
                                       Prečo ísť voliť? 

Je nesmierne dôležité, aby sme podieľali na účasti vo voľbách, či už komunálnych, 

prezidentských, či samotných volieb do Európskeho parlamentu. Veľmi nás zarazila účasť 

na Európskych voľbách 2014, kedy bola celková slovenská volebná účasť iba smiešnych 

13,05%, z toho necelých 6% mladých ľudí. Preto sme sa v rámci celej žiackej školskej rady 

dohodli, že uskutočníme medzi našimi študentmi osvetu o tom ako sú tieto voľby dôležité 

a prečo je ísť treba voliť. 

Zvolili sme práve prvovoličov, našich tretiakov a následne aj štvrtákov, pre ktorých sme si 

prichystali krátku prezentáciu, prácu v skupinách a následne sme viedli diskusiu. 

Pred začatím prezentácie sme sa študentov spýtali, kto z nich by išiel voliť. Na fotografii  

môžete vidieť výsledok.  

 

 



Potom sme sa opýtali, kto by bol za to, aby SR i naďalej ostala členským štátom v EÚ. Všetci 

boli za členstvo. 

Následne sme pokračovali prezentáciou, kde sme žiakom stručne charakterizovali Európsku 

úniu, fungovanie Európskeho parlamentu a potom sme prešli na samotné voľby do 

Európskeho parlamentu. 

 

 

 



Ako môžete vidieť na fotografii, ukázali sme im aj štatistiky volebnej účasti nielen Slovenskej 

republiky, ale aj ďalších členských štátov. Tu mohli vidieť veľký rozdiel. Čo sa týka 

Slovenska, tak nielen v roku 2014 mala najmenšiu účasť vo voľbách, ale aj pominulé roky. 

 

 

Študnetov sme rozdelili do skupín. Ich úlohou bolo  uviesť argumenty, prečo je potrebné ísť 

voliť.   

 

 



Nasledovala ďalšia úloha v diskusii: Ako  vyriešiť daný problém – nedostatočná propagácia 

volieb do Európskeho parlamentu a s ňou spojená aj nízka volebná účasť, aké riešenia by 

navrhli. 

 

Zistili sme, že študenti z vyučovania majú dostatok vedomostí o EÚ. Považujeme však za 

dôležité, aby sa nielen starší ľudia, ale aj samotná mládež podieľala na formovaní nášho štátu 

a pochopenia významu volieb aj na úrovni EÚ. 

Sme veľmi radi, že sme sa mohli popasovať s touto bonusovou úlohou zameranú na 

propagáciu volieb do Európskeho parlamentu. Šírením osvety formou besedy sme sa pokúsili 

prispieť k zdôrazneniu významu Európskeho parlamentu a volieb doň.  

Naša mládež je schopná ísť voliť, len potrebuje dostatočnú motiváciu a uvedomenie si, že 

tí, ktorí rozhodujú, sú nositeľom moci a oni, občania sú zdrojom moci. Chceli by sme teda 

vyzdvihnúť tento jedinečný projekt, ako je EÚ a preto by nám nemalo byť jedno, kto bude 

rozhodovať o našej budúcnosti. 

 


