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Pôsobenie 
Slovenskej 
republiky 
v súčasnej 
inštitucionálnej 
štruktúre 
Európskej únie

Slovenská republika 
sa stala členskou 
krajinou Európskej 
únie 1. mája 2004. 
Je rovnocenným 
partnerom všetkým 
členským krajinám 
a podieľa sa na 
rozhodovaní. 
V ktorých inštitúciách 
a ako pôsobia 
zástupcovia 
Slovenskej republiky? 
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Postavenie Slovenskej republiky v medzinárodnej po-
litike je vo veľkej miere ovplyvnené členstvom v euro-
atlantických a  európskych štruktúrach. Slovenská re-
publika je schopná presadzovať svoje záujmy a pôsobiť 
na medzinárodné rozhodnutia a  procesy. Slovenská 
republika je členom politickej, ekonomickej, bezpeč-
nostnej a sociálnej európskej integrácie. Slovenská re-
publika sa aktívne podieľa na rozhodovacích procesoch 
vo všetkých inštitúciách Európskej únie – Európskom 
parlamente, Európskej komisii, Rade Európskej únie, 
Európskej rade a Súdnom dvore Európskej únie a všet-
kých ostatných inštitúciách. 

Európsky parlament

Európsky parlament je od roku 1979 jediná priamo vo-
lená inštitúcia Európskej únie. Každý národný štát orga-
nizuje priamo a tajné voľby, v ktorých si občania volia 
svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Počet 
miest v Európskom parlamente je odvodený v zásade od 
počtu obyvateľov národného štátu. Slovenská republika 
má v  súčasnom Európskom parlamente 13 zástupcov. 
Súčasní slovenskí europoslanci boli zvolení v máji 2014. 
Volebná účasť na Slovensku bola zo všetkých členských 
štátov Európskej únie najnižšia (13,04%). Europoslanci 
sú vždy volení na obdobie piatich rokov, takže najbližšie 
voľby do Európskeho parlamentu budú prebiehať v roku 
2019. Šiesti slovenskí poslanci boli opätovne zvolení 
a  zároveň siedmi europoslanci boli zvolení ako úplne 
noví. Súčasní poslanci v Európskom parlamente sú Pál 
Csáky, Monika Flašíková Beňová, Eduard Kukan, Vla-
dimír Maňka, Miroslav Mikulášik, Józef Nagy, Branislav 
Škripek, Monika Smolková, Ivan Štefanec, Richard Sulík, 
Anna Záborská, Boris Zala a Jana Žitňanská.  

Európska komisia

V  Európskej komisii má každý členský štát svojho zá-
stupcu. Za Slovenskú republiku sme zatiaľ mali dvoch 
komisárov. Prvým bol Ján Figeľ, ktorý pôsobil v Prodiho 
a v Barrossovej Európskej komisii v rokoch 2004 – 2010. 
Pôsobil ako eurokomisár pre podnikanie a  informač-
nú spoločnosť a následne potom ako eurokomisár pre 
vzdelanie, tréning a kultúru. V druhej Barrossovej komi-
sii od roku 2010 a Junckerovej komisii už pôsobí Maroš 
Šefčovič. V  rokoch 2010 – 2014 pôsobil ako vicekomi-
sár pre vnútroinštitucionálne vzťahy a administratívu 

a v súčasnosti od roku 2014 pôsobí ako vicekomisár zod-
povedný za energetickú úniu. Jeho hlavnou úlohou je 
prepájanie infraštruktúr, príprava legislatívy a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti na podporu trhu a rastu.  Vytvo-
rením energetickej únie budú členské štáty Európskej 
únie schopné predchádzať výpadkom dodávok energií, 
diverzifi kovať zdroje energií a  využiť spoločný hlas Eu-
rópskej únie pri negociáciách o energetickej bezpečnosti. 

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie nemá stále zloženie, funguje v  10 
rôznych konfi guráciách v závislosti od prejednávanej ob-
lasti. V prípade, že sa rokuje o  záležitostiach týkajúcich 
sa zahraničnej politiky, za Slovenskú republiku sa rokova-
nia zúčastní náš minister zahraničných vecí. Každodennú 
agendu pre ministrov pripravuje slovenský zástupca v CO-
REPER II Peter Javorčík a v COREPER I Alexander Micovčin. 

Pôsobenie Slovenskej republiky v  Rade Európskej únie 
bolo výraznejšie najmä v  období júl 2016 – december 
2016, keď sme jej predsedali. Vo všeobecnosti sa na čele 
Rady Európskej únie striedajú členské štáty EÚ každých 
šesť mesiacov. Počas tohto obdobia vedia predsedajúca 
krajina zasadnutia na všetkých úrovniach. Každá krajina 
organizuje formálne a  neformálne zasadnutia v  Bruse-
li, Luxemburgu a vo svojej krajine. Radu Európskej únie 
vedú spoločne vždy tri členské krajiny počas 18 mesiacov. 
Predsednícke trio tak zachováva kontinuitu a efektivitu. 
Slovenská republika bola súčasťou predsedníckeho tria 
spoločne s Holandskom a Maltou. Slovenské predsedníc-
tvo sa ofi ciálne začalo 1. júla 2016 a skončilo sa 31. de-
cembra 2016. Nasledovalo po predsedníctve Holandska 
a  bolo nasledované predsedníctvom Malty. Slovenská 
republika predsedala Rade Európskej únie po prvýkrát. 

Obr. č. 21
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Predsednícke trio si stanovuje spoločné dlhodobé ciele 
na obdobie 18 mesiacov. Spoločný program nášho pred-
sedníckeho tria boli nasledovné oblasti: zamestnanosť, 
rast a  konkurencieschopnosť; Európska únia chrániaca 
všetkých občanov; energetická únia; sloboda, bezpeč-
nosť a  spravodlivosť; Európska únia ako silný globálny 
hráč.

Európska rada

Európska rada, neformálne označovaná aj ako samit, je 
stretnutie najvyšších hláv štátov a predsedov vlád člen-
ských krajín. Za Slovenskú republiku sa týchto stretnutí 
zúčastňuje premiér, v súčasnosti Robert Fico. V mnohých 
prípadoch ho sprevádza minister zahraničných vecí. Z kra-
jín, kde na čele exekutívy stojí prezident, sa práve on zú-
častňuje týchto stretnutí. Príkladom môžeme uviesť práve 
prezidenta Francúzskej republiky, ktorý sa zúčastňuje na 
zasadnutiach Európskej rady ako zástupca Francúzska. 

Zhrnutie kapitoly
Slovenská republika sa stala súčasťou všetkých rozhodovacích procesov Európskej únie vstu-
pom 1. mája 2004. Od tohto roku si občania volia svojich zástupcov do Európskeho parlamen-
tu a vláda menuje zástupcov do ostatných inštitúcií. V Európskom parlamente má Slovenská 
republika 13 zástupcov. V Európskej komisii v súčasnosti zastupuje Slovenskú republiku Maroš 
Šefčovič, ako viceprezident Európskej komisie a komisár pre Energetickú úniu. Na zasadnutiach 
Európskej rady nám zastupuje premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Slovensko má svojich 
zástupcov aj v ostatných inštitúciách, a tak sa aktívne podieľa na všetkých rozhodovacích pro-
cesoch prebiehajúcich v Európskej únii. 

Súdny dvor Európskej únie

Od momentu založenia Súdneho dvora Európskej únie 
v roku 1952 bolo jeho hlavnou úlohou pozorovať práva 
v  jeho interpretácii a    aplikácii. Vo všeobecnosti mô-
žeme tvrdiť, že Súdny dvor Európskej únie kontroluje 
legalitu všetkých aktov inštitúcií Európskej únie, za-
bezpečuje, že všetky členské štáty neporušujú záväzky 
vyplývajúce zo zmlúv Európskej únie, a  poskytuje vý-
klad legislatívnych aktov na žiadosť národných súdov. 
Súdny dvor Európskej únie sa skladá z  dvoch súdov: 
Súdny dvor a Všeobecný súd. 28 sudcov Súdneho dvora 
je menovaných členskými štátmi na obdobie 6 rokov 
a ich funkčné obdobie sa môže opakovať. Za Slovenskú 
republiku je menovaný sudca Súdneho dvora Daniel 
Šváby, ktorý pôsobí ako sudca od roku 2009.  Na rovna-
kom princípe funguje aj Všeobecný súd, pričom každý 
členský štát menuje aspoň jedného sudcu. Slovenská 
republika je zastúpená Jurajom Schwarczom. 
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Otázky a úlohy:

1

2

Priraďte mená a funkcie k fotkám:

Richard Sulík, Róbert Fico, Daniel 
Šváby, Peter Javorčík, Eduard Kukan, 
Maroš Šefčovič

Prečo má Slovenská republika 
najnižšiu účasť občanov na voľbách 
do Európskeho parlamentu? Svoje 
tvrdenie odôvodnite. 

Je Maroš Šefčovič dostatočne 
viditeľný aj v slovenských médiách? 

3

?
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Aktivity:

Je na Slovensku dostatočne medializovaná Európska únia? Vyjadrujú sa naši zástupcovia v 
Európskej únii dostatočne? Skúste sa zamyslieť, aké aktivity by zástupcovia Slovenskej republiky 
v EÚ mali robiť, aby toto integračné zoskupenie bolo bližšie k ľudom.
(televízne noviny, sociálne siete?) 

Odporúčané linky:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_sk

https://euractiv.sk/fokus/slovenske-predsednictvo/slovensko-a-europska-unia/ 

http://europskaunia.oldweb-sulik.sk/slovensko-eu/vstup-slovenska-do-eu/ 

http://www.eu2016.sk/sk/slovensko-a-eu/co-clenstvo-v-eu-prinasa-slovensku 
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