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ČLENSTVO V EÚ ÚPLNE ZMENILO 
NAŠE KRAJINY AJ NÁŠ BEŽNÝ 
ŽIVOT

Vnútorný trh, otvorené hranice a euro ako spoločná mena sú 
tie najvýznamnejšie úspechy Európskej únie. 

V mnohých oblastiach však majú rozhodnutia EÚ oveľa väčší 
vplyv na náš svet, než si uvedomujeme.  

Zistite viac na niekoľkých konkrétnych príkladoch. 



OCHRANA SPOTREBITEĽA

KONIEC POPLATKOV 
ZA ROAMING V EÚ Poplatky za roaming sa skončili 15. 

júna 2017. Tí, čo žijú v európskom 
hospodárskom priestore, platia na 
cestách po krajinách EÚ za volanie, 
SMS a mobilný internet toľko, čo 
domáci. 

what-europe-does-for-
me.eu/sk/portal/2/D14
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https://what-europe-does-for-me.eu/sk/portal/2/D14


OCHRANA SPOTREBITEĽA

DVA ROKY ZÁRUKY NA 
ELEKTRONIKU

Podľa právnych predpisov EÚ sú 
výrobcovia zo zákona povinní 
poskytovať dva roky záruku na 
elektroniku ako smartfóny, tlačiarne, 
laptopy, vysávače a kávovary.

what-europe-does-for-
me.eu/sk/portal/2/X02_12301
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https://what-europe-does-for-me.eu/sk/portal/2/X02_12301


JEDNOTNÝ TRH A OCHRANA SPOTREBITEĽA

NORMY BEZPEČNOSTI 
VÝROBKOV Výrobky predávané na trhu v 

Európskom hospodárskom priestore 
(EHP) musia vyhovovať normám EÚ 
pre zdravie, bezpečnosť a ochranu 
životného prostredia. Označenie CE 
dostávajú výrobky, ktoré sú v súlade 
s týmito normami. 

ec.europa.eu/growth/single-
market/ce-marking_sk

© Európske spoločenstvá, 1997 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_sk


OCHRANA SPOTREBITEĽA

INFORMÁCIE NA 
ŠTÍTKOCH VÝROBKOV EÚ chce, aby ľudia mali správne a úplné 

informácie o tom, čo konzumujú. Preto musia 
etikety na potravinách a kozmetike obsahovať 
určité informácie, napríklad o ich zložení a 
výrobcovi.  

ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_sk

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_sk


VŠEOBECNÉ NARIADENIE O POTRAVINÁCH

BEZPEČNOSŤ 
POTRAVÍN 
V EÚ

Všeobecné nariadenie o potravinách 
(2002) má zabezpečiť, aby boli 
všetky potraviny na trhu v Európskej 
únii bezpečné. Stanovuje ciele, 
povinnosti a všeobecné požiadavky 
pre všetky etapy výroby a distribúcie 
potravín a krmív (Z farmy na stôl).

ec.europa.eu/food/safety/general_f
ood_law_sk

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_sk


SMERNICA EÚ O PRACOVNOM ČASE

NAJMENEJ ŠTYRI 
TÝŽDNE PLATENEJ 
DOVOLENKY

Podľa smernice EÚ o pracovnom 
čase (1993) majú zamestnanci právo 
na najmenej štyri týždne platenej 
dovolenky do roka. Podľa odvetvia 
a/alebo členského štátu môže 
dovolenka trvať aj dlhšie, ale 
minimum EÚ je 20 dní.

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=706&langId=en&intPageId=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA 

ZÁKAZ PLASTOV NA 
JEDNO POUŽITIE EÚ schválila nový predpis, ktorým sa 

zakazujú jednorazové plastové 
predmety ako taniere, príbory, 
slamky a vatové tyčinky. Zákaz bude 
platiť od roku 2021. 

what-europe-does-for-
me.eu/sk/portal/2/X01_31001

© Európska únia, 2019 

https://what-europe-does-for-me.eu/sk/portal/2/X01_31001


EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA – ENERGETICKÁ ÚNIA

PODIEL ENERGIE 
Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV 
V EÚ 
DO ROKU 2030 ASPOŇ 32 %

Aby bol prechod od fosílnych palív k čistejšej 
energii ľahší a aby sme splnili záväzky EÚ 
vyplývajúce z Parížskej dohody, EÚ zaviedla 
požiadavku aspoň 32 % energie z obnoviteľných 
zdrojov v energetickom mixe do roku 2030. Táto 
hodnota je podľa situácie pre každý členský štát 
iná. 

what-europe-does-for-
me.eu/sk/portal/2/X03_02901
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Viac konkrétnych príkladov na legislatívu EÚ nájdete na Čo robí Európa pre mňa.

https://what-europe-does-for-me.eu/sk

