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... a leto je v plnom prúde 
Nastal čas zaslúžených dovoleniek, 

čo je pre mnohých  priestor na 

prečítanie všetkých dobrých kníh, 

ktoré v pracovnom kolotoči 

nestihli. Slovenská asociácia 

knižníc (SAK) na svojej stránke 

odporúča top list najlepších 

románov pre dospelých a deti 

a mládež, ktoré sú dostupné 

v našich knižniciach. Europe Direct 

Žilina je informačná kancelária 

sídliaca v budove Univerzitnej 

knižnice UNIZA, ktorá sa ako 

aktívna súčasť SAK snaží 

ovplyvňovať vývoj v slovenskom 

knihovníctve, predovšetkým 

v sekcii akademických knižníc. 

Romány v našej akademickej 

knižnici síce nenájdete, ale vrelo 

odporúčame návštevu kolegov vo 

verejných knižniciach 

a výber  z ich  ponuky. 

                                  Alena Mičicová

 

Hlavná téma:               Eurovoľby 

www.sakba.sk 
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Informačné centrum EUROPE 

DIRECT Žilina vyhlasuje fotosúťaž 

na tému „Keď európska vlajka 

pomáhala", pri príležitosti 

Európskeho volebného roka. 

A. VYHLASOVATEĽ A 

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 

Článok 1 

Vyhlasovateľom a organizátorom 

„Fotosúťaž -  Keď európska vlajka 

pomáhala“ je Informačné centrum 

Europe Direct Žilina, 

Vysokoškolákov 24, Žilina, 

Slovenská republika (ďalej len 

„organizátor“). Organizátor súťaže 

určuje súťažný poriadok, program 

a koordináciu súťaže a zabezpečuje 

vyhlásenie výsledkov súťaže. Dbá 

na transparentný a čestný priebeh 

súťaže. 

B. POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE 

Článok 2 

Informačné centrum EUROPE 

DIRECT Žilina vyhlasuje fotosúťaž 

na tému „Keď európska vlajka 

pomáhala“, pri príležitosti 

Európskeho volebného roka. 

Cieľom súťaže je prezentovať 

rozmanitosť a silu európskej 

spolupráce založenej na solidarite, 

invenciách, multikultúrnom 

dialógu, zvyšovaní dostupnosti 

jednotlivých regiónov Európy. 

Súťažné fotografie majú obsahovo 

priblížiť záber európskych 

projektov realizovaných na území 

Žilinského kraja. Môžu to byť 

projekty zamerané na budovanie 

infraštruktúry, spoluprácu ľudí, 

rozvoj ľudského potenciálu, 

vzdelávanie, ochranu prírody, 

kultúrne aktivity a všetky ostatné 

oblasti, ktoré európske projekty 

pokrývajú. 

 

 

 

C. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 
 
Článok 3 
 
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická 
osoba, ktorá pôsobí na území 
Mesta Žilina a v Žilinskom kraji.  
  
D. PRIEBEH A HODNOTENIE 
SÚŤAŽE 

 
Článok 4 

 
Vytlačené súťažné fotografie vo 
formáte min. 20x30 cm treba zaslať 
poštou na adresu vyhlasovateľa, 
alebo priniesť osobne do 
Informačného centra Europe 
Direct Žilina na Ul. vysokoškolákov 
24 v Žiline. Uzávierka prijímania 
súťažných fotografií je 27.9.2019.  
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Článok 5 

 
Odborným garantom súťaže je 
Vladimír Bača,  žilinský umelecký 
fotograf. 
 
Fotografie bude hodnotiť porota, 
ktorá vyberie 10 
najlepších 
fotografií. ČB a 
farebne 
spracované 
fotografie sa budú 
hodnotiť 
nediferencovane. 
Snímky budú 
zverejnené na 
webovej stránke 
a sociálnych 
sieťach 
organizátorov 
a počas 2 týždňov 
bude o nich 
hlasovať verejnosť. 
Po skončení súťaže 
sa uskutoční 
výstava súťažných fotografií 
spojená s ocenením najlepších 
fotografií. Ocenených autorov 
budeme kontaktovať poštou, 
telefonicky alebo e-mailom. 

 
Porotu, ktorá bude hodnotiť 
súťažné fotografie súťaže menuje 
vyhlasovateľ súťaže. Porota sa pri 
svojej práci riadi štatútom súťaže, 
ktorý vypracuje organizátor súťaže. 
Rozhodnutia verejnosti je konečné. 
Voči rozhodnutiam verejnosti nie 
je možné podať odvolanie ani 
využiť iný opravný prostriedok. 

 
Článok 6 

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
zo súťaže vyradiť príspevky, 
ktorých obsah môže budiť 
pohoršenie, urážať ľudskú rasu, 
náboženské či politické cítenie 
alebo príspevky, ktoré nie sú v 
súlade s platnými zákonmi. 
Príspevky, ktoré nesplnia 
podmienky, nebudú do súťaže 

zaradené. Každý účastník je 
zodpovedný za obsah fotografií, 
ktoré pridá do súťaže, ako aj za 
ochranu súkromia zobrazených 
osôb. 

Rozhľadňa Bobovec (vypadni.sk) 
 

E. PODMIENKY SÚŤAŽE 
 
Článok 7 

 
Formát fotografií: min. 15x20 cm 

alebo väčšie v tlačenej forme na 

fotopapieri a aj v digitálnej forme 

na CD, či zaslané cez nejaké 

úložisko s min. rozlíšením 300dpi, 

min. 2048 x 1536 px. 

Jednotlivec sa môže zapojiť najviac 

so 3-mi autorskými fotografiami. K 

zaslaným prácam je nutné pripojiť 

prihlášku do súťaže. / viď. príloha 

Zadná strana každej fotografie 

musí obsahovať tieto údaje: 

- meno a priezvisko 

- vek autora 

- názov a  popis snímky, názov 

projektu, ku ktorému sa viaže, jeho 

organizátor 

- kontaktná adresa, e- mail 

- číslo telefónu 

Všetky fotografie musia byť 

pôvodné, zaslané autorom 

fotografie alebo ním poverenou 

osobou. 

Článok 8 

Organizátor si vyhradzuje právo na 

archiváciu súťažných 

fotografií. Avšak na 

vlastnú žiadosť po 

skončení výstavy si 

súťažné fotografie 

môže každý súťažiaci 

vyzdvihnúť v 

Informačnom centre 

Europe Direct Žilina 

do 3 mesiacov od 

ukončenia výstavy. 

Súťažné fotografie 

poštou neposielame. 

Organizátor nenesie 

zodpovednosť za 

prípadné poškodenie 

fotografií, ktoré mohli 

vzniknúť pri manipuláciou s nimi.  

Článok 9 

Organizátor nenesie žiadnu 

zodpovednosť za stratené, 

oneskorené, chybne adresované, 

poškodené alebo nedoručené 

fotografie, či už kvôli technickým 

problémom postihujúcim 

elektronickú komunikáciu alebo 

iným problémom. 

Článok 10 

Zapojením sa do súťaže vyjadruje 

účastník svoj úplný a 

bezpodmienečný súhlas so 

štatútom súťaže a zaväzuje sa ho v 

plnom rozsahu dodržiavať. 

Organizátor si vyhradzuje právo 

kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť 

štatút súťaže, ako aj právo súťaž 

predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť 

alebo úplne zrušiť a to aj bez 

udania dôvodu a poskytnutia 

náhrady. Organizátor si vyhradzuje 

právo s konečnou platnosťou 
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rozhodovať o všetkých 

záležitostiach týkajúcich sa tejto 

súťaže. 

F. CENY V SÚŤAŽI 

Článok 11 

Hlavná cena je multifunkčná 

aktívna kamera a tablet. Druhá 

cena sú inteligentné hodinky 

a tretia cena turistický batoh.  

Organizátor poskytne vecné ceny 

všetkým súťažiacim, ktorých 

fotografie budú vyhodnotené ako 

ocenené. Preplatenie hodnoty cien 

v hotovosti nie je 

možné. 

Všetci účastníci súťaže 

budú mať možnosť 

absolvovať seminár 

o fotografovaní 

s umeleckým 

fotografom Vladom 

Bačom. 

Organizátor si 

vyhradzuje právo 

vybrať alternatívneho 

víťaza v prípade, že sa 

preukáže, že účastník a 

víťaz sa dopustil podvádzania v 

akejkoľvek forme, alebo 

akýmkoľvek spôsobom porušil 

niektorú z podmienok uvedených v 

tomto štatúte. Výhercovia budú 

požiadaní o poskytnutie 

písomného potvrdenia o prijatí 

všetkých podmienok súťaže a 

podpísanie samostatného 

formulára o prebratí cien za výhru 

v súťaži stanoveného 

organizátorom. 

Článok 12 

Organizátor nezodpovedá za 

akékoľvek škody spôsobené 

odmenou alebo v súvislosti s ňou. 

Organizátor si vyhradzuje právo 

odmenu podľa týchto pravidiel 

nahradiť inou odmenou 

obdobného typu a odpovedajúcej 

hodnoty ako aj meniť podmienky 

odovzdania odmeny. 

Článok 13 

Účasť v súťaži ani odmenu nie je 

možné vymáhať právnou cestou 

ani alternatívne plniť v peniazoch. 

Víťazi nie sú oprávnení požadovať 

od organizátora akékoľvek ďalšie 

plnenia nad rámec poskytnutej 

odmeny. Účastníci nemajú nárok 

na akékoľvek iné plnenia zo strany 

organizátora, než na plnenia 

uvedené v týchto pravidlách. 

Stredoveká dedina Paseka 

(travelguide.sk) 

G. ČASOVÝ  HARMONOGRAM  

SÚŤAŽE  

Článok 14 

Vyhlásenie súťaže: 17. júna 2019 

Uzávierka súťaže: 27. septembra 

2019 

Predpokladaný termín vyhlásenia 

výsledkov súťaže: 6. novembra 

2019. 

Predpokladaný dátum konania 

vernisáže a odovzdanie cien 

víťazom: november 2019 

H.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

Článok 15 

Každý účastník súťaže zaslaním 

fotografií do súťaže akceptuje tieto 

propozície súťaže. Akékoľvek 

námietky voči priebehu súťaže je 

možné podať písomne na adresu 

organizátora. Tieto však nemajú 

odkladný účinok na priebeh a 

hodnotenie súťaže. 

Organizátor si vyhradzuje právo na 

archiváciu súťažných fotografií. 

Organizátor si vyhradzuje právo pri 

propagácií podujatia publikovať 

jednotlivé súťažné fotografie bez 

nároku autora na honorár. 

Organizátor nezodpovedá za 

porušenie autorských 

práv, ku  ktorému by 

došlo zaslaním 

nepôvodných príspevkov 

zo strany účastníka 

súťaže. Každý účastník 

svojim prihlásením dáva 

vyhlasovateľom súťaže 

právo použiť fotografie aj 

po skončení súťaže na 

propagáciu centra. 

Organizátor je 

oprávnený osobné údaje 

súťažiaceho spracúvať 

najmä na účely realizácie súťaže, 

jeho propagácie a vyhodnotenia. 

Súhlas so spracúvaním osobných 

údajov sa udeľuje dobrovoľne na 

vopred neurčenú dobu a je možné 

ho kedykoľvek, bezplatne, 

písomne, formou listu doručeného 

príslušnému oprávnenému 

subjektu odvolať (počas doby 

konania súťaže to však má za 

následok vylúčenie účastníka zo 

súťaže). Odvolanie súhlasu voči 

jednému z oprávnených subjektov 

nemá vplyv na trvanie súhlasu 

udeleného druhému z nich. 

Oprávnené subjekty smú osobné 

údaje účastníka spracúvať, až kým 

súhlas nebude odvolaný. Účastník 

má vo vzťahu k jeho spracúvaným 

osobným údajom všetky práva 
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ustanovené najmä § 20 a súv. 

zákona o ochrane osobných 

údajov. Osobné údaje účastníka je 

možné bezplatne zverejniť v 

hromadných informačných 

prostriedkoch (vrátane  internetu) 

a/alebo propagačných materiáloch 

organizátora, s čím účastník 

zapojením sa do súťaže výslovne 

súhlasí. Osobné údaje účastníka 

môžu oprávnené subjekty 

spracúvať aj prostredníctvom 

iného subjektu. V rovnakom 

rozsahu a za rovnakých podmienok 

udeľuje účastník organizátorovi aj 

súhlas na využívanie ním 

poskytnutých údajov nemajúcich 

charakter osobného údaju. 

Zapojením sa do súťaže dáva 

účastník organizátorovi súhlas s 

tým, že organizátor je oprávnený 

okrem iného, najmä na účely 

realizácie súťaže, jej propagácie a 

vyhodnotenia, bezplatne 

použiť meno, priezvisko a 

ďalšie zložky 

osobnostných práv a práv 

duševného vlastníctva 

účastníka, ktoré môžu 

vzniknúť z účasti v tejto 

súťaži, Štatút súťaže 

„Fotosúťaž – „Európsky 

rok kultúrneho 

dedičstva“ najmä ich v 

akejkoľvek forme 

bezplatne uverejňovať, 

šíriť a verejne zobrazovať 

v hromadných 

informačných 

prostriedkoch (vrátane 

internetu) a 

propagačných 

materiáloch 

organizátora. Súhlas 

podľa tohto bodu 

pravidiel sa udeľuje na 

dobu konania súťaže ako 

aj po jej skončení. 

Účastníci a výhercovia zároveň 

súhlasia s tým, že sa môže od nich 

požadovať, aby sa zapojili do 

propagačných aktivít bez ďalšieho 

súhlasu a bez nároku na odmenu v 

akejkoľvek forme za tieto 

propagačné aktivity. Takáto 

propagácia môže zahŕňať, okrem 

iného, ich mená, informácie o 

škole, fotografie z odovzdávania 

cien ako aj súťažné fotografie. 

Všetky osobné údaje poskytnuté 

organizátorovi budú použité 

výhradne v súvislosti s touto 

súťažou a nebudú poskytnuté 

tretej strane s výnimkou pre účely 

súťaže (vrátane následnej 

propagácie, tak ako je uvedené v 

tomto štatúte). 

Účastník má plnú zodpovednosť 

voči tretím osobám v súvislosti s 

jeho účasťou v súťaži a udelením 

práv a súhlasov podľa týchto 

pravidiel vrátane nárokov tretích 

osôb uplatňovaných v spojení s 

ustanoveniami platných právnych 

predpisov upravujúcich a 

definujúcich ochranu osobnosti, 

ochranu osobných údajov ako aj 

ďalších právnych predpisov. V 

prípade, ak vyjde najavo, že 

účastník svojím konaním porušil 

práva tretej osoby, je za takéto 

porušenie plne zodpovedný. 

Organizátor si vyhradzuje právo s 

konečnou platnosťou rozhodovať o 

všetkých záležitostiach týkajúcich 

sa tejto súťaže. 

V prípade rozporu medzi štatútom 

súťaže alebo ich časťami 

uvedenými na propagačných 

materiáloch alebo iných 

materiáloch určených 

spotrebiteľom a textom tohto 

štatútu, platí znenie tohto štatútu. 

 

  



Júl 2019            

 

 
 

Hlavná téma:                                               Eurovoľby 

 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 

Voľby do Európskeho parlamentu 

2019 máme za sebou. Ponúkame 

Vám zoznam a profily  slovenských 

europoslancov, ktorí budú 

reprezentovať Slovensko v EP 

nasledujúcich päť rokov. 

Ktorých europoslancov zvolili do 

Európskeho parlamentu 25. mája 

2019 Slováci?  

Vo voľbách do Európskeho 

parlamentu 25. mája 2019 bola 

volebná účasť na Slovensku 22,74 

% (v predošlých eurovoľbách v 

roku 2014 bola 13,05%). Slováci 

zvolili 14 europoslancov, z ktorých 

jeden je náhradníkom, ktorý 

nastúpi po odchode Veľkej Británie 

z EÚ. Noví poslanci preberú 

mandát na najbližšom plenárnom 

zasadnutí, ktoré bude v Štrasburgu 

od 1. do 4. júla 2019. V EP budú 

pôsobiť päť rokov, do roku 2024. 

Zoznam slovenských 

europoslancov pre volebné 

obdobie 2019 – 2024: 

Monika Beňová (SMER-SD) 

Vladimír Bilčík (PS/Spolu) 

Miroslav Číž (SMER-SD) 

Lucia Ďuriš Lucia Nicholsonová 

(SaS) 

Róbert Hajšel (SMER-SD) 

Martin Hojsík (PS/Spolu) 

Eugen Jurzyca (SaS) 

Peter Pollák (OĽaNO) 

Miroslav Radačovský (ĽSNS)   

Michal Šimečka (PS/Spolu)   

Ivan Štefanec (KDH) 

Michal Wiezik (PS/Spolu) 

Milan Uhrík (ĽSNS) 

Miriam Lexmann (KDH) - nastúpi 
do EP po Brexite

. 

 

 

  

Európsky parlament (Irish Times) 
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Profily slovenských europoslancov 

Monika Beňová 

Je absolventkou Fakulty medzinárodných vzťahov a politických vied Univerzity Mateja Bela . V rokoch 1996 – 1997 

bola riaditeľka rádia KOLIBA a v roku 1999 spoluzakladala stranu SMER-SD. Od roku 2004 je poslankyňou Európskeho 

parlamentu. Europoslankyňa  je už štvrté volebné obdobie. V europarlamente bola členkou zahraničného výboru, či 

výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. 

Vladimír Bilčík 

Študoval v USA na Swarthmore College, magisterský titul získal na Oxforde vo Veľkej Británii a doktorát na Katedre 

politológie FiF UK. Je popredným odborníkom na európsku politiku a medzinárodné vzťahy a pedagógom na 

Univerzite Komenského. Ako vedec 20 rokov pôsobí v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, kde skúmal 

napríklad fungovanie rozšírenej EÚ, Východné partnerstvo či Brexit. Od roku 2014 pôsobí ako odborný garant 

projektu Café Európa, série diskusných podujatí o Európskej únii, v rámci ktorej diskutoval s občanmi Slovenska o 

európskej politike v každom kúte Slovenska.  

Lucia Ďuriš Nicholsovnová 

Bývalá novinárka  Práce, Sme, Slovak Spectator, Formátu a Domino Fóra vstúpila do politiky v roku 2010. 

Podpredsedníčka NR SR, tímlíderka SaS pre sociálnu oblasť. Aktívne rieši nielen sociálnu oblasť, ale tiež boj proti 

korupcii, nevynímajúc korupciu pri prerozdeľovaní eurofondov. 

Róbert Hajšel 

Vyštudoval Moskovský inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO) so zameraním na diplomaciu a medzinárodné 

vzťahy. Väčšinu svojho aktívneho života bol novinár, publicista a prispievateľ do viacerých slovenských, britských a 

belgických titulov.  V roku 1993 sa stal prvým stálym spravodajcom slovenských médií v Bruseli, kde pôsobil 12 rokov. 

Od roku 2005 pôsobil v službách Európskeho parlamentu, naposledy ako riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu 

na Slovensku. 

Martin Hojsík 

Vyštudoval biológiu a je environmentálnym expertom. Už 25 rokov sa venuje ochrane životného prostredia, zvierat a 

sociálnej spravodlivosti. Zmenil globálne politiky korporácií ako Nike, Adidas, H&M, Samsung, Apple alebo Dell, ako 

aj zákony na Slovensku, v Európskej Únii, ale napríklad aj v Číne. Environmentálnu agendu presadzoval v NR SR, 

Európskom parlamente, či na pôde OSN. Pred vstupom do politiky bol programovým riaditeľom a členom 

predstavenstva medzinárodnej organizácie na ochranu zvierat FOUR PAWS International. Predtým viedol globálne 

kampane pre ActionAid International, Greenpeace International, ako aj národné kancelárie Greenpeace. V súčasnosti 

je konzultantom pre medzinárodné organizácie.  

Eugen Jurzyca 

Ukončil Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a v roku 1993 absolvoval polročnú stáž na Georgetown Univerzity vo 

Washingtone, D.C., USA. Je poslanec NRSR a tímlíder strany SaS pre verejné financie. Zakladateľ inštitútov CPHR, 

INEKO, Transparency International Slovakia a Podnikateľskej aliancie Slovenska. Viedol inštitút INEKO, bol členom 

Bankovej rady Národnej banky Slovenska a podpredsedom Protimonopolného úradu. Počas vlády Ivety Radičovej bol 

členom vlády ako minister školstva.  

Je nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy), nositeľom Krištáľového krídla a v 

roku 1999 bol vybraný nositeľom Nobelovej ceny Profesorom Ronaldom Coaseom pre účasť na výročnej konferencii 

International Society for New Institutional Economics. Mnohokrát som bol vyslaný na zahraničné konferencie 

týkajúce sa najmä hospodárskeho rozvoja ako spolupracovník OECD, Svetovej banky a iných organizácií. 
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Peter Pollák 

Vysokoškolský pedagóg a projektový manažér. Pôsobí v národných a medzinárodných tímoch s cieľom zvýšiť 

zamestnanosť a zlepšiť vzdelávanie sociálne slabších a dlhodobo nezamestnaných. Zaviedol programy predškolského 

vzdelávania, obmedzenie hazardu pre ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky a je autorom projektu rómskych 

občianskych hliadok.  V rokoch 2012 – 2016 bol poslancom NRSR a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. 

Miroslav Radačovský 

Je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pracoval na Okresnom súde v Prešove, Krajskom súde v Košiciach 

a na Okresnom súde v Poprade. Vo funkcii sudcu SR pôsobil takmer 40 rokov . Do povedomia sa dostal v súvislosti 

s rozhodovaním pozemkového sporu prezidenta SR, Andreja Kisku. 

Michal Šimečka 

Doktorát získal v Oxforde vo Veľkej Británii, kde absolvoval aj magisterské štúdium. Je expertom na európsku a 

zahraničnú politiku. Začínal ako novinár v denníku SME a britských Financial Times. V Bruseli pôsobil ako poradca 

poslancov Európskeho parlamentu a externý výskumník v inštitúte CEPS. Pred návratom na Slovensko bol poradcom 

českého ministra zahraničia a výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe.  

Ivan Štefanec 

Do aktívnej politiky vstúpil v roku 2006. Od roku 2014 pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu.  ako jeden z 

prvých ľudí z bývalého Československa sa dostal na štúdium MBA  v USA, v New Yorku. V roku 1995 spoluzakladal 

Asociáciu nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku a v rokoch 1999 až 2004 bol predsedom jej 

predstavenstva. V roku 2001 bol zakladajúcim členom Podnikateľskej aliancie Slovenska a do roku 2005 bol jej prvým 

a v súčasnosti je jej čestným prezidentom. 

Michal Wiezik 

Docent Wiezik je ekológom, vedcom a pedagógom na Katedre aplikovanej ekológie na Fakulte ekológie a 

environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde osem rokov pôsobil na poste prodekana pre vedu. V roku 

2018 pripravoval stratégiu pre ochranu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy. 

V súčasnosti sa podieľa na príprave konceptu prírodného turizmu na Slovensku.  

Milan Uhrík 

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobil ako programátor, IT manažér a vývojár. Neskôr 

bol riaditeľom úradu BBSK a od roku 2016 je poslancom NRSR. 

Miriam Lexmann 

Riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu, ktorá v minulosti pôsobila ako stály 

zástupca Národnej rady SR pri EÚ a poradca na pôde Európskeho parlamentu. Je tiež členkou správnej rady Nadácie 

Antona Tunegu a poradcom KDH pre zahraničné a európske otázky. Aktívne sa venuje výzvam a nástrahám 

digitalizácie a pomáham druhým orientovať sa na poli dezinformácií. 
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Zloženie Európskeho parlamentu na obdobie  

2019 – 2024 
751  Kresiel 

 

Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel 
% zo všetkých 

kresiel 

EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 182 24,23% 

S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom 

parlamente 
154 20,51% 

Renew Europe - Renew Europe group 108 14,38% 

Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 74 9,85% 

ID - Identity and Democracy 73 9,72% 

EKR - Európski konzervatívci a reformisti 62 8,26% 

GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej 

zelenej ľavice 
41 5,46% 

NI - Nezaradení poslanci 57 7,59% 

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených 

aspoň v siedmich členských štátoch. 



Júl 2019            

 

 
 

Hlavná téma:                                               Eurovoľby 

Počet kresiel v EP za jednotlivé členské krajiny: 2019 – 2024 

Krajina                                              počet kresiel 

Belgicko                                                           21 

Bulharsko                                                        17 

Cyprus              6 

Česko                                                                21 

Dánsko                                                              13 

Estónsko                                                            6 

Fínsko                                                               13 

Francúzsko                                                      74 

Grécko                                                              21 

Holandsko                                                        26 

Chorvátsko                                                       11 

Írsko                                                                   11 

Litva                                                                   11 

Lotyšsko                                                              8 

Luxembursko                                                     6 

Maďarsko                                                          21 

Malta                                                                   6 

Nemecko                                                           96 

Poľsko                                                                51 

Portugalsko                                                       21 

Rakúsko                                                             18 

Rumunsko                                                         32 

Slovensko                                                          13 

Slovinsko                                                             8 

Spojené kráľovstvo                                          73  

Španielsko                                                         54 

Švédsko                                                             20 

Taliansko                                                           73 

 

Európska únia                                                  751   

 

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených 

aspoň v siedmich členských štátoch. 

Účasť v eurovoľbách v percentách 

Priemerná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) naprieč EÚ bola 50,82 percenta. Najvyššia bola v 

Belgicku (88,47 %), naopak, najmenej ľudí prišlo k urnám opäť na Slovensku (22,74 %). 

V Belgicku je však hlasovanie povinné. Rovnako i v Luxembursku (84,10 %), Grécku (58,34 %), na Cypre (44,99 %) a v 

Bulharsku (30,83 %). V rámci krajín, kde hlasovanie povinné nie je, zaznamenala najvyššiu účasť Malta (72,70 %). 

1. Belgicko 88,47 

2. Luxembursko 84,10 

3. Malta 72,70 

4. Dánsko 66,00 

5. Španielsko 64,30 

6. Nemecko 61,41 

7. Rakúsko 59,30 

8. Grécko 58,44 

9. Taliansko 54,50 
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10. Švédsko 53,30 

11. Litva 53,08 

12. Rumunsko 51,07 

13. Francúzsko 50,12 

14. Írsko 49,30 

15. Poľsko 45,61 

16. Cyprus 44,99 

17. Maďarsko 43,36 

18. Holandsko 41,90 

19. Fínsko 40,70 

20. Estónsko 37,60 

21. Spojené kráľovstvo 37,00 

22. Lotyšsko 33,60 

23. Portugalsko 31,40 

24. Bulharsko 30,83 

25. Chorvátsko 29,86 

26. Česko 28,72 

27. Slovinsko 28,29 

28. Slovensko 22,74 

 
Zdroj: https://vysledky-volby.eu/vysledky-volieb/2019-2024/ 
 
 

https://vysledky-volby.eu/vysledky-volieb/2019-2024/


Júl 2019            

 

 
 

Aktuality z Komisie:                                  

Nové celoeurópske pravidlá na riešenie daňových 
sporov medzi členskými štátmi od 1. 7. 2019  

1.Júla 2019 začínajú platiť nové pravidlá EÚ, ktoré majú zabezpečiť rýchlejšie a účinnejšie riešenie daňových sporov 

medzi členskými štátmi. Nový systém pomôže riešiť daňové spory pri odstraňovaní dvojitého zdanenia, ktoré 

môžu medzi členskými štátmi vzniknúť pri výklade a vykonávaní medzinárodných dohôd a dohovorov. V Únii v 

súčasnosti prebieha odhadom 2 000 takýchto sporov, pričom 900 z nich trvá už viac ako 2 roky. Vďaka novému 

mechanizmu budú môcť podniky a občania svižnejšie a účinnejšie vyriešiť spory súvisiace s daňovými zmluvami. 

Ide v prvom rade o spory súvisiace s dvojitým zdanením, ktoré pre podniky a jednotlivcov predstavujú jednu z 

hlavných prekážok podnikania, spôsobujú neistotu, zbytočné náklady a viažu likviditu. Nová smernica zároveň 

vnáša do daňových sporov v EÚ väčšiu transparentnosť 

Ako bude mechanizmus na riešenie sporov fungovať? 

Nová smernica o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia by mala pomôcť lepšie riešiť daňové spory, 

pretože členské štáty budú mať teraz zákonnú povinnosť prijímať konečné rozhodnutia: 

                                                                               Daňovníci, ktorí sa ocitnú v daňových sporoch plynúcich z bilaterálnych daňových dohôd 

alebo dohovorov, v ktorých sa ustanovuje odstránenie dvojitého zdanenia, môžu teraz iniciovať postup vzájomnej 

dohody, pričom dotknuté členské štáty sa musia pokúsiť urovnať spor zmierom do 2 rokov. 

                                                                               Ak sa koncom tejto 2-ročnej lehoty nenájde riešenie, daňovník môže požiadať o zriadenie 

poradnej komisie, ktorá vydá svoje stanovisko. Ak mu členské štáty nevyhovejú, daňovník môže podať žalobu na 

vnútroštátny súd svojej krajiny a donútiť členské štáty konať. 

                                                                               Táto poradná komisia sa bude skladať z 3 nezávislých členov vymenovaných dotknutými 

členskými štátmi a zo zástupcov dotknutých príslušných orgánov. Svoje stanovisko musí vydať do 6 mesiacov a členské 

štáty sú povinné sa ním riadiť, pokiaľ sa v lehote 6 mesiacov od vydania stanoviska nedohodnú na inom riešení. 

                                                                               Ak dotknuté daňové orgány nevykonajú konečné rozhodnutie, daňovník, ktorý s ním 

súhlasil a vzdal sa práva na vnútroštátne opravné prostriedky do 60 dní od oznámenia rozhodnutia, sa môže domáhať 

výkonu rozhodnutia na vnútroštátnom súde. Členské štáty sú povinné oznámiť daňovníkom konečné rozhodnutie a 

uverejniť jeho plné znenie alebo výťah. 

Nová smernica sa vzťahuje na sťažnosti predložené 1. júla 2019 a neskôr vo veci spornej otázky týkajúcej sa príjmu 

alebo kapitálu za daňový rok začínajúci 1. januára 2018 alebo neskôr. Príslušné orgány však môžu smernicu uplatňovať 

aj na žiadosti predložené pred uvedeným dňom alebo na skoršie daňové roky. 

  

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/ 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/resolution-double-taxation-disputes_en_en

