
15 rokov v EÚ – exkurzia do Bruselu 

Slovensko je od 1.mája 2004 členom Európskej únie a od 1. januára 2009 používame ako platobnú 

menu euro. O niekoľko týždňov, 25. mája, sa uskutočnia voľby do europarlamentu na Slovensku, a 

obyvatelia budú voliť 14 europoslancov.  

Voľby do Európskeho parlamentu sú známe svojou dlhodobo nízkou účasťou. Slovensko sa zúčastnilo 

eurovolieb trikrát - v roku 2004, 2009 a 2014. Aj tieto tri hlasovania však stačili na to, aby sa Slovensko 

stalo rekordérom v najnižšej volebnej účasti v celej histórii eurovolieb. Zatiaľ čo v roku 2004 v 

eurovoľbách na Slovensku hlasovalo 16,96% a v roku 2009 19,63% voličov, v roku 2014 to bolo len 

13,05% (v skupine voličov vo veku 18 až 24 rokov hlasovalo len šesť percent oprávnených voličov) čo je 

historicky najnižšia účasť v rámci celej EÚ. V dňoch 8. až 10. apríla 2019 sa naši žiaci P. Blaháčová, A. 

Pellerová, N. Šovčíková (III. A) a  S. Žiak  (IV. C) zúčastnili exkurzie do Bruselu. Návštevou metropoly 

Európskej únie (EÚ), Európskej komisie (EK) a Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli pred májovými 

eurovoľbami chcú naši žiaci podnietiť záujem mladých o EÚ. Cieľom exkurzie bolo šíriť povedomie o 

tom, prečo sú EÚ a členstvo v tomto spoločenstve pre Slovensko dôležité, rovnako bolo cieľom 

poukázať na možnosti, akým spôsobom sa i bežní ľudia môžu stať aktívnymi spolutvorcami verejných 

politík EÚ. Cieľom exkurzie nie je odporúčať, koho majú mladí ľudia voliť: ide o podporu samotného 

aktu voľby, aktu zapojenia sa do demokratického procesu a uskutočnenia voľby vedome a 

informovane. Výhody, ktoré Európa prináša, využívajú mladí najviac. Či už cestujú, platia eurom, alebo 

lacno telefonujú a študujú na Erasme. Práve oni by sa mali zapojiť do týchto volieb.  

Preto sa v utorok ráno naši žiaci stretli s generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra 

Európskej Komisie  prof. Vladimírom Šuchom, ktorý im predstavil prácu EK a témy a oblasti,  ktorými sa 

zaoberá. Neskôr sa im prihovoril  p. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku  a bývalý 

slovensky diplomat v Španielsku, a  porozprával im o poľnohospodárskej politike EU. Na záver návštevy 

v Európskej Komisii  sa stretli s p. Rickom Zednikom, ktorý v súčasnosti pracuje ako výkonný riaditeľ 

portálu EurActiv v Bruseli. P. Zednik  v jeho rodnej angličtine prezentoval, čo prinieslo členstvo SR v EÚ, 

Schengenskom priestore a eurozóne našej krajine v ekonomickej, ale aj politickej a sociálnej oblasti. 

Potom nasledovala návšteva EP. Na programe bolo niekoľko odborných prednášok. Prvou z nich bola 

prednáška p. Černocha o fungovaní a novinkách z Európskeho parlamentu a súčasnej politike EÚ, 

spojená s prehliadkou Európskeho parlamentu. Po ňom vystúpil  p. poslanec I. Štefanec a p. poslanec 

E. Kukan, ktorí rozprávali o svojej práci v EP. Po anglicky svoju prácu predstavila holandská poslankyňa 

Sophie in 't Veld, ktorá niekoľkokrát pracovne navštívila Slovensko ako predsedníčka Výboru EP pre 

občianske slobody. Na záver návštevy  EP sa uskutočnila beseda s europoslancami p. Žitňanskou, p. 

Csakym a p. Mikolášikom o fungovaní EP, budúcnosti Európskej únie, bezpečnosti krajín, rešpektovaní 

autorských práv, ochrane osobných údajov, európskej legislatíve, Brexite – to všetko boli témy, na 

ktoré žiaci dostávali kompetentné odpovede.  
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