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Študentský európsky parlament – projekt na podporu účasti
mladých ľudí na eurovoľbách
Radoslav Štefančík
Abstract
Der Autor informiert über das Projekt des Lehrstuhls für Politikwissenschaft der UCM in
Trnava, das vom Europäischen Parlament und dem Bildungsministerium der Slowakischen
Republik gefördert wird. Das Ziel des Projektes ist: die Aufgaben des Europäischen
Parlaments zu erklären, Integrationsprozesse der Slowakischen Republik in die Europäische
Union zu erläutern, und die Arbeit gegenwärtiger Mitglieder des Europäischen Parlaments
aus der Slowakei vorzustellen. Damit sollte das Hauptziel des Projektes erreicht werden: die
Wahlbeteiligung von jungen Leuten an den Wahlen zum Europäischen Parlament zu erhöhen.
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Účasť občanov Slovenskej republiky vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 bola
s cca. sedemnástimi percentami najnižšou zo všetkých členských štátov Európskej únie.
Analýzy voličského správania občanov, zaradených podľa vekových kategórií, síce
publikované neboli, vzhľadom na slabý záujem provoličov o veci verejné, možno
sformulovať hypotézu, že participácia mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov bola ešte
nižšia, ako u voličov vo vyššom veku.
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
vedomá si tejto skutočnosti, pripravila s cieľom hravou formou motivovať mladých ľudí na
účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu projekt Študentský európsky parlament. Projekt
má dve časti – jednu pre maturantov na stredných školách, druhú pre prvovoličov študujúcich
na slovenských univerzitách. Pre stredoškolákov bola pripravená trojkolová súťaž vo forme
vedomostného testu a kvízu o úlohách a kompetenciách Európskeho parlamentu. V rámci
druhej časti sa študenti vysokých škôl zúčastňujú na simulácii rokovania parlamentných
výborov. Súčasťou projektu je organizovanie šestnástich výborov Študentského európskeho
parlamentu v ôsmich krajských mestách Slovenska. Témy rokovania výborov boli vybrané
podľa akademického profilu miestnych univerzít a aktuálneho socio-ekonomického vývoja
regiónu. Poslanie výboru je zapojiť do procesu spoznávania funkcií a kompetencií
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Európskeho parlamentu a jeho členov širšiu študentskú obec a nachádzanie odpovedí na
otázky a problémové okruhy, ktoré vyvstávajú z aktuálnych potrieb členských štátov – najmä
Slovenskej republiky.
V rámci projektu sa teda v mesiacoch marec, apríl a máj 2009 uskutoční na vybraných
univerzitách v krajských mestách zasadnutie simulovaných parlamentných výborov. Ako
prednášajúcich expertov pozývame súčasných europoslancov, kandidátov na europoslancov
alebo expertov z rôznych odborných oblastí, ktorí svojimi vystúpeniami predstavia
fungovanie Európskeho parlamentu a svojou odbornosťou budú garantovať prebiehajúcu
diskusiu na vybranú tému medzi zúčastnenými študentmi.
Participácia na projekte predpokladá účasť aktívnych študentov na otvorení
plenárneho zhromaždenia 27. februára 2009 v Trnave a ukončení práce modelových výborov
1. júna 2009 v Bratislave. Štyria najaktívnejší študenti z celého Slovenska budú odmenení
exkurziou do Európskeho parlamentu.
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