravnuci...), rodičia a 
ostatní príbuzní v priamom rade (starí rodičia, prastarí rodičia) a manželia. 
Daňovníkom dane z dedičstva ďalej nie je: 
-    orgán štátnej správy,  
-    rozpočtová a príspevková organizácia,  
-    štátny fond,  
-    nadácia a neinvestičný fond,  
-    obec,  
-    vyšší územný celok,  
-    nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 
-    Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a Národný úrad práce,  
-    štátom registrovaná cirkev a 
-    občianske združenie. 
 
Predmet dane z dedičstva 
Predmetom dane z dedičstva je nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností, práv a iných 
majetkových hodnôt /ďalej len "majetok"/ dedením. 
Predmetom dane z dedičstva nie je nadobudnutie: 
-    nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,  
-    práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a  
-    predĺženého dedičstva. 
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Predmetom dane z dedičstva nie je ani nárok poručiteľa na odškodnenie podľa osobitných 
predpisov, ktorý na základe dedičského rozhodnutia prešiel na dediča. Jedná sa o prípady, 
keď poručiteľ podal žiadosť o predbežné prejednanie podľa zákona č. 119/90 Zb. o súdnej 
rehabilitácii v znení neskorších predpisov alebo inú žiadosť podľa obdobných predpisov a do 
poručiteľovej smrti tento nárok nebol ústredným orgánom uspokojený. Uvedené platí aj 
vtedy, ak poručiteľ včas uplatnil nárok na súde ale do jeho smrti nebolo právoplatne 
rozhodnuté.  
Nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky je predmetom dane 
bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo pobyt daňovníka. Nehnuteľný majetok, ktorý sa 
nachádza v cudzine nie je predmetom dane. 
Ak bol poručiteľ v čase smrti občanom Slovenskej republiky a mal trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky, predmetom dane je celý jeho hnuteľný majetok vrátane jeho 
hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v cudzine. 
Ak poručiteľ nemal v čase smrti trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale bol občanom 
SR, alebo nebol občanom SR, ale mal na území SR užšie hospodárske vzťahy, predmetom 
dane je hnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v tuzemsku.  
Uvedené platí za predpokladu, že medzinárodná zmluva neustanovuje inak. 
 
Daň z darovania 
 
Podľa § 27a novely zákona č. 107/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
318/92 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu 
nehnuteľností v znení neskorších predpisov, ak daňová povinnosť k dani z 
dedičstva, k dani z darovania a k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 
vznikla pred 1. aprílom 2002, t.j. pred účinnosťou novely zákona, postupuje sa 
podľa zákona platného do 31.3.2002.  
Daňovník dane z darovania je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla 
majetok darovaním. Ak má obdarovaný trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, 
daňovníkom dane z darovania je darca. 
Daňovníkom dane z darovania nie je: 
-    orgán štátnej správy, 
-    rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, 
-    štátny fond,  
-    obec,  
-    vyšší územný celok, 
-    Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a Národný úrad práce,  
-    štátom registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť. 
 
Daňovníkom dane z darovania ďalej nie je : 
-    nadácia,  
-    neinvestičný fond,  
-    nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a 
-    občianske združenie  
za podmienky, ak predmetom ich činnosti je rozvoj zdravotnej starostlivosti, 
humanitárnej starostlivosti, sociálnych služieb, školských zariadení, vzdelávania, vedy, 
telesnej výchovy a športu pre deti a mládež alebo tvorba a ochrana životného 
prostredia. 
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Predmet dane z darovania 
Predmetom dane z darovania je nadobudnutie majetku darovaním (§ 628 Občianskeho 
zákonníka) na území Slovenskej republiky. Predmetom dane z darovania sú aj 
hnuteľné veci nadobudnuté z cudziny darovaním na územie Slovenskej republiky, ako 
aj darovanie hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky do 
cudziny, alebo cudzincovi. Napokon predmetom dane sú aj hnuteľné veci, ktoré boli 
dovezené z cudziny na územie Slovenskej republiky, pričom boli nadobudnuté z 
peňažných prostriedkov darovaných v cudzine. 
Predmetom dane z darovania nie je nadobudnutie nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v 
cudzine, vrátenie daru a nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností na zmiernenie 
vojnových následkov a živelných pohrôm. 
 
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností 
 
Podľa § 27a novely zákona č. 107/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
318/92 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu 
nehnuteľností v znení neskorších predpisov, ak daňová povinnosť k dani z 
dedičstva, k dani z darovania a k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 
vznikla pred 1. aprílom 2002, t.j. pred účinnosťou novely zákona, postupuje sa 
podľa zákona platného do 31.3.2002.  

Daňovník dane z prevodu a prechodu nehnuteľností  je: 

-    prevodca,  
-    nadobúdateľ, ak ide o nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností odplatným prevodom 
alebo prechodom pri výkone rozhodnutia, pri konkurze a vyrovnaní a pri 
zaopatrovacej zmluve, 
-    záložný veriteľ pri uspokojení svojej pohľadávky predajom nehnuteľností pri 
nesplnení záväzku dlžníka a veriteľ pri zabezpečení záväzku prevodom práva,  
-    prevod stavby, ktorá je novostavbou, na ktorú bolo vydané právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie, alebo je dokončenou novostavbou, a stavba nebola doteraz užívaná, ak 
prevodcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej predmetom je výstavba 
alebo predaj stavieb a ktorú nadobúdateľ ďalej prenajíma na základe zmluvy s právom 
kúpy prenajatej veci, 
-    nadobudnutie nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej 
veci do vlastníctva nájomcu, pričom daň z prevodu zaplatená pri prevode do 
vlastníctva prenajímateľa. 
-    prevodca a nadobúdateľ, ak ide o výmenu nehnuteľností, 
-    spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva pri vkladoch nehnuteľností do 
obchodných spoločností a družstiev. 
 
Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností pri odplatnom prevode 
nehnuteľností z bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo odplatnom prechode 
nehnuteľností do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sú obaja manželia. 
 
Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nie je:  
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-    orgán štátnej správy, 
-    rozpočtová a príspevková organizácia,  
-    štátny fond, 
-    Slovenský pozemkový fond pri odplatných prevodoch nehnuteľností, ktoré 
vykonáva v mene Slovenskej republiky, 
-    Fond národného majetku,  
-    obec a 
-    vyšší územný celok. 
     
Predmet dane z prevodu a prechodu nehnuteľností 
Predmetom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je odplatný prevod alebo 
prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam a vklady nehnuteľností do obchodných 
spoločností a družstiev". 
Predmetom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nie je: 
-    odplatný prevod nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,  
-    prevod vlastníctva bytov, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu 
vrátane prevodu vlastníctva priľahlých a zastavaných pozemkov do vlastníctva 
doterajších nájomcov podľa osobitného predpisu,  
-    prvý prevod vlastníctva bytu v bytovom dome alebo vlastníctva bytu v rodinnom 
dome z vlastníctva stavebníka do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby a 
-    vydanie vecí podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 87/91 Zb. o mimosúdnych 
rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/91 o úprave vlastníckych 
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, 
zákon č.330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov)  
Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nie je odplatným prevodom 
alebo prechodom vlastníctva k nehnuteľnostiam a z uvedeného dôvodu nie je 
predmetom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností. 
Výmena nehnuteľností sa na účely tohto zákona považuje za jeden prevod.  

Daň z nehnuteľností 

Zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov upravuje daň z 
pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. 

Správu dane vykonáva obec (a nie daňový úrad), na ktorej území sa nehnuteľnosť 
nachádza. V Bratislave a v Košiciach sú správcom dane príslušné mestské časti.  

Ústredné daňové riaditeľstvo SR v zmysle § 13 zákona č. 317/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov vykonáva kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona. Podľa § 3 zákona č. 511/92 Zb. 
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov Ústredné daňové riaditeľstvo SR pre 
obec ako správcu dane z nehnuteľností je orgánom najbližšie nadriadeným v daňovom 
konaní. 

Cestná daň 
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31. január 2003 je termínom na zaplatenie cestnej dane za rok 2003 pre držiteľov alebo 
užívateľov motorových vozidiel, ktorí sú daňovníkmi cestnej dane. 
 
 
Daňovníci cestnej dane môžu platiť cestnú daň aj v splátkach:  
 ak celková daňová povinnosť presiahne 50 000 Sk, daňovník môže zaplatiť daň 

v štyroch rovnakých splátkach a to  
 -  do 31. januára 2003 
       -  do 30. apríla 2003  
       -  do 31. júla 2003 
       -  do 31. októbra 2003   
 ak celková daňová povinnosť presiahne 250 000 Sk,  daňovník môže zaplatiť 

daň v mesačných splátkach vo výške 1/12 ročnej sadzby dane a to 
 -  do posledného dňa v príslušnom mesiaci (31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 2.6., 30.6., 

31.7., 2.9., 30.9., 31.10., 1.12., 31.12. 2003).  
Daň platí daňovník cestnej dane vopred bez vyrubenia (t.j. bez podania daňového 
priznania).  
Uvedené sa vzťahuje na tie vozidlá, u ktorých daňová povinnosť vznikla 
v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a daňovník už podal daňové priznanie na 
príslušnom daňovom úrade.   
V prípade, ak daňovníkovi vznikne daňová povinnosť alebo nastanú zmeny 
rozhodujúce na určenie a vyrubenie dane v priebehu zdaňovacieho obdobia je 
povinný do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo zmien na určenie a vyrubenie 
dane podať daňové priznanie k cestnej dani. V uvedenom termíne je povinný daň aj 
zaplatiť. 
 

2.4. Možnosti financovania podnikania 
Pod pojmom financovavania rozumieme takú aktivitu podnikania, počas  ktorej 
zabezpečí potrebný kapitál pre jeho plynulý chod.    
V závislosti na dobe trvania financovania hovoríme o krátkodobom a dlhodobom 
spôsobe financovania. 
Na financovanie prevádzkovania, investičnej činnosti podnikov existuje niekoľko 
možností. Financovanie vykonávame z vnútorného a vonkajšieho kapitálu podniku. 
Za vnútorný a vonkajší kapitál považujeme ten druh kapitálu, ktorý sa nachádza 
v podniku a je aj vlastníctvom podniku 
Najdôležitejším zdrojom při zakladaní podniku je základný, respektíve upísaný 
(základné imanie)   kapitál majiteľov poskytnutý na neurčitú dobu.  
K tomu sa vzťahuje aj kapitálová rezerva, ktorú majitelia zaplatia nad mieru 
upisovacieho kapitálu.  
Podnik sojou činnosťou realizuje zisk. Za zisk považujeme časť hospodárskeho 
výsledku podľa súvahy zostávajúcu v podniku. Keď podnik financuje svoju činnosť 
podľa vyššie uvedeného, hovoríme o samofinancovaní. Zisk zostávajúci v podniku 
sa stáva vlastným kapitálom, tým ovplyvňujúc to, že podnik do akej miery funguje 
z vlastného alebo cudzieho zdroja.  Druhým spôsobom vnútorného financovania je 
miera zníženia hodnoty (amortizácie) z dôvodu návratnosti zainvestovaných 
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prostriedkov.  Miera zníženia hodnoty sa dostáva do evidencie ako náklad, teda podnik 
ho uplatňuje vo svojich cenách, ale ostáva v plnom rozsahu v podniku.    
 
Medzi možnosti vonkajšieho  financovania patrí navýšenie vlastného základného 
imania a kapitálu. Môže prebehnúť zvýšením podielu existujúcich podielníkov, 
akcionárov, alebo zapojením nových majiteľov otvorenou alebo uzavretou emitáciou 
akcií.  Špecifickým prípadom zapojenia vonkajšieho kapitálu môže byť poskytnutie 
rizikového kapitálu, počas ktorého podnik dostáva kapitál od firmy špecializovanej 
na investovanie rizikového kapitálu, nie však úver. Forfiting (forfajting) je skúpenie 
stredno až dlhodbých pohľadávok, pochádzajúcich v prvom rade z exportnej činnosti. 
Pohľadávky sa prevádzajú pomocou zmenkových pohybov, operácií. Forfiter  platí 
exportérovi formou zmenky tak, že protihodnotu zmeniek zníži o vopred stanovenú 
mieru úrokov. 
Vydanie úpisu je svojim spôsobom pôžičkový akt, v rámci ktorého kupujúci úpisu 
poskytuje pôžičku emitentovi, ktorý za to do doby ukončenia splatnosti pravidelne 
platí kupujúcemu úroky (aspoň raz ročne), a po době splatnosti splatí menovitú 
hodnotu úpisu.    
Strednodobou formou financovania je lízing, ktorý znamená prenájom majetku 
hmotného charakteru za pravidelný poplatok. 
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3. Informatika 

3.1. Krátka história ECDL 

Nápad tohto skúšobného systému  sa zrodil v roku 1988 a zaviedli ho v roku 1994 vo 
Fínsku. 
Dôležitosť a časovú náročnosť preukázal aj to, že v roku 1997 podporou EÚ, tak ako 
aj CEPIS(Council of European Professional Informatics Society) sa zrodil 
medzinárodný fond ECDL, ktorý úž vo viac ako 80 štátoch zaviedol a dohliada na 
systém ECDL. 
Od začiatkov pribudli aj viacerí mimoeurópske štáty(Kanada, Juhoafrická Republika 
atď.): v týchto štátoch sa tento skúšobný systém nazýva ICDL (International Computer 
Driving Licence). 
EÚ už viackrát podporoval projekty ECDL: 

- V roku 1996 v Prahe sa stal ECDL súčasťou stratégie transformácie 
Stredovýchodnej Európy. 

- V roku 1998-1999 projekty ESPRIT, LEONARDO a ESAS podporujú rozvoj 
a rozšírenie ECDL, a čochvílu sa očakáva aj oficiálne doporučenie EÚ. 

- V roku 2000 v programe E-EUROPE  Európskej Komisie predurčuje zavedenie 
jednotného preukazu informatických znalosti. To môže byť aj ECDL... 

- V roku 2001 odborná skupina Európskej Komisie tj. ESDIS, uverejnila toto 
stanovisko: 

„ECDL je momentálne jediným preukazom, ktorý v súčasnosti dosiahol uznanie 
v širokom kruhu a ktorý zodpovedá kritériám akčného plánu e-EUROPE 2002.“ 

3.2. Ciele ECDL  
- zvyšiť všeobecnú znalosť informatiky v okruhu súčasných a budúcích  zamestnancov 
- zvyšiť efektívnosť práce pracovníkov s výpočtovou technikou 
- zvýšiť efektívnosť investícií informačných technologií 
- oboznamiťe užívateľov s najlepšími a najefektívnejšími metódami 

3.3. ECDL – vysvedčenie znalosti písomnosti v informatike 
 Zamestnanec Začiatočník/ 

Nezamestnaní Zamestnávateľ 

Spoľahlivý 

Garantuje všetky znalosti 
potrebné k práci s PC 

Určite dodá potrebné 
vedomosti na vykonanie 
práce  

S vedomosťami širokého 
spektra sa prípraví na výzvy 
na trhu práce 

Podľa schopnosti garantuje 
vedomosti pre vykonanie práce 

Jednoduchý 

Konkrétne požiadavky, 
modulárna forma 

Je schopný k samostatnému 
učeniu sa pri práci  

Ľahko osvojitelné poznatky 
pri vlastných znalosti v 
odbore  

Priebežne sa doplňujúce vedomosti, 
ktoré prispôsobuje k danej úlohe. 

Orientovaný na kvalitu 

Systém podporovaný EU 

Zvyšuje šancu uplatniť sa na 
trhu práce 

Vytvorí šance na trhu práce Vedomosti, ktoré sú očakávané 
v EÚ. 

Nezávislý 

Volne zvolený hardware a 
software 

Získané vedomosti sú 
premenitelné. 

 

Získané vedomosti sú 
špecializovateľné. 

Zamestnanec nepotrebuje zvlášť 
preškolenie. 
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3.4. Pre koho a prečo? 
ECDL je spoľahlivý (garantuje všetky znalosti potrebné k práci s PC), jednoduchý 
(ma konkrétny požiadavkový systém, modularná forma znamená početné prednosti), 
orientovaný na kvalitu (je to skúšobný systém podporovaný EÚ, ktorý je pod 
dohľadom medzinárodnej Nadácie ECDL), a nakoniec je to nezávislý systém, to 
znamená že vytvára zručnosť pri využívaní aplikácií, ktorá je nezávislá od typu 
hardware-u resp. software-u. ECDL znamená výhodu pre zamestnancov, 
zamestnávateľov,  ale taktiež pre nezamestnaných a absolventov škôl. 

3.5. Modulárna štruktúra: 

Štandardné aplikácie sú nasledovné: 

1. Modul - IT- Základné vedomosti 
2. Modul - Operačné systémy 
3. Modul - Editácia textu 
4. Modul - Editácia tabuliek 
5. Modul - Práca s databázami 
6. Modul - Prezentácie 
7. Modul - Informácia a komunikácia 

Kurz má za cieľ dosiahnuť úroveň ECDL Start , ktorý sa skladá zo 4 modulov: 

2. Modul - Operačné systémy 
3. Modul - Editácia textu 
4. Modul - Editácia tabuliek 
7. Modul - Informácie a komunikácia 

 

2. modul – Operačné systémy 

2. modul Modul Operačné systémy od kandidáta očakáva minimálnu zručnosť 
v práci s operačnými systémami. Kandidát musí byť schopný efektívne 
pracovať s pomocou pracovnej plochy. Musí byť známe organizovanie 
adresárov a súborov, kopírovanie a premiestnenie súborov a adresárov. 
Kandidát musí dokázať zručnosť v prácou s ikonami pracovnou plochou 
a oknami. Musí preukázať či pozná vyhladavacie možnosti a zabudované 
jednoduché editori a tlačového agenta.  

 
Kategória Skupina Číslo Opis 

2.1 Úvod 2.1.1 Prvé kroky s PC 2.1.1.1 Zapnutie PC. 

    2.1.1.2 Správne vypnutie PC 

    2.1.1.3 Reštartovanie počítača.. 
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    2.1.1.4 Zistenie základných informácií o PC.Napr.: typ 
operačného systému, typ procesora, veľkosť 
operačnej pamäte 

    2.1.1.5 Práca s pracovnou plochou, zistenie a 
nastavenie: dátum a čas, hlasitosť, vizuálne 
opcie (napr. Pozadie plochy, nastavenie 
obrazovky, chránič obrazovky, atď.). 

    2.1.1.6 Formátovanie disku 

    2.1.1.7 Práca s On-line pomocníkom 

2.2 A Prostredie 
pracovnej plochy 

2.2.1 Práca s ikonami 2.2.1.1 Výber a premiestnenie ikonov. Rozpoznanie 
základných ikonov ako napríklad: diskové 
jednotky, súbory a zložky. Vytvorenie ikonov a 
menu. 

  2.2.2 Pracovné okná 2.2.2.1 Spoznať základné časti okna: titulná lišta, panel 
nástrojov, menu, stavový riadok, atď. 

    2.2.2.2 Ako zväčšíme, zmenšíme, nastavujeme rozmer 
okien a jako ich zatvoríme? 

    2.2.2.3 Jednotlivé časti okna aplikácie: titulná lišta, 
panel nástrojov, menu, stavový riadok, atď. 
Premiestnenie okna. 

    2.2.3.2 Ako zväčšíme, zmenšíme, nastavujeme rozmer 
okien a ako ich zatvoríme? Prepnutie medzi 
oknami. 

2.3 Organizovanie 
súborov 

2.3.1 Adresáre, súbory 2.3.1.1 Znalosť pojmu adresár a adresovej štruktúry na 
OP. 

    2.3.1.2 Vytvorenie adresárov a podadresárov. 

    2.3.1.3 Preskúmanie adresára. Preskúmanie niektorých 
vlastností adresárov: názov, veľkosť, dátum 
poslednej zmeny, atď. 

    2.3.1.4 Prehľad základných informácií o konfigurácií 
PC: dátum a čas, nastavenie zvuku, typ 
procesora, veľkosť RAM, atď. 

    2.3.1.5 Atribúty súborov: názov, veľkosť, typ súboru, 
dátum poslednej zmeny, atď. 

    2.3.1.6 Premenovanie adresárov a súborov. 

  2.3.2 Kopírovanie, 
premiestnenie, zmazanie 

2.3.2.1 Označenie konkrétneho súboru, alebo označenie 
podľa súvisiacich a nesúvisiacich skupín. 

    2.3.2.2 Vytvorenie kópie súboru pomocou príkazu 
Kopírovať a Vložiť do daného adresára. 

    2.3.2.3 Vytvorenie záložných kópií súborov na pružný 
disk. 
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    2.3.2.4 Premiestnenie súborov pomocou príkazov 
Vystrihnúť a Vložiť do daného adresára.. 

    2.3.2.5 Vymazanie súborov z jedného alebo viacerych 
adresárov. 

    2.3.2.6 Vymazanie označených súborov. 

  2.3.3 Hľadanie 2.3.3.1 Využitie funkcie Hľadanie na nájdenie jedného 
alebo viacerých súborov, alebo adresárov 

    2.3.3.2 Hľadanie podľa názvu, dátum vytvorenia, typ 
súboru alebo adresáre atď. 

2.4 Jednoduchá 
editácia 

2.4.1 Využitie textového 
editora 

2.4.1.1 Spustenie textového editora a vytvorenie nového 
dokumentu. 

    2.4.1.2 Uloženie dokumentu(súboru) do adresára. 

    2.4.1.3 Uloženie súboru na pružný disk(disketa). 

    2.4.1.4 Ukončenie editora. 

2.5 Funkcie tlače 2.5.1 Tlač 2.5.1.1 Tlač na inštalované tlačiarne. 

    2.5.1.2 Nastavenie predvolenej tlačiarne zo zoznamu 
inštalovaných tlačiarní. 

    2.5.1.3 Sledovanie procesu tlače s pomocou tlačového 
agenta. 

 

3. modul – Editácia textu 

3. modul V module Editácie textu absolvent dokáže schopnosť pracovať 
s textovým editorom na osobnom počítači. Musí vedieť, ako sa dá 
vytvoriť nový dokument a poznať základné operácie formátovania 
dokumentu pre prezentáciou. Musí ovládať aj niektoré vyššie funkcie 
napr.: vytvorenie tabuľky, vloženie obrazu a práca s ním, importovanie 
objektov a vytvorenie hromadnej korešpondencie. 

 

Kategória Skupina Číslo Opis 

3.1 Úvod 3.1.1. Prvé kroky 
editovania textu 

3.1.1.1 Spustenie textového editora. 

    3.1.1.2 Otvorenie existujúceho súboru a uloženie po 
niekoľkých zmenách. 

    3.1.1.3 Otvorenie viacerých dokumentov. 

    3.1.1.4 Vytvorenie a uloženie nového dokumentu. 
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    3.1.1.5 Uloženie existujúceho dokumentu na pružný 
alebo na pevný disk. 

    3.1.1.6 Zatvorenie dokumentu. 

    3.1.1.7 Používanie Pomocníka. 

  3.1.2 Vykonanie 
základných nastavení. 

3.1.2.1 Prepnutie medzi pohľadmi. 

    3.1.2.2 Využívanie funkcie zväčšenie a zmenšenie 
(zoom). 

    3.1.2.3 Zmena vzhľadu Panela nástrojov. 

  3.1.3 Export-import 3.1.3.1 Uloženie existujúceho súboru do iného typu 
súboru: txt, rtf, šablón, iný softver alebo verzia, 
atď. 

    3.1.3.2 Uloženie dokumentu vo forme Web stránky, 
ktorú je možno publikovať na Internete. 

3.2 Základné 
operácie 

3.2.1 Vloženie údajov 3.2.1.1 Vloženie písmena, slova, časti vety alebo 
kratšieho textu. 

    3.2.1.2 Používanie príkazu Späť. 

    3.2.1.3 Vloženie nového odseku. 

    3.2.1.4 Vloženie špeciálneho charakteru alebo písmena. 

    2.3.1.5 Umiestnenie konca strany v dokumente. 

  3.2.2 Označenie údajov. 3.2.2.1 Označenie charakteru, slova, odseku alebo 
celého dokumentu. 

  3.2.3 Kopírovanie, 
premiestnenie, zmazanie 

3.2.3.1 Používanie príkazov Kopírovať a Vložiť  pri 
kopírovaní v textovom dokumente. 

    3.2.3.2 Premiestnenie a kopírovanie textu medzi 
otvorenými dokumentmi. 

    3.2.3.3 Zmazanie textu. 

  3.2.4 Hľadanie a 
nahradenie 

3.2.3.1 Používanie hľadania textu alebo výrazu 
v dokumente. 

    3.2.3.2 Používanie príkazu Nahradiť pre nahradenie 
slova alebo výrazu v dokumente. 

3.3. Formovanie 3.3.1 Formovanie textu 3.3.1.1 Zmena typu písma: veľkosti a typu písma. 

    3.3.1.2 Používanie kurzívnych, tučných a 
podčiarknutých štýlov. 

    3.3.1.3 Aplikovať  rôzne farby. 

    3.3.1.4 Zarovnanie a zarážky. 
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    3.3.1.5 Aplikovanie rozdelenia slov, kde je potrebné. 

    3.3.1.6 Odsek. 

    3.3.1.7 Zmena riadkovania. 

    3.3.1.8 Kopírovanie nastavenia formátu z označenej 
časti textu. 

  3.3.2 Všeobecné 
formovanie 

3.3.2.1 Nastavenie a používanie nárazníkov zarážkok: 
nastavenie nárazníkov do ľava, do prava, na 
stred a k desiatkovej čiare. 

    3.3.2.2 Používanie orámovania. 

    3.3.2.3 Používanie zoznamov (odrážky a číslovanie). 

  3.3.3. Šablóny 3.3.3.1 Výber vyhovujúcej šablóny pre danu úlohu. 

    3.3.3.2 Vykonávanie úloh na šablóne. 

3.4 Dolaďovanie 
dokumentu 

3.4.1 Štýly a číslovanie 
strán 

3.4.1.1 Používanie existujúcich šablón. 

    3.4.1.2 Používanie číslovania strany v dokumente.. 

  3.4.2 Hlavička a päta 
dokumentu 

3.4.2.1 Aplikovanie hlavičky a päty v dokumente.. 

    3.4.2.2 Vloženie dátumu, mena autora, čísla strán do 
hlavičky alebo do päty dokumentu. 

    3.4.2.3 Používanie základných nástrojov formovania 
textu v hlavičke a päte dokumentu. 

  3.4.3 Kontrola pravopisu 
a gramatiky* 

3.4.3.1 Používanie kontroly pravopisu a vykonanie 
potrebných zmien. 

    3.4.3.2 Používanie konroly gramatiky a vykonanie 
potrebných zmien. 

  3.4.4 Nastavenia 3.4.4.1 Zmena nastavenia strany: orientácia strany, 
veľkosť papiera atď. 

    3.4.4.2 Nastavenie okrajov dokumentu. 

3.5 Tlač 3.5.1 Pripravenie 
dokumentu na tlač 

3.5.1.1. Ukážka pred tlačou. 

    3.5.1.2 Základné nastavenie pri tlači. 

    3.5.1.3 Tlač dokumentu z inštalovanej tlačiarne. 

3.6 Operácie na 
vyššej úrovni 

3.6.1 Tabuľky 3.6.1.1 Vytvorenie jednoduchej tabuľky.. 

    3.6.1.2 Nastavenie buňky: formovanie, rozmer, farba, 
atď. 
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    3.6.1.3 Vloženie stĺpcov a riadkov a ich zmazanie. 

    3.6.1.4 Orámovanie tabuľky. 

    3.6.1.5 Používanie automatického formovania tabuľky. 

  3.6.2.  Obraz a kresba 3.6.2.1 Vloženie obrazu a kresby do dokumentu. 

    3.6.2.2 Používanie tvarov: farba čiar, farba výplne. 

    3.6.2.3 Pohybovanie obrazmi a kreslenými objektami vo 
vnútri dokumentu. 

    3.6.2.4 Nastavenie rozmeru grafiky. 

  3.6.3 Importovanie 
objektov 

3.6.3.1 Vloženie súboru vytvoreného v tabuľkovom 
processore. 

    3.6.3.2 Importovanie obrazového súboru a grafikonu do 
dokumentu. 

  3.6.4 Hromadná 
korešpondencia 

3.6.4.1 Vytvorenie zoznamu korešpondencií alebo 
databázového súboru pre hromadnú 
korešpondenciu. 

    3.6.4.2 Zlúčenie zdroja dát a základného dokumentu do 
hromadnej korešpondencie alebo do etiket. 

 

4. modul – Tabuľkový procesor 

4. modul V module Práca s tabuľkami absolvent dokáže schopnosť pracovať 
s tabuľkovým processorom na osobnom počítači. Musí vedieť, ako sa dá 
vytvoriť nová tabuľka, ako sa nastavuje formát tabuľky. Musí byť 
schopný vykonať jednoduché matematické a logické operácie, pri 
používaní vzorcov a funkcií. Je potrebné aj znalosť operácií na vyššej 
úrovni, ako napr. importovanie objektov a vytvorenie diagramov.  

 

Kategória Skupina Číslo Opis 

4.1. Úvod 4.1.1 Prvé kroky pri práci 
s tabuľkami. 

4.1.1.1 Spustenie tabuľkového processoru. 

    4.1.1.2 Otvorenie existujúceho súboru a jeho uloženie 
po niekoľkých zmenách. 

    4.1.1.3 Otvorenie viacerych tabuliek. 

    4.1.1.4 Vytvorenie a uloženie novej tabuľky. 

    4.1.1.5 Uloženie existujúcej tabuľky na pružný alebo na 
pevný disk. 
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    4.1.1.6 Zatvorenie tabuľky. 

    4.1.1.7 Používanie Pomocníka. 

  4.1.2 Základné nastavenia 4.1.2.1 Prepnutie medzi pohľadmi. 

    4.1.2.2 Využívanie funkcie zväčšenie a zmenšenie 
(zoom). 

    4.1.2.3 Zmena vzhľadu Panela nástrojov. 

  4.1.3 Export-import 4.1.3.1 Uloženie existujúceho súboru do iného typu 
súboru: txt, rtf, šablón, iní softver alebo verzia, 
atď. 

    4.1.3.2 Uloženie tabuľky vo forme Web stránky, ktorú 
je možno publikovať na Internete. 

4.2 Základné 
procesy 

4.2.1 Vloženie údajov 4.2.1.1 Vloženia čísiel do bunky. 

    4.2.1.2 Vloženie textu do bunky.. 

    4.2.1.3 Vloženie špeciálnych charakterov a symbolov do 
bunky. 

    4.2.1.4 Vloženie jednoduchych vzorcov do bunky. 

    4.3.1.5 Využívanie príkazu Späť. 

  4.2.2 Označenie údajov. 4.2.2.1 Buňky, označenie súvisiacich a nesúvisiacich 
polí. 

    4.2.2.2 Vyznačenie stĺpcov a riadkov. Vyznačenie 
súvisiacich a nesúvisiacich polí riadkov 
a stĺpcov. 

  4.2.3 Kopírovanie, 
premiestnenie, zmazanie 

4.2.3.1 Používanie príkazov Kopírovanie a Vloženie pri 
kopírovaní obsahu buňky vo vnútri listu. 

    4.2.3.2 Používanie príkazov Vystrihnúť a Vložiť pri 
premiestnení obsahu buňky vo vnútri listu. 

    4.2.3.3 Premiestnenie obsahu buňky medzi lištami. 

    4.2.3.4 Premiestnenie obsahu buňky medzi otvorenými 
súbormi. 

    4.2.3.4 Zmazanie obsahu buňky v označenom poli. 

  4.2.4 Hľadanie a 
nahradenie 

4.2.4.1 Používanie príkazu hľadania na vyhľadanie 
daného obsahu buňky. 

    4.2.4.2 Používanie príkazu Nahradiť pre nahradenie 
obsahu buňky. 

  4.2.5 Riadky a stĺpce. 4.2.5.1 Vloženie stĺpcov a riadkov.. 

    4.2.5.2 Nastavenie šírky stĺpcov a výšky riadkov. 
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    4.2.5.3 Zmazanie označených stĺpcov a riadkov. 

  4.2.6 Usporiadanie 
údajov 

4.2.6.1 Usporiadanie údajov vzostupne a zostupne. 

    4.2.6.2 Usporiadanie údajov vzostupne a zostupne 
podľa abecedy. 

4.3 Vzorce a 
funkcie 

4.3.1 Aritmetické 
a logické vzorce 

4.3.1.1 Používanie základných aritmetických 
a logických vzorcov v úkone sčítaní, odčítania, 
násobenia a dellenia. 

    4.3.1.2 Objasnenie základných chybových hláseni pri 
používaní vzorcov. 

    4.3.1.3 Používanie automatického vyplnenia pri 
kopírovaní a postupnosti. 

    4.3.1.4 Znalosť relatívnych odkazov na buňky 
vo vzorcoch a vo funkciách. 

    4.3.1.5 Znalosť absolútnych odkazov na buňky 
vo vzorcoch a vo funkciách. 

  4.3.2 Práča s funkciami. 4.3.2.1 Používanie funkcií Súčet (SUM). 

    4.3.2.2 Používanie funkcií Priemer(AVERAGE). 

4.4. Formovanie 4.4.1 Formovanie buňky 
– čísla 

4.4.1.1 Používanie rôznych formátov čísla: počet 
desatinných čísel, tisícový separátom atď. 

    4.4.1.2 Formáty dátumu. 

    4.4.1.3 Formáty meny. 

    4.4.1.4 Formáty percent. 

  4.4.2 Formovanie buňky 
– text 

4.4.2.1 Veľkosť písma, tučné, kurzíva, typ písma. 

    4.4.2.2. Zmena farby písma. 

    4.4.2.3 Zmena smeru textu. 

  4.4.3 Formát buňky- 
intervaly 

4.4.3.1 Centrovanie medzi stĺpcami, Nastavenie polohy 
textu v buňke, do ľava, do prava, na stred, hore 
a dole. 

    4.4.3.2 Ohraničenie označeného poľa buniek. 

  4.4.4 Kontrola pravopisu 4.4.4.1 Používanie kontroly pravopisu a vykonanie 
potrebných zmien. 

  4.4.5 Nastavenia 4.4.5.1 Zmena nastavenia okrajov dokumentu. 

    3.4.4.2 Zmena nastavenia tak aby dokument bol 
vytlačený na jednu stranu. 

    4.4.5.3 Používanie hlavičky a päty v dokumente. 
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    4.4.5.4 Zmena nastavania strany: orientácia strany, 
veľkosť papiera atď. 

4.5 Tlač 4.5.1 Jednoduchá tlač 
dokumentu 

4.5.1.1. Základné nastavenie pri tlači. 

    4.5.1.2 Ukážka pred tlačou. 

    4.5.1.3 Tlačenie pracovného zošita alebo listu. 

    4.5.1.4 Tlač jednej časti alebo vopred definovaných polí 
buniek v lište. 

4.6 Postupy na 
vyššej úrovni * 

4.6.1 Import objektov 4.6.1.1 Importovanie objektov: obrazové súbory, 
grafikony, textové súbory, atď. 

    4.6.1.2 Pohyb a nastavenie rozmerov importovaných 
objektov. 

  4-6-2 Obrázky a 
diagramy 

4.6.2.1 Vytvorenie rôznych typov diagramov a grafov 
pre analýzu údajov v tabuľke, napr. koláčový 
graf, pruhový a stĺpcový. 

    4.6.2.2 Zmena v diagramoch a v obrázkoch a ich 
editácia: vloženie názvu a popisov, zmena 
vlastností grafov. Zmena farby grafov. 

    4.6.2.3 Zmena nastavenia diagramov. 

    4.6.2.4 Premiestnenie a zmazanie diagramov 
a obrázkov. 

 

7. modul – Informácie a komunikácia 

7. modul sa skladá z dvoch časti: prvá časť sa zaoberá s internetom a hľadaním 
informácií na internete, druhá časť s elektronickou poštou. 

7. modul Modul Informácie a komunikácia sa skladá z dvoch časti. V prvej časti  
absolvent musí vykonať jednoduché vyhľadávaciee úlohy s prehliadačom 
a vyhľadávačmi, výsledky musí označiť záložkami a nakoniec musí 
vytlačiť nájdené stránky a zoznam nájdených stránok. V druhej časti 
(Komunikácia) kandidát musí preukázať zručnosť pri používaní 
poštového klienta: posielať a prijímať listy, pridať prílohu typu dokument 
a súbory, vykonať zorganizovanie a údržbu záložiek a adresárov.  

 

Kategória Skupina Číslo Opis 

7.1 Úvod 7.1.1. Prvé kroky na 
Internete 

7.1.1.1 Otvorenie prehliadača Web. 

    7.1.1.2 Znalosť štruktúry Web adries. 
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    7.1.1.3 Otvorenie danej webovej stránky. 

    7.1.1.4 Prepnutie na iný prehliadač. 

    7.1.1.5 Ukončenie práce s prehliadačom. 

    7.1.1.6 Používanie Pomocníka. 

  7.1.2 Vykonanie 
základných nastavení 

7.1.2.1 Prepnutie medzi pohľadmi. 

    7.1.2.2 Zmena vzhľadu Panela nástrojov. 

    7.1.2.3 Uloženie obrázkov z Web stránky.. 

    7.1.2.4 Zakázanie uloženia obrázkov na Web stránku. 

7.2 Surfovanie na 
Internete 

7.2.1 Otvorenie Webovej 
lokality 

7.2.1.1. Otvorenie URL a zhromaždenie údajov.. 

    7.2.1.2 Sledovanie hypertextového a obrázkového 
odkazu a návrat na pôvodnú stránku. 

    7.2.1.3 Hľadanie danej stránky a importovanie údajov. 

7.3 Hľadanie na 
Webe 

7.3.1 Používanie 
vyhľadávačov 

7.3.1.1 Zadanie kritérií pri hľadaní. 

    7.3.1.2 Používanie kľúčových slov pri zadaní kritérií pri 
hľadaní. 

    7.3.1.3 Používanie všeobecných logických operátorov 
pri nastavení kritérií pri hľadaní. 

  7.3.2 Tlač 7.3.2.1 Zobrazenie ukážky pred tlačím. 

    7.3.2.2 Nastavenie vlastností strany. 

    7.3.2.3 Tlačenie Web stránky pomocou základných 
tlačových nastavení. 

    7.3.2.4 Vytlačenie hlásenia o vyhľadavaní. 

7.4 Záložky 7.4.1 Vytvorenie záložiek 7.4.1.1 Otvorenie stránky, ktorá je označená záložkou.. 

    7.4.1.2 Pridelenie záložky k danej stránke. 

    7.4.1.3 Pridanie adresy Webovej stránky k záložke.  

7.5 Úvod 7.5.1 Prvé kroky pri 
používaní klienta  
elektronickej pošty. 

7.5.1.1 Spustenie programu elektronickej pošty. 

    7.5.1.2 Otvorenie poštového adresára užívateľa. 

    7.5.1.3 Otvorenie listu. 

    7.5.1.4 Zatvorenie programu elektronickej pošty. 
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    7.5.1.5 Používanie Pomocníka. 

  7.5.2 Vykonanie 
základných nastavený. 

7.5.2.1 Prepínanie medzi pohľadmi zobrazenia. 

    7.5.2.2 Zmena pohľadu panela nástrojov. 

7.6 Korešpondencia 7.6.1 Posielanie listu. 7.6.1.1. Posielanie listu. 

    7.6.1.2 Zapísanie E-mailovej adresy do poľa Adresát. 

    7.6.1.3 Zapísanie textu do poľa Vec. 

    7.6.1.4 Vloženie automatického podpisu na koniec listu. 

    7.6.1.5 Používanie kontroly pravopisu, keď je 
inštalovaná. 

    7.6.1.6 Pridanie prílohy. 

    7.6.1.7 Posielanie listu s vysokou a nízkou prioritou. 

  7.6.2 Kopírovanie, 
premiestnenie, zmazanie. 

7.6.2.1 Používanie príkazov Kopírovanie a Vloženie, pri 
kopírovaní časti textu v liste, alebo medzi 
otvorenými listami. 

    7.6.2.2 Používanie príkazov Kopírovať a Vložiť pri 
premiestnení časti textu vo vnútri listu, alebo 
medzi otvorenými listami. 

    7.6.2.3 Používanie príkazov Kopírovať a Vložiť pri 
vložení textu z iného dokumentu. 

    7.6.2.4 Zmazanie textu listu. 

    7.6.2.5 Zmazanie príloh v listu. 

  7.6.3 Čítanie správy 7.6.3.1 Otvorenie listu. 

    7.6.3.2 Označenie listu v Adresári. 

    7.6.3.3 Používanie Koša.. 

  7.6.4 Posielanie 
odpovede 

7.6.4.1 Používanie príkazu „Odpovedať“ 

    7.6.4.2 Používanie príkazu „Odpovedať všetkým“ 

    7.6.4.3 Posielanie odpovede s ponechaním pôvodného 
textu listu. 

    7.6.4.4 Posielanie odpovede bez pôvodného textu. 

    7.6.4.5 Odoslanie listu. 

7.7. Zoznam adries 
a adresovanie 

7.7.1 Používanie 
zoznamu adries. 

7.7.1.1 Pridanie adresy do zoznamu adries. 

    7.7.1.2 Zmazanie adresy zo zoznamu adries. 
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    7.7.1.3 Vytvorenie novej diskusnej skupiny. 

    7.7.1.4 Pridanie adresy prijímanej pošti do zoznamu 
adries. 

  7.7.2 Posielanie na viac 
adries. 

7.7.2.1 Posielanie odpovede pre skupinu. 

    7.7.2.2 Kopírovanie textu lista do lista adresovanej inej 
osobe. 

    7.7.2.3 Používanie poľa "Tajná kopia (BCC)" 

7.8. Údržba listov 7.8.1 Zorganizovanie 
listov. 

7.8.1.1 Hľadanie listu. 

    7.8.1.2 Vytvorenie novej zložky pre listy. 

    7.8.1.3 Zmazanie listu. 

    7.8.1.4 Premiestnenie listov do inej zložky. 

    7.8.1.5 Zorganizovanie listov podľa: podávateľa, podľa 
veci, podľa dátumu atď. 
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