101 OTÁZOK
A ODPOVEDÍ
O KOMISII URSULY
VON DER
LEYENOVEJ

Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej pracuje od začiatku tohto
mandátu na plnení svojho prísľubu dosiahnuť ekologickejšiu, digitálnejšiu
a spravodlivejšiu Európsku úniu, pričom čelí historickým udalostiam, ktoré
mali vplyv na životy mnohých Európanov – pandémii ochorenia COVID-19
a vojne Ruska proti Ukrajine.
Táto hra vám poskytne prehľad o činnostiach Komisie počas posledných troch
rokov a vyskúša vaše znalosti o hlavných iniciatívach, ktoré Komisia od
začiatku mandátu predložila s cieľom plniť svoje sľuby a riešiť bezprecedentné
výzvy, ktorým čelí.

Pravidlá hry
Každú udalosť dopĺňajú tri otázky súvisiace s témou. Keď hráč zastane na
políčku, spoluhráč(-i) prečíta(-jú) jednu z príslušných otázok z tejto brožúry. Ak
hráč odpovie na otázku správne, môže opätovne hodiť kockou a pokúsiť sa
znovu odpovedať na ďalšiu otázku. Ak hráč na otázku odpovie nesprávne, musí
prenechať ťah ďalšiemu hráčovi v poradí. Každý hráč môže hádzať kockou
najviac trikrát po sebe. Ak je tretia po sebe nasledujúca odpoveď v rámci ťahu
správna, hráč musí prenechať ťah ďalšiemu hráčovi v poradí, získava však
žolíka, ktorý mu v nasledujúcich kolách v prípade, ak je odpoveď nesprávna,
umožňuje dodatočný hod kockou. Víťazom sa stáva hráč, ktorý sa ako prvý
dostane do cieľa.

Poznámka: informácie v tejto brožúre zodpovedajú stavu zo 16. augusta
2022.

1. 12. 2019

Komisia Ursuly von der Leyenovej
sa ujíma funkcie
Otázka č. 1
Koľko žien viedlo Európsku komisiu v úlohe predsedníčky?


Len jedna! Ursula von der Leyenová nahradila v decembri 2019
Jeana-Clauda Junckera ako predsedníčka Európskej komisie, čím sa
stala prvou ženou v tejto funkcii.

Otázka

č. 2

Kedy zvolil Európsky parlament Ursulu von der Leyenovú za predsedníčku
Európskej komisie?
A. v máji 2019
B. v júli 2019
C. v septembri 2019

Otázka č. 3
Vieš uviesť jednu zo šiestich politických priorít Komisie pod vedením Ursuly
von der Leyenovej?







Európska zelená dohoda,
Európa pripravená na digitálny vek,
hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí,
silnejšia Európa vo svete,
podpora európskeho spôsobu života,
nový impulz pre európsku demokraciu.
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11. 12. 2019

Uvedenie Európskej zelenej dohody
Otázka č. 1
Aký je hlavný cieľ, ktorý chce Európska komisia dosiahnuť prostredníctvom
Európskej zelenej dohody?
A. Do roku 2050 zabezpečiť, aby sa Európa stala prvým
klimaticky neutrálnym kontinentom.
B. Do roku 2050 zabezpečiť, aby sa Európa stala najekologickejším
kontinentom.
C. Do roku 2050 zabezpečiť, aby sa Európa stala prvým výrobcom
ekologických výrobkov.

Otázka č. 2
Akým
podielom
investícií
z nástroja
obnovy
NextGenerationEU
a sedemročného rozpočtu EÚ sa bude financovať Zelená dohoda?
A. jedna tretina
B. dve tretiny
C. tri tretiny

Otázka č. 3
O koľko percent chce Európska komisia znížiť do roku 2030 emisie
skleníkových plynov (oproti úrovniam z roku 1990)?
A. aspoň o 15 %
B. aspoň o 35 %
C. aspoň o 55 %
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14. 1. 2020

Predstavenie investičného
plánu Európskej zelenej dohody
a Mechanizmu spravodlivej
transformácie
Otázka č. 1
Aký účel má investičný plán Európskej zelenej dohody?
 Poskytovať finančné prostriedky EÚ na verejné a súkromné
investície potrebné pre Európu, aby sa do roku 2050 stala
prvým klimaticky neutrálnym blokom na svete.

Otázka č. 2
Mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčový nástroj, ktorého cieľom je
zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo
uskutočňoval spravodlivým spôsobom a aby sa pritom na nikoho nezabudlo.
Aký objem finančných prostriedkov sa zmobilizuje v rámci Mechanizmu
spravodlivej transformácie?
A. aspoň 20 miliárd EUR
B. aspoň 60 miliárd EUR
C. aspoň 100 miliárd EUR

Otázka č. 3
Ktoré regióny budú najviac ťažiť z Mechanizmu spravodlivej transformácie?
 Podpora bude k dispozícii všetkým členským štátom, pričom sa
zameria na regióny, ktoré produkujú najvyššie emisie uhlíka,
alebo na regióny s najvyšším počtom ľudí, ktorí pracujú
v odvetví fosílnych palív.
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31. 1. 2020

Spojené kráľovstvo vystupuje z EÚ
Otázka č. 1
Kedy sa dospelo k dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva a kedy
nadobudla účinnosť?


K dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva sa dospelo
1. októbra 2019 a účinnosť nadobudla 1. februára 2020.

Otázka

č. 2

Kto viedol za EÚ rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ?


Michel Barnier

Otázka č. 3
Aký názov má riešenie, ku ktorému sa dospelo počas rokovaní medzi EÚ
a Spojeným kráľovstvom v otázke Írska a Severného Írska?
A. dohoda o vystúpení
B. dohoda o obchode a spolupráci
C. protokol o Írsku/Severnom Írsku
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5. 2. 2020

Predstavenie novej
metodiky pre prístupové rokovania
s EÚ
Otázka č. 1
Aké sú štyri hlavné zásady novej metodiky rozširovania?


dôveryhodnosť, predvídateľnosť,
politické riadenie

dynamika

a pevnejšie

Otázka

č. 2

Názov ktorého mesta nesú prístupové kritériá, ktoré musí krajina splniť, aby
získala prístupový štatút?
A. Kodaň
B. Brusel
C. Ľubľana

Otázka č. 3
Ktorí partneri EÚ patria do skupiny krajín s názvom západný Balkán?


Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Severné
Macedónsko a Srbsko.
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19. 2. 2020

Uverejnenie programu formovania
digitálnej budúcnosti Európy
Otázka č. 1
Vieš uviesť tri hlavné piliere európskej digitálnej transformácie?


Možné odpovede: 1. technológia, ktorá funguje v prospech ľudí;
2. spravodlivá a konkurencieschopná digitálna ekonomika;
3. otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť.

Otázka č. 2
EÚ má za cieľ stať sa svetovým lídrom v oblasti digitálnej transformácie.
Spomenieš si na jeden zo spôsobov, akým sa to dosiahne?


Možné odpovede: 1. tak, že sa stane globálnym vzorom pre
digitálnu ekonomiku; 2. tak, že bude podporovať rozvíjajúce sa
ekonomiky na ceste k digitalizácii; 3. tak, že bude vypracúvať
digitálne normy a presadzovať ich na medzinárodnej úrovni.

Otázka č. 3
Vieš uviesť jeden zo spôsobov, ktorými digitálna stratégia pomôže EÚ stať sa
klimaticky neutrálnou prostredníctvom Európskej zelenej dohody?


Možné odpovede: 1. zavedenie novej priemyselnej stratégie EÚ;
2. posilnenie schopnosti EÚ predvídať a zvládať ekologické
katastrofy; 3. podpora obehového hospodárstva; 4. spustenie
iniciatívy
pre
elektroniku
v obehovom
hospodárstve;
5. zabezpečenie klimatickej neutrálnosti dátových centier
a infraštruktúr IKT do roku 2030; 6. využívanie výhod umelej
inteligencie, sietí 5G, cloud computingu a edge computingu, ako
aj internetu vecí; 7. podpora automatizovanej a prepojenej
dopravy; 8. udržateľnejšie verejné obstarávanie; 9. zavedenie
normy pre jednotnú nabíjačku elektronických zariadení.
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4. 3. 2020

Prijatie
európskeho klimatického predpisu
Otázka č. 1
Ako dlho trvalo, kým nadobudol účinnosť návrh európskeho klimatického
predpisu?
A. jeden rok a tri mesiace (marec 2020 – júl 2021)
B. dva roky a dva mesiace (január 2020 – marec 2022)
C. dva roky a šesť mesiacov (december 2019 – máj 2022)

Otázka č. 2
Vymenuj jeden z piatich cieľov európskeho klimatického predpisu.


Možné odpovede: 1. stanoviť dlhodobé smerovanie v záujme
dosiahnutia cieľa klimatickej neutrality do roku 2050
prostredníctvom všetkých politík, a to sociálne spravodlivým
a nákladovo efektívnym spôsobom; 2. stanoviť ambicióznejší
cieľ EÚ do roku 2030, aby sa Európa zodpovedne vydala na
cestu k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050;
3. vytvoriť systém na monitorovanie pokroku a v prípade
potreby prijať ďalšie opatrenia; 4. zabezpečiť predvídateľnosť
pre investorov a ďalšie hospodárske subjekty; 5. zabezpečiť
nezvrátiteľnosť prechodu na klimatickú neutralitu.

Otázka č. 3
Aký má EÚ cieľ do roku 2030, pokiaľ ide o zníženie čistých emisií skleníkových
plynov (v porovnaní s úrovňami z roku 1990)?
A. najmenej 30 %
B. najmenej 55 %
C. najmenej 72 %
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5. 3. 2020

Prijatie novej stratégie
pre rodovú rovnosť na roky
2020 – 2025
Otázka č. 1
Kedy bola po prvýkrát ustanovená zásada rovnosti žien a mužov, pokiaľ ide
o rovnakú odmenu?
A. v Rímskej zmluve (1957)
B. v Maastrichtskej zmluve (1992)
C. v Lisabonskej zmluve (2007)

Otázka č. 2
Vieš uviesť jeden z hlavných cieľov stratégie EÚ pre rodovú rovnosť na roky
2020 – 2025?


Možné odpovede: 1. skoncovanie s rodovo motivovaným
násilím;
2. spochybňovanie
rodových
stereotypov;
3. odstránenie rodových rozdielov na trhu práce; 4.
dosiahnutie
rovnakej
účasti
v rôznych
odvetviach
hospodárstva;
5.
riešenie
rozdielov
v odmeňovaní
a dôchodkoch žien a mužov; 6. odstránenie rodového rozdielu
v oblasti starostlivosti; 7. dosiahnutie vyváženého zastúpenia
mužov a žien v rozhodovacom procese a politike.

Otázka č. 3
Aký podiel členov národných parlamentov v EÚ tvoria ženy?
A. 10 %
B. 33 %
C. 49 %
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9. 3. 2020

Prijatie komplexnej stratégie EÚ pre
Afriku
Otázka č. 1
V navrhovanej stratégii EÚ pre Afriku sa uvádza päť kľúčových partnerstiev
medzi dvoma kontinentmi. Spomenieš si na jedno z nich?


Možné odpovede: 1. udržateľný rast a pracovné miesta;
2. zelená transformácia a prístup k energii; 3. digitálna
transformácia; 4. mier, bezpečnosť a správa vecí verejných;
5. migrácia a mobilita.

Otázka č. 2
Aký objem investícií má za cieľ zmobilizovať investičný balík Global Gateway
Afrika – Európa?
A. 100 miliárd EUR
B. 150 miliárd EUR
C. 200 miliárd EUR

Otázka č. 3
Kedy bolo po prvýkrát formálne založené partnerstvo Afriky a EÚ?
A. v roku 2000
B. v roku 2005
C. v roku 2010
* Partnerstvo Afriky a EÚ bolo formálne založené v roku 2000 na prvom
samite medzi Organizáciou africkej jednoty (predchodcom Africkej únie)
a EÚ v Káhire.
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10. 3. 2020

Prijatie novej
priemyselnej stratégie
Otázka č. 1
Aký podiel má výrobné odvetvie na vývoze tovaru z EÚ?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

Otázka č. 2
Aký podiel európskych firiem možno považovať za malé a stredné podniky
(MSP)?
A. 10 %
B. 50 %
C. 99 %

Otázka č. 3
Aký podiel celkovej pridanej hodnoty EÚ vytvára európsky priemysel?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %
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Marec 2020

Opatrenia proti koronavírusu
Otázka č. 1
Prvý prípad ochorenia COVID-19 v Európe bol oznámený 24. januára 2020.
V ktorej krajine EÚ to bolo?
A. Španielsko
B. Taliansko
C. Francúzsko

Otázka č. 2
Kedy uzavrela EÚ prvú dohodu o spoločnom obstarávaní zdravotníckych
protiopatrení, pokiaľ ide o ochorenie COVID-19?
A. vo februári 2020
B. v marci 2020
C. v apríli 2020

Otázka č. 3
Kedy sa v celej EÚ začalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19?
A. v decembri 2020
B. v januári 2021
C. vo februári 2021
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4. 5. 2020

Darcovské podujatie Globálna reakcia
na koronavírus
Otázka č. 1
Európska komisia v rámci jednotného frontu proti pandémii ochorenia COVID19 spojila svoje sily s globálnymi partnermi s cieľom zabezpečiť, aby boli
všetky nové očkovacie látky, diagnostika a liečba dostupné za prijateľnú cenu
na celom svete. Celosvetové darcovské úsilie – Reakcia na koronavírus – sa
začalo 4. mája 2020. Akú výšku dosiahla suma finančných prostriedkov, ktoré
sa v ten deň v rámci tohto podujatia vyzbierali?
A. 4,4 miliardy EUR
B. 7,4 miliardy EUR
C. 10,4 miliardy EUR

Otázka

č. 2

Ktoré hlavné oblasti ťažili z finančných prostriedkov vyzbieraných počas
podujatia Globálna reakcia na koronavírus?
A. testovanie, liečba a prevencia
B. opatrenia, liečba a vzdelávanie
C. výskum, investície a zavádzanie

Otázka č. 3
Odozva Tímu Európa (EÚ, jej členských štátov a európskych finančných
inštitúcií) sa od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 zvýšila na úroveň
53,7 miliardy EUR. Koľko krajín využilo túto podporu?
A. 90
B. 110
C. 140
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7. 5. 2020

Prijatie akčného plánu na
predchádzanie praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu
Otázka č. 1
Pranie špinavých peňazí je ťažko odhaliteľným trestným činom. Jeho následky
môžu mať závažný vplyv na hospodárstvo EÚ a jej finančný systém. EÚ musí preto
zaujať mnohostranný prístup na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu
terorizmu. Opatrenia sú potrebné na viacerých úrovniach. Spomenieš si na jedno
z nich?


Možné odpovede: 1. účinné vykonávanie existujúcich pravidiel EÚ;
2. harmonizovanejší súbor pravidiel; 3. dohľad na úrovni EÚ;
4. podporný
a koordinačný
mechanizmus
pre
finančné
spravodajské jednotky; 5. presadzovanie trestnoprávnych
ustanovení a výmeny informácií na úrovni EÚ; 6. silnejšia EÚ vo
svete.

Otázka č. 2
EÚ zostavila zoznam vysokorizikových tretích krajín so strategickými
nedostatkami v ich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu
terorizmu. Spomenieš si na jeden z cieľov tohto zoznamu?


Možné odpovede: 1. ochrana integrity finančného systému
a vnútorného trhu Únie; 2. posilnenie vnútornej bezpečnosti;
3. podpora udržateľného rozvoja.

Otázka č. 3
Aký je počet tretích krajín, ktoré sa uvádzajú ako krajiny predstavujúce značné
ohrozenie finančného systému Európskej únie? (k 13. marcu 2022)
A. 20
B. 25
C. 30

13
20. 5. 2020

Prijatie stratégie EÚ pre biodiverzitu
do roku 2030 a stratégie „Z farmy na
stôl“
Otázka č. 1
Cieľom stratégie biodiverzity do roku 2030 je rozšírenie existujúcich lokalít
sústavy Natura 2000. Aký podiel pevninských a morských oblastí EÚ patrí do
sústavy Natura 2000?
A. 10 % pevninských a viac ako 8 % morských oblastí
B. 18 % pevninských a viac ako 8 % morských oblastí
C. 40 % pevninských a viac ako 8 % morských oblastí

Otázka č. 2
Komisia má prostredníctvom stratégie „Z farmy na stôl“ v úmysle podporovať
rozvoj oblastí ekologického poľnohospodárstva v EÚ. Aký podiel celkovej
poľnohospodárskej pôdy by sa vyhradil na ekologické poľnohospodárstvo do
roku 2030?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

Otázka č. 3
O koľko percent by sa do roku 2030 malo znížiť používanie hnojív?
A. aspoň o 5 %
B. aspoň o 10 %
C. aspoň o 20 %
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Predstavenie
nástroja obnovy NextGenerationEU
Otázka č. 1
Aká je celková suma nástroja NextGenerationEU (v bežných cenách)?
A. 750 miliárd EUR
B. 806,9 miliardy EUR
C. 853 miliárd EUR

Otázka č. 2
Aký podiel finančných prostriedkov nástroja NextGenerationEU je vyčlenený
na boj proti zmene klímy?
A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

Otázka č. 3
Aký podiel finančných prostriedkov nástroja NextGenerationEU je vyčlenený
na digitálnu transformáciu?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %
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17. 6. 2020

Predstavenie
stratégie EÚ v oblasti vakcín
Otázka č. 1
Bežný postup vývoja a schvaľovania očkovacej látky trvá desať rokov.
Vzhľadom na naliehavosť pandémie ochorenia COVID-19 sa tento proces
skrátil. Ako dlho trvá?
A. 3 – 5 rokov
B. 1 – 2 roky
C. 12 – 18 mesiacov

Otázka č. 2
Čo je to COVAX?
A. Farmaceutická spoločnosť, ktorá vyvíja očkovacie látky proti ochoreniu
COVID-19.
B. Nástroj, ktorého cieľom je spravodlivý a rovnocenný prístup
k očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19 na celom svete.
C. Skupina národných expertov, ktorí skúmajú výrobný proces očkovacích
látok.

Otázka č. 3
Aký názov má európska agentúra, ktorá hodnotila bezpečnosť očkovacích
látok proti ochoreniu COVID-19?
A. Európska agentúra pre lieky (EMA)
B. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
C. Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu (GAVI)
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24. 6. 2020

Uvedenie stratégie EÚ
v oblasti práv obetí (2020 – 2025)
Otázka č. 1
Dôležitým aspektom procesu zotavenia obetí, ktorý sa rieši v stratégii EÚ
v oblasti práv obetí, sú služby restoratívnej spravodlivosti. Čo predstavujú?


Medzi služby restoratívnej spravodlivosti patrí rad služieb,
napr. mediácia medzi obeťou a páchateľom, široká rodinná
konferencia a kruhy spoločenského rozhodovania (sentencing
circles). Obetiam zabezpečujú bezpečné prostredie, v ktorom
bude ich hlas počuť.

Otázka č. 2
S čím súvisí toto číslo: 116 006?
A. Počet zločinov počítačovej kriminality, ktoré boli v druhej polovici roka
2021 spáchané v EÚ.
B. Ide o počet účastníkov na špecifickom vzdelávaní pre policajné orgány
týkajúcom sa nediskriminácie.
C. Je to telefónne číslo špecializovanej linky pomoci pre obete
trestných činov v celej Európe.

Otázka č. 3
Uveď jednu z piatich kľúčových oblastí stratégie EÚ v oblasti práv obetí.


Možné
odpovede:
1. oznamovanie
trestných
činov
a komunikácia
s obeťami;
2. podpora
a ochrana
najzraniteľnejších obetí; 3. prístup k náhrade škody;
4. spolupráca a koordinácia medzi súdnymi orgánmi a orgánmi
presadzovania práva, zdravotníkmi, sociálnymi pracovníkmi
a ďalšími pracovníkmi; 5. práva obetí v celosvetovom
kontexte.
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1. 7. 2020

Predstavenie balíka podpory proti
nezamestnanosti mladých ľudí
a európskeho programu v oblasti
zručností
Otázka č. 1
Čo rozumieme pod pojmom odborné vzdelávanie a príprava?


Odborné vzdelávanie a príprava sú kľúčovým prvkom
celoživotného vzdelávania, ktorý ľuďom poskytuje vedomosti,
zručnosti a spôsobilosti požadované pre konkrétne povolania
na trhu práce. Týkajú sa približne polovice študentov vyššieho
sekundárneho
vzdelávania
v EÚ
a dvom
tretinám
zamestnancov v EÚ umožňujú zvýšiť si kvalifikáciu alebo sa
rekvalifikovať. Mladým ľuďom pomáhajú pripraviť sa na prvé
zamestnanie a dospelým umožňujú získavať nové zručnosti
a rozvíjať kariéru.

Otázka č. 2
Koľko mladých ľudí získalo vďaka záruke pre mladých ľudí prístup na trh práce?
A. viac ako 24 miliónov mladých ľudí
B. viac ako 20 miliónov mladých ľudí
C. viac ako 16 miliónov mladých ľudí

Otázka č. 3
Aký podiel všetkých dospelých by sa mal podľa akčného plánu na realizáciu
Európskeho piliera sociálnych práv z marca 2021 každý rok zúčastniť do roku
2030 na odbornej príprave?
A. najmenej 60 %
B. najmenej 45 %
C. najmenej 55 %

18
8. 7. 2020

Predstavenie vodíkovej stratégie
a stratégie integrácie energetického
systému EÚ
Otázka č. 1
Aký podiel má vodík na súčasnej energetickej spotrebe v Európe?
A. 10 %
B. 5 %
C. menej ako 2 %

Otázka č. 2
Jedným z hlavných cieľov Európskej aliancie pre čistý vodík je uľahčiť
investície do čistého vodíka. Aliancia na tento účel vypracovala databázu
životaschopných investičných projektov. Koľko projektov obsahuje?
A. 60
B. 750
C. 900

Otázka č. 3
Aký objem obnoviteľného vodíka by sa v EÚ vyrobil do roku 2030?
A. 5 miliónov ton
B. 10 miliónov ton
C. 2 miliónov ton

19
21. 7. 2020

Dohoda lídrov EÚ na pláne obnovy
a VFR na roky 2021 – 2027
Otázka č. 1
Aká je celková suma dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027
(v bežných cenách)?
A. 1,211 bilióna EUR
B. 0,5 bilióna EUR
C. 3 bilióny EUR

Otázka č. 2
Čo nepredstavuje nástroj NextGenerationEU?
A. program EÚ pre digitálne produkty novej generácie
B. dočasný nástroj obnovy na riešenie sociálnych a hospodárskych
dôsledkov pandémie koronavírusu
C. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti na poskytovanie úverov
a grantov členským štátom

Otázka č. 3
Čo predstavuje mechanizmus podmienenosti v súvislosti s dlhodobým
rozpočtom EÚ a plánom európskej obnovy?
A. Podmienky, za ktorých môžu krajiny mimo EÚ žiadať o úvery.
B. Podmienky na ochranu rozpočtu EÚ, ak v členskom štáte
dochádza k porušeniam zásad právneho štátu.
C. Podmienky pre MSP, aby investovali peniaze do svojej výroby
udržateľných výrobkov.

20
27. 8. 2020

Podpísanie prvej zmluvy
s farmaceutickou spoločnosťou
o nákupe vakcín proti ochoreniu
COVID-19
Otázka č. 1
Koľko dávok očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 Európska komisia
zabezpečila do polovice roka 2022?
A. až 4,2 miliardy dávok
B. až 3 miliárd dávok
C. až 1,5 miliardy dávok

Otázka č. 2
S koľkými spoločnosťami podpísala Európska komisia zmluvy na zabezpečenie
očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19?
A. s 5 spoločnosťami
B. s 8 spoločnosťami
C. s 11 spoločnosťami

Otázka č. 3
Koľko očkovacích látok sa doteraz schválilo v EÚ? Vieš uviesť, od ktorých
spoločností pochádzajú?



V EÚ sa schválilo šesť očkovacích látok. Vyrábajú ich:
BioNTech
a Pfizer,
Moderna,
AstraZeneca,
Janssen
Pharmaceutica NV, Novavax a Valneva.

21
18. 9. 2020

Predstavenie historicky prvého
akčného plánu EÚ proti rasizmu
Otázka č. 1
Kedy bol v EÚ vymenovaný historicky prvý koordinátor boja proti rasizmu?
A. v roku 2020
B. v roku 2021
C. v roku 2022

Otázka č. 2
Vieš uviesť jeden z cieľov EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom
akčného plánu proti rasizmu?


Možné odpovede: 1. zlepšiť vykonávanie právnych predpisov
EÚ, ktoré zabezpečujú ochranu proti diskriminácii; 2. vyškoliť
orgány presadzovania práva (napr. vnútroštátne policajné
orgány), aby predchádzali rasovému alebo etnickému
profilovaniu s cieľom zabezpečiť spravodlivú policajnú prácu
a ochranu; 3. posilniť vykonávanie národných akčných plánov
členských štátov na prevenciu rasizmu a boj proti nemu;
4. zamedziť nenávistné prejavy na internete; 5. zlepšiť
rozmanitosť zamestnancov EÚ, zabrániť každej možnej
diskriminácii
počas
výberového
konania;
6. posilniť
partnerstvo so subjektmi občianskej spoločnosti.

Otázka č. 3
Aké je motto EÚ, ktoré predstavuje pozitívny vplyv rôznych kultúr, tradícií,
jazykov a ktoré odzrkadľuje idey akčného plánu EÚ proti rasizmu?



„Zjednotení v rozmanitosti“

22
23. 9. 2020

Predstavenie nového paktu o migrácii
a azyle
Otázka č. 1
Koľko ľudí emigrovalo do EÚ v roku 2020?
A. 3,1 milióna osôb
B. 1,92 milióna osôb
C. 530 000 osôb

Otázka č. 2
Z koľkých krajín prichádzali v roku 2021 žiadatelia o azyl do EÚ?
A. z približne 140 krajín
B. z približne 80 krajín
C. z približne 60 krajín

Otázka č. 3
V ktorých troch krajinách EÚ sa v roku 2021 zaznamenal najvyšší počet
prvožiadateľov o azyl na obyvateľa?
A. Španielsko, Taliansko a Grécko
B. Cyprus, Rakúsko a Slovinsko
C. Poľsko, Maďarsko a Česká republika

23
24. 9. 2020

Prijatie balíka
v oblasti digitálnych financií
Otázka č. 1
Jednou z hlavných ambícií EÚ je digitálna transformácia s cieľom vytvoriť
z Európy globálneho digitálneho hráča. Na tento účel sa vytvorila stratégia
v oblasti digitálnych financií. Uveď jednu z oblastí, ktorú má EÚ v úmysle
zlepšiť prostredníctvom tejto stratégie.


Možné odpovede: 1. cezhraničné finančné služby, finančné
produkty pre spotrebiteľov; 2. inovácia založená na údajoch;
3. správa údajov, napr. ochrana údajov a finančný dohľad; 4.
finančné prostriedky pre MSP; 5. konkurencieschopnosť medzi
poskytovateľmi finančných služieb.

Otázka č. 2
Čo sú kryptoaktíva?


Kryptoaktíva sú digitálne reprezentácie hodnôt alebo práv,
ktoré možno elektronicky prenášať a uchovávať, a to
s použitím konkrétnej blockchainovej technológie. Môžu sa
použiť v podobe digitálnych mincí alebo tokenov na prístup
k finančným službám alebo ako platobné prostriedky.

Otázka č. 3
Komisia ako súčasť balíka v oblasti digitálnych financií navrhla akt o digitálnej
prevádzkovej odolnosti. O čo ide v tomto akte?
A. Ide o stimuláciu zodpovedných inovácií a hospodárskej súťaže medzi
poskytovateľmi finančných služieb.
B. Ide o uľahčenie platieb spotrebiteľov v obchodoch a bezpečné
a pohodlné uskutočňovanie transakcií elektronického obchodu.
C. Ide o zabezpečenie, aby všetci účastníci vo finančnom systéme
mali
zavedené
záruky
potrebné
na
zmierňovanie
kybernetických útokov a iných rizík.

24
6. 10. 2020

Prijatie hospodárskeho
a investičného plánu pre západný
Balkán
Otázka č. 1
Aký objem mobilizovaných finančných prostriedkov sa očakáva v rámci
investičného plánu pre západný Balkán?
A. až 29 miliárd €
B. až 16 miliárd €
C. až 13 miliárd €

Otázka

č. 2

Vieš uviesť jednu z oblastí, v rámci ktorých sa budú financovať projekty
prostredníctvom investičného plánu pre západný Balkán?


Možné odpovede: 1. udržateľná doprava; 2. čistá energia;
3. životné prostredie a klíma; 4. digitálna oblasť; 5. súkromný
sektor; 6. ľudský kapitál.

Otázka č. 3
EÚ podporuje vykonávanie reforiem na západnom Balkáne finančnými
a technickými prostriedkami. Aký názov má jeden z kľúčových programov,
prostredníctvom ktorého EÚ v súčasnosti poskytuje túto pomoc?
A. nástroj predvstupovej pomoci (IPA)
B. nástroj predvstupovej pomoci EÚ pre rozvoj vidieka (IPARD)
C. pomoc Spoločenstva na obnovu, rozvoj a stabilizáciu (CARDS)

25
7. 10. 2020

Prijatie 10-ročného plánu na podporu
Rómov v EÚ
Otázka č. 1
Koľko Rómov žije v EÚ?
A. približne 3,5 milióna
B. približne 8 miliónov
C. približne 6 miliónov

Otázka č. 2
Koľko Rómov zažilo v posledných piatich rokoch diskrimináciu?
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

Otázka č. 3
10-ročný plán na podporu Rómov v EÚ má sedem kľúčových oblastí činnosti.
Vieš uviesť jednu z nich?


Sú to: rovnosť, začlenenie, účasť, vzdelávanie, zamestnanosť,
zdravotná starostlivosť a bývanie.

26
14. 10. 2020

Prijatie novej
stratégie pre chemikálie
Otázka č. 1
Chemikálie sú nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života, niektoré
z nich však môžu vážne poškodiť naše zdravie alebo životné prostredie.
Európska komisia preto prijala novú stratégiu pre chemikálie. Existujú
špecifické skupiny chemických látok, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy,
ktoré sa ich osobitne týkajú. Vieš uviesť jednu z nich?


Možné odpovede: 1. biocídy; 2. pesticídy; 3. farmaceutické
výrobky; 4. kozmetické výrobky; 5. endokrinné disruptory atď.

Otázka č. 2
Aké sú ciele stratégie pre chemikálie?


Možné odpovede: 1. ochrana zdravia ľudí a životného
prostredia;
2. vytvorenie
bezpečných
a udržateľných
chemikálií; 3. vytvorenie životného prostredia bez toxických
látok.

Otázka č. 3
Vieš uviesť príklad výrobku z každodenného života, ktorý obsahuje chemikálie?


Možné odpovede: 1. hračky a iné výrobky pre deti; 2. potraviny;
3. kozmetika; 4. nábytok; 5. textílie.

27
27. 10. 2020

Vyplatenie prvej platby po aprílovom
spustení nástroja SURE
Otázka č. 1
Čo znamená skratka SURE?
A. stratégia pre nezamestnanosť, obnovu a hospodárstvo
B. európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík
nezamestnanosti v núdzovej situácii
C. systém registrovanej nezamestnanosti Únie

Otázka č. 2
Ktorá kríza viedla k spusteniu nástroja SURE? A na ktoré hlavné oblasti sa
tento nástroj zameriava?
1. pandémia koronavírusu
2. ochrana pracovných miest, udržiavanie zamestnania ľudí,
pokrytie nákladov na režimy skráteného pracovného času

Otázka č. 3
Ktoré tri krajiny získali ako prvé platby v rámci nástroja SURE?
A. Španielsko, Taliansko a Poľsko
B. Francúzsko, Portugalsko a Slovinsko
C. Grécko, Slovensko a Nemecko

28
11. 11. 2020

Spustenie
nového programu pre spotrebiteľov
Otázka č. 1
Akým spôsobom posilní nový program pre spotrebiteľov postavenie spotrebiteľov,
aby zohrávali aktívnu úlohu pri zelenej transformácii? Vieš uviesť príklad?


Možné odpovede: 1. zabezpečí, aby mali spotrebitelia na trhu EÚ
k dispozícii udržateľné výrobky a aby mali lepšie informácie na
uskutočňovanie
informovaných
rozhodnutí;
2. poskytne
spotrebiteľom lepšie informácie o udržateľnosti výrobkov;
3. ochranou spotrebiteľov voči určitým praktikám, ako je
environmentálne
klamlivá
reklama
alebo
predčasné
zastarávanie;
4. podporou
opravy
a udržateľnejších
a „obehovejších“ výrobkov; 5. podnieti podniky, aby podporovali
udržateľnú spotrebu.

Otázka č. 2
Výdavky spotrebiteľov opisujú celkovú sumu peňazí, ktorú jednotlivci použijú na
konečné výrobky a služby. Aký podiel HDP EÚ predstavujú výdavky spotrebiteľov?
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

Otázka č. 3
EÚ posilňuje postavenie spotrebiteľov, aby zohrávali aktívnu úlohu pri zelenej
transformácii, napríklad výberom udržateľnejších výrobkov. Jedným z opatrení EÚ
je ochrana spotrebiteľov voči praktikám environmentálne klamlivej reklamy. Čo
označuje pojem „environmentálne klamlivá reklama“?
A. chemikálie používané spoločnosťami pri výrobe textílií
B. prax, v rámci ktorej spoločnosti vytvárajú falošný dojem
o vplyvoch alebo výhodách ich výrobkov, pokiaľ ide o životné
prostredie
C. prax spoločností bezodplatne poskytovať plastové darčeky

29
11. 11. 2020

Položenie základov európskej
zdravotnej únie
Otázka č. 1
EÚ plánuje ako súčasť budovania európskej zdravotnej únie posilniť
pripravenosť a reakciu na krízy dvoch kľúčových agentúr v tejto oblasti.
Ktorých?
A. Európsku obrannú agentúru a Európsku chemickú agentúru
B. Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu
a kontrolu chorôb
C. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Agentúru EÚ pre
kybernetickú bezpečnosť

Otázka č. 2
Kľúčovou súčasťou európskej zdravotnej únie je európsky plán na boj proti
rakovine. Vieš vysvetliť, v čom spočíva?


Cieľom európskeho plánu na boj proti rakovine je prevencia
rakoviny a zabezpečenie, aby onkologickí pacienti, vyliečení
pacienti, ich rodiny a opatrovatelia mali vysokú kvalitu života.

Otázka č. 3
V ktorej krajine EÚ sídli Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
(ECDC)?
A. Belgicko
B. Švédsko
C. Poľsko

30
12. 11. 2020

Predstavenie historicky prvej
stratégie EÚ pre rovnosť LGBTIQ osôb
Otázka č. 1
Európska komisia zintenzívnila svoje úsilie na podporu Únie rovnosti pre
všetkých prijatím historicky prvej stratégie EÚ pre rovnosť LGBTIQ osôb.
V stratégii sa stanovuje niekoľko kľúčových cieľov rozdelených do štyroch
pilierov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2025. Spomenieš si, na čo sa tieto
piliere vzťahujú? Vieš uviesť oblasť, v ktorej je potrebné konať viac?


Možné odpovede: 1. boj proti diskriminácii LGBTIQ osôb;
2. zabezpečenie ich bezpečnosti; 3. budovanie inkluzívnych
spoločností; 4. vedúca úloha pri presadzovaní výzvy za
rovnosť LGBTIQ osôb na celom svete.

Otázka č. 2
Ako by sa dala charakterizovať „dúhová rodina“?


Dúhová rodina je rodina s jedným alebo viacerými LGBTIQ
členmi alebo rodina, v ktorej sú rodičia LGBTIQ osobami.
Vzhľadom na rozdielnu právnu úpravu v jednotlivých
členských štátoch nemusia byť rodinné vzťahy v rámci
dúhových rodín pri prekračovaní vnútorných hraníc EÚ vždy
uznané. Komisia navrhne legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa
vzájomného uznávania rodičovstva a preskúma možné
opatrenia na podporu vzájomného uznávania partnerstiev
osôb rovnakého pohlavia medzi členskými štátmi.

Otázka č. 3
Koľko percent LGBTIQ osôb sa cítilo v roku 2019 diskriminovaných?
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %

31
25. 11. 2020

Predstavenie akčného plánu pre
rodovú rovnosť
Otázka č. 1
EÚ predložila prostredníctvom svojej vonkajšej činnosti ambiciózne plány na
podporu rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien. Ženy a dievčatá sú
kľúčovými aktérmi rozvoja a zmeny. Mnohé moderné výzvy pritom na ne majú
neprimeraný vplyv. Aký podiel majú ženy v rámci obyvateľstva, ktoré bolo
vysídlené v dôsledku zmeny klímy?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

Otázka č. 2
V čom spočíva Pekinská deklarácia?


Pekinská deklarácia a akčná platforma, ktoré boli jednohlasne
prijaté 189 krajinami v roku 1995, sa považujú za
najrozsiahlejší globálny politický rámec práv žien.

Otázka č. 3
Aký percentuálny podiel všetkých nových vonkajších činností v rámci akčného
plánu EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2021 – 2025 prispeje v roku 2025
k rodovej rovnosti a podpore posilnenia postavenia žien?
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %

32
2. 12. 2020

Navrhnutie novej transatlantickej
agendy pre globálnu spoluprácu
Otázka č. 1
Nová transatlantická agenda pre globálnu spoluprácu sa zameriava na štyri
oblasti. Vieš uviesť jednu z nich?


Možné odpovede: 1. reakcia na situácie v oblasti zdravia;
2. ekologické líderstvo; 3. obchod a technológie; 4. globálne
opatrenia a bezpečnosť.

Otázka

č. 2

Aký druh rady pre spoluprácu založili EÚ a Spojené štáty v roku 2021 na
základe tejto agendy?
A. Radu pre obranu a bezpečnosť
B. Radu pre obchod a technológie
C. Radu pre pripravenosť na krízy

Otázka č. 3
Celkové investície Spojených štátov v EÚ presahujú úroveň investícií v celej
Ázii. Koľkonásobne?
A. dvojnásobne
B. trojnásobne
C. štvornásobne
* Celkové investície Spojených štátov v EÚ trojnásobne presahujú ich
investície v celej Ázii. Hodnota investícií EÚ v Spojených štátoch je približne
osemkrát vyššia ako jej súhrnné investície v Indii a Číne.

33
3. 12. 2020

Predstavenie
akčného plánu pre európsku
demokraciu
Otázka č. 1
Aké sú hlavné opatrenia akčného plánu pre európsku demokraciu?
A. spravodlivé voľby, slobodné médiá a boj proti dezinformáciám
B. nabádanie ľudí, aby sa zúčastňovali na tvorbe politík a hlasovali vo
voľbách
C. posilňovanie demokracie na miestnej úrovni

Otázka č. 2
Aké návrhy týkajúce sa slobodných a spravodlivých volieb sú súčasťou
akčného plánu pre európsku demokraciu? Vieš uviesť príklad?


Možné odpovede: 1. nové pravidlá v oblasti politickej reklamy;
2. revízia existujúcich pravidiel financovania európskych
politických strán; 3. vytvorenie nového mechanizmu EÚ pre
volebnú odolnosť na boj proti hrozbám pre volebný proces;
4. podpora rešpektu vo verejnej diskusií a boj proti
nenávistným prejavom na internete.

Otázka č. 3
Súčasťou akčného plánu pre európsku demokraciu je lepšia ochrana novinárov
a obhajcov ľudských práv. Koľko fyzických a právnych útokov voči novinárom
a pracovníkom médií v 24 členských štátoch EÚ bolo v roku 2021 oznámených
v rámci projektu rýchla reakcia v oblasti mediálnej slobody?
A. 147
B. 439
C. 651

34
15. 12. 2020

Predstavenie
aktu o digitálnych službách a aktu
o digitálnych trhoch
Otázka č. 1
Vymenuj niektoré z nových pravidiel zavedených aktom o digitálnych
službách.









Možné odpovede:
Opatrenia na boj proti nezákonnému online obsahu vrátane
nezákonného tovaru a služieb.
Nové pravidlá na sledovanie predajcov na online trhoviskách, ktoré
majú pomôcť vybudovať dôveru a ľahšie odhaľovať podvodníkov.
Podmienky platforiem, ktoré sú zreteľné, zrozumiteľné
a transparentné pre všetkých a ktorých uplatňovanie nie je svojvoľné.
Používatelia majú právo na sťažnosť a nápravu voči rozhodnutiam
o moderovaní obsahu.
Úplná ochrana základných ľudských práv na internete vrátane slobody
slova.
Platformy musia zmierňovať riziká, ako sú dezinformácie alebo
manipulácia s voľbami, kybernetické násilie páchané na ženách alebo
poškodzovanie maloletých osôb na internete.
Zákaz cielenej reklamy profilujúcej deti alebo založenej na osobitných
kategóriách osobných údajov, ako je etnicita, politické názory alebo
sexuálna orientácia, ako aj zákaz používania tzv. temných vzorcov.
Nové ustanovenia, ktoré majú výskumníkom umožniť prístup k údajom
z kľúčových platforiem, aby mohli preskúmať, ako platformy fungujú
a ako sa vyvíjajú riziká online.

34

Otázka č. 2
Chráni Charta základných práv EÚ osobné údaje používateľov internetu?
A. Áno, ale nie je to v nej konkrétne stanovené.
B. Áno, v článku 8 charty sa stanovuje, že každý má právo na
ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
C. Nie, Chartu je potrebné aktualizovať, aby zahŕňala úplnú ochranu
osobných údajov.

Otázka č. 3
Čo rozumieme pod pojmom strážca prístupu?
A. Platformy, ktoré majú výrazný vplyv na vnútorný trh a slúžia
ako dôležitá vstupná brána pre komerčných používateľov
v prístupe k ich koncovým používateľom.
B. Platformy, ktoré preverujú dodržiavanie všeobecného nariadenia
o ochrane údajov iných spoločností pôsobiacich na internete.
C. Spoločnosti, ktoré majú osobitné znalosti v danej oblasti.

35
21. 12. 2020

Komisia schvaľuje
prvú bezpečnú a účinnú vakcínu proti
ochoreniu COVID-19
Otázka č. 1
Aký názov má spoločnosť, ktorá vyvinula prvú očkovaciu látku proti COVID-19
schválenú Komisiou na používanie v EÚ?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

Otázka č. 2
Očkovanie pomáha imunite človeka prekonať bežné ochorenie, ktorému môže
byť vystavený. Vieš uviesť jednu z chorôb, proti ktorým nás očkovacie látky
chránia?


Možné odpovede: 1. hepatitída B; 2. infekcia ľudským
papilomavírusom (HPV); 3. chrípka; 4. osýpky, mumps
a rubeola; 5. detská obrna; 6. tetanus; 7. tuberkulóza.

Otázka č. 3
Koľko percent dospelých občanov EÚ bolo od začiatku očkovania
zaočkovaných počas prvého roka?
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %

36
27. 12. 2020

Prví Európania
sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID19
Bol si zaočkovaný. Môžeš znova hádzať
kockou.

37
1. 1. 2021

2021 – Európsky rok
železníc
Otázka č. 1
Európskym rokom železníc sa zdôraznili prednosti železníc ako udržateľného,
inteligentného a bezpečného spôsobu dopravy. Železnice sú jednou
z najudržateľnejších foriem osobnej a nákladnej dopravy. Približne aký podiel
emisií skleníkových plynov v EÚ súvisiacich s dopravou vytvára železničná
doprava?
A. 10 %
B. 5 %
C. menej ako 0,5 %

Otázka č. 2
V rámci Európskeho roka železníc uskutočnil špeciálny vlak EÚ, Connecting
Europe Express, v období od 2. septembra do 7. októbra 2021 cestu naprieč
kontinentom. V koľkých krajinách mal tento vlak zastávku?
A. v 20 krajinách
B. v 26 krajinách
C. v 27 krajinách

Otázka č. 3
Z koľkých vlakov s rozchodom koľaje pozostával vlak Connecting Europe
Express?
A. Z troch rôznych vlakov s rozchodom koľaje, ktoré prevádzkujú
železničné spoločnosti z rôznych členských štátov EÚ.
B. Zo štyroch rôznych vlakov s rozchodom koľaje, ktoré prevádzkujú
spoločnosti z EÚ a zo Švajčiarska.
C. Z jedného vlaku s rozchodom koľaje z každého členského štátu.

38
18. 1. 2021

Komisia začína fázu koncipovania
nového európskeho Bauhausu
Otázka č. 1
Aký význam nesie pojem Bauhaus?
A. japonské slovo pre „udržateľnosť“
B. grécky myšlienkový prúd, ktorý označuje druh hospodárstva
a spoločnosti, ktorý pretrváva a možno ho uplatniť na celosvetovej
škále
C. nemecká umelecká škola, ktorá pôsobila v rokoch 1919 až
1933
* Nový európsky Bauhaus je inšpirovaný rovnomennou umeleckou školou,
ktorú v roku 1919 založil Walter Gropius v Nemecku na základe
experimentálnych zásad funkcionalizmu a materiálovej pravdy. Myšlienky
školy po jej zatvorení nacistickým režimom v roku 1933 šírili jej študenti
a zamestnanci vrátane Kandinského, Kleeho, Feiningera, Moholy Nagya
a Mies van der Roheho.

Otázka č. 2
Aké sú tri hlavné hodnoty prúdu nový európsky Bauhaus?
A. udržateľnosť, estetika a inklúzia
B. udržateľnosť, začlenenie a rozmanitosť
C. rešpekt, pokrok a inklúzia

Otázka č. 3
S ktorou prioritou Európskej komisie sa hnutie nový európsky Bauhaus spája
najviac?
A. Európa pripravená na digitálny vek
B. Európska zelená dohoda
C. Podpora európskeho spôsobu života
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9. 2. 2021

Návrh nového
programu pre Stredozemie
Otázka č. 1
Cieľom nového programu pre Stredozemie je opätovne uzavrieť a posilniť
strategické partnerstvo medzi EÚ a južným susedstvom. Vieš vymenovať
aspoň jednu z krajín, ktoré patria do južného susedstva?


Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko,
Palestína*, Sýria a Tunisko.
* Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú
ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov k tejto otázke.

Otázka

č. 2

Aká suma sa vyčlenila na vykonávanie nového programu pre Stredozemie na
roky 2021 – 2027?
A. do 15 miliárd EUR
B. do 26 miliárd EUR
C. do 30 miliárd EUR

Otázka č. 3
Aký názov má vyhlásenie podpísané v roku 1995, ktorým sa založilo
partnerstvo medzi jeho signatármi z EÚ a krajín južného Stredozemia?
A. Barcelonské vyhlásenie
B. Káhirské vyhlásenie
C. Bejrútske vyhlásenie

40
17. 2. 2021

Komisia navrhuje vytvorenie
inkubátora HERA
Otázka č. 1
Čo znamená skratka HERA?
A. Úrad EÚ pre zdravotnú evidenciu a výskum
B. Úrad EÚ pre výdavky a reguláciu v oblasti zdravia
C. Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné
situácie

Otázka č. 2
HERA má dva režimy prevádzky. O ktoré ide?
A. fáza pripravenosti a krízová fáza
B. analytická fáza a fáza činnosti
C. fáza predvídania a operačná fáza

Otázka č. 3
Akú výšku má prvotne vyčlenený rozpočet na inkubátor HERA?
A. 6 miliárd EUR zo súčasného viacročného finančného rámca na
roky 2022 – 2027, z ktorého časť predstavuje navýšenie
prostriedkov z nástroja NextGenerationEU.
B. 9 miliárd EUR zo súčasného viacročného finančného rámca na roky
2022 – 2027, z ktorého časť predstavuje navýšenie prostriedkov
z nástroja NextGenerationEU.
C. 3,5 miliardy EUR zo súčasného viacročného finančného rámca na roky
2022 – 2027, pričom celý podiel predstavuje navýšenie prostriedkov
z nástroja NextGenerationEU.
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3. 3. 2021

Predstavenie stratégie v oblasti práv
osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2021 – 2030
Otázka č. 1
Ktorý dohovor o ľudských právach bol prvým, ku ktorému sa EÚ pripojila?
A. Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve
B. Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so
zdravotným postihnutím
C. Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa

Otázka č. 2
Koľko percent ľudí so zdravotným postihnutím v EÚ je zamestnaných?
A. 60,1 %
B. 55 %
C. 50,8 %

Otázka č. 3
Existuje preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý umožňuje
vzájomné uznávanie postavenia osoby so zdravotným postihnutím vo
všetkých členských štátoch EÚ?
A. Áno.
B. Nie.
C. Zatiaľ nie. Komisia na konci roka 2023 predloží návrh na
základe pilotnej štúdie, ktorá sa uskutočnila v ôsmich
členských štátoch.
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4. 3. 2021

Predstavenie akčného plánu na
realizáciu Európskeho piliera
sociálnych práv
Otázka č. 1
Koľko kľúčových zásad a práv sa stanovuje v Európskom pilieri sociálnych
práv?
A. 18
B. 20
C. 25

Otázka č. 2
Ktorý z troch uvedených ambicióznych cieľov Únie nie je stanovený
v Európskom pilieri sociálnych práv Európskej komisie?
A. Do roku 2030 by malo byť zamestnaných aspoň 78 % obyvateľstva
vo veku 20 až 64 rokov.
B. Do roku 2030 bude vykonávať vedúce funkcie aspoň 60 %
všetkých dospelých.
C. Do roku 2030 by sa malo každoročne zúčastňovať na odbornej
príprave aspoň 60 % všetkých dospelých.

Otázka č. 3
Koľko členských štátov predložilo svoje národné ciele, aby tak prispeli
k hlavným sociálnym cieľom EÚ?
A. 18
B. 23
C. 27

43
9. 3. 2021

Predstavenie
digitálnych cieľov EÚ do roku 2030
Otázka č. 1
Aký podiel Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by sa mal vyčleniť na
digitálnu transformáciu v každej krajine EÚ?
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

Otázka č. 2
Ktorá z uvedených možností je cieľom do roka 2030 v rámci programu Cesta
k digitálnemu desaťročiu?
A. Osobný počítač má v domácnosti 90 % občanov.
B. Tri štvrtiny obyvateľstva používa aspoň raz týždenne internet.
C. Základné digitálne zručnosti má aspoň 80 % občanov.

Otázka č. 3
Aký populárny názov majú startupy v hodnote viac ako 1 miliarda USD?
A. jednorožci
B. raketové startupy
C. gepardi

44
24. 3. 2021

Zavedenie
Európskej záruky pre deti
Otázka č. 1
Ktorá zásada Európskeho piliera sociálnych práv sa týka Európskej záruky pre
deti?
A. zásada č. 16: starostlivosť o zdravie
B. zásada č. 11: starostlivosť o deti a podpora detí
C. zásada č. 20: prístup k základným službám

Otázka č. 2
Ako dlho členským štátom trvalo, kým prijali Európsku záruku pre deti?
A. celý rok
B. pol roka
C. menej ako tri mesiace

Otázka č. 3
V rámci Európskej záruky pre deti sa členským štátom odporúča, aby deťom
v núdzi zabezpečili bezplatný a účinný prístup k: (uveď jednu oblasť)
A.
B.
C.
D.

vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve;
vzdelávaniu a školským aktivitám;
aspoň jednému zdravému jedlu v každý školský deň;
zdravotnej starostlivosti.

45
25. 3. 2021

Predstavenie
akčného plánu rozvoja ekologickej
výroby
Otázka č. 1
Čo znamená skratka SPP?
A. Chorvátske združenie na ochranu opeľovačov
B. Spoločná poľnohospodárska politika
C. Pakt v oblasti klímy a poľnohospodárstva

Otázka č. 2
Čo je to ekologické poľnohospodárstvo?


Ekologické poľnohospodárstvo je poľnohospodárska metóda,
ktorej cieľom je vyrábať potraviny pomocou prírodných látok
a procesov.

Otázka č. 3
Aký vzhľad má logo, ktorým sa označuje ekologická poľnohospodárska výroba
v EÚ?
A. ružové jablko
B. žltý kvet
C. zelený list
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14. 4. 2021

Predstavenie stratégie EÚ na boj proti
organizovanej trestnej činnosti
a stratégie boja proti obchodovaniu
s ľuďmi
Otázka č. 1
V stratégii EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti sa stanovili nástroje
a opatrenia s cieľom narušiť cezhraničné obchodné modely a štruktúry
zločineckých organizácií pôsobiacich online aj offline. Dokážeš uviesť oblasť,
v ktorej sa tak koná?
 Možné
odpovede:
1. posilnenie
spolupráce
orgánov
presadzovania
práva
a súdnych
orgánov;
2. účinnejšie
vyšetrovania s cieľom narušiť štruktúry organizovanej trestnej
činnosti; 3. zabezpečenie, aby sa trestná činnosť nevyplácala;
4. príprava orgánov presadzovania práva a justície na digitálny
vek.

Otázka č. 2
Obchodovanie s ľuďmi predstavuje v EÚ napriek pokroku, ktorý sa dosiahol
v posledných rokoch, aj naďalej vážnu hrozbu. Obeťami sú najmä ženy a dievčatá,
s ktorými sa obchoduje na účely sexuálneho vykorisťovania. Približne aký podiel
obetí tvoria ženy a dievčatá?
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

Otázka č. 3
Vieš uviesť jeden z hlavných nezákonných trhov v Európe?
 Možné odpovede: 1. obchod s nelegálnymi drogami;
2. obchodovanie
s ľuďmi;
3. prevádzačstvo
migrantov;
4. podvody, trestné činy proti životnému prostrediu; 5. obchod s
nelegálnymi strelnými zbraňami; 6. obchod s nelegálnymi
tabakovými výrobkami; 7. činnosti v oblasti počítačovej
kriminality; 8. organizovaná majetková trestná činnosť.
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15. 4. 2021

Ukončenie rokovaní o novej dohode
medzi EÚ a štátmi AKT
Otázka č. 1
Akým iným názvom sa označuje uzatvorená dohoda o partnerstve medzi EÚ
a africkými, karibskými a tichomorskými krajinami (krajinami AKT)?
A. Dohoda „nasledujúca po Dohode z Cotonou“
B. Dohoda o strategickom partnerstve s krajinami AKT
C. Dohovor z Lomé

Otázka

č. 2

Koľko krajín tvorí Organizáciu afrických, karibských a tichomorských štátov
(Organizáciu OAKTŠ)?
A. 69 afrických, karibských a tichomorských krajín
B. 79 afrických, karibských a tichomorských krajín
C. 89 afrických, karibských a tichomorských krajín

Otázka č. 3
Uveď jednu zo šiestich kľúčových prioritných oblastí, na ktorých sa bude
zakladať dohoda o partnerstve dojednaná medzi EÚ a krajinami AKT.







Možné odpovede:
ľudské práva, demokracia a správa vecí verejných v spoločnostiach
zameraných na ľudí a založených na právach;
mier a bezpečnosť;
ľudský a sociálny rozvoj;
udržateľnosť životného prostredia a zmena klímy;
inkluzívny udržateľný hospodársky rast a rozvoj;
migrácia a mobilita.
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21. 4. 2021

Návrh nových pravidiel
a opatrení v záujme excelentnosti
a dôvery v umelú inteligenciu
Otázka č. 1
Ktorý z týchto troch projektov v oblasti umelej inteligencie nebol financovaný
zo strany EÚ?
A. neurologická rehabilitácia na pomoc pri rekonvalescencii pacientov
s ochorením COVID-19, ktorí si vyžadovali intenzívnu starostlivosť
B. projekt Predict Housing Price
C. online nástroje na overovanie faktov a vyvracanie falošných správ

Otázka č. 2
Aká je výška finančných prostriedkov, ktoré Európska komisia plánuje
každoročne vynaložiť na umelú inteligenciu v rámci svojich programov
Digitálna Európa a Horizont Európa?
A. 0,5 miliardy EUR ročne
B. 800 miliónov EUR ročne
C. 1 miliarda EUR ročne

Otázka č. 3
Aký podiel priemyselných robotov a robotov poskytujúcich osobné služby sa
vyrába v Európe?
A. najmenej 50 %
B. najmenej 25 %
C. najmenej 15 %

49
5. 5. 2021

Predstavenie aktualizovanej
priemyselnej stratégie EÚ
Otázka č. 1
Ktoré dve transformácie sú známe pod pojmom dvojaká transformácia?
A. sociálna a politická
B. zelená a digitálna
C. digitálna a hospodárska

Otázka č. 2
Vieš uviesť jednu z oblastí, v ktorých má EÚ strategické závislosti?


Možné odpovede: 1. vzácne zeminy a horčík; 2. chemikálie;
3. solárne panely; 4. IT softvér pre cloud a edge;
5. kybernetická bezpečnosť.

Otázka č. 3
EÚ je vo veľkej miere závislá od zahraničných dodávateľov v prípade najmenej
137 výrobkov. Viac ako polovica týchto závislostí od výrobkov má svoj pôvod
v troch krajinách. Uveď jednu z nich.


Čína, Vietnam a Brazília

50
9. 5. 2021

Slávnostné otvorenie Konferencie
o budúcnosti Európy
Otázka č. 1
Ukončila Konferencia o budúcnosti Európy svoju činnosť?
A. Áno. Správa o záverečných výsledkoch konferencie vrátane 49
návrhov bola predložená 9. mája 2022.
B. Nie. Správa o záverečných výsledkoch konferencie vrátane 50
návrhov bude predložená 9. mája 2023.
C. Lehota na predloženie správy o záverečných výsledkoch konferencie
zatiaľ nebola stanovená.

Otázka č. 2
Ktoré inštitúcie EÚ nadviažu na návrhy, ktoré občania formulovali
o budúcnosti Európy?


Európsky parlament, Rada a Európska komisia.

Otázka č. 3
Aké motto má správa o výsledkoch Konferencie o budúcnosti Európy?
A. Európa, po ktorej všetci túžime
B. Budúcnosť máte vo svojich rukách
C. Nech žije Európa!

51
12. 5. 2021

Prijatie akčného plánu EÚ, ako
dosiahnuť nulové znečistenie
ovzdušia, vody a pôdy
Otázka č. 1
Čo znamená „nulové znečistenie“?


V Európskej zelenej dohode sa stanovil cieľ dosiahnuť nulové
znečistenie do roku 2050, aby sme všetci mohli žiť
v netoxickom prostredí. Ak sa nám to má podariť, musíme
zaručiť zníženie miery znečisťovania na úrovne, ktoré by už
nemali byť škodlivé pre zdravie a prírodné ekosystémy,
a neprekračovať hranice toho, čo naša planéta dokáže uniesť.
To znamená „nulové znečistenie“.

Otázka č. 2
O aký objem musíme znížiť vypúšťanie odpadu do mora, aby sa zlepšila kvalita
vody do roku 2030?
A. o 20 %
B. o 50 %
C. o 80 %

Otázka č. 3
Ako môžeme znížiť znečisťovanie z výroby a spotreby? Uveď jednu činnosť.


Možné
odpovede:
1. znížiť
mieru
znečisťovania
z priemyselných zariadení; 2. znížiť mieru znečisťovania
z poľnohospodárstva; 3. podporovať najmenej znečisťujúce
možnosti pre spotrebiteľov; 4. zabezpečiť, aby boli chemikálie,
materiály a výrobky čo najbezpečnejšie a najudržateľnejšie,
a to už v štádiu návrhu i počas ich životného cyklu; 5. stanoviť
správnu cenu za znečisťovanie a vytvárať stimuly pre
alternatívy.
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17. 5. 2021

Predstavenie nového prístupu
k udržateľnému modrému
hospodárstvu
Otázka č. 1
Koľko pracovných miest tvorí európske modré hospodárstvo (všetky odvetvia
a sektory súvisiace s oceánmi, moriami a pobrežiami)?
A. 4,5 milióna
B. 6,5 milióna
C. 8 miliónov

Otázka č. 2
Aký podiel našich vodných zdrojov sa nachádza v oceánoch?
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

Otázka č. 3
Koľko ton plastu sa každoročne dostane do európskych morí?
A. približne 27 000 ton
B. približne 15 000 ton
C. približne 7 000 ton

53
18. 5. 2021

Prijatie oznámenia o zdaňovaní
podnikov v 21. storočí
Otázka č. 1
Aký podiel celkových daňových príjmov v EÚ27 tvoria dane z práce?
A. viac ako 25 %
B. viac ako 50 %
C. viac ako 65 %
* Rozpočty členských štátov sú vo veľkej miere závislé od dane z práce
vrátane sociálnych príspevkov, ktoré predstavujú viac ako 50 % celkových
daňových príjmov v EÚ27.

Otázka č. 2
OECD je organizácia, ktorá vedie medzinárodnú daňovú reformu. Čo znamená
skratka OECD?
A. Organizácia pre európsku koordináciu deficitu
B. Organizácia pre európske úvery a pohľadávky
C. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Otázka č. 3
Čo je to schránková spoločnosť?
A. spoločnosť, ktorá má len jedného člena ako výhradného akcionára
B. spoločnosť s nedostatočnou alebo minimálnou prítomnosťou
(bez kancelárie alebo zamestnancov) a nedostatočnou
skutočnou hospodárskou činnosťou
C. spoločnosť zriadená na charitatívne účely
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1. 6. 2021

Začiatok činnosti Európskej
prokuratúry
Otázka č. 1
Kde sídli ústredie Európskej prokuratúry?
A. v Ríme
B. v Amsterdame
C. v Luxemburgu

Otázka č. 2
Približne koľko oznámení o trestných činoch spracovala prokuratúra počas
prvého roka svojho pôsobenia?
A. viac ako 1 000
B. viac ako 4 000
C. viac ako 7 000
Presný počet je 4 006.

Otázka č. 3
Z ktorej krajiny EÚ pochádza Laura Codruța Kövesiová, ktorá zastáva post
hlavnej európskej prokurátorky?
A. Poľsko
B. Bulharsko
C. Rumunsko

55
2. 6. 2021

Predstavenie novej schengenskej
stratégie
Otázka č. 1
Koľko krajín patrí medzi členov schengenského priestoru?
A. 23
B. 26
C. 28

Otázka č. 2
Ktoré krajiny mimo EÚ sú členmi schengenského priestoru?


Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Otázka č. 3
Ktoré krajiny EÚ v súčasnosti nie sú členmi schengenského priestoru?


Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Cyprus a Írsko.
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3. 6. 2021

Návrh rámca dôveryhodnej
a bezpečnej európskej digitálnej
identity
Otázka č. 1
Kto bude môcť používať európsku digitálnu identitu?
A. len občania EÚ a obchodné spoločnosti usídlené v EÚ
B. len občania zo všetkých 26 krajín, ktoré patria do schengenského
priestoru
C. všetci občania EÚ, osoby s trvalým pobytom na jej území
a podniky v EÚ, ktorí majú záujem o jej používanie

Otázka č. 2
Podľa návrhu európskej digitálnej identity krajiny EÚ poskytnú občanom
a podnikom digitálne peňaženky, ktoré im umožnia digitálne sa identifikovať,
ako aj uchovávať a spravovať údaje o totožnosti a úradné doklady
v elektronickom formáte. Vieš uviesť aj iné využitie digitálnej peňaženky?


Možné odpovede: 1. prístup k bankovému účtu; 2. požiadanie o
pôžičku; 3. podanie daňového priznania; 4. zápis na univerzitu;
5. preukázanie veku; 6. prenájom auta; 7. registrácia osoby
ako rezidenta v inej krajine EÚ; 8) zakúpenie SIM karty; 9)
vybavenie preukazu na verejnú dopravu atď.

Otázka č. 3
Komisia stanovila viacero cieľov na dosiahnutie digitálnej transformácie do
roku 2030. Aký podiel občanov by mal dovtedy používať elektronickú
identifikáciu (eID)?
A) 70 % občanov EÚ
B) 75 % občanov EÚ
C) 80 % občanov EÚ
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1. 7. 2021

Začína platiť digitálny COVID preukaz
EÚ
Otázka č. 1
Čo môžeš preukázať svojím digitálnym COVID preukazom?


Digitálny COVID preukaz EÚ je digitálny dôkaz o tom, že osoba,
na ktorú je vystavený, 1. je zaočkovaná proti ochoreniu
COVID-19; 2. má negatívny výsledok testu alebo 3. ochorenie
COVID-19 prekonala.

Otázka č. 2
Vieš uviesť jednu z kľúčových čŕt digitálneho COVID preukazu?


Možné odpovede: 1. má digitálnu a/alebo papierovú podobu; 2.
obsahuje QR kód; 3. je bezplatný; 4. platí vo všetkých krajinách
EÚ; 5. je vystavený v štátnom jazyku a v angličtine.

Otázka č. 3
Koľko krajín mimo EÚ sa doteraz pridalo k systému digitálneho COVID
preukazu EÚ?
A. 37 krajín mimo EÚ
B. 42 krajín mimo EÚ
C. 48 krajín mimo EÚ
* Do konca júla 2022 sa do systému zapojilo 48 krajín mimo EÚ. COVID
preukazy vydané v daných krajinách (a na ich územiach) sú akceptované v EÚ
za rovnakých podmienok ako digitálny COVID preukaz EÚ. Rovnako sa
v týchto 48 krajinách akceptuje digitálny COVID preukaz EÚ.
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14. 7. 2021

Prijatie balíka Fit For 55
Otázka č. 1
Čo znamená číslo 55 v názve „Fit for 55“?


55 %. Predstavuje to cieľovú hodnotu, o ktorú sa majú do roku
2030 znížiť čisté emisie skleníkových plynov v porovnaní
s úrovňami z roku 1990.

Otázka č. 2
Ak chceme dosiahnuť naše klimatické ciele, musíme nasmerovať dopravu na
cestu nulových emisií. O aký objem musíme znížiť emisie z dopravy?
A) Do roku 2050 budeme klimaticky neutrálni, len ak znížime
emisie z dopravy o 90 %.
B) Do roku 2055 budeme klimaticky neutrálni, len ak znížime emisie
z dopravy o 95 %.
C) Do roku 2030 budeme klimaticky neutrálni, len ak znížime emisie
z dopravy o 75 %.

Otázka č. 3
Približne koľko nových elektrických vozidiel (výlučne elektrických vozidiel
a hybridných elektrických vozidiel s možnosťou pripojenia na elektrickú sieť)
bolo v roku 2020 zaregistrovaných v Európskej únii?
A. 1 milión
B. 1,5 milióna
C. 1,8 milióna
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16. 7. 2021

Predstavenie stratégie EÚ pre lesy
Otázka č. 1
Aký podiel na rozlohe EÚ majú lesy?
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
* 43,5 % (takmer 182 miliónov hektárov) územia EÚ tvoria lesy a iné lesné
plochy.

Otázka č. 2
Koľko dodatočných stromov sme sa zaviazali vysadiť v EÚ do roku 2030?
A) 1 miliardu
B) 2,5 miliardy
C) 3 miliardu

Otázka č. 3
Bioenergia na báze dreva je v súčasnosti hlavným zdrojom energie
z obnoviteľných zdrojov. Aký podiel energie z obnoviteľných zdrojov
predstavuje?
A) tvorí 50 % energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ
B) tvorí 60 % energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ
C) tvorí 75 % energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ
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23. 9. 2021

Návrh na používanie jednotnej
nabíjačky
elektronických zariadení
Otázka č. 1
Komisia navrhla harmonizované nabíjacie rozhranie elektronických zariadení.
Ktoré rozhranie by sa malo stať týmto jednotným rozhraním?


USB-C

Otázka č. 2
Aký objem odpadu z elektrických a elektronických zariadení každoročne
vytvárajú vyhodené a nepoužité nabíjačky?
A. 11 000 ton
B. 15 000 ton
C. 20 000 ton

Otázka č. 3
Koľko nabíjačiek mobilných telefónov v priemere vlastnia spotrebitelia?


Tri
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29. 9. 2021

Prijatie oznámenia o európskych
misiách
Otázka č. 1
Misie EÚ sú novým, ambicióznym nástrojom na riešenie niektorých našich
hlavných výziev. Stanovujú sa v nich jasné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť
v konkrétnom časovom rámci. Výsledky budú prinášať prostredníctvom novej
úlohy pre výskum a inovácie, a to v kombinácii s novými formami riadenia
a spolupráce. V ktorom z programov EÚ sú zakotvené najviac?
A. Nástroj na prepájanie Európy
B. Horizont Európa, program EÚ pre výskum a inováciu
C. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Otázka č. 2
Jednou z európskych misií je Boj proti rakovine: uskutočniteľná misia. Komisia
má za cieľ zlepšiť životy viac ako 3 miliónov ľudí prostredníctvom prevencie,
liečby a riešení pre dlhší a lepší život. Dokedy chce Komisia dosiahnuť tento
cieľ?


Do roku 2030.

Otázka č. 3
Mestá zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku
2050, keďže vytvárajú viac ako 70 % svetových emisií CO2. Koľko miest sa
podporí prostredníctvom misie EÚ, aby dosiahli do roku 2030 klimatickú
neutralitu?
A. 50 miest
B. 78 miest
C. 100 miest
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5. 10. 2021

Predstavenie historicky prvej
stratégie EÚ pre boj proti
antisemitizmu

Otázka č. 1
Odkedy má Komisia koordinátora pre boj proti antisemitizmu a podporu
židovského života?
A. od roku 2005
B. od roku 2010
C. od roku 2015

Otázka č. 2
Aké slovo v hebrejskom jazyku označuje holokaust?
A. šalom
B. šoa
C. toda

Otázka č. 3
Aká je v súčasnosti približná veľkosť židovskej populácie v EÚ?
A. do 1,5 milióna
B. do 3 miliónov
C. do 4,5 milióna
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12. 10. 2021

Prvý emitovaný zelený dlhopis
Otázka č. 1
Aká je výška finančných prostriedkov, ktoré Komisia získala emitovaním
zelených dlhopisov?
A. Získala 10 miliárd EUR, ktoré sa majú použiť výlučne na dvojakú
transformáciu.
B. Získala 12 miliárd EUR, ktoré sa majú použiť výlučne na zelené
a udržateľné investície v celej EÚ.
C. Získala 15 miliárd EUR, ktoré sa majú použiť výlučne na podporu
súkromného sektora.

Otázka č. 2
Každý národný plán podpory obnovy a odolnosti musí mať finančné
prostriedky vyčlenené na zelenú transformáciu. Aký je minimálny podiel týchto
prostriedkov?
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
* Na zelenú transformáciu sa musí vyčleniť minimálne 37 % každého plánu
obnovy a odolnosti, pričom mnohé členské štáty sa snažia urobiť ešte viac.

Otázka č. 3
Akú výšku má rozpočet nástroja NextGenerationEU, ktorý je dočasným
nástrojom na oživenie obnovy EÚ?
A. viac ako 750 miliárd EUR
B. viac ako 800 miliárd EUR
C. viac ako 900 miliárd EUR
* Presná suma je 806,9 miliardy EUR.

64
13. 10. 2021

Predstavenie politiky EÚ
pre Arktídu
Otázka č. 1
Arktický región má pre EÚ kľúčový strategický význam vzhľadom na zmenu
klímy, suroviny, ktoré sa tu nachádzajú, ako aj jeho geostrategický vplyv. EÚ
prostredníctvom novej politiky navrhla viacero krokov na posilnenie svojho
pôsobenia v regióne. Vieš uviesť konkrétny príklad činností EÚ?


Možné odpovede: 1. riešenie ekologických, sociálnych,
hospodárskych
a politických
vplyvov
zmeny
klímy
a degradácie životného prostredia; 2. ochrana životného
prostredia a biodiverzity Arktídy; 3. riešenie emisií čierneho
uhlíka a znižovanie uhlíkovej a environmentálnej stopy
námornej dopravy; 4. podpora inkluzívneho a udržateľného
rozvoja arktických regiónov; 5. posilňovanie medzinárodnej
spolupráce.

Otázka
Ako sa volá pôvodné obyvateľstvo Arktídy?


Inuiti.

Otázka č. 3
Približne koľko ľudí žije na severe za polárnym kruhom?
A. 3,5 milióna
B. 4 milióny
C. 4,5 milióna

č. 2
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17. 11. 2021

Nariadenie o obmedzení podielu EÚ
na odlesňovaní a obmedzení prepravy
odpadu a nová stratégia EÚ pre pôdu
Otázka č. 1
Uveď jeden výrobok, na ktorý sa vzťahujú pravidlá EÚ týkajúce sa boja proti
odlesňovaniu?


Možné odpovede: 1. palmový olej; 2. hovädzie mäso; 3. sója; 4.
káva; 5. kakao; 6. drevo.

Otázka č. 2
EÚ vyviezla v roku 2020 do krajín mimo EÚ približne 32,7 milióna ton odpadu.
Ktorá krajina doviezla najväčší podiel z tohto odpadu?


Turecko, po ktorom nasleduje India, Spojené kráľovstvo
a Švajčiarsko.

Otázka č. 3
Aký podiel žijúcich organizmov sa nachádza v pôde?
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
* Pôda je životne dôležitý ekosystém, v ktorom žije viac ako štvrtina všetkých
živých organizmov na planéte.
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25. 11. 2021

Návrhy o transparentnosti a cielení
politickej reklamy a opatrenia, ako
zlepšiť schopnosť spoločností
získavať kapitál
Otázka č. 1
Tieto návrhy sú súčasťou širšieho balíka iniciatív zameraných na posilnenie
európskej demokracie, konkrétne…
A. akčného plánu pre európsku demokraciu (EDAP)
B. programu Komisie pre demokraciu (DCP)
C. pakt pre demokraciu a riadenie (DGP)

Otázka č. 2
Online platformy budú podľa tohto návrhu v záujme zvýšenia transparentnosti
a zodpovednosti za pôvod finančných prostriedkov a výdavkov v rámci
politickej reklamy politických strán a ich kandidátov musieť:
A. poskytovať
informácie
o politickej
príslušnosti
a o financovaní reklám.
B. poskytovať informácie o politickej príslušnosti a o financovaní reklám,
ale len vtedy, ak sa kampaň realizuje na vnútroštátnej úrovni.
C. poskytovať informácie o politickej príslušnosti a o financovaní reklám,
ale len vtedy, ak sa kampaň realizuje na úrovni EÚ.

Otázka č. 3
Kedy sú ďalšie voľby do Európskeho parlamentu?


V roku 2024.

67
1. 12. 2021

Spustenie iniciatívy Global Gateway
Otázka č. 1
Aký objem investícií sa má podľa očakávaní zmobilizovať v rámci iniciatívy
Global Gateway, ktorá je európskou stratégiou na posilnenie inteligentných,
čistých a bezpečných prepojení na celom svete?
A. 100 miliárd EUR
B. 200 miliárd EUR
C. 300 miliárd EUR
* V rámci iniciatívy Global Gateway sa zmobilizujú investície v hodnote až
300 miliárd EUR v záujme rozvoja globálnej infraštruktúry a podpory zelenej
a digitálnej transformácie na celom svete.

Otázka

č. 2

Prelomová iniciatíva pod africkým vedením s názvom Veľký zelený múr, ktorú
Africká únia spustila v roku 2007, má za cieľ obnoviť degradované krajinné
útvary a transformovať milióny životov v oblasti Sahel. Akú dĺžku bude mať
od pobrežia k pobrežiu (t. j. od Atlantického oceánu v Senegale po Indický
oceán v Džibutsku)?
A. 2000 km
B. 8000 km
C. 30 000 km

Otázka č. 3
Kde sa otvorilo prvé centrum pre transfer technológií na výrobu vakcín mRNA?
A. v juhoafrickom Kapskom meste
B. v senegalskom Dakare
C. v nigérijskej Abuji
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9. 12. 2021

Predstavenie akčného plánu na
podporu prosperity európskeho
sociálneho hospodárstva
Otázka č. 1
Organizácie sociálneho hospodárstva sú subjekty, ktoré kladú na prvé miesto
sociálne a environmentálne účely a opätovne investujú väčšinu svojho zisku
späť do organizácie. Približne koľko subjektov sociálneho hospodárstva pôsobí
v Európe?
A. 800 000
B. 1,8 milióna
C. 2,8 milióna

Otázka č. 2
Poznáš niektorý druh subjektov sociálneho hospodárstva?


Možné odpovede: 1. družstvá; 2. spoločnosti vzájomnej
pomoci; 3. združenia (vrátane charitatívnych organizácií);
4. nadácie alebo 5. sociálne podniky.

Otázka č. 3
Čo sa zlepší vďaka akčnému plánu pre sociálne hospodárstvo? Vieš uviesť
jednu z oblastí?


Možné odpovede: 1. podnikateľské prostredie: politika
a právny rámec; 2. príležitosti a budovanie kapacít: prístup
k financovaniu,
podpora
rozširovania
činností;
3. informovanosť: zviditeľnenie sociálneho hospodárstva
a podpora jeho pozitívneho vplyvu.
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9. 12. 2021

Návrh na zaradenie nenávistných
prejavov a trestných činov
z nenávisti medzi európske trestné
činy
Otázka č. 1
Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti sú obzvlášť závažnými trestnými
činmi, keďže podrývajú spoločné hodnoty EÚ a základné ľudské práva. Vieš uviesť
jednu z hodnôt EÚ?


Hodnoty EÚ sú zakotvené v Zmluve o EÚ (článku 2), v ktorej sa
uvádza: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej
dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu
a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich
k menšinám.“

Otázka č. 2
Trestné činy v EÚ sú obzvlášť závažnými trestnými činmi, ku ktorým dochádza
v celej EÚ a ktoré majú vplyv aj za hranicami jednotlivých štátov. Preto sú
kriminalizované na úrovni EÚ a sú súčasťou Zmluvy o EÚ. V súčasnosti existuje v
EÚ desať trestných činov. Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti zatiaľ nie
sú súčasťou tohto zoznamu. Vieš uviesť jeden z trestných činov v EÚ, ktoré sú
aktuálne zaznamenané v Zmluve o EÚ?


Možné odpovede: 1. terorizmus; 2. obchodovanie s ľuďmi;
3. sexuálne zneužívanie žien a detí; 4. nedovolené obchodovanie
s drogami; 5. nedovolené obchodovanie so zbraňami; 6. pranie
špinavých peňazí; 7. korupcia; 8. falšovanie platobných
prostriedkov; 9. počítačová kriminalita a 10. organizovaná
trestná činnosť.

Otázka č. 3
Kedy predsedníčka Ursula von der Leyenová oznámila úmysel rozšíriť zoznam
trestných činov v EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti?


V správe o stave Únie 2020.
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9. 12. 2021

Návrh na zlepšenie pracovných
podmienok ľudí pracujúcich
prostredníctvom digitálnych
platforiem
Otázka č. 1
Približne koľko ľudí v EÚ pracuje prostredníctvom digitálnych pracovných
platforiem?
A. viac ako 8 miliónov
B. viac ako 18 miliónov
C. viac ako 28 miliónov
* Digitálne platformové hospodárstvo vykazuje prudký rast, pričom sa
očakáva, že v roku 2025 dosiahne úroveň 43 miliónov pracovníkov.

Otázka č. 2
Koľko digitálnych pracovných platforiem pôsobí v EÚ?
A. viac ako 400
B. viac ako 500
C. viac ako 600

Otázka č. 3
Z odhadovaných 28 miliónov ľudí v EÚ pracujúcich prostredníctvom
platforiem môže byť v súčasnosti nesprávne klasifikovaných až 5,5 milióna
osôb. Vieš uviesť jednu z výhod, ktorú by získali, ak by boli klasifikovaní ako
pracovníci?


Možné odpovede: 1. zaručené časy odpočinku a platenú
dovolenku; 2. bezpečnosť a ochranu zdravia; 3. dávky
v nezamestnanosti, nemocenské dávky a nemocenské vecné
dávky; 4. rodičovskú dovolenku; 5. dôchodkové práva; 6. dávky
v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania.
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14. 12. 2021

Návrh na modernizáciu dopravných
systémov EÚ
Otázka č. 1
Akými spôsobmi by sa mohol modernizovať dopravný systém EÚ?


Komisia v tejto súvislosti navrhla štyri opatrenia: 1. zvýšenie
prepojenosti so železničnou dopravou a vnútrozemskými
vodnými cestami a presun väčšieho množstva cestujúcich
a nákladu na tento druh dopravy; 2. zavádzanie nabíjacích
staníc, infraštruktúry na alternatívne dopĺňanie paliva
a nových digitálnych technológií; 3. silnejšie zameranie na
udržateľnú mestskú mobilitu a 4. uľahčenie výberu rôznych
možností dopravy.

Otázka č. 2
Čo je to TEN-T?


TEN-T je celoúnijná sieť ciest, železníc, vnútrozemských
vodných ciest a príbrežných námorných trás.
* Spája 424 veľkých miest s prístavmi, letiskami a železničnými terminálmi.
Po dokončení TEN-T sa skráti čas potrebný na cestovanie medzi týmito
mestami. Napríklad cesta vlakom medzi Kodaňou a Hamburgom bude trvať
2,5 hodiny, a už nie 4,5 hodiny ako dnes.

Otázka č. 3
Koľko kilometrov železníc sa nachádza na území EÚ?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(Údaje z roku 2018, EÚ27)
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14. 12. 2021

Návrh na zlepšenie odolnosti
schengenského priestoru
Otázka č. 1
Vieš uviesť jeden z dôvodov na zvýšenie odolnosti schengenského priestoru?


Možné odpovede: 1. schopnosť riešiť nové výzvy, napr.
ohrozenia verejného zdravia; 2. zabezpečenie, že opätovné
zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach zostane krajným
opatrením; 3. využitie skúseností získaných počas pandémie
ochorenia COVID-19 a zlepšenie koordinácie v prípade krízy.

Otázka č. 2
Pokiaľ ide o opätovné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach v prípade
nepredvídateľných udalostí, akú lehotu navrhla Komisia?
A. 30 dní bez možnosti predĺženia
B. 30 dní s možnosťou predĺženia najviac o 3 mesiace
C. 30 dní s možnosťou predĺženia najviac o 6 mesiacov

Otázka č. 3
Približne aký počet ľudí prekračuje každý deň v EÚ vnútorné hranice?
A. približne 1,5 milióna
B. približne 2,5 milióna
C. približne 3,5 milióna
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15. 12. 2021

Návrh nového rámca EÚ na
dekarbonizáciu trhov s plynom,
podporu vodíka a zníženie emisií
metánu
Otázka č. 1
Aké sú tri hlavné zdroje človekom spôsobených emisií metánu v Európe a na
celom svete?


poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo a energetika

Otázka č. 2
V spolupráci s ktorou krajinou začala EÚ plniť globálny záväzok týkajúci sa
metánu, iniciatívu na zníženie globálnych emisií metánu?
A. so Spojenými štátmi
B. s Kanadou
C. s Japonskom
* K iniciatíve sa doteraz pripojilo viac ako 100 krajín.

Otázka č. 3
Za aký podiel globálneho otepľovania v súčasnosti zodpovedajú emisie
metánu?
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
* Spomedzi skleníkových plynov prispieva metán k zmene klímy druhou
najväčšou mierou hneď po oxide uhličitom (CO2) a má približne 30 % podiel
na súčasnom globálnom otepľovaní.
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1. 1. 2022

Eurobankovky a euromince
používame už 20 rokov
Otázka č. 1
Koľko krajín EÚ prijalo euro ako svoju menu v prvý deň jeho
uvedenia – 1. januára 2002?
A. 12
B. 13
C. 14
* Išlo o Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko,
Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko.

Otázka č. 2
Ktorá krajina EÚ najnovšie vstúpi 1. januára 2023 do eurozóny?
A. Rumunsko
B. Bulharsko
C. Chorvátsko

Otázka č. 3
Koľko nominálnych hodnôt majú euromince?
A. 8
B. 9
C. 10
* Osem rôznych nominálnych hodnôt. 1 cent, 2 centy, 5, 10, 20 a 50 centov,
1 euro a 2 eurá.
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1. 1. 2022

Začiatok
Európskeho roka mládeže
Otázka č. 1
Ako sa volá iniciatíva, vďaka ktorej dostanú mládežníci vo veku 18 rokov
možnosť cestovať po Európe a objavovať ju na základe cestovného poukazu
udelenému vybraným mladým ľuďom?
A. Iniciatíva DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

Otázka č. 2
Ktorý program môže mladým ľuďom vo veku 18 – 30 rokov poskytnúť
finančné prostriedky a podporu na účasť na krátkodobých alebo dlhodobých
projektoch s trvaním do 12 mesiacov, či už v zahraničí alebo v ich vlastnej
krajine, ktoré sú prospešné pre komunity?
A. Európsky zbor solidarity
B. ALMA (naplánovať, naučiť sa, osvojiť si, dosiahnuť)
C. Dobrovoľníci pomoci EÚ

Otázka č. 3
V ktorej krajine EÚ bol v roku 2019 najvyšší podiel mladých ľudí (osôb vo veku
0 až 29 rokov)?
A. Írsko
B. Cyprus
C. Švédsko
* Najmladším členským štátom v rámci EÚ27 bolo Írsko, keďže na začiatku
roka 2019 pripadali na každých desať obyvateľov takmer štyri osoby vo veku
od 0 po 29 rokov (39 %).
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18. 1. 2022

Nové iniciatívy na prípravu
univerzít v EÚ
na budúcnosť
Otázka č. 1
Koľko inštitúcií vzdelávania bude využívať výhody európskej stratégie pre
univerzity?
A. 250
B. 500
C. 750
* Do polovice roka 2024 sa z európskeho rozpočtu podporí takmer 60 aliancií
európskych univerzít s viac ako 500 inštitúciami vysokoškolského
vzdelávania v celej Európe.

Otázka č. 2
Koľko rokov už funguje Erasmus, program EÚ pre vzdelávanie, odbornú
prípravu, mládež a šport?
A. 25
B. 35
C. 45
* Na rok 2022 pripadá 35. rok existencie programu Erasmus+, hlavného
programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Otázka č. 3
Rozmanitosť, inkluzívnosť a rodová rovnosť v sektore vysokoškolského
vzdelávania sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Aký podiel vedúcich
predstaviteľov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v rámci EÚ tvoria ženy?
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %
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8. 2. 2022

Návrh
Európskeho aktu o čipoch
Otázka č. 1
Približne aký podiel má EÚ na svetovom trhu s mikročipmi?
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %
* Podiel dosahuje úroveň 10 %. Cieľom aktu EÚ o čipoch je zaviesť rámec s
cieľom zvýšiť do roku 2030 výrobnú kapacitu na 20 % svetového trhu.

Otázka č. 2
Aký objem finančných prostriedkov sa zmobilizuje vďaka aktu o čipoch s
cieľom riešiť nedostatok polovodičov a posilniť vedúce postavenie Európy
v oblasti technológií?
A. viac ako 23 miliárd EUR
B. viac ako 33 miliárd EUR
C. viac ako 43 miliárd EUR
* Vďaka aktu o čipoch sa spolu s členskými štátmi a medzinárodnými
partnermi zmobilizujú verejné a súkromné investície vo výške viac ako
43 miliárd EUR a stanovia opatrenia na prípravu, predvídanie a rýchlu reakciu
na akékoľvek narušenie dodávateľských reťazcov v budúcnosti.

Otázka č. 3
Vieš uviesť jeden výrobok alebo službu, v ktorých sa využívajú polovodičové
mikročipy?
 Polovodičové čipy sú základnými stavebnými prvkami
digitálnych a digitalizovaných výrobkov. Čipy majú pre
moderné digitálne hospodárstvo zásadný význam, počnúc
smartfónmi a automobilmi až po kritické aplikácie
a infraštruktúry v oblasti zdravotnej starostlivosti, mobility,
komunikácií a priemyslu. Zároveň majú zásadný význam pre
kľúčové digitálne technológie budúcnosti vrátane umelej
inteligencie, sietí 5G a edge computingu. Jednoducho
povedané, bez čipov neexistuje nič „digitálne“.
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15. 2. 2022

Predstavenie balíka predpisov
v oblasti európskej obrany
Otázka č. 1
Akú výšku má rozpočet Európskeho obranného fondu?
A. 7 miliárd EUR
B. 8 miliárd EUR
C. 9 miliárd EUR
* Na Európsky obranný fond je na roky 2021 – 2027 vyčlenených takmer
8 miliárd EUR. Na kolaboratívny výskum v oblasti obrany sú vyčlenené
prostriedky vo výške 2,7 miliardy EUR a na projekty kolaboratívneho rozvoja
spôsobilostí 5,3 miliardy EUR, ktoré dopĺňajú príspevky členských štátov.

Otázka č. 2
Komisia vo februári 2022 predložila viacero opatrení, ktoré majú kritický
význam pre obranu a bezpečnosť v rámci Európskej únie, ako aj pre
integrovanejší a konkurencieschopnejší európsky obranný trh. Ktorá
z uvedených možností nie je súčasťou návrhu Komisie?
A. znižovanie investícií do výskumu v oblasti obrany a do
spôsobilostí vyvinutých s použitím rámcov spolupráce EÚ
B. stimulovanie vykonávania spoločného obstarávania obranných
spôsobilostí vyvinutých na základe spolupráce v rámci EÚ
C. posilnenie bezpečnostného a obranného aspektu vesmíru na úrovni
EÚ

Otázka č. 3
Aké výhody by vyplývali zo spoločného verejného obstarávania v oblasti
obrany? Spomenieš si na jedno z nich?


Medzi výhody patrí: 1. zvyšovanie interoperability európskych
národných ozbrojených síl; 2. podpora konkurencieschopnosti
obrannej technologickej a priemyselnej základne EÚ.
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23. 2. 2022

Návrh nového aktu o údajoch
Otázka č. 1
Komisia prostredníctvom nového aktu o údajoch navrhla nové pravidlá týkajúce
sa toho, kto môže používať údaje vytvorené v EÚ vo všetkých hospodárskych
odvetviach a získať prístup k takýmto údajom. Vieš si predstaviť, aké potenciálne
výhody by mohol priniesť nový akt o údajoch?
 Akt o údajoch zabezpečí spravodlivosť v digitálnom prostredí,
bude stimulovať konkurencieschopný trh s údajmi, otvorí
príležitosti na inovácie založené na údajoch a zlepší prístupnosť
údajov pre všetkých. Posilní právo na prenosnosť údajov.
Jednotlivci a podniky tak získajú väčšiu kontrolu nad svojimi
údajmi a budú môcť údaje vytvorené inteligentnými predmetmi,
strojmi a zariadeniami jednoducho kopírovať alebo prenášať
medzi rôznymi službami. Údaje sa budú dať ľahšie prenášať
poskytovateľom služieb a medzi nimi, čo povzbudí viac aktérov
vrátane malých a stredných podnikov k tomu, aby sa zapojili do
dátového hospodárstva.

Otázka č. 2
Očakáva sa, že novými pravidlami o údajoch sa do roku 2028 vytvoria dodatočné
zdroje v HDP členských štátov EÚ, a to riešením právnych, hospodárskych
a technických problémov, ktoré vedú k nedostatočnému využívaniu údajov. Akú
sumu by predstavoval tento nárast?
A. 70 miliárd EUR
B. 170 miliárd EUR
C. 270 miliárd EUR

Otázka č. 3
Technológie môžu napríklad pomôcť poľnohospodárom optimalizovať a zvýšiť
výnosy plodín, zlepšiť plánovanie poľnohospodárskeho podniku a prijímať lepšie
rozhodnutia týkajúce sa zdrojov a znížiť náklady. Nazýva sa to „precízne
poľnohospodárstvo“ alebo „presné poľnohospodárstvo“. Aký druh údajov môže byť
nápomocný v tejto oblasti?
 Možné odpovede: 1. údaje získavané v reálnom čase o počasí,
teplote, vlhkosti; 2. GPS signály; 3. údaje o pôde; 4. údaje
o potrebách rastlín atď.
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25. 2. 2022

Prijatie prvého balíka sankcií
v nadväznosti na agresiu Ruska voči
Ukrajine
Otázka č. 1
Reštriktívne opatrenia alebo „sankcie“ sú základným nástrojom ktorej politiky
EÚ?
A. rozvojovej politiky
B. spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
C. susedskej politiky EÚ

Otázka č. 2
Odkedy EÚ prijíma reštriktívne opatrenia voči Rusku v súvislosti s Ukrajinou?
A. od roku 2014
B. od roku 2018
C. od roku 2022
* Od marca 2014 EÚ postupne zavádza reštriktívne opatrenia voči Rusku
v reakcii na nezákonnú anexiu Krymu.

Otázka č. 3
Jednou zo sankcií voči jednotlivcom je zmrazenie aktív. Čo tento pojem
znamená?


Zmrazenie aktív: všetky účty v bankách EÚ patriace osobám
a subjektom uvedeným na zozname sú zmrazené, čo znamená,
že je zakázané priamo alebo nepriamo im sprístupniť
akékoľvek finančné prostriedky alebo aktíva. Zabezpečuje sa
tým, že ich finančné prostriedky už nemožno použiť na podporu
ruského režimu a že sa ani nemôžu pokúsiť nájsť bezpečné
útočisko v EÚ.
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2. 3. 2022

Aktivácia smernice o dočasnej
ochrane osôb utekajúcich z Ukrajiny
Otázka č. 1
Čo je to smernica o dočasnej ochrane?


Dočasná ochrana je výnimočným opatrením na poskytnutie
okamžitej a dočasnej ochrany v prípade vysokého počtu
prichádzajúcich osôb alebo hroziaceho prílevu vysídlených
osôb z krajín mimo EÚ, ktoré sa nemôžu vrátiť do svojej krajiny
pôvodu.

Otázka č. 2
Smernica o dočasnej ochrane sa prijala v dôsledku konfliktov v bývalej
Juhoslávii. Kedy sa táto smernica po prvýkrát aktivovala?


Smernica sa po prvýkrát aktivovala v marci 2022 v reakcii na
vojnu na Ukrajine.

Otázka č. 3
Uveď jedno z práv, ktoré oprávneným osobám vyplývajú z dočasnej ochrany.


Možné odpovede: 1. povolenie na pobyt počas celého obdobia
trvania ochrany; 2. právo na prístup k sociálnemu
zabezpečeniu, zdravotnej starostlivosti, k vzdelávaniu,
k ubytovaniu alebo bývaniu, k bankovým službám, ku konaniu
o azyle, k informáciám o dočasnej ochrane; 3. na prístup
k zamestnaniu (*podlieha podmienkam); 4. na voľný pohyb (90
dní v rámci 180-dňového obdobia po vydaní povolenia na
pobyt v hostiteľskej krajine EÚ); 5. na presun do inej krajiny
EÚ (pred vydaním povolenia na pobyt); 6. na možnosť zlúčenia
rodiny za určitých okolností.
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08. 3. 2022

Návrh celoúnijných pravidiel,
ako bojovať proti násiliu páchanému
na ženách
a domácemu násiliu
Otázka č. 1
Cieľom Komisie je prostredníctvom celoúnijných pravidiel EÚ na boj proti
násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu okrem iného zabezpečiť
kriminalizáciu kybernetického násilia vrátane kybernetického prenasledovania
a kybernetického obťažovania. Vieš, v čom spočívajú tieto tri trestné činy?






Kybernetické prenasledovanie je modernou formou násilia, ktoré
sa často pácha na rodinných príslušníkoch alebo osobách žijúcich v tej
istej domácnosti, ale páchajú ho aj bývalí partneri alebo známi.
Páchateľ pri ňom zvyčajne zneužíva technológiu tak, aby na obeť
vyvíjal nátlak alebo mal nad ňou kontrolu, manipuloval ňou či ju
a sledoval, čím zvyšuje jej strach a úzkosť a postupne ju izoluje od
priateľov a rodiny.
Kybernetické obťažovanie sa vzťahuje na útoky, ako sú hrozby,
urážky alebo iné znevažujúce správanie, voči jednotlivcom, najmä
ženám a dievčatám, ktoré sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom
sociálnych médií alebo iných online služieb.
Zdieľanie intímneho alebo zmanipulovaného materiálu bez
súhlasu je ďalšou modernou formou násilia, ktorá spočíva
v sprístupňovaní obrázkov, videí alebo iného intímneho materiálu inej
osoby prostredníctvom informačných a komunikačných technológií
(napr. sociálnych sietí, mobilných telefónov) bez súhlasu danej osoby
alebo v manipulácii s intímnymi obrázkami tak, aby vznikol dojem, že
do sexuálnych aktivít je zapojená ďalšia osoba (tzv. deepfake).
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Otázka č. 2
Referenciou pre medzinárodné normy v tejto oblasti je Dohovor Rady Európy
o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Pod
akým názvom je tento dohovor známy?
A. Ženevský dohovor
B. Instanbulský dohovor
C. Chicagský dohovor

Otázka č. 3
Koľko žien v rámci EÚ (v percentách) sa stretlo so sexuálnym obťažovaním?
A. 50 %, každá druhá žena
B. 38 %
C. 29 %
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21. 3. 2022

Dohoda
na Strategickom kompase
Otázka č. 1
Pre ktorú oblasť politiky sa Strategický kompas vypracoval?
A. hospodárska súťaž
B. regionálna politika
C. bezpečnosť a obrana
* V Strategickom kompase sa vytyčuje ambiciózny akčný plán pre EÚ na
posilňovanie bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ do roku 2030.

Otázka č. 2
Aké sú štyri piliere Strategického kompasu, spoločného postupu EÚ v oblasti
bezpečnosti a obrany?
A. aktivita, investície, partneri, bezpečnosť
B. analýza, posúdenie, zapojenie a výsledky
C. budovanie, skúšanie, zlepšenie a zavádzanie

Otázka č. 3
Čo je to kapacita rýchleho nasadenia EÚ?
A. 5 000 dronov vybavených kamerami na získavanie fotografií a videí
B. 5 000 vojakov, ktorých možno nasadiť s cieľom reagovať na
bezprostredné hrozby a krízové situácie
C. 5 000 lekárničiek, ktoré sa môžu nasadiť v určitej krajine v rámci EÚ
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23. 3. 2022

Predstavenie opatrení na posilnenie
celosvetovej potravinovej
bezpečnosti
Otázka č. 1
Aké opatrenia podnikla Európska komisia v súvislosti s nárastom globálnych
cien komodít, ktoré dodatočne zrýchlila ruská invázia na Ukrajinu?
Európska komisia predložila rad krátkodobých a dlhodobých opatrení
na posilnenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti a na podporu
poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ. Napríklad:
 pomoc pri vývoze obilia z Ukrajiny;
 podpora poľnohospodárov a zraniteľného obyvateľstva v EÚ;
 zvýšenie našej potravinárskej výroby;
 odstránenie obmedzení obchodu s potravinami;
 zaujatie pozície popredného poskytovateľa humanitárnej
a rozvojovej pomoci, pokiaľ ide o potraviny a potravinové
systémy;
 zavedenie pohotovostných plánov pre dodávky potravín
a potravinovú bezpečnosť.

Otázka č. 2
EÚ prijíma všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie celosvetovej
potravinovej bezpečnosti. V koľkých krajinách EÚ plánuje podporiť
udržateľnosť potravinových systémov?
A. 65
B. 70
C. 75
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* V rámci programu medzinárodnej spolupráce na roky 2021 až 2027 bude
EÚ spolu so 70 partnerskými krajinami pracovať na budovaní udržateľnosti
potravinových systémov. Okrem toho sa EÚ a jej členské štáty na tokijskom
samite nazvanom Výživa v záujme rastu v decembri 2021 zaviazala
pokračovať v boji s podvýživou, na ktorý sa rozhodla venovať celkom
4,3 miliardy EUR, z toho 2,5 miliardy EUR z rozpočtu EÚ na medzinárodnú
spoluprácu v záujme splnenia výživového cieľa v rokoch 2021 až 2024.

Otázka č. 3
Jedným z konkrétnych cieľov transformácie potravinového systému EÚ je
stratégia „Z farmy na stôl“. O koľko percent má táto stratégia za cieľ znížiť do
roku 2030 používanie pesticídov a s nimi spojené riziká?
A. o 25 %
B. o 40 %
C. o 50 %
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23. 3. 2022

Predstavenie možností, ako zmierniť
vysoké ceny energií pomocou spoločných
nákupov plynu a povinnosti zabezpečiť
minimálne úrovne naplnenia zásobníkov
Otázka č. 1
Komisia v marci 2022 predstavila možnosti, ako zmierniť vysoké ceny energií
pomocou spoločných nákupov plynu a povinnosti zabezpečiť minimálne úrovne
naplnenia zásobníkov. Aká je minimálna úroveň naplnenia zásobníkov plynu na
ďalšiu zimu (2022 – 2023)?
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

Otázka č. 2
Ako by v praxi fungoval mechanizmus „Európska solidarita v oblasti skladovania
plynu“?


Hoci nie všetky členské štáty majú na svojom území zásobníky,
mala by existovať minimálna rezerva plynu, ku ktorej musia mať
prístup v iných členských štátoch. Členské štáty bez zásobníkov
budú musieť zabezpečiť, aby prevádzkovatelia na ich území mali
v susednom členskom štáte k dispozícii zabezpečené množstvo
plynu pokrývajúce 15 % ich ročnej spotreby plynu. Členské štáty
bez zásobníkov môžu zaviesť mechanizmus rozdelenia zaťaženia.

Otázka č. 3
Z celkovej uskladňovacej kapacity plynu EÚ je až 73 % sústredených v piatich
členských štátoch. O ktoré štáty ide?
A. Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko a Rakúsko
B. Poľsko, Taliansko, Rakúsko, Chorvátsko a Maďarsko
C. Švédsko, Belgicko, Francúzsko, Grécko a Lotyšsko
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30. 3. 2022

Návrh nových pravidiel v oblasti
obehového hospodárstva, aby sa v EÚ
stali normou udržateľné výrobky
Otázka č. 1
EÚ prechádza na model obehového hospodárstva, ktorý je založený na
udržateľnejších výrobkoch, ktoré efektívnejšie využívajú zdroje. Vieš uviesť
jeden z prínosov, ktoré tento model prinesie pre spotrebiteľov?


Napríklad: 1. predĺžený životný cyklus výrobkov; 2. šetrenie
energie, zdrojov a nákladov; 3. viac informácií na
uskutočňovanie udržateľných rozhodnutí.

Otázka č. 2
Komisia navrhla aktualizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany
spotrebiteľa, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia môžu pri nákupe svojich
výrobkov robiť informované rozhodnutia priaznivé pre životné prostredie.
Ktoré z uvedených informácií budú obchodníci povinní poskytovať
spotrebiteľom?
A. informácie o udržateľnosti a energetickej efektívnosti výrobku
B. informácie o trvanlivosti a opraviteľnosti výrobkov
C. informácie o ekodizajne a klimatickej stope výrobkov

Otázka č. 3
Aký objem textílií sa každý rok vyhadzuje v EÚ?
A. približne 3 kg na osobu
B. približne 6 kg na osobu
C. približne 11 kg na osobu
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9. 4. 2022

Darcovské podujatie
„Stand Up for Ukraine“ (Stojíme za
Ukrajinou)
Otázka č. 1
V apríli 2022 sa v rámci globálneho darcovského podujatia a kampane „Stand
Up for Ukraine“ vyzbieralo viac ako 10 miliárd EUR pre ľudí utekajúcich pred
ruskou inváziou. V ktorom meste sa podujatie uskutočnilo?
A. v Bruseli
B. vo Varšave
C. v Bratislave

Otázka č. 2
S ktorou krajinou Európska komisia spojila svoje sily pri organizácii globálneho
darcovského podujatia „Stand Up for Ukraine“?
A. so Spojenými štátmi
B. s Kanadou
C. s Austráliou

Otázka č. 3
Aký objem dosiahli finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierali v rámci
darcovského podujatia „Stand Up for Ukraine“?
A. viac ako 1 miliardu EUR
B. viac ako 5 miliárd EUR
C. viac ako 10 miliárd EUR
* V rámci globálneho darcovského podujatia a kampane „Stand Up for
Ukraine“ (Stojíme za Ukrajinou) sa podarilo vyzbierať 9,1 miliardy EUR pre
ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou na Ukrajine i v zahraničí, a to vrátane
1 miliardy EUR od Európskej komisie. Okrem toho Európska banka pre obnovu
a rozvoj ohlásila dodatočnú úverovú podporu vo výške 1 miliardy EUR na
pokrytie potrieb ľudí vysídlených v dôsledku invázie.

88
9. 4. 2022

30. výročie operácií humanitárnej
pomoci a civilnej ochrany
Otázka č. 1
Humanitárna činnosť EÚ sa riadi štyrmi zásadami. Spomenieš si na jednu
z nich?
 ľudskosť, neutralita, nestrannosť a nezávislosť

Otázka č. 2
O pomoc prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej obrany môže
požiadať ktorákoľvek krajina na svete, ale aj Organizácia Spojených národov
a jej agentúry alebo príslušná medzinárodná organizácia. V roku 2021 bol
mechanizmus aktivovaný 114-krát. Napríklad, v reakcii na i) pandémiu COVID19 v Európe a na celom svete; ii) záplavy v Belgicku; iii) lesné požiare
v Stredozemí, na západnom Balkáne a v Rakúsku; iv) pri repatriácii
z Afganistanu a v) zemetrasení a hurikáne na Haiti. Ktorá operácia bola
doteraz najväčšou?


Agresia Ruska voči Ukrajine viedla k spusteniu najväčšej
núdzovej operácie od vytvorenia mechanizmu.

Otázka č. 3
Humanitárne potreby sa v posledných rokoch dramaticky zvýšili, najmä
v dôsledku pandémie COVID-19 a zmeny klímy. Koľko ľudí potrebovalo v roku
2021 podľa odhadov Organizácie Spojených národov humanitárnu pomoc?
A. 150 miliónov
B. 430 miliónov
C. 235 miliónov
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Návrh novej politiky pre legálnu
migráciu
Otázka č. 1
Aký podiel z celkového počtu obyvateľov v EÚ bude do roku 2070
predstavovať obyvateľstvo v produktívnom veku?
A. približne 45 %
B. približne 55 %
C. približne 65 %

Otázka č. 2
V ktorých sektoroch existujú nedostatky pracovných síl na trhu práce EÚ?


okrem iného v odvetví cestovného ruchu, odvetví stravovacích
a ubytovacích služieb, odvetví informačných technológií
a sektore zdravotníctva

Otázka č. 3
Prečo je v EÚ potrebná riadená migrácia?


Možné odpovede: 1. v záujme podpory obnovy hospodárstva
EÚ; 2. v záujme riešenia nedostatku pracovných síl na trhu
práce EÚ; 3. v záujme riešenia demografických výziev; 4. v
záujme prípravy na budúce potreby; 5. v záujme prilákania
talentovaných/kvalifikovaných osôb; 6. v záujme vytvorenia
bezpečných ciest do Európy; 7. v záujme sprevádzania
transformácie EÚ na zelené a digitálne hospodárstvo.
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Spustenie európskeho priestoru pre
zdravotné údaje
Otázka č. 1
Európsky priestor pre zdravotné údaje je prvým spoločným dátovým
priestorom EÚ v konkrétnej oblasti, ktorý je výsledkom dátovej stratégie EÚ.
V ktorých iných oblastiach sa plánujú dátové priestory? Vieš uviesť jednu
z nich?


V Európskej dátovej stratégii z februára 2020 bolo ohlásené
vytvorenie dátových priestorov v 10 strategických oblastiach:
zdravie, poľnohospodárstvo, výroba, energetika, mobilita,
financie, verejná správa, zručnosti, európsky cloud pre
otvorenú vedu a prierezová kľúčová priorita spočívajúca
v plnení cieľov Zelenej dohody.

Otázka č. 2
Vieš uviesť jednu z výhod, ktoré ti prinesie európsky priestor pre zdravotné
údaje?






Budem mať prístup
k svojim
zdravotným
údajom
v elektronickej forme okamžite a bez akýchkoľvek nákladov.
Budem mať možnosť zdieľať svoje údaje so zdravotníckymi
pracovníkmi na vnútroštátnej alebo cezhraničnej úrovni.
Budem môcť dopĺňať informácie, opravovať chyby, obmedziť
prístup a získavať informácie o tom, ako sa moje údaje
používajú,
Budem mať právo mať zdravotné údaje vydané a akceptované
v spoločnom európskom formáte.
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Otázka č. 3
Aký vplyv bude mať európsky priestor pre zdravotné údaje, pokiaľ ide o lekárov
a iných zdravotníckych pracovníkov? Vieš uviesť príklad?





Budú mať rýchlejší prístup k zdravotnej dokumentácii
pacienta, a to aj cezhranične.
Vďaka jednoduchšiemu a rýchlejšiemu prístupu k relevantným
zdravotným údajom budú môcť zdravotnícki pracovníci zlepšiť
kontinuitu starostlivosti.
Budú mať ľahší prístup k zdravotným záznamom z rôznych
zdrojov, čím sa zabráni administratívnej záťaži vyplývajúcej
z potreby manuálne kopírovať záznamy naprieč rôznymi
systémami.
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Predloženie záverečnej správy
z Konferencie o budúcnosti Európy
Otázka č. 1
Približne koľko návrhov formulovali európski občania počas trvania
Konferencie o budúcnosti Európy?
A. 29
B. 49
C. 69
* Na záverečnom ceremoniáli v Štrasburgu účastníci konferencie odovzdali
predsedníčke Európskeho parlamentu, predsedníčke Komisie a predsedovi
Rady záverečnú správu so 49 rozsiahlymi ambicióznymi a progresívnymi
návrhmi a 326 jednotlivými návrhmi.

Otázka č. 2
O ktorých témach diskutovali občania v rámci Konferencie o budúcnosti
Európy? Vieš uviesť jednu z nich?


Diskutovalo sa o deviatich hlavných témach: 1. silnejšie
hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta;
2. vzdelávanie, kultúra, mládež a šport; 3. digitálna
transformácia; 4. európska demokracia; 5. hodnoty a práva,
právny štát, bezpečnosť; 6. zmena klímy, životné prostredie;
7. zdravie; 8. EÚ vo svete a 9. migrácia.

Otázka č. 3
Spoločné vyhlásenie, ktorým sa pripravila pôda pre začiatok Konferencie
o budúcnosti Európy, podpísali v marci 2021 traja vedúci predstavitelia EÚ.
O koho išlo?


Spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy
podpísali nedávno zosnulý predseda Európskeho parlamentu
David Sassoli, v mene Rady EÚ predseda vlády Portugalska
António Costa a predsedníčka Komisie Ursula von der
Leyenová.
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Návrh nových právnych predpisov EÚ, ako
predchádzať sexuálnemu zneužívaniu detí
online a bojovať proti nemu
Otázka č. 1
V roku 2010 bolo v EÚ nahlásených 23 000 prípadov sexuálneho zneužívania
detí. Približne koľko prípadov bolo oznámených v roku 2020?
A. viac ako 250 000
B. viac ako 500 000
C. viac ako 1 milión
* V posledných rokoch sa zaznamenal prudký nárast oznámení sexuálneho
zneužívania. Často sa informácie o prípadoch zneužívana objavia až vtedy,
keď sa odhalí konanie páchateľov na internete. Komisia navrhla nové právne
predpisy EÚ na podporu poskytovateľov online služieb v záujme účinnejšieho
odhaľovania, oznamovania a prevencie sexuálneho zneužívania detí na
internete.

Otázka č. 2
EÚ navrhla nové právne predpisy týkajúce sa prevencie a potláčania
zneužívania detí na internete. Na koho sa budú nové pravidlá vzťahovať?
 Navrhované pravidlá sa budú vzťahovať na poskytovateľov
online služieb ponúkajúcich služby v EÚ, a to hostingové služby
a interpersonálne komunikačné služby (ako sú služby
posielania správ), obchody s aplikáciami a poskytovateľov
služby pripojenia k internetu.

Otázka č. 3
Práva dieťaťa sú zakotvené v Dohovore OSN o právach dieťaťa, ako aj v Charte
základných práv EÚ. Vieš uviesť jedno z práv dieťaťa?
 Možné odpovede: 1. právo na život; 2. právo na meno a štátnu
príslušnosť; 3. právo na totožnosť; 4. nediskriminácia; 5. právo
na rodinu; 6. zdravie; 7. ochrana pred ubližovaním; 8. právo na
vzdelanie; 9. právo na slobodu myslenia; 10. prístup
k informáciám.
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Predstavenie plánu REPowerEU
Otázka č. 1
Vieš uviesť jeden zo spôsobov, ako znížiť spotrebu energie v našom
každodennom živote?


Existuje na to mnoho spôsobov. Napríklad: 1. znížením teploty
vykurovania/úspornejším
využívaním
klimatizácie;
2. hospodárnejšou jazdou; 3. rozsiahlejším využívaním
verejnej dopravy a aktívnejšej mobility; 4. efektívnejším
používaním domácich spotrebičov.

Otázka č. 2
Aké sú niektoré z krátkodobých opatrení, ktoré EÚ navrhla vo svojom pláne
REPowerEU s cieľom ukončiť závislosť od ruských fosílnych palív? Vieš uviesť
jedno z nich?


Možné odpovede: 1. šetrenie energiou; 2. spoločné nákupy
plynu, LNG a vodíka; 3. nové energetické partnerstvá so
spoľahlivými dodávateľmi; 4. urýchlené zavádzanie projektov
v oblasti solárnej a veternej energie; 5. zvýšenie výroby
biometánu; 6. naplnenie zásobníkov plynu na 80 % kapacity
k 1. novembru 2022.

Otázka č. 3
S ktorou krajinou Komisia podpísala v júni 2022 trojstranné memorandum
o porozumení na zabezpečenie vývozu zemného plynu do Európy?
A. s Egyptom a Izraelom
B. s Nórskom
C. s Alžírskom
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Analýza investičných nedostatkov
v oblasti obrany a návrhy ďalších
opatrení, ako posilniť obrannú
priemyselno-technologickú základňu
v Európe
Otázka č. 1
Aké sú hlavné investičné nedostatky v oblasti obrany v EÚ? Vieš uviesť jeden
z nich?


Sú to: výdavky na obranu, nedostatky v obrannom priemysle
a nedostatky obranných spôsobilostí.

Otázka č. 2
Komisia navrhla špecializovaný krátkodobý nástroj na stimuláciu členských
štátov, ktoré sú ochotné spoločne obstarávať, aby v spolupráci odstránili
najnaliehavejšie a najkritickejšie nedostatky. Aký objem finančných
prostriedkov je Komisia pripravená investovať do tejto schémy?
A. 250 miliónov EUR
B. 500 miliónov EUR
C. 750 miliónov EUR

Otázka č. 3
Aký objem finančných prostriedkov vynaložili členské štáty EÚ spoločne na
obranu v roku 2020?
A. 50 miliárd EUR
B. 100 miliárd EUR
C. 200 miliárd EUR
* Vynaložili viac ako 200 miliárd EUR. Odhaduje sa, že v roku 2021 ich
spoločné výdavky vzrástli na úroveň 220 miliárd EUR.
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Oznámenie strategického partnerstva
so štátmi Perzského zálivu
Otázka č. 1
Ktorá krajina nie je členom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive?
A. Bahrajn
B. Jordánsko
C. Kuvajt

Otázka č. 2
Kedy bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym
spoločenstvom a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive?
A. v roku 1988
B. v roku 1989
C. v roku 1990

Otázka č. 3
Vieš uviesť jednu z oblastí, na ktoré sa vzťahuje partnerstvo EÚ s oblasťou
Perzského zálivu?


Partnerstvo sa vzťahuje na rôzne oblasti, ako sú napríklad:
obchod a investície, doprava, energetika, digitalizácia, výskum
a inovácie, vesmír, zelená transformácia, bezpečnosť
v regióne, humanitárna pomoc, zásada právneho štátu
a ľudské práva.
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Prijatie pohotovostného plánu pre
dopravu s opatreniami na ochranu
dopravy v EÚ v čase krízy
Otázka č. 1
Čo znamená skratka EASA?
A. Európsky akčný plán pre strategickú autonómiu
B. Európske združenie pre udržateľné poľnohospodárstvo
C. Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva
* Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva je agentúrou EÚ, ktorá je
zodpovedná za bezpečnostnú ochranu civilného letectva. Jej cieľom je
dosiahnuť najvyššie spoločné normy bezpečnosti a ochrany životného
prostredia v oblasti civilného letectva a zabezpečovať čo najbezpečnejšiu
letovú prevádzku.

Otázka č. 2
Komisia pracovala na posilňovaní odolnosti dopravy v EÚ v čase krízy.
Pohotovostný plán pre dopravu, ktorý navrhla, vychádza zo skúseností
nadobudnutých počas pandémie ochorenia COVID-19 a zohľadňujú sa v ňom
výzvy, ktorým dopravný sektor v EÚ čelil od začiatku vojenskej agresie Ruska
voči Ukrajine. Obsahuje desať hlavných opatrení. Vieš uviesť jedno z nich?


Možné odpovede: 1. prispôsobenie právnych predpisov EÚ
v oblasti dopravy krízovým situáciám; 2. zabezpečenie
primeranej podpory pre odvetvie dopravy; 3. zabezpečenie
voľného pohybu tovaru, služieb a ľudí; 4. riadenie tokov
utečencov
a repatriácia
uviaznutých
cestujúcich
a pracovníkov
v doprave;
5. zabezpečenie
minimálnej
prepojenosti a ochrany cestujúcich; 6. spoločné využívanie
dopravných informácií; 7. posilnenie koordinácie dopravnej
politiky; 8. posilnenie kybernetickej bezpečnosti; 9. testovanie
nepredvídaných udalostí v oblasti dopravy; 10. spolupráca
s medzinárodnými partnermi.
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Otázka č. 3
Čo sú to zelené jazdné pruhy?
A. jazdné pruhy a mosty pre zvieratá, aby mohli bezpečne prechádzať
cez diaľnice v rámci EÚ
B. jazdné pruhy na prepravu očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19
do všetkých krajín EÚ
C. hraničné priechody, ktoré zabezpečujú nepretržitý pohyb
tovaru
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Návrh pravidiel týkajúcich sa
porušovania reštriktívnych opatrení
a pravidiel zmrazenia a konfiškácie
aktív osôb, ktoré porušujú
reštriktívne opatrenia, a iných
páchateľov trestnej činnosti
Otázka č. 1
EÚ v marci 2022 zriadila osobitnú skupinu na koordináciu presadzovania
sankcií voči ruským a bieloruským oligarchom. Aký názov má táto osobitná
skupina?
A. osobitná skupina s názvom „Confiscate and dispose“ (zhabať a
zlikvidovať)
B. osobitná skupina s názvom „Trace and freeze“ (vyhľadať a zmraziť)
C. osobitná skupina s názvom „Freeze and seize“ (zmraziť a
zaistiť)

Otázka č. 2
Koľko osôb doteraz EÚ sankcionovala (do júla 2022) za konanie, ktoré narúša
alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny?
A. 905
B. 1212
C. 1342
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Otázka č. 3
EÚ v rámci hospodárskych sankcií uvalila na Rusko viacero dovozných
a vývozných obmedzení. Ktorý tovar nemožno vyvážať z EÚ do Ruska? Vieš
uviesť príklad?
Zoznam sankcionovaných výrobkov okrem iného obsahuje:
 pokročilé technológie (napr. kvantové počítače a pokročilé
polovodiče, špičkovú elektroniku a softvér),
 určité druhy strojov a dopravné zariadenia,
 špecifický tovar a technológie potrebné na rafináciu ropy,
 vybavenie, technológie a služby v oblasti energetiky,
 tovar a technológie v leteckom a vesmírnom priemysle (napr.
lietadlá, náhradné diely alebo akýkoľvek druh vybavenia pre
lietadlá a vrtuľníky, letecké palivo),
 tovar a rádiokomunikačné technológie pre námornú plavbu,
 viaceré položky s dvojakým použitím (tovar, ktorý možno
použiť na civilné aj vojenské účely), ako sú drony a softvér pre
ne alebo šifrovacie zariadenia,
 luxusný tovar (napr. luxusné automobily, hodinky, šperky).
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Politická dohoda o rodovej
vyváženosti vo vrcholových orgánoch
spoločností
Otázka č. 1
Ktorý výraz sa často používa ako metafora na prekonanie neviditeľnej bariéry,
ktorá bráni ženám v postupe na vyššie pozície?
A. nenaplnené sny
B. rozbitie tzv. skleného stropu
C. prelomenie tradície

Otázka č. 2
Len tretinu členov nevýkonných predstavenstiev spoločností tvoria ženy
a tento počet je ešte nižší v prípade výkonných rád. Návrhom smernice
o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi sa
stanovuje cieľ pre spoločnosti v EÚ kótované na burzách EÚ na zrýchlenie
dosiahnutia vyváženejšieho rodového zastúpenia. O aký cieľ ide?
A. 50 % zastúpenie osôb menej zastúpeného pohlavia na pozíciách
nevýkonných riadiacich pracovníkov a 43 % zastúpenie všetkých pozícií
riadiacich pracovníkov
B. osobami menej zastúpeného pohlavia obsadených 45 % pozícií
nevýkonných riadiacich pracovníkov a 38% všetkých pozícií riadiacich
pracovníkov
C. osobami menej zastúpeného pohlavia obsadených 40 % pozícií
nevýkonných riadiacich pracovníkov a 33% všetkých pozícií
riadiacich pracovníkov

Otázka č. 3
Dokedy má Európska komisia v úmysle dosiahnuť rodovú paritu (50 %
zastúpenie) na všetkých úrovniach svojho vlastného riadenia?
A. do konca roka 2023
B. do konca roka 2024
C. do konca roka 2025
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Posilnenie a podrobnejšie
rozpracovanie Kódexu postupov proti
šíreniu dezinformácií
Otázka č. 1
Na čo sa vzťahuje Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií?
A. online platformy, popredné spoločnosti v oblasti technológií
a kľúčových aktérov v odvetví reklamy, ktorí sú jeho
signatármi
B. používatelia
C. orgány presadzovania práva

Otázka č. 2
Ktorá z uvedených spoločností nie je signatárom posilneného Kódexu
postupov proti šíreniu dezinformácií EÚ?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

Otázka č. 3
Ako sa bežne definuje dezinformácia?
A. falošné príbehy šírené na internete alebo prostredníctvom iných médií,
ktoré sa javia ako správy a ktoré sú zvyčajne vytvorené s cieľom
ovplyvniť politické názory alebo ako vtip
B. nepravdivý alebo zavádzajúci obsah zdieľaný bez škodlivého úmyslu,
hoci účinky môžu byť stále škodlivé
C. falošný alebo zavádzajúci obsah, ktorý sa šíri s úmyslom
klamať alebo zabezpečiť hospodársky alebo politický zisk
a ktorý môže spôsobiť ujmu verejnosti
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Politická dohoda na nariadení o spôsobe
riešenia narušení, ktoré spôsobujú
zahraničné subvencie na jednotnom trhu
Otázka č. 1
Čo je cieľom nariadenia o zahraničných subvenciách?
A. podpora súladu subvencií s pravidlami WTO
B. regulácia udeľovania finančných prostriedkov EÚ, ktoré majú vplyv
v tretích krajinách
C. riešenie subvencií tretích krajín, ktoré spôsobujú narušenia na
vnútornom trhu

Otázka č. 2
Prečo sa v rámci nariadenia o zahraničných subvenciách posudzujú len
zahraničné subvencie?
A. Pretože zahraničné subvencie majú škodlivejšie účinky ako subvencie
udeľované v EÚ.
B. Pretože subvencie udelené v EÚ sa už posudzujú na základe
pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci.
C. Pretože aj tretie krajiny posudzujú vplyv subvencií EÚ na ich
hospodárstva.

Otázka č. 3
Ak Komisia identifikuje zahraničnú subvenciu v kontexte nariadenia
o zahraničných subvenciách, bude daná subvencia automaticky zakázaná?
A. Áno, daná subvencia bude automaticky zakázaná.
B. Áno, daná subvencia bude automaticky zakázaná, ak sa zistí, že
narúša vnútorný trh.
C. Nie, súčasťou nariadenia nie je automatický zákaz subvencií,
ich negatívne a pozitívne účinky sa však musia individuálne
posúdiť.
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Začatie prístupových rokovaní
s Albánskom a so Severným
Macedónskom
Otázka č. 1
Ktoré krajiny sú v súčasnosti (júl 2022) kandidátskymi krajinami na vstup do
EÚ?
a. Izrael, Arménsko, Maroko, Austrália
b. Albánsko, Severné Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora,
Srbsko, Turecko a Ukrajina
c. Bosna a Hercegovina, Kosovo, Gruzínsko

Otázka č. 2
Ktorá krajina ako posledná vstúpila do EÚ a kedy?


Chorvátsko, a to 1. júla 2013.

Otázka č. 3
Celkovo do koľkých kapitol sú rozdelené prístupové rokovania o vstupe do EÚ?
A. 25
B. 35
C. 45

