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Sylvii Guillaumeovej, podpredsedníčke Európskeho parlamentu 

a 

Fransovi Timmermansovi, prvému podpredsedovi Európskej komisie 

 

 

 

 
 

  

 

Podľa odseku 28 revidovanej medziinštitucionálnej dohody (MID) o registri 

transparentnosti, podpísanej 16. apríla 2014 (ako spoločný nástroj Európskeho parlamentu 

a Európskej komisie), poskytuje táto výročná správa prehľad o fungovaní registra 

transparentnosti (RT) počas roku 2016.  

 

V tejto správe sa predkladajú štatistické údaje o fungovaní registra v období od januára do 

decembra 2016 a opisujú sa činnosti, ktoré uskutočnil spoločný sekretariát registra 

transparentnosti, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie optimálnej kvality údajov a zvýšenie 

povedomia o tomto nástroji. 
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I. ÚVOD 

Register transparentnosti (ďalej len „register“) bol vytvorený Európskym parlamentom (ďalej 

len „EP“) a Európskou komisiou (ďalej len „EK“) prostredníctvom medziinštitucionálnej 

dohody (ďalej len „MID“) v roku 2011 ako spoločný systém. Predstavuje jeden z kľúčových 

nástrojov pri plnení záväzkov týchto dvoch inštitúcií v oblasti transparentnosti. Tento register 

sa týka všetkých záujmových skupín, ktoré vykonávajú činnosti s cieľom ovplyvniť procesy 

tvorby práva a vykonávania politík inštitúcií EÚ. Tým, že register ozrejmuje, aké záujmy sú 

sledované, kým sú sledované a pri akej úrovni zdrojov, umožňuje zvýšenú mieru kontroly zo 

strany verejnosti, poskytuje občanom, médiám a zainteresovaným stranám možnosť sledovať 

činnosti a možný vplyv zástupcov záujmových skupín. Register transparentnosti zahŕňa vyše 

10 000 subjektov, ktoré sa zaviazali dodržiavať spoločný kódex správania1, takže je 

najväčším svojho druhu na svete. 

 

II. SÚČASNÝ STAV REGISTRA TRANSPARENTNOSTI2 

Register obsahuje šesť oddielov na registráciu. V roku 2016 bol najväčším oddielom, ktorý 

predstavoval o niečo viac ako polovicu všetkých registrovaných subjektov, oddiel II: Interní 

lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia (pozri tabuľku 1). V rámci tohto oddielu 

predstavuje hlavný pododdiel „Obchodné a podnikové združenia“ 43 % všetkých interných 

lobistov a obchodných/podnikových/profesijných združení (pozri tabuľku 2, oddiel II). 

 

„Mimovládne organizácie“ (oddiel III) boli v poradí ďalším najbežnejším typom 

registrovaného subjektu, pričom tvorili viac ako jednu štvrtinu všetkých zaregistrovaných 

organizácií. „Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne 

zárobkovo činní konzultanti“ predstavovali takmer 12 % všetkých registrovaných 

subjektov. K menším kategóriám registrovaných subjektov patrili „Think tanky, výskumné 

a akademické inštitúcie“ (oddiel IV), ďalej „Nadnárodné združenia a siete verejných 

regionálnych orgánov alebo iných orgánov na nižšej než vnútroštátnej úrovni“ (oddiel VI) 

a „Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá“ (oddiel V). 

 

Tabuľka 1: Zloženie zástupcov záujmových skupín 

 

 
 

                                                 
1  Pri zohľadnení len tých subjektov, ktoré boli registrované a aktívne k 31. decembru 2016. 
2  Číselné údaje, ktoré sú uvedené v tejto správe, odrážajú situáciu k 31. decembru 2016. 

11,58%

50,33%

25,60%

7,22%

0,44%

4,82% Section I - Professional consultancies/law
firms/self-employed consultants

Section II - In-house lobbyists and
trade/business/professional associations

Section III - Non-governmental
organisations

Section IV - Think tanks, research and
academic institutions

Section V - Organisations representing
churches and religious communities

Section VI - Organisations representing
local, regional and municipal authorities,
other public or mixed entities, etc.
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Tabuľka 2: Prehľad podľa pododdielov3 

 

Oddiel I: Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne zárobkovo činní 

konzultanti 

 

 

 

Oddiel II: Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Oddiel III a oddiel V nie sú členené na pododdiely. 

59,18%

10,28%

30,54%

Professional consultancies

Law firms

Self-employed consultants

37,55%

42,46%

13,87%

6,12%

Companies & groups

Trade and business associations

Trade unions and professional
associations

Other organisations
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Oddiel IV: Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie 

 

 

 

 

 

Oddiel VI: Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné 

alebo zmiešané subjekty atď. 

 

67,13%

32,87%
Think tanks and research
institutions

Academic institutions

21,86%

19,96%

16,16%

42,02%

Regional structures

Other sub-national public
authorities

Transnational associations and
networks of public regional or
other sub-national authorities

Other public or mixed entities,
created by law whose purpose is
to act in the public interest
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Tabuľka 3: Zloženie registrovaných subjektov k 31. decembru 2016 

 

K 31. decembru 2016 bolo v registri 10 911 registrovaných subjektov v týchto oddieloch 

a pododdieloch: 

I – Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne 

zárobkovo činní konzultanti 
1 264 

Profesionálne konzultantské spoločnosti  748 

Právnické firmy  130 

Samostatne zárobkovo činní konzultanti  386 

II – Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia  5 492 

Spoločnosti a skupiny  2 062 

Obchodné a podnikové združenia  2 332 

Odborové zväzy a profesijné združenia  762 

Iné organizácie  336 

III – Mimovládne organizácie  2 793 

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty  2 793 

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie  788 

Think tanky a výskumné inštitúcie  529 

Akademické inštitúcie  259 

V – Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá  48 

Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá  48 

VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné 

verejné alebo zmiešané subjekty atď.  
526 

Regionálne štruktúry 115 

Iné vnútroštátne verejné orgány nižšej úrovne  105 

Nadnárodné združenia a siete verejných regionálnych orgánov alebo iných orgánov na 

nižšej než vnútroštátnej úrovni 
85 

Iné verejné alebo zmiešané subjekty vytvorené na základe právnych predpisov, ktorých 

účelom je konať vo verejnom záujme  
221 

 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=sk#sk
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Štatistické údaje o nových registráciách v roku 2016 

V roku 2016 sa do registra zaregistrovalo 3 347 nových subjektov4. Z týchto subjektov sa 451 

zaregistrovalo v oddiele I, 1 511 v oddiele II, 902 v oddiele III, 283 v oddiele IV, 11 v oddiele V 

a 189 v oddiele VI. Priemerný počet nových registrácii za mesiac bol 279 s rôznou intenzitou 

v priebehu roka (tabuľka 5). 

 

 

Tabuľka 4: Nové registrácie za rok 

 

 
 

 

Poznámka: Ročné štatistické údaje od roku 2011 nájdete na webovom sídle registra – 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=sk&action=prepareView. 

 

  

                                                 
4  Pri zohľadnení len subjektov, ktoré boli registrované a aktívne k 31. decembru 2016. 

3347
2714

2119

111211741168

201620152014201320122011

Rok registrácie

Number of new entities registered and still active 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=sk&action=prepareView


8 

 

Tabuľka 5: Počet registrovaných subjektov v roku 2016 

 

 
 

 

 

Celkový počet nových registrácií v priebehu roka sa naďalej zvyšoval. Tento rastúci trend je 

s najväčšou pravdepodobnosťou dôsledkom toho, že obidve inštitúcie k registrácii naďalej dôrazne 

vyzývali. 

 

Na základe rozhodnutia Komisie prijatého v máji 2016 sa registrácia stala základnou podmienkou 

na vymenovanie určitých typov členov expertných skupín. Táto novovytvorená synergia medzi 

registrom transparentnosti a expertnými skupinami viedla k zvýšeným mieram registrácie v druhej 

polovici roka. Verejné konzultácie, ktoré Komisia začala v rôznych oblastiach politiky, takisto 

podporili nové registrácie, lebo odpovedajúce záujmové skupiny sú aktívne povzbudzované, aby 

sa registrovali v registri transparentnosti s cieľom odlíšiť ich príspevky od príspevkov 

individuálnych občanov. 

 

Registrácia je podmienkou pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých 

zástupcovia boli pozvaní, aby vystúpili na vypočutiach výborov Európskeho parlamentu, alebo 

ktoré sa usilujú o uľahčený prístup do priestorov tejto inštitúcie. Akreditáciu je možné poskytnúť 

na obdobie do 12 mesiacov a je možné ju obnoviť. V roku 2016 Parlament poskytol jednotlivcom 

viac ako 7 400 povolení na prístup pre zástupcov približne 2 350 organizácií v registri (buď na 

základe nových žiadostí, alebo ako obnovenie). 

 

V roku 2016 webové sídlo registra zaznamenalo približne 250 000 jedinečných návštevníkov5 

alebo 41 250 návštev za mesiac6. Až 27,7 % návštev sem smerovalo z webového sídla Europa 

a takmer 30 % sa na webové sídlo registra dostalo prostredníctvom vyhľadávačov. 

 

 

                                                 
5  „Jedinečný návštevník“ je jedinečne identifikovaný klient, ktorý zobrazí stránky vo vymedzenej lehote (v tomto prípade za 

jeden deň). Jedinečný návštevník sa počas posudzovanej lehoty počíta raz, pričom návštevník môže mať niekoľko návštev. 

Keďže k identifikácii dochádza na počítači návštevníka, ten istý návštevník používajúci viac ako jeden počítač bude 

započítaný viackrát. 
6  „Návšteva“ je vymedzená ako séria požiadaviek na stránku od toho istého jedinečne identifikovaného klienta. 
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III. ČINNOSŤ SPOLOČNÉHO SEKRETARIÁTU REGISTRA TRANSPARENTNOSTI 

Spoločný sekretariát registra transparentnosti (ďalej len „SSRT“) je zložený z tímu úradníkov 

z Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Vrátane vedúcich oddelení je zapojených 

celkovo desať úradníkov, šesť v EK a štyria v EP. Ich práca pre úlohy spojené so SSRT 

predstavuje približne 5,5 ekvivalentu plného pracovného času. 

 

SSRT je zodpovedný za každodenné riadenie registra transparentnosti, poskytuje asistenčné 

služby, vydáva usmernenia na registráciu, vykonáva kontroly kvality údajov, spracúva 

upozornenia a prijaté sťažnosti, koordinuje vývoj IT a údržbu systému a vykonáva činnosti na 

zvýšenie povedomia a komunikačné činnosti na propagáciu systému. Činnosť SSRT koordinuje 

vedúci oddelenia pre transparentnosť na Generálnom sekretariáte EK, Rada je pozorovateľom na 

schôdzach SSRT. 

 

1. Monitorovanie údajov v registri 

Jednou z hlavných úloh SSRT je monitorovanie kvality údajov v registri vykonávaním kontroly 

kvality a zabezpečením prijatia opatrení v nadväznosti na upozornenia a sťažnosti. Okrem toho 

SSRT vykonáva základnú kontrolu oprávnenosti každej novej registrácie v registri 

transparentnosti. Aby sa táto náročná úloha zvládla efektívnejšie, v roku 2016 sa začal vývoj IT 

zameraný na automatické analyzovanie kvality údajov, ktoré poskytujú registrované subjekty. 

Cieľom je v prvej polovici roku 2017 uviesť novú a lepšiu verziu registra transparentnosti, ktorá 

zvýši celkovú kvalitu údajov tým, že proces registrácie/aktualizácie pre nové a súčasné 

registrované subjekty zjednoduší. 

 

1.1 Kontroly kvality 

„Kontrola kvality“ je súbor overení, ktoré SSRT vykonáva s cieľom zabezpečiť kvalitu 

a presnosť údajov, ktoré predložili registrované subjekty v súlade s prílohou II k MID a ktoré 

majú zabrániť vzniku faktických chýb a registrácii neoprávnených subjektov. V prípade 

nedodržania požiadaviek uvedených v prílohe II k MID začne SSRT s registrovaným subjektom 

písomný dialóg s cieľom identifikovať možné riešenia. 

 

V roku 2016 SSRT vykonal 5 032 kontrol kvality, takmer dvojnásobný počet v porovnaní 

s rokom 2015 (2 591), čo je dôsledkom väčšieho úsilia vynakladaného na kontrolu všetkých 

nových registrácií. Pokiaľ ide o 5 032 vykonaných kontrol kvality, menej ako polovica 

registrácií bola vyhodnotená ako správna (2 261) a zvyšné subjekty boli kontaktované 

v súvislosti s oprávnenosťou alebo nezrovnalosťami údajov obsiahnutých v ich záznamoch. 

Z 2 771 kontaktovaných subjektov bolo 961 subjektov odstránených z registra z jedného z týchto 

dôvodov: rozporuplné, nesprávne alebo nekompletné údaje, neaktualizované údaje 

a neoprávnenosť. 

 

1.2 Upozornenia 

 

„Upozornenie“ je mechanizmus, ktorý umožňuje tretím stranám, aby informovali SSRT 

o registráciách jedného alebo viacerých subjektov, ktoré môžu obsahovať faktické chyby alebo 

môžu byť neoprávnené. Z uvedených 5 032 kontrol kvality bolo 407 uskutočnených 

v nadväznosti na upozornenia, ktoré dostal SSRT. V roku 2016 dostal SSRT 16 jednotlivých 

upozornení (z ktorých jedno bolo neprípustné). Tieto upozornenia sa týkali celkovo 40 

organizácií, pretože niektoré upozornenia sa týkali viac ako jedného subjektu. 

 

Od septembra 2015 zostáva čiastočne nedoriešené hromadné upozornenie týkajúce sa 4 253 

záznamov. V tomto upozornení boli nahlásené tri druhy chybných záznamov: i) bez opisu 

relevantných činností; ii) nepravdepodobne vysoké výdavky; a iii) nepravdepodobne nízke 
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výdavky. Vzhľadom na vysoký počet záznamov, ktorých sa upozornenie týkalo, SSRT prijal 

nadväzujúce opatrenia stanovením určitých prioritných kritérií. Celkove bolo kontaktovaných 

433 organizácií v troch fázach (dve fázy boli ukončené v roku 2015, jedna bola ukončená v roku 

2016). 

 

Ako bolo ohlásené v predchádzajúcej výročnej správe, sú výsledky fázy III týkajúce sa zjavného 

nedostatočného nahlasovania nákladov zverejnené v tejto správe: 

 

 Zjavné nedostatočné nahlasovanie nákladov 

 

347 organizácií bolo kontaktovaných v januári/februári 2016, 

277 (80 %) vykonalo uspokojivé aktualizácie, 

70 (20 %) bolo vymazaných z registra vzhľadom na nedostatočnú alebo žiadnu reakciu. 

 

Na túto kategóriu sa uplatňovali tieto kritériá: registrované subjekty v oddieloch I, II a III, so 

sídlom v Belgicku, s počtom ekvivalentov pracovného času najmenej dva, s odhadovanými 

nákladmi pripísateľnými činnostiam v maximálnej hodnote 10 000 EUR. 

 

 

1.3 Sťažnosti 

 

„Sťažnosť“ je upozornenie naznačujúce podozrenie, že registrovaný subjekt porušil ktorúkoľvek 

z povinností podľa kódexu správania, okrem tvrdení týkajúcich sa faktických chýb. V roku 2016 

bolo SSRT zaslaných sedem sťažností, z ktorých štyri boli prípustné ako „sťažnosti“ a jedna 

bola zmenená na „upozornenie“. Neprípustnosť sa napríklad určí vtedy, keď neexistuje nijaký 

vzťah k údajnému porušeniu kódexu správania pre registrované subjekty alebo nebol poskytnutý 

žiadny významný dôkaz so zreteľom na tvrdenia. 

 

Prípustné sťažnosti sa týkali možných porušení ustanovení kódexu správania a najčastejšie 

ustanovenia d) „zabezpečia, aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne v rámci 

svojich činností patriacich do pôsobnosti registra, boli podľa ich najlepšieho vedomia 

a svedomia úplné, aktuálne a neskresľujúce; akceptujú, že všetky poskytnuté informácie sú 

predmetom preskúmania, a súhlasia s tým, že budú spolupracovať, pokiaľ ide o administratívne 

žiadosti o doplňujúce informácie a aktualizácie;“ po ktorom nasledovalo ustanovenie písmena 

c) „pri rokovaní s tretími stranami nesmú tvrdiť, že majú akýkoľvek formálny vzťah s Európskou 

úniou alebo s niektorou z jej inštitúcií, a neskresľujú účinok registrácie s cieľom zavádzať tretie 

strany alebo úradníkov, alebo iných zamestnancov Európskej únie, ani nevyužívajú logo 

inštitúcií EÚ bez výslovného povolenia“. 

 

Po prešetrení zo strany SSRT a kontaktovaní dotknutých registrovaných subjektov boli tri zo 

štyroch prípustných sťažností uzavreté aktualizáciou zo strany registrovaných subjektov 

a zvyšný registrovaný subjekt bol z registra odstránený z dôvodu neoprávnenosti. 

 

2. Usmerňovanie a zvyšovanie povedomia 

 

SSRT pravidelne vykonáva činnosti v oblasti školenia a komunikácie s cieľom zvyšovať 

povedomie o registri a podporovať jeho používanie. V roku 2016 EP zorganizoval deväť 

interných školení pre zamestnancov a asistentov poslancov EP. EK zorganizovala pre 

zamestnancov sedem celodenných školení s názvom „Správne a efektívne zaobchádzanie 

s lobistami“, ktorých súčasťou bola prezentácia a prípadová štúdia o registri transparentnosti. 

Okrem týchto interných prezentácií obidve inštitúcie uskutočnili 24 prezentácií pre 

zainteresované strany a skupiny návštevníkov. Dve prezentácie boli na pozvanie prednesené 

v členských štátoch pre vnútroštátnych poslancov: v septembri pred portugalským výborom 

zriadeným ad hoc na podporu transparentnosti a v decembri pred belgickým výborom pre 

obranu. 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?amp;locale=sk&reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=sk#sk
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S cieľom pomôcť organizáciám v procese registrácie boli na internete okrem podrobných 

vykonávacích usmernení zverejnené aj kratšie usmernenia s názvom „Ako sa správne 

zaregistrovať a vyhnúť sa častým chybám“. 

 

 

IV. ZÁVER 

Nárast registrácií v roku 2016 pokračoval, v priebehu roka sa zaregistrovalo viac ako 3 300 

nových subjektov. SSRT zároveň ešte zintenzívnil svoje úsilie o zabezpečenie optimálnej kvality 

údajov v systéme tým, že vykonal väčší počet kontrol kvality a zabezpečil včasné opatrenia 

v nadväznosti na prijaté upozornenia a sťažnosti. SSRT bol pravidelne vyzývaný, aby register 

transparentnosti predstavil rôznym cieľovým skupinám, a zúčastňoval sa na diskusiách 

o fungovaní systému a jeho vývoji. Neustále rastúci počet nových registrovaných subjektov, ako aj 

zvýšená viditeľnosť a význam registra opätovne zvýraznili potrebu vyčleniť pre SSRT príslušné 

ľudské a IT zdroje na efektívne fungovanie a všeobecnú dôveryhodnosť systému. 

V roku 2016 sa konali viaceré podujatia, ktoré stoja za zmienku. Komisia usporiadala trojmesačnú 

verejnú konzultáciu, aby zhromaždila informácie o súčasnom registri transparentnosti a jeho 

možnom vývoji7. Podpredsedníčka Európskeho parlamentu Sylvie Guillaumová a prvý 

podpredseda Komisie Frans Timmermans usporiadali 2. mája spoločnú verejnú diskusiu o režime 

transparentnosti pre zástupcov záujmových skupín v EÚ8 a Komisia 28. septembra predložila 

Európskemu parlamentu a Rade návrh novej medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri 

transparentnosti. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– KONIEC – 

                                                 
7  http://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-mandatory-transparency-register_en 
8  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=NEWS&locale=sk#sk 
9  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_sk.htm 

http://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-mandatory-transparency-register_en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=NEWS&locale=sk#sk
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_sk.htm

