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INŠTITÚCIE EÚ



EURÓPSKY
PARLAMENT

 Európsky parlament pozostáva z maximálne 751 poslancov 

 Od roku 1979 sa priamo volia každých päť rokov.

 Počet poslancov EP za príslušný členský štát zhruba závisí od počtu jeho obyvateľov, pričom ide o 
minimálne šesť a maximálne 96 poslancov EP za členský štát.

 Slovensko má v Európskom parlamente 13 zástupcov. 



 Európsky parlament je zákonodarný orgán EÚ, ktorý 
zostavuje rozpočet EÚ a monitoruje všetky inštitúcie EÚ. 

 Spoločná legislatívna právomoc: Európsky parlament spolu s 
Radou EÚ prijíma právne predpisy EÚ na základe návrhov 
Európskej komisie. 

 Rozpočtová právomoc: Európsky parlament rozhoduje o 
celkovom ročnom rozpočte EÚ spolu s Radou Európskej únie. 
EP má posledné slovo

 Právomoc v oblasti dohľadu: Parlament vykonáva dohľad 
nad prácou Európskej komisie a ostatných inštitúcií EÚ. Volí 
aj predsedu Európskej komisie a má právomoc 
schváliť/odmietnuť Európsku komisiu ako celok. 

ÚLOHY



Poslanci Európskeho parlamentu sú tu na to, aby zastupovali vaše záujmy v EÚ. 
Poslanci EP nie sú usadení podľa svojich krajín, ale podľa svojej politickej skupiny.

V Európskom parlamente je v súčasnosti osem politických skupín.

Práca sa pripravuje v menších tematických parlamentných výboroch, napríklad vo 
Výbore pre poľnohospodárstvo či Výbore pre dopravu.

Európsky parlament hlasuje na základe väčšiny hlasov.

Oficiálne sídlo Európskeho parlamentu sa nachádza v Štrasburgu. Každý mesiac sa 
poslanci EP na týždeň schádzajú v Štrasburgu na plenárnom (alebo úplnom) 
zasadnutí.

Počas zvyšných týždňov sa poslanci EP zúčastňujú na zasadnutiach parlamentných 
výborov, schôdzach politických skupín a priebežných plenárnych zasadnutiach v 
Bruseli. 

Sekretariát Európskeho parlamentu sa nachádza v Luxemburgu.

FUNGOVANIE



EURÓPSKA
RADA

 Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, predsedu Európskej 
rady a predsedu Európskej komisie. 

 Väčšina krajín vrátane Slovenska posiela na zasadnutie Európskej rady svojho premiéra

 Niektoré krajiny, napríklad Francúzsko, posielajú svojho prezidenta. 



 Európska rada nie je jednou zo zákonodarných inštitúcií EÚ, a 
preto nevedie rokovania ani neprijíma právne predpisy EÚ. 

 Namiesto toho určuje celkové politické smerovanie a priority 
EÚ. 

 Európska rada má preto veľmi veľký vplyv. Robia sa v nej 
hlavné politické rozhodnutia. 

 Diskutuje a rozhoduje napríklad o tom, či sa krajina môže stať 
členom EÚ, či sa zintenzívni spolupráca v určitých oblastiach a 
ako bude EÚ riešiť aktuálne udalosti, napríklad utečeneckú 
krízu. 

ÚLOHY



Európska rada sa stretáva najmenej štyrikrát do roka, väčšinou v 
Bruseli.
V skutočnosti sa však jej predstavitelia stretávajú častejšie.

Najmä v čase krízy sa počet európskych samitov zvyšuje. Tak to 
bolo napríklad počas krízy eura. 

Takémuto európskemu samitu sa vždy venuje veľká pozornosť v 
médiách. 

Zvyčajne sa rozhodnutia prijímajú na základe konsenzu, čo 
znamená, že spoločnú dohodu by mali schváliť všetky hlavy 
štátov. 

FUNGOVANIE



RADA EÚ/
RADA MINISTROV

 Rada Európskej únie alebo Rada ministrov pozostáva z 28 členov, teda jedného ministra za každý 
členský štát. 

 Ministri sa stretávajú podľa svojej oblasti politiky. To, ktorí ministri sú prítomní na zasadnutí, 
preto závisí od témy. 

 Ak sa napríklad rozhoduje o roamingových poplatkoch, ministri členských štátov zodpovední za 
telekomunikácie sa stretnú v zložení Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku.

 Pokiaľ sú príslušnou témou financie, zídu sa ministri hospodárstva a financií členských štátov v 
zložení Rady Ecofin. 



 Spoločná legislatívna právomoc: Rada EÚ spolu s Európskym 
parlamentom rokuje o právnych predpisoch EÚ a prijíma tieto 
predpisy na základe návrhov Európskej komisie. 

 Rozpočtová právomoc: Rada EÚ spolu s Európskym 
parlamentom schvaľuje ročný rozpočet EÚ.

 Koordinácia politík členských štátov: Rada je zodpovedná za 
koordináciu politík členských štátov v špecifických oblastiach, 
ako sú vzdelávanie, kultúra, hospodárska a fiškálna politika a 
politika zamestnanosti. 

 Rozvoj spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ: 
Rada definuje a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
EÚ na základe usmernení Európskej rady. 

ÚLOHY



Ministri v Rade Európskej únie zastupujú svoju krajinu, a preto 
obhajujú záujmy svojej krajiny. 

Rada zvyčajne hlasuje na základe kvalifikovanej väčšiny, čo sa 
nazýva aj „pravidlo dvojitej väčšiny“. 

Kvalifikovaná väčšina sa dosiahne, ak sú splnené dve 
podmienky:

– 55 % členských štátov hlasuje za (v súčasnosti to znamená 16 z 
28 členských štátov),

– tieto členské štáty zastupujú najmenej 65 % celkového 
obyvateľstva EÚ. 

Znamená to, že návrhy môžu zablokovať minimálne štyri členské 
štáty, ktoré zastupujú 35 % celkového obyvateľstva EÚ. V 
niektorých prípadoch Rada hlasuje jednomyseľne a v takom 
prípade musia legislatívny návrh schváliť všetky krajiny. 

FUNGOVANIE



EURÓPSKA 
KOMISIA

 Európska komisia sa skladá z 28 komisárov, jedného za každý členský štát. Každý komisár 
zodpovedá za svoju osobitnú oblasť politiky. 

 Nové kolégium komisárov sa menuje každých päť rokov. 

 Súčasným slovenským komisárom je Maroš Šefčovič. 

 Pokiaľ sú príslušnou témou financie, zídu sa ministri hospodárstva a financií členských štátov v 
zložení Rady Ecofin. 



 Európska komisia je „vládou“ Európskej únie. Má: 

Právomoc iniciatívy: Komisia je jedinou inštitúciou, ktorá môže 
vypracúvať legislatívne návrhy, čo z nej robí motor európskeho 
rozhodovacieho procesu. 

Výkonná právomoc: Komisia vykonáva pravidlá a právne predpisy 
Európskej únie. To znamená, že Komisia je zodpovedná za 
každodenné riadenie Únie. 

Monitorovacia právomoc: Komisia monitoruje, či všetci aktéri, 
napr. členské štáty a spoločnosti, dodržiavajú európske právne 
predpisy. 

 Okrem všetkých týchto právomocí Komisia zastupuje Európsku 
úniu v zahraničí a v medzinárodných organizáciách, napríklad 
vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO).

ÚLOHY



Európska komisia presadzuje všeobecné záujmy Európy. Komisári 
sa snažia dosiahnuť čo najviac rozhodnutí na základe konsenzu. V 
ostatných prípadoch to robia prostredníctvom väčšiny hlasov 
(každý komisár má jeden hlas).

FUNGOVANIE



SÚDNY DVOR EÚ

Na Súdnom dvore Európskej únie pôsobí 28 sudcov: jeden za každý členský štát. Pri príprave 
rozsudkov pomáhajú sudcom 11 generálni advokáti. 

Súdny dvor Európskej únie a Vy

Ak vám ako súkromnej osobe alebo spoločnosti vznikla škoda v dôsledku konania alebo nekonania 
inštitúcie EÚ alebo jej zamestnanca, môžete proti nej začať súdne konanie, a to 2 spôsobmi:

- nepriamo prostredníctvom vnútroštátneho súdu (ktorý môže postúpiť prípad Súdnemu dvoru),

- priamo na Všeobecnom súde – ak malo na vás rozhodnutie inštitúcie EÚ priamy a individuálny 
dosah.



Súdny dvor pôsobí ako nezávislý arbiter, ktorý vynáša rozsudky, keď 
vzniknú problémy medzi členskými štátmi, inštitúciami a občanmi 
Európskej únie. Súdny dvor tiež vykladá právo EÚ a tým zabezpečuje, 
aby sa vo všetkých krajinách EÚ uplatňovalo rovnakým spôsobom, 
pričom sa stará o to, aby všetky členské štáty a inštitúcie EÚ 
dodržiavali právo EÚ. 

ÚLOHY



EURÓPSKA 
CENTRÁLNA BANKA

 Európska centrálna banka (ECB) bola založená v roku 1998 a je zodpovedná za 
európsku hospodársku a menovú politiku a za správu eura. 

 Najvyšším rozhodovacím orgánom ECB je Rada guvernérov. Túto radu tvorí šesť 
členov Výkonnej rady a guvernéri národných centrálnych bánk z 19 krajín 
eurozóny. 



 Jednou z najdôležitejších úloh ECB je zabezpečiť cenovú stabilitu v 
eurozóne s cieľom zabrániť tomu, aby inflácia vplývala na kúpnu 
silu eura. 

 Robí to prostredníctvom správy množstva peňazí v obehu. ECB 
stanovuje úrokové sadzby a monitoruje vývoj cien v celej 
eurozóne, ako aj vydávanie (emisiu) eurobankoviek.

 Od roku 2014 má ECB novú úlohu, ktorá je oddelená od troch 
predchádzajúcich menových úloh: bankový dohľad. Prijala sa 
dohoda, že všetky veľké banky v eurozóne podliehajú priamemu 
dohľadu ECB.

ÚLOHY



ECB spolupracuje s Európskym systémom centrálnych bánk (ide o 
ECB + všetky národné banky členských štátov EÚ) a je nezávislá. 
Politika ECB sa zameriava hlavne na všeobecný záujem eurozóny. 

FUNGOVANIE



AKO VZNIKAJÚ PRÁVNE 
PREDPISY EÚ



Nový európsky právny predpis vzniká zvyčajne takto (riadny legislatívny postup):

 1. Európska komisia vypracuje legislatívny návrh 

• buď z vlastnej iniciatívy, 

• alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Európskej rady, Rady ministrov alebo európskej iniciatívy občanov. 

Európska komisia sa môže slobodne rozhodnúť, či žiadosť prijme alebo nie. 

 2. Legislatívny návrh Európskej komisie sa posiela Rade ministrov a Európskemu parlamentu. 

 3. Tieto dva orgány môžu návrh upraviť podľa svojich preferencií a hlasujú o ňom. 

 4. Keď Európsky parlament aj Rada ministrov prijmú a schvália legislatívny návrh (= kompromis), vzniká nové 
pravidlo/smernica/nariadenie. 

 5. Niekedy sa musí právny predpis uplatňovať v celom svojom rozsahu v rámci celej EÚ (= nariadenie), ale 
niekedy sa toto nové európske pravidlo musí zmeniť na vnútroštátny právny predpis (= smernica). V rámci tohto 
procesu si krajiny často môžu slobodne určiť isté aspekty sami. 

 6. Európska komisia je zodpovedná za kontrolu toho, či členské štáty alebo spoločnosti správne uplatňujú tieto 
pravidlá.  

AKO VZNIKAJÚ PRÁVNE 
PREDPISY EÚ



V prípade konfliktov alebo neistôt zasahuje Súdny dvor 
Európskej únie. 

V niektorých prípadoch Európsky hospodársky a sociálny 
výbor a Európsky výbor regiónov poskytujú poradenstvo 

Európskemu parlamentu a Rade ministrov.

Ak určitý návrh podpíše viac ako jeden milión občanov z 
minimálne siedmich rôznych krajín EÚ, môžu požiadať 

Európsku komisiu, aby ho zvážila ako legislatívny návrh. 

ĎALŠIE INŠTITÚCIE

ZAPOJENÉ DO 

ROZHODOVACIEHO PROCESU



PROGRAM EPAS
( A m b a s á d o r s k á  š k o l a  E u r ó p s k e h o  p a r l a m e n t u )



 Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej 
demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických 
vedomostí. 

 Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo 
táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa 
predstáv mladých ľudí.

 Cieľom je takisto, aby sa mladí zamysleli nad tým, či: Je život v Únii zaujímavý? Ako ovplyvňuje 
EÚ naše životy? Aké výhody, ale aj povinnosti nám prináša naše členstvo v EÚ? Ako to bolo 
predtým, než sme do Európskej únie vstúpili? Ako to bolo predtým, než Európska únia vôbec 
vznikla? A ako to bude o desať, o dvadsať rokov?

CIEĽ PROGRAMU



AKÝ DRUH AKTIVÍT SA OD VÁS V 
RÁMCI PROGRAMU EPAS 
OČAKÁVA?



 Vybrané učiteľky a vybraní učitelia a ich školy sa počas celého 
školského roka venujú aktivitám, ktoré súvisia s dianím v EÚ a tiež 
komunikujú s organizátormi projektu. 

 Podobne približne piati až desiati žiaci a žiačky, budúci junior 
ambasádori a ambasádorky, ktorých pre program získajú, budú tvoriť 
tzv. „hlavné jadro“ v takýchto aktivitách. 



EPAS - AKTIVITY

 Tzv. „povinnou jazdou“ je vytvoriť informačné miesto o EÚ, ktoré bude sprostredkúvať poznatky prostredníctvom brožúr, 
plagátov, násteniek a pod.

 Tím ambasádorov a ambasádoriek zorganizuje v priebehu roka viac aktivít súvisiacich s EÚ, najmä však v rámci osláv 9. 
mája - Dňa Európy. 

 Tím ambasádorov a ambasádoriek zorganizuje diskusiu alebo inú zaujímavú aktivitu súvisiacu s EÚ na pôde školy

 Oboznámenie sa s učebnými materiálmi a modulmi

 V predchádzajúcich ročníkoch sa žiaci a žiačky radi delili s vedomosťami, ktoré získali v rámci programu EPAS, s ostatnými 
žiakmi a žiačkami vo svojej triede, ročníku, škole alebo na inej škole. 

 Niektoré tímy nadviazali spoluprácu aj s materskými školami alebo seniorskými klubmi a prejavili veľkú invenciu v tom, 
ako priblížiť EÚ malým deťom aj staršej generácii

 V rámci programu sa tiež počíta s tým, že budete komunikovať s inými zúčastnenými školami zo Slovenska ale aj z iných 
členských štátov EÚ. Je to príležitosť na výmenu skúseností a nápadov. 



 Informujte pravidelne o vašich EPAS aktivitách, či už na školskej webovej stránke, školskom Facebooku, 
Instagrame aj na centrálnom Facebooku a Instagrame EPAS. 

 Ak má vaša škola Facebookovú či Instagramovú stránku, je vhodné zdieľať správy o EPAS aktivitách cez ne a to 
tak, že vložíte do svojho textu slovné spojenie #AmbasadorskeSkolyEP, a tým bude správa priamo zdieľaná aj
na centrálnom Facebooku a Instagrame EPAS.

 Ak z nejakých dôvodov nemôžete mať facebookovú stránku, môžete poslať spracované informácie 
o aktivitách, ktoré považujete za zaujímavé/ významné na našu mailovú adresu spolu so sprievodnými 
fotografiami. 

AKO INFORMOVAŤ O 
VAŠICH EPAS AKTIVITÁCH



KRITÉRIÁ HODNOTENIA



KVANTITATÍVNE 
KRITÉRIÁ

 Počet senior / junior ambasádorov a ambasádoriek

 Počet aktivít (a) aktivity na pôde školy; b) aktivity mimo školy; c) súvisiace 
projekty)

 Počet zapojených osôb konkrétnej školy (učiteliek, učiteľov, žiačok, žiakov, iných 
zamestnancov a zamestnankýň, rodičov)

 Počet zapojených osôb/externých subjektov: miestna štátna správa, zriaďovateľ, 
mimovládky, vysoké školy a pod.)

 Počet účastníkov a účastníkov na verejných aktivitách

 Spolupráca s inými školami (počet partnerstiev a realizovaných aktivít v rámci 
partnerstiev); a) EPAS školy, b) iné školy

 Ako bonus: Získanie novej strednej školy vo vašom okolí do ďalšieho ročníka 
programu EPAS



 Rôznorodosť typov aktivít

 Originalita, nápaditosť aktivít

 Obsahová kvalita a aktuálnosť informácií, materiálov

 Dostupnosť informácií (umiestnenie, propagácia)

 Iniciatíva, samostatnosť žiačok a žiakov

 Statusy a komentáre na sociálnych sieťach

 Fotodokumentácia aktivít

 Krátke prezentačné video o škole a činnosti EPAS tímu

 Administratívnne: kvalita komunikácie s manažérmi projektu (dostupnosť, 
pravidelnosť)

KVALITATÍVNE
KRITÉRIÁ



SOCIÁLNE MÉDIÁ

FCB

 Aktivita na vlastných sociálnych sieťach – počet príspevkov,post reach, komentárov pod 
postom

 Počet zdieľaných príspevkov z vlastných sociálnych sietí na FCB 
https://www.facebook.com/AmbasadorskeSkolyEP/

 Viralita príspevku, najvyšší počet zdieľaní

 Najzaujímavejšie spracovanie postov

Instagram

 Počet uverejnených príspevkov na instagrame v sledovanom období 

 Počet použití vlastného #EPASmenoskoly

 Počet označení #EPAS2019 v postoch

 Počet vytvorených a označených video príspevkov

 Najkreatívnejšie spracovanie postov (veľmi subjektívne, ale vyhodnotiteľné) 

https://www.facebook.com/AmbasadorskeSkolyEP/


 Ak škola uspokojivo splní požiadavky stanovené v programe, bude certifikovaná ako škola -
Ambasádor Európskeho parlamentu a získa plaketu, ktorá môže byť vystavená na poprednom 
mieste v budove školy.

 Okrem toho bude každý rok žiačkám a žiakom štyroch najaktívnejších škôl ponúknutá cesta do sídla 
Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Učiteľky a učitelia budú pozvaní na odborný seminár do 
Bruselu.

 V neposlednom rade získate vy a škola veľa nových kontaktov, kamarátstiev a cenných skúseností. 

ČO ZÍSKATE VY 
A VAŠA ŠKOLA?



Motto EÚ

„Zjednotení v rozmanitosti“



Diana Dobrucká
SENIOR CONSULTANT

Mobile: 
+421 905 867 127
E-mail:  dobrucka@neuropea.com

GET IN
TOUCH

Martin  Kvetko
CONSULTANT

Mobile: 
+421 915 091 343
E-mail:  kvetko@neuropea.com


