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I. Projekt SEP na Slovensku 
 

Participácia občanov Slovenskej republiky na voľbách do EP v roku 2004 bola 

najnižšia zo všetkých členských krajín EÚ. Dosiahla približne 17%. Analýzy voličského 

správania občanov z hľadiska veku sa neuskutočnili. Možno však predpokladať, že účasť 

mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov bola ešte nižšia ako u strednej a staršej generácie. 

V parlamentných voľbách v roku 1998 sa rozhodovalo o proeurópskej orientácii 

Slovenska. Intenzívna predvolebná kampan medzi študentmi stredných a vysokých škôl, na 

ktorej sa zúčastnil tretí sektor, predovšetkým však Rada mládeže Slovenska (RMS), zásadne 

zmenila úroveň účasti mladých ľudí na voľbách. 

Podľa výsledkov sociologických výskumov dosiahla účasť prvovoličov takú úroveň 

akú mali ostatné vekové skupiny (84%). Mladí voliči dali 75% svojich hlasov proeurópskym 

stranám (SDK, SOP, SDL). Ich účasť na parlamentných voľbách v roku 1998 mala dôležitý 

vplyv na zmenu vlády SR. 

Slovenská republika tak získala aj skúsenosť, že účasť mladých ľudí-prvovoličov na 

voľbách sa dá ovplyvniť. Aj účasť mladých ľudí vo voľbách do EP v roku 2009 bude závisieť 

od toho či sa utvorí rovesnícká atmosféra, že participácia vo voľbách do EP má zmysel a je 

dôležitá pre budúcnosť Európy. 

Cieľom projektu (SEP-Slovensko), ktorý podporili Európsky parlament a MŠ SR, je 

podporiť mladých ľudí - prvovoličov, aby sa rozhodli zúčastniť sa volieb do EP v roku 2009 

tak, že bude hravou a aktivizačnou formou objasňovať: 

• postavenie a poslanie Európskeho parlamentu medzi inštitúciami EÚ 

• procesy integrácie Slovenska do EÚ od roku 2004 ako dôležitý faktor premeny 

demokratického vládnutia na Slovensku 

• účasť slovenských poslancov na činnosti EP po roku 2004 

• výsledky mládežníckej politiky v EU a na Slovensku (mobilita mládeže, 

dobrovoľníctvo, vzdelávacie programy, programy na podporu práce s mládežou) 
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II. Vedomostná súťaž SEP 
 

V mesiacoch marec až máj 2009 prebehla na Slovensku zábavno-vedomostná šou v 

rámci projektu Student European Parlament (SEP-Slovensko). Bola určená pre všetkých 

mladých ľudí – prvovoličov, ktorí sa vyznajú, alebo vyznať chcú, v Európskej únii, Európe a 

špeciálne v téme „Európsky parlament“! Projekt bol výsledkom spolupráce viacerých 

subjektov, garantom zábavno-vedomostnej šou bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Celá súťaž pozostávala z troch úrovní, pričom prvá úroveň bola interaktívna, druhá 

krajská a tretia národná-celoslovenská. V prvej úrovni sa nachádzali otázky len z oblasti EÚ 

a jej politiky. Od 16. marca do 19. apríla bolo možné na webovej stránke www.sepeu.sk v 

priečinku „Vedomostná súťaž SEP“ vyplniť potrebné informácie o sebe a potom odpovedať 

na tridsať otázok, pri ktorých boli štyri možnosti odpovedí, no len jedna bola tá správna. 

Škola z najlepším priemerom zapojených študentov bola pozvaná na krajské sefinále. 

Test naprogramovala spoločnosť Lighting Beetle. Pre študentov bol dostupný na 

stránke www.sepeu.sk, v časti Vedomostná súťaž SEP. Pri kliknutí na odkaz, sa zobrazil 

nasledujúci úvodný text: 

 
ÚVOD 

V mesiacoch marec až máj 2009 prebieha na Slovensku zábavno-vedomostná šou v rámci 

projektu Student European Parlament (SEP-Slovensko). Je určená pre všetkých mladých ľudí – 

prvovoličov, ktorí sa vyznajú, alebo vyznať chcú, v Európskej únii, Európe a špeciálne v téme 

„Európsky parlament“! Projekt je výsledkom spolupráce viacerých subjektov, garantom zábavno-

vedomostnej šou je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Viac info na www.sepeu.sk. 

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY 
1) O čo vlastne v celej zábavno - vedomostnej šou ide? 
Samozrejme, že súťaž nie je samoúčelná. Cieľom je, aby všetci zúčastnení boli „v obraze“, keď prídu 

voľby do Európskeho parlamentu a aby sa začali aktívnejšie zaujímať o celú túto oblasť. Navyše sa 

môžu zabaviť, vyskúšať si svoje znalosti, ale aj dozvedieť sa, čo sa deje zaujímavé v oblasti práce s 

mládežou v regióne alebo na Slovensku. Tí najšťastnejší môžu vyhrať pre celý svoj tím predĺžený 

víkendový pobyt v Štrasburgu spojený s návštevou Európskeho parlamentu. 

2) Kto a ako môže pomôcť? 
Všetci pedagogickí pracovníci stredných škôl, pracovníci s mládežou, zástupcovia samospráv, 

kultúrnych domov, rodičia, členovia aktívnych občianskych združení a i. môžu prispieť k úspechu 

aktivity. Kľúčoví sú pre nás, samozrejme, učitelia a učiteľky, ktorí môžu upozorniť študentov na 

možnosť zapojiť sa; počas svojich vyučovacích hodín môžu zorganizovať hromadné testovanie 

vedomostí na webovej stránke www.sepeu.sk, môžu sprevádzať mladších študentov ako pedagogický 

dozor na krajské či národné finále a pod. 

http://www.sepeu.sk/�


4 
 

3) Ako je zábavno-vedomostná šou SEP rozdelená? 
Celá súťaž pozostáva z troch úrovní, pričom prvá úroveň je interaktívna, druhá krajská a tretia 

národná. 

4) Ako teda začať? 
Od 16. marca je možné na webovej stránke www.sepeu.sk v priečinku „Vedomostná súťaž SEP“ 

vyplniť potrebné info o sebe a potom odpovedať na tridsať otázok, pri ktorých sú štyri možnosti 

odpovedí, no len jedna je tá správna. Škola z najlepším priemerom zapojených študentov bude 

pozvaná na krajské sefinále. 

5) Aké otázky čakajú súťažiacich v interaktívnom kole? 
V tejto úrovni sú otázky len z oblasti EÚ a jej politiky. 

6) Ako a kedy sa dozviem, že naša škola/môj tím postupuje? 
Definitívny zoznam "druhoúrovňových" sa začne vyhodnocovať v pondelok 6. apríla po 12. hodine. 

Najneskôr 8. apríla obdržíte e-mail s informáciou, či Vaša škola postupuje do krajského semifinále. Ak 

ste postúpili, budete požiadaní o vytvorenie súťažného družstva a oznámenie mien súťažiacich. Ak ste 

nepostúpili, srdečne vás pozývame na krajské semifinále ako účastníkov, lebo sprievodné aktivity 

budú určite stáť za to (prezentácie rôznych programov, aktivít, rozhovory, stretnutia atď.). 

7) Aj v druhej úrovni sa budú "točiť" otázky len o politike? 
Tu bude súťaž pozostávať z otázok týkajúcich sa nielen EÚ či Európskeho parlamentu, ale aj z oblastí 

ako je šport, kultúra, geografia, príroda, veda, technika, história Európy. Niektoré otázky budú 

vyžadovať spoluprácu s publikom a budú skôr orientované zábavne. Ak Vaša škola súťaží, bude 

múdre mať v obecenstve aj nejaké "hlavičky" pripravené pomôcť. 

8) Čo bude ešte obsahovať program v krajskom semifinále? 
Keďže ide o šou, všetkých zúčastnených čaká aj kultúrny program spojený s ďalšími sprievodnými 

akciami (vystúpenie miestnych umelcov či súborov, súťaže o ceny pre všetkých zúčastnených, ukážky 

aktivít, informácie o národných grantových programoch a pod.). 

9) Kto pôjde do Bratislavy? 
Do veľkolepého národného finále postúpi len jeden tím z každého kraja, t. z. že sa v Bratislave stretne 

osem najbystrejších tímov. 

10) Čo nás to bude stáť? 
Pokiaľ nie ste členmi súťažných družstiev alebo pedagogický dozor - musíte si zaplatiť cestovné do 

krajského mesta (ak nepochádzate priamo z neho). Počas krajského finále nebude poskytnutý obed, 

tak by ste sa mali nejako zabezpečiť - hoci samotná aktivita bude maximálne trvať do 14. hodiny. 

11) Kde a kedy sa uskutočnia krajské semifinále? 
Bratislavský kraj - Bratislava 24. 4.; Košický kraj - Košice 27. 4.; Prešovský kraj - Prešov 28. 4.; 

Žilinský kraj - Žilina 29. 4.; Banskobystrický kraj - Banská Bystrica 30. 4.; Nitriansky kraj - Nitra 4. 5.; 

Trenčiansky kraj - Trenčín 5. 5.; Trnavský kraj - Trnava 6. 5. 

12) Ak mám nejaké otázky, kde sa môžem obrátiť? 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom súťažno-vedomostnej šou SEP píšte na e-mailové 

adresy lelic@iuventa.sk, maziniova@iuventa.sk alebo volajte na tel. čísla 02/592 96 313, 02/592 

96 314. 

mailto:lelic@iuventa.sk�
mailto:maziniova@iuventa.sk�
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Internetová kvalifikácia 

Pre lepšiu informovanosť účastníkov sa na začiatok testu zobrazil sprievodný test, 

ktorý sa nachádz v prílohe č. 2. V internetovej kvalifikácii žiaci vyplnili najprv kontaktné údaje 

umožňujúce identifikáciu účastníkov. 

 
Obr. č. 1: Prvý krok interaktívneho kola testu 

 

 Otázky samotného testu boli rozdelené do troch za sebou nasledujúcich krokov, 

pričom v každom kroku bolo potrebné odpovedať na jednu z desiatich otázok. 
 

Obr. č. 2: Príklad otázok z testu 
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Ukážka priebehu celého testu je k dispozícii ako príloha č. 3. 

 Na záver testovania každý z účastníkov získal svoje hodnotenie a mal možnosť 

vytlačiť si certifikát o absolvovaní testu spolu s počtom správnych odpovedí. 

 

Obr. č. 3: Certifikát získaný po absolvovaní testu 
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III. Vyhodnotenie 1. kola testu – internetovej kvalifikácie 
 

A. Počet účastníkov 
 

Internetové testovanie prebiehalo v dvoch etapách. Prvá časť, ktorá sa uzavrela 

6.4.2009, mala kvalifikačný charakter – na základe výsledkov tejto prvej vlny sa kvalifikovali 

jednotlivé stredné školy do krajských kôl. Neskôr bol test znovu spustený a dostupný aj pre 

ďalších žiakov, avšak výsledky už nemali vplyv na ďalší priebeh súťaže.  

Testu sa celkovo zúčastnilo v oboch vlnách prvého kola  2 212 žiakov, dokončilo ho  

80,42%. V prvej vlne, ktorá bola rozhodujúca pre nasledujúce kolá, dokončilo test 1 477 

žiakov (čo predstavovalo 83,78% z 1 763 žiakov, ktorí začali s testom).  

 

Tab. č. 1: Počet zúčastnených žiakov v SR 

spolu   2 212 
  z toho:   
        dokončili 1 779 
        nedokončili 433 
  počet skončených testov (v %) 80,42% 

   1. vlna   1 763 
  z toho:   
        dokončili 1477 
        nedokončili 316 
  počet skončených testov (v %) 83,78% 

   2. vlna   449 
  z toho:   
        dokončili 332 
        nedokončili 117 
  počet skončených testov (v %) 73,94% 

    

 V ďalšom texte charakterizujeme len účastníkov prvej vlny prvého kola a z nich iba 

tých, ktorí dokončili test. 
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B. Zloženie účastníkov 
 

 Najviac účastníkov pochádzalo zo škôl Košického samosprávneho kraja, spolu to 

bolo 730 žiakov, čo predstavovalo takmer polovicu všetkých účastníkov - až 49,42%. 

Naopak, najmenej žiakov-účastníkov testu  bolo z Bratislavského samosprávneho kraja: len 

4 žiaci (teda  len približne 2,7%). 

 
Graf č. 1: Podiel účastníkov jednotlivých krajov na celkovom počte účastníkov 

 
 

 
Tab. č. 2: Top školy  s najvyšším počtom zúčastnených žiakov 

Škola Spolu % 
SPŠ elektrotechnická, 08001 Prešov, Plzenská 1 185 12,53% 

Združ.stred.škola HSaO, 91101 Trenčín, Jilemnického 24 163 11,04% 

SPŠ elektrotechnická, 04001 Košice, Komenského 44 161 10,90% 

Združená stred.škola, 07501 Trebišov, Komenského 12 111 7,52% 

Gymnázium, 07501 Trebišov, Komenského 32 62 4,20% 

Spoj.škola - SOU a OA, 05562 Prakovce, Sídlisko Breziny 282 51 3,45% 

 

Najviac žiakov sa zapojilo z SPŠ elektrotechnickej v Prešove, 185 študentov. Žiaci 

z tejto školy predstavovali približne dve tretiny zúčastnených žiakov Prešovského kraja 

(66,3%) a 8% zo všetkých zúčastnených.  
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Žiaci z prvej desiatky škôl s najvyšším počtom zúčastnených žiakov predstavovali  

viac ako polovicu všetkých účastníkov testu (58,43%).  

 

Obrázok 2: Podiel žiakov TOP 10 škôl a ostatných 

 

 

C. Otázky 
 

 Zoznam 150 otázok aj s možnosťami odpovedí sa nachádza v prílohách (príloha č. 

5). Každá z otázok bola do testov podľa pripraveného programu generovaná v priemere 295 

krát (255 – 345 zobrazení). 

 Na 21 otázok z celkového počtu 150 vedela odpovedať viac ako polovica žiakov, ktorí 

danú otázku dostali.  

Na 19 otázok z celkového počtu 150 správne odpovedala menej ako štvrtina 

respondentov danej otázky.  

 Najviac sa žiakom darilo pri odpovedaní na otázku o vlajke Európskej únie, kde tri 

štvrtiny žiakov odpovedali na túto otázku správne (75,32%). Takisto sa im darilo pri určení 

sídla Európske komisie (62,29%) a pri definovaní jediného orgánu EÚ, t.j. Európskeho 

parlamentu, ktorý je volení občanmi (61,77%). 
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 Najmenej žiakov vedelo odpovedať na dve otázky:  

a/ kedy bolo založené Európske spoločenstvo uhlia a ocele (len 14,88% správnych 

odpovedí)   

b/ aký je názov organizácie, ktorá je súčasťou budovania obrannej politiky EÚ ( len 13,43% 

správnych odpovedí). 

 Celý zoznam otázok spolu s percentuálnym podielom správnych odpovedí je uvedený 

v prílohe č. 6. 

 

D. Úspešnosť v testoch 
 

Priemerný počet správnych odpovedí bol 11,59. Najviac žiakov malo 8 správnych 

odpovedí (až 130 žiakov), medián súboru bol 11 správnych odpovedí. 

Najlepší boli žiaci z Trnavského kraja, ktorí mali v priemere až 22,14 správnych 

odpovedí. Za nimi sa umiestnili žiaci Žilinského kraja (17,8 správnych odpovedí) 

a Bratislavského kraja (13,75 správnych odpovedí). Naopak, najhorší boli žiaci 

z Nitrianskeho kraja, ktorí mali priemerne len 9,16 správnych odpovedí. 

 

Tab. č. 3: Priemerný počet správnych odpovedí v jednotlivých krajoch 

Kraj Priemerný počet správnych odpovedí 

Trnavský kraj 22,14 
Žilinský kraj 17,80 
Bratislavský kraj 13,75 
Prešovský kraj 13,16 
Trenčiansky kraj 13,06 
Banskobystrický kraj 10,90 
Košický kraj 10,39 
Nitriansky kraj 9,16 
 
  

Pri hodnotení z pohľadu typu školy  boli najlepší žiaci gymnázií s 13,45 správnymi 

odpoveďami. Nasledovali žiaci odborných škôl (priemerne 11,01 správnych odpovedí) a žiaci 

učilíšť (priemerne 10,71 správnych odpovedí). 
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Tab. č. 4: Priemerný počet správnych odpovedí v jednotlivých typoch škôl 

 
Priemerný počet 

správnych odpovedí 
Gymnáziá 13,45 

Odborné školy 11,01 

Učilištia 10,71 

 

 

 Aj keď Tab. č. 4 ukazuje, že žiaci učilíšť mali najnižší počet správnych odpovedí, 

v zozname TOP 10 škôl podľa priemerného počtu správnych odpovedí sa nachádza na 

prvom mieste Odborné učilište v Rožňave (26) a na druhom mieste SOU strojárske v 

Devínskej Novej Vsi1

 

.  Na všetkých ďaších miestach tohto rebríčka sa nachádzajú gymnáziá 

(s výnimkou Obchodnej akadémie v Trnave na 4. mieste). 

 

Tab. č. 5: Priemerný počet správnych odpovedí v TOP 10 školách 

Názov školy 
Priemerný počet 

správnych odpovedí 
Odborné učilište, 04801 Rožňava, Zeleného stromu 8 26,00 
SOU strojárske, 84306 Bratislava-Devínska Nová, Jána Jonáša 5 25,00 
Gymnáz. gen. L. Svobodu, 06651 Humenné, Komenského 4 25,00 
Obchodná akadémia, 91729 Trnava, Kukučínova 2 24,25 
Gymnázium, 04149 Košice, Alejová 1 24,00 
Gymnázium P.Coubertina, 92126 Piešťany, Nám. SNP 9 23,00 
Gymnázium, 08271 Lipany, Komenského 13 22,63 
Gymnázium, 06115 Spišská Stará Ves, Ulica SNP 3 22,50 
Gymnázium, 08570 Bardejov, Jiráskova 12 22,33 
Gymnázium, 91726 Trnava, Hollého 9 22,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Z oboch týchto škôl sa testovania zúčastnil len jeden žiak, čím sa znižuje výpovedná hodnota tohto 
ukazovateľa. 



12 
 

E. Poradie zúčastnených 
 

 Nasledujúca tabuľka uvádza poradie na prvých desiatich miestach v prvom kole – 

internetovej kvalifikácii. 

 

Tab. č. 6:  TOP 10 účastníkov prvého kola v poradí podľa správnych odpovedí2

 

 

Meno Priezvisko Škola 
Počet 

správnych 
odpovedí 

1 Peter Boledovič Obchodná akadémia,  Kukučínova 2, Trnava 28 

2 Juraj Uličný 
Gymnázium M. Galandu, Horné Rakovce 1440, 

Turčianske Teplice 

27 

3 as ass Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica 26 

4 Peter Andraščík Gymnázium, Komenského 13, Lipany 26 

5 Richard Vlasák Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 26 

6 Lucia Klímová Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 26 

7 Zuzana Krásna Odborné učilište, Zeleného stromu 8, Rožňava 26 

8 Barbora Vlčková Združ.stred.škola HSaO, Jilemnického 24, Trenčín 26 

9 Monika Orovčíková Gymn. P. O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok 25 

10 Patrik Hofman Gymnáz. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Vzhľadom na spôsob prihlasovania sa do prvého kola testu nebolo možné zabrániť skutočnosti, že 
nie všetci účastníci uviedli svoje skutočné meno. Záujemcovia mohli prípadne uviesť aj inú ako svoju 
školu. 
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IV. Druhé kolo Vedomostného testu SEP 
 

 Po uskutočnení internetovej kvalifikácie sa 8 škôl každého kraja s najlepším skóre 

zúčastnili krajského kola prostredníctvom svojich trojčlených družstiev. Počas krajských kôl 

bol pre súťažiacich, ale aj pre divákov pripravený zaujímavý program, rôzne súťaže ako aj 

informácie, ktoré potrebuje mladý človek v súčasnosti; napr. aktivity mládežníckych 

organizácií v regióne, otvorené granty pre mládež, fungovanie a mechanizmus Európskeho 

parlamentu priamo od súčasných europoslancov (resp. asistentov europoslancov). 
 

Krajské stretnutia 

 24. 04. 2009 (piatok): Bratislava; IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Búdková 2 

 27. 04. 2009 (pondelok): Košice; CVČ Domino, Popradská 86 

 28. 04. 2009 (utorok): Prešov; Metodicko-pedagogické centrum, Terasa Ševčenka 11 

 29. 04. 2009 (streda): Žilina; Spojená škola, Tulipánová 2 

 30. 04. 2009 (štvrtok): Banská Bystrica; Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18 

 04. 05. 2009 (pondelok): Nitra; CVČ Domino, Štefánikova trieda 63 

 05. 05. 2009 (utorok): Trenčín; Školský internát, Staničná 6 

 06. 05. 2009 (streda): Trnava; Združená stredná priemyselná škola, Komenského 1 

 

Program 2. kola 

09:00 Otvorenie 
predstavenie organizátorov, hostí, účastníkov, ciele stretnutia, vyhlásenie súťaže pre 

publikum 

10:00 Súťažno-zábavný kvíz SEP-Slovensko 
séria vedomostných otázok z rôznych oblastí týkajúcich sa Európy 

Kultúrny blok 
predstavenie talentovanej mládeže z regiónu 

11:30 Panelové prezentácie 
grantové programy MŠ SR a EÚ na podporu práce s mládežou, Eurodesk – európska 

informačná sieť, ICM, CVČ, občianske združenia a ich ponuky aktivít pre mládež v regióne 

Živá knižnica 
stretnutie s kandidátmi do Európskeho parlamentu 

13:45 Žrebovanie ceny 
vyhodnotenie najlepších účastníkov z obecenstva 

14:00 Ukončenie programu 
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Zoznam víťazných škôl jednotlivých krajských kôl postupujúcich do finále 

Kraj Škola 

Banskobystrický kraj Prvé slovenské a literárne gymnázium, Banská Bystrica 

Bratislavský kraj SOŠ automobilová, Bratislava 

Košický kraj SOŠ obchodu a služieb, Michalovce 

Nitriansky kraj Spojená škola – Obchodná  akadémia - Kereskedelmi 

Akadémia, Nové Zámky 

Prešovský kraj Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok 

Trenčiansky kraj Gymnázium, Partizánske 

Trnavský kraj Gymnázium Jána Hollého, Trnava 

Žilinský kraj Gymnázium, Kysucké Nové Mesto 
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V. Tretie kolo Vedomostného testu SEP 
 

Program celoslovenského finále vedomostnej súťaže maturantov stredných škôl SEP  
 

Sobota, 30. 5.: IUVENTA, Búdková 2 

18:00 - Otvorenie celoslovenského finále za účasti vyhlasovateľov a kandidátov do 

Európskeho parlamentu 

18:30 - Divadelné predstavenie: Jevgenij Griškovec "Práve teraz!"  

– monodráma divadla Pôtoň, podporené v rámci grantového programu Mládež v akcii  

19:30 - Recepcia za účasti hostí 

 

Nedeľa, 31. 5. :: IUVENTA, Búdková 2 

09:30 - I. súťažná časť 

11:30 - II. súťažná časť 

13:30 – Workshopy 

16:30 - Vyhodnotenie súťažnej časti 

19:00 - Voľný program 

 

Finálové kolo bolo rozdelené do dvoch častí po pätnásť otázok. Okruhy otázok 

zahŕňali oblasti Európska únia, Európska únia extra a rôzne. I keď bolo vopred jasné, že 

pobyt v Štrasburgu vyhrá najlepší tím, Katedra politológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa 

rozhodla venovať rovnakú cenu aj súťažiacim, ktorí skončili na 2. mieste. Do Štrasburgu tak 

poletia študenti z Kežmarku a Trnavy. 

Umiestnenie súťažných tímov v celoslovenskom finále: 

1. miesto: Prešovský kraj (13+14 b.) 
– Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok 

– Leo Košúth, Monika Orovčíková a Jozef Osvald 

2. miesto: Trnavský kraj (15+11 b.) 
– Gymnázium Jána Hollého, Trnava 

– Gabriela Stachová, Zuzana Tačovská a Martina Lahová  

3. miesto: Žilinský kraj (17+6 b.) 
– Gymnázium, Kysucké Nové Mesto 
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– Dominika Vojtková, Peter Považan a Martin Sýkora 

4. miesto: Banskobystrický kraj (11+7 b.) 
– Prvé slovenské a literárne gymnázium, Revúca 

– Kristína Korenková, Lívia Brtáňová a Tomáš Bálint 

5. miesto: Košický kraj (8+8 b.) 
– SOŠ obchodu a služieb, Michalovce 

– Emília Ždiňáková, Peter Moroz a Martin Kudělka 

5. miesto: Trenčiansky kraj (7+9 b.) 
– Gymnázium, Partizánske 

– Lucia Kopiarová, Jakub Bučko a Peter Hudok 

6. miesto: Bratislavský kraj (11+2 b.) 
– SOŠ automobilová, Bratislava 

– Marek Blaškovič, Lukáš Fronc a Michal Beňa 

7. miesto: Nitriansky kraj (4+4 b.) 
– Spojená škola – Obchodná akadémia, Nové Zámky 

– Ľubica Mančušková, Martina Poláková a Viviana Ondreášová  

 
 

Následne sa v pondelok, 1. 6. uskutočnilo v Kongresovom centre NR SR slávnostné 

plénum  SEP, na ktorom prebehlo vyhlásenie výsledkov vedomostnej súťaže SEP-

Slovensko, prezentácia workshopov z finále, tlačová beseda a prezentácia projektu 

"Vysokoškoláci". 
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Prílohy 
 

Príloha č. 1: Plagát SEP 
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Príloha č. 2: Sprievodný text internetovej kvalifikácie 
INTERNETOVÁ KVALIFIKÁCIA 

 

Čo? 

Ak si tretiak alebo štvrták na strednej škole a vyznáš sa, alebo vyznať chceš, v Európskej 

únii, Európe a špeciálne v téme „Európsky parlament(!)“, je tu pre teba zábavno-vedomostná 

šou v rámci projektu Student European Parlament (SEP-Slovensko)! 

Čo za to? 

Nielen že budeš „v obraze“, keď prídu voľby do Európskeho parlamentu, ale môžeš okrem 

mnohých hodnotných cien vyhrať pre celý svoj tím predĺžený víkendový pobyt v Štrasburgu 

spojený s návštevou Európskeho parlamentu. 

Ako na to? 

Vedomostná časť celej šou je dôsledne premyslená a pozostáva z dvoch úrovní, ktoré 

prepuknú do veľkého celoslovenského finále v Bratislave! 

Čo je 1. úroveň? 

Je interaktívna a najdôležitejšia zo všetkých. Začína sa tvojim „klikom“ od 16. marca 2009 

na stránku www.sepeu.sk, kde vyhľadáš priečinok „Vedomostná súťaž“. Najprv vyplníš 

potrebné info o sebe a potom postupne odpovedáš na tridsať otázok, pri ktorých sú štyri 

možnosti, no len jedna je tá správna. Na záver formuláru zistíš počet správnych odpovedí a 

môžeš si to celé vytlačiť. Definitívny zoznam „druhoúrovňových“ sa začne vyhodnocovať v 

pondelok 6. apríla po 12. hodine. 

Ako to bude vyzerať v úrovni 2? 

Najlepší z kraja sa stretnú na krajskom semifinále. Trojčlenné tímy, ktoré získali najvyšší 

počet bodov v internetovej súťaži si zmeriajú sily s ďalšími družstvami. Tu bude súťaž 
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pozostávať z otázok týkajúcich sa EÚ, Európskeho parlamentu ale aj oblastí ako šport, 

kultúra, geografia Európy... a navyše spestrená kultúrnym programom a ďalšími 

sprievodnými akciami. V súťaži môžu pomáhať aj zástupcovia publika, preto bude múdre 

mať v obecenstve aj nejaké „hlavičky“ z Tvojej školy. 

Čo potom? 

Ak budete mať ako tím šťastie (a vedomosti) a zvíťazíte – zmeriate si sily zo siedmimi inými 

tímami, ktoré postúpia zo všetkých krajov Slovenska v Bratislave v národnom, veľkolepom 

finále 30. mája 2009! Aj v Bratislave sú pripravené sprievodné akcie... ale k tomu všetkému 

je teraz dôležité urobiť čo??? 

                                                                  Poď sútažiť!!!  

http://sep.lbstudio.sk/?page=default�
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Príloha č. 3: Priebeh testu 

 
2. krok - vyplň otázky(v 3 krokoch) 

 
1. otázka 
Úlohou Európskej rady je: 

 kontrolovať činnosť Európskeho parlamentu 

 rozhodovať o prijatí nových členských krajín 

 poskytovať potrebné podnety pre rozvoj EÚ a definovať všeobecné politické rozhodnutia 

 usporadúvať neformálne stretnutia hláv štátov a predsedov vlád 

2. otázka 
Európske spoločenstvo (ES): 

 transformovalo sa na EÚ 

 existuje dodnes 

 zaniklo v roku 1986 

 bolo rozpustené transformáciou do európskych spoločenstiev 

3. otázka 
Jacques Santer bol: 

 jediným predsedom Európskej komisie, ktorý rezignoval 

 prvým priamo zvoleným luxemburským poslancom v Európskom parlamente 

 francúzsky diplomat a zástupca v Európskej centrálnej banke 

 predsedom francúzskej vlády 

4. otázka 
Amsterdamská zmluva bola prijatá v roku: 

 1995 
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 1998 

 1999 

 1997 

5. otázka 
Sídlom Európskeho súdu EÚ je: 

 Haag 

 Štrasburg 

 Luxemburg 

 Brusel 

6. otázka 
Pristúpenie nových členov k EÚ musí schváliť: 

 Európsky parlament, Rada, Európska komisia 

 Európsky parlament, Rada a parlamenty všetkých členských krajín EÚ 

 Európsky parlament, Európska komisia a parlamenty všetkých členských krajín EÚ 

 Európsky parlament a Rada 

7. otázka 
Medzi konvergenčné kritéria (tzv. Maastrichtské kritéria), ktorých splnenie je podmienkou 
účasti v hospodárskej a menovej únii v rámci EÚ, nepatrí: 

 vnútorný dlh neprevyšuje 60% HDP 

 
dlhodobá úroková sadzba maximálne iba o 2% vyššia než v cenovo najstabilnejších 
štátoch 

 miera nezamestnanosti nepresahuje o viac než 4,5% priemer v EÚ 

 podmienka absencie devalvácie aspoň 2 roky pred vstupom do HMÚ 

8. otázka 
Z akého dôvodu je doba od ukončenia rokovaní o vstupe do EÚ a konkrétnym dátumom 
vstupu relatívne dlhá? 

 
vstup musia prerokovať orgány EÚ a vrcholné grémiá všetkých parlamentných strán 
v členských štátoch, aby bol dosiahnutý spoločný konsenzus 

 
EÚ čaká do ďalších volieb do Európskeho parlamentu, aby v ňom zasadli tiež noví 
členovia 

 vstup musia schváliť orgány EÚ a národné parlamenty 

 vstup musia schváliť orgány EÚ, národné parlamenty a tiež občania v referende 

9. otázka 
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ: 

 rešpektuje záväzky členských štátov vyplývajúcich z ich členstva v NATO 

 sleduje iba líniu NATO, pretože ju považuje za efektívnejšiu organizáciu 

 rešpektuje úlohu NATO, ale jej akcie môžu byť v rozpore s touto organizáciou 

 neberie ohľad na záväzky členských štátov začlenených aj v NATO 

10. otázka 
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Funkčné obdobie Európskeho parlamentu a Európskej komisie činí: 

 4 roky 

 6 rokov 

 5 rokov 

 3 roky 

 

   
 

11. otázka 
Európska centrálna banka sídli: 

 v Ríme 

 v Bonne 

 v Luxemburgu 

 vo Frankfurte nad Mohanom 

12. otázka 
V ktorom roku nedošlo k rozšíreniu EÚ? 

 1973 

 1982 

 1981 

 1986 

13. otázka 
Jediným orgánom EÚ, ktorý je volený priamo občanmi, je: 

 Európsky parlament 

 Európska komisia 

 Európska rada 

 Rada EÚ 

14. otázka 
Právo EÚ sa iným slovom označuje tiež ako: 

 nadnárodné právo 

 zmluvné právo 
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 ústavné právo 

 komunitárne právo 

15. otázka 
Môže Európska komisia vyhlásiť referendum pre celú Európsku úniu? 

 áno, zatiaľ sa uskutočnilo iba pri schvaľovaní Maastrichtskej zmluvy v roku 1992 

 áno, deje sa tak vždy pri schvaľovaní zmien základných zmlúv EÚ 

 nie, referendum môžu vyhlásiť iba jednotlivé členské štáty 

 áno, ale zatiaľ tak neučinila 

16. otázka 

Tzv. Rímske zmluvy nepodpísala/o: 

 Taliansko 

 Belgicko 

 Veľká Británia 

 Nemecko 

17. otázka 
Základné sociálne práva občanov EÚ vychádzajú z: 

 Všeobecnej deklarácie ľudských práv 

 Pravidiel Medzinárodnej organizácie práce 

 Európskej sociálnej charty 

 Európskej charty základných práv 

18. otázka 
Referendum o vstupe do EÚ sa nekonalo: 

 na Cypre 

 v Slovinsku 

 v Litve 

 na Malte 

19. otázka 
Európska politická spolupráca bola formálne zakotvená do primárneho práva Európskych 
spoločenstiev v: 

 80. rokoch 

 70. rokoch 

 60. rokoch 

 50. rokoch 

20. otázka 
ECU je: 

 skratkou pre centrálny orgán Európskej ústrednej banky 
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 používanou skratkou pre dosiahnutie európskej kvóty v oblasti ťažobného priemyslu 

 skratkou Európskeho účtového dvora 

 európska menová jednotka 

 

   
21. otázka 
Ktorý štát v roku 1981 vstúpil do Európskeho spoločenstva? 

 Portugalsko 

 žiadny 

 Grécko 

 Dánsko 

22. otázka 
Poslanci Európskeho parlamentu sú volení: 

 podľa národných volebných systémov 

 kombináciou národných volebných systémov 

 zákonodarnými zbormi členských štátov 

 podľa jednotného volebného systému 

23. otázka 
Tzv. Rímske zmluvy sa stali základom pre vytvorenie: 

 Európskeho spoločenstva uhlia a ocele 

 Európskeho združenia voľného obchodu 

 Západoeurópskej únie 

 
Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu 

24. otázka 
Aký bol hlavný dôvod zapojenia Nemeckej spolkovej republiky do procesu európskej 
integrácie po II. svetovej vojne? 

 obava z vlastnej bezpečnosti 

 znovuvybudovanie vlastnej armády 

 snaha o spojenie s Nemeckou demokratickou republikou 

 snaha opäť zaujať svoje medzinárodné postavenie, o ktoré ju pripravil nacizmus 

25. otázka 
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Pre vstup členského štátu do Hospodárskej a menovej únie EÚ: 

 je potrebné členstvo v Medzinárodnom menovom fonde 

 stačí iba štatút členskej krajiny EÚ 

 je potrebné splniť definované ekonomické kritéria 

 stačí iba politické rozhodnutie danej členskej krajiny 

26. otázka 
Rokovania o zmene základných zmlúv a pravidiel fungovania EÚ je proces, ktorý sa nazýva: 

 medzivládne konferencie 

 negociačné rokovania 

 nadnárodné fórum 

 legislatívny screening 

27. otázka 
Vyberte fond, ktorý nepatrí medzi štrukturálne fondy Európskej únie: 

 Európsky poľnohospodársky garančný a podporný fond (EAGGF) 

 Fond súdržnosti (CF) 

 Finančný nástroj pre podporu rybolovu (FIFG) 

 Európsky sociálny fond (ESF) 

28. otázka 
Schengenská dohoda bola uzavretá: 

 v roku 1986 

 v roku 1985 

 v roku 1981 

 v roku 1991 

29. otázka 
Ktorá zmluva v rámci európskej integrácie prvýkrát obsahuje ustanovenie o Spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ? 

 Zmluva z Nice 

 Jednotný európsky akt 

 Maastrichtská zmluva 

 Amsterdamská zmluva 

30. otázka 
Európsky parlament rokuje: 

 v Štrasburgu aj v Bruseli 

 v Štrasburgu, Bruseli a Luxemburgu 

 iba v Bruseli 

 iba v Štrasburgu 
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Príloha č. 4:  Zoznam škôl, ktorých žiaci sa zúčastnili prvého kola 

Názov školy 
Počet 
žiakov 

SPŠ elektrotechnická, 08001 Prešov, Plzenská 1 185 
Združ.stred.škola HSaO, 91101 Trenčín, Jilemnického 24 163 
SPŠ elektrotechnická, 04001 Košice, Komenského 44 161 
Združená stred.škola, 07501 Trebišov, Komenského 12 111 
Gymnázium, 07501 Trebišov, Komenského 32 62 
Spoj.škola - SOU a OA, 05562 Prakovce, Sídlisko Breziny 282 51 
Gymnázium, 07701 Kráľovský Chlmec, Horešská 18 35 
Gymnázium, 05342 Krompachy, Lorencova 46 32 
Stred. zdravot. škola, 04176 Košice, Moyzesova 17 32 
SOU farmaceutické, 97613 Slovenská Ľupča, Príboj 554 31 
Spojená stredná škola, 97401 Banská Bystrica, Školská 7 30 
SOU dopravné, 04199 Košice, Moldavská cesta 2 28 
Spoj.škola - SPoŠ, OA, 05201 Spišská Nová Ves, Stojan 1 26 
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, 94075 Nové Zámky, B. Němcovej 1 26 
Gymnázium, 95801 Partizánske, Komenského 2/1074 26 
Prvé slov.lit.gymnázium, 05001 Revúca, Železničná 260 24 
Združená SOŠ, 05001 Revúca, Gen.Viesta 6 21 
SOU stavebné, 04001 Košice, Ostrovského 1 21 
Združená stredná škola, 96001 Zvolen, J.Švermu 1 20 
ZSŠ drevárska, 96001 Zvolen, Lučenecká cesta 17 19 
Gymnázium Š. Moysesa, 04517 Moldava nad Bodvou, Školská 13 19 
Stred.priemyselná škola, 06901 Snina, Partizánska 1059 19 
Súkromná SOŠ Tercium, 04001 Košice, Lermontovova 1 *** TERCIUM s.r.o. 18 
Spoj.škola - G,SOU,DOŠ, 07801 Sečovce, Kollárova 17 18 
Gymnázium M. Galandu, 03901 Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1440 18 
Združená stredná škola, 06901 Snina, Sládkovičova 2723/120 16 
Gymnázium Pavla Horova, 07179 Michalovce, Masarykova 1 13 
Gymn. P. O.Hviezdoslava, 06014 Kežmarok, Hviezdoslavova 20 13 
Gymnázium, 07901 Veľké Kapušany, Zoltána Fábryho 1 12 
Gymnázium, 07301 Sobrance, Kpt. Nálepku 6 12 
Spojená škola, 97613 Slovenská Ľupča, Príboj 10 
Stredná priemysel.škola, 08001 Prešov, Bardejovská 24 9 
Obchodná akadémia, 90580 Senica, Dlhá 256/10 9 
Evanjelické gymnázium, 97401 Banská Bystrica, Skuteckého 5 8 
SOU poľnohospodárske, 04012 Košice, Kukučínova 23 8 
Cirkev. ZSŠ sv.Jozafáta, 07541 Trebišov, Komenského 1963/10 8 
Gymnázium, 08271 Lipany, Komenského 13 8 
Stredná zdravotn. škola, 04835 Rožňava, Námestie 1. mája č. 2 7 
ZSŠ dopravy,obch. a sl., 95050 Nitra, Cintorínska 4 7 
Cirk. gym. P. U. Olivu, 05801 Poprad, Dlhé hony 3522/2 7 
Združená stredná škola, 04501 Moldava nad Bodvou, Hlavná 54 6 
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Gymnázium Ľ.Štúra, 96001 Zvolen, Hronská 1467/3 5 
Združená stredná škola, 04001 Košice, Bocatiova 1 5 
SPŠ stavebná a geodet., 04172 Košice, Lermontovova 1 4 
Gymnázium, 06901 Snina, Študentská 4 4 
Obchodná akadémia, 91729 Trnava, Kukučínova 2 4 
Športové gymnázium, 97401 Banská Bystrica, Trieda SNP 54 3 
Súkr.SOU umel.rem. JP, 96661 Hodruša - Hámre, Kyslá 214 *** Inštitút 
vzdelávania a starostlivosti, s. r. o. 3 
Cirkevné gymnázium, 07501 Trebišov, M. R. Štefánika 9 3 
Hotelová akadémia, 04001 Košice, Južná trieda 10 3 
Gymnázium, 08570 Bardejov, Jiráskova 12 3 
Stred.priemyselná škola, 05846 Poprad, Mnoheľova 828 3 
Gymnázium, 91726 Trnava, Hollého 9 3 
Gymnázium, 96501 Žiar nad Hronom, J. Kollára 2 2 
1. súkromné gymnázium, 82108 Bratislava-Ružinov, Bajkalská 20 2 
Gymnázium, 04011 Košice, Trebišovská 12 2 
Gymnázium P. J.Šafárika, 04801 Rožňava, Ul. akademika Hronca 1 2 
SOU Aurela Stodolu, 04015 Košice - Šaca, Učňovská 5 2 
Združená stredná škola, 04011 Košice, Gemerská 1 2 
Stredná odborná škola, 04001 Košice, Južná trieda 48 2 
Stred. zdravot. škola, 04137 Košice, Kukučínova 40 2 
Združená stredná škola, 05301 Spišská Nová Ves, Filinskeho 7 2 
Odborné učilište i., 05562 Prakovce, Breziny 256 2 
Gymnázium, 06115 Spišská Stará Ves, Ulica SNP 3 2 
Gymnázium, 92001 Hlohovec, Komenského 13 2 
Gymnázium P.Coubertina, 92126 Piešťany, Nám. SNP 9 2 
Gymnázium, 02401 Kysucké Nové Mesto, Komenského 1357 2 
Bilingválne gymnázium, 03852 Sučany, Komenského 215 2 
Spojená škola-SOU stroj, 03601 Martin, Červenej armády 25 2 
Katolícke gymnázium ŠM, 97401 Banská Bystrica, M.Hurbana 9 1 
Gymnázium MK, 97404 Banská Bystrica, Mládežnícka 51 1 
Gymnázium, 98615 Fiľakovo, Nám. padlých hrdinov 2 1 
Gymnázium AHŠ, 99001 Veľký Krtíš, Školská 21 1 
Gymnázium F.Švantnera, 96801 Nová Baňa, Bernolákova 9 1 
Súkromná ZSŠ, 05001 Revúca, Železničná 2 *** FEVE, s.r.o. 1 
ZSŠ poľnohospodárska, 99106 Želovce, Gottwaldova 70/43 1 
Súkr.stred.umel.škola, 96661 Hodruša - Hámre, Kyslá 214 *** Inštitút 
vzdelávania a starostlivosti, s. r. o. 1 
Škola úžit.výtvarníctva, 96701 Kremnica, P. Križku 390/4 1 
Konzervatórium JLB, 97401 Banská Bystrica, Skuteckého 27 1 
Gymnázium, 90201 Pezinok, Senecká 2 1 
SOU strojárske, 84306 Bratislava-Devínska Nová, Jána Jonáša 5 1 
Gymnázium, 05680 Gelnica, SNP 1 1 
Gymnázium, 04001 Košice, Park mládeže 5 1 
Evanjelické gymnázium, 04001 Košice, Škultétyho 10 1 
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Gymnázium, 04223 Košice, Šrobárova 1 1 
Gymn. sv. E. Steinovej, 04022 Košice, Charkovská 1 1 
Gymnázium, 04149 Košice, Alejová 1 1 
Cirkevne gymnázium, 05201 Spišská Nová Ves, Radničné námestie 271/8 1 
SPŠ dopravná, 04001 Košice, Hlavná 113 1 
SOU stavebné, 04001 Košice, Kukučínova 23 1 
SOU poľnohospodárske, 04425 Medzev, Kováčska 53 1 
ZSŠ hotel.služ. a obch., 07101 Michalovce, Školská 4 1 
Stredná odborná škola, 07901 Veľké Kapušany, Námestie I. Dobóa 1 1 
SPŠ stavebná, 04801 Rožňava, Hviezdoslavova 5 1 
Stred. odborné učilište, 04801 Rožňava, Hviezdoslavova 5 1 
Stred.priemyselná škola, 05201 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 2 1 
Obchodná akadémia, 07542 Trebišov, Komenského 3425/18 1 
Stredná vinár-ovoc.škol, 07631 Viničky, Hlavná 232/14 1 
Odborné učilište, 04801 Rožňava, Zeleného stromu 8 1 
Odborné učilište i., 07501 Trebišov, Poľná 1 1 
Cirk. 8-roč. gymnázium, 94603 Kolárovo, Brnenské nám. 15 1 
Gymnázium Ľ. J. Šuleka, 94552 Komárno, Pohraničná 10 1 
Gymnázium, 92701 Šaľa, Školská 3 1 
ZSŠ hotel.služ. a obch., 94051 Nové Zámky, Zdravotnícka 3 1 
Obchodná akadémia, 95320 Zlaté Moravce, Bernolákova 26 1 
Gymnáz. gen. L. Svobodu, 06651 Humenné, Komenského 4 1 
Gymnázium sv. Mikuláša, 08001 Prešov, Duklianska 16 1 
Ev.kolegiálne gymnázium, 08001 Prešov, Nám. legionárov 3 1 
Cirk. spoj. škola - Gym, 06901 Snina, Švermova 10 1 
SPŠ strojnícka, 08001 Prešov, Duklianska 1 1 
SPŠ stavebná, 08001 Prešov, Plzenská 10 1 
Dievčenská odbor. škola, 08134 Prešov, Sídl. dukl. hrdinov 3 1 
SOU poľnohospodárske, 09101 Stropkov, Hlavná 6 1 
SPŠ odevná, 08901 Svidník, Sovietskych hrdinov 324 1 
Združená stredná škola, 09301 Vranov nad Topľou, A. Dubčeka 963/2 1 
Bilingv.slov.špan.gymn., 91501 Nové Mesto nad Váhom, Športová 41 1 
Združená stredná šk.poľ, 01852 Pruské, Pruské 294 1 
Združ.stred.škola HSaO, 97101 Prievidza, Nábr. J. Kalinčiaka 1 1 
Stredná umelecká škola, 91105 Trenčín, Staničná 8 1 
Praktická škola ŠZŠI, 91105 Trenčín, Ľudovíta Stárka 12 1 
Gymnázium, 92601 Sereď, Kostolná 119/8 1 
Gymnázium sv. Františka, 01001 Žilina, J. M. Hurbana 44 1 
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Príloha č. 5: Zoznam otázok generovaných do testu s výberom možností  

1. Medzi neutrálne členské krajiny Európskej 
únie nepatrí: 

a) Luxembursko 
b) Írsko 
c) Švédsko 
d) Rakúsko 

2. Ktorá krajina odmietla v roku 2005 tzv. 
európsku ústavnú zmluvu ako druhá v poradí? 

a) Francúzsko 
b) Nemecko 
c) Holandsko 
d) Luxembursko 

3. Európska komisia sídli: 
a) v Luxemburgu 
b) v Bruseli 
c) v Štrasburgu 
d) v Haagu 

4. Európske spoločenstvo (ES): 
a) existuje dodnes 
b) bolo rozpustené transformáciou do 

európskych spoločenstiev 
c) zaniklo v roku 1986 
d) transformovalo sa na EÚ 

5. Ombudsman EÚ je volený: 
a) premiérmi členských krajín EÚ 
b) Európskou komisiou 
c) Hospodárskym a sociálnym výborom 
d) Európskym parlamentom 

6. Fínsko sa stalo členom EÚ v roku: 
a) 1973 
b) 1981 
c) 1992 
d) 1995 

7. K rozšíreniu Európskej únie (resp. ES) nedošlo 
v roku: 

a) 1973 
b) 1981 
c) 1986 
d) 1993 

8. Európska centrálna banka sídli: 
a) v Luxemburgu 
b) vo Frankfurte nad Mohanom 
c) v Ríme 
d) v Bonne 

9. Ktorý štát v roku 1981 vstúpil do Európskeho 
spoločenstva? 

a) žiadny 
b) Dánsko 
c) Portugalsko 
d) Grécko 

10. Rozpočet EÚ na obdobie rokov 2007-2013 bol 
prijatý pod predsedníctvom: 

a) Rakúska 
b) Veľkej Británie 
c) Luxemburska 
d) Francúzska 

11. Európska únia bola založená: 

a) Rímskymi zmluvami 
b) Slávnostnou deklaráciou o EÚ 
c) Maastrichtskou zmluvou 
d) Amsterdamskou zmluvou 

12. Vyberte správne tvrdenie: 
a) z Európskeho spoločenstva vystúpilo 

Grónsko 
b) Dánsko nahradilo spoločnou menou 

EURO svoju predchádzajúcu národnú 
menu 

c) Čierna Hora neprijala spoločnú menu 
EURO za svoju národnú menu 

d) na Schengenskom systéme sa podieľa 
Veľká Británia, Írsko; mimo tejto 
spolupráce zostáva Nórsko 

13. Ktorá zmluva v rámci európskej integrácie 
prvýkrát obsahuje ustanovenie o Spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ? 

a) Jednotný európsky akt 
b) Maastrichtská zmluva 
c) Amsterdamská zmluva 
d) Zmluva z Nice 

14. Európsky menový systém bol založený v roku: 
a) 1965 
b) 1979 
c) 1986 
d) 1999 

15. V ktorom roku sa stalo Nórsko členom EÚ? 
a) 1973 
b) 1986 
c) 1995 
d) nie je členom EÚ 

16. Doposiaľ posledné voľby do Európskeho 
parlamentu sa uskutočnili v roku: 

a) 2002 
b) 2003 
c) 2004 
d) 2005 

17. Koľko slovenských poslancov v Európskom 
parlamente je začlenených do poslaneckého 
klubu EPP (Európskej ľudovej strany)? 

a) dvaja 
b) traja 
c) siedmi 
d) ôsmi 

18. Ktorá z nasledujúcich osobností sa stala 
zakladateľom projektu zjednotenej Európy – 
Paneurópskej únie? 

a) J. Monnet 
b) A. de Gasperi 
c) R. Schuman 
d) R. Coudenhove-Kalergi 

19. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na: 
a) tri roky 
b) štyri roky 
c) päť rokov 
d) sedem rokov 
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20. V ktorej z nasledujúcich možností sú uvedené 
iba tie štáty, ktoré boli zakladajúcimi členmi 
Európskeho hospodárskeho spoločenstva 
(EHS)? 

a) Francúzsko, Luxembursko, NSR, 
Taliansko 

b) Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, 
Belgicko 

c) Holandsko, Luxembursko, NSR, Dánsko 
d) Francúzsko, Dánsko, Taliansko, Írsko 

21. V roku 1999 musela podať demisiu Európska 
komisia vedená: 

a) J. Santerom 
b) J. M. D. Barrosom 
c) R. Prodim 
d) J. Delorsom 

22. Nórsko odmietlo spoluprácu v rámci európskej 
integrácie v roku: 

a) 1951 
b) 1957 
c) 1972 
d) 1995 

23. V Európskom parlamente je od roku 2004 
najsilnejšou politickou frakciou: 

a) Skupina Európskej ľudovej strany 
(Kresťanských demokratov) 
a Európskych demokratov 

b) Skupina sociálnych demokratov 
v Európskom parlamente 

c) Skupina Únie pre Európu národov 
d) Skupina Aliancie liberálov a demokratov 

pre Európu 
24. Právomocou Európskeho parlamentu je: 

a) schvaľovať rozpočet, schvaľovať 
rozšírenie EÚ, kontrolovať Európsku 
centrálnu banku 

b) schvaľovať rozpočet, koordinovať činnosť 
Európskej komisie, predkladať 
legislatívne návrhy 

c) schvaľovať rozpočet, predkladať 
legislatívne návrhy, disponovať s fondmi 
Únie 

d) schvaľovať rozpočet, disponovať 
s fondmi Únie, koordinovať činnosť 
Európskej komisie 

25. ECU je: 
a) skratkou Európskeho účtového dvora 
b) používanou skratkou pre dosiahnutie 

európskej kvóty v oblasti ťažobného 
priemyslu 

c) skratkou pre centrálny orgán Európskej 
ústrednej banky 

d) európska menová jednotka 
26. Írsko vstúpilo do Európskeho spoločenstva 

(ES): 
a) spoločne s Dánskom 
b) o tri roky po Veľkej Británii 
c) vstúpilo až do Európskej únie 

d) bolo zakladajúcim členom ES 
27. Európska mena EURO nahradila národné 

meny 12 krajín EÚ v roku: 
a) 1999 
b) 2000 
c) 2001 
d) 2002 

28. Schengenská dohoda bola uzavretá: 
a) v roku 1981 
b) v roku 1985 
c) v roku 1986 
d) v roku 1991 

29. Na vlajke Európskej únie je: 
a) 10 hviezdičiek na modrom poli 
b) 12 hviezdičiek na modrom poli 
c) 15 hviezdičiek na modrom poli 
d) 20 hviezdičiek na modrom poli 

30. Tzv. Rímske zmluvy nepodpísala/o: 
a) Veľká Británia 
b) Belgicko 
c) Taliansko 
d) Nemecko 

31. Robert Schuman bol: 
a) luxemburský premiér 
b) nemecký minister zahraničných vecí 
c) belgický minister zahraničných vecí 
d) francúzsky minister zahraničných vecí 

32. Európsky parlament sídli: 
a) v Bruseli 
b) v Luxemburgu 
c) v Štrasburgu 
d) v Haagu 

33. Tzv. Rímske zmluvy podpísalo: 
a) Írsko 
b) Holandsko 
c) Dánsko 
d) Nórsko 

34. Jednotný európsky akt (Akt o jednotnej 
Európe) bol podpísaný v roku: 

a) 1957 
b) 1965 
c) 1979 
d) 1986 

35. Grécko vstupovalo do ES: 
a) spoločne so Španielskom 

a Portugalskom 
b) iba s Portugalskom 
c) v roku 1981 
d) v roku 1986 

36. Slovensko vstúpilo do Európskej únie v rámci: 
a) II. prístupovej vlny 
b) III. prístupovej vlny 
c) V. prístupovej vlny 
d) VI. prístupovej vlny 

37. Deň Európy každoročne pripadá na: 
a) 1. máj 
b) 5. máj 
c) 8. máj 
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d) 9. máj 
38. Spoločnú menu EÚ neprijalo: 

a) Švédsko 
b) Írsko 
c) Grécko 
d) Španielsko 

39. Medzi konvergenčné kritéria (tzv. 
Maastrichtské kritéria), ktorých splnenie je 
podmienkou účasti v hospodárskej a menovej 
únii v rámci EÚ, nepatrí: 

a) podmienka absencie devalvácie aspoň 2 
roky pred vstupom do HMÚ 

b) dlhodobá úroková sadzba maximálne iba 
o 2% vyššia než v cenovo 
najstabilnejších štátoch 

c) vnútorný dlh neprevyšuje 60% HDP 
d) miera nezamestnanosti nepresahuje 

o viac než 4,5% priemer v EÚ 
40. Priama voľba poslancov do Európskeho 

parlamentu bola zavedená v roku: 
a) 1965 
b) 1973 
c) 1979 
d) 1981 

41. Medzi orgány Európskej únie nepatrí: 
a) Európska komisia 
b) Európska rada 
c) Rada Európy 
d) Rada Európskej únie 

42. Jednotlivé poslanecké kluby (frakcie) 
v Európskom parlamente sú formované podľa: 

a) štátnej príslušnosti 
b) národnosti 
c) straníckej príslušnosti 
d) regionálnej príslušnosti 

43. Pristúpenie nových členov k EÚ musí schváliť: 
a) Európsky parlament a Rada 
b) Európsky parlament, Rada a parlamenty 

všetkých členských krajín EÚ 
c) Európsky parlament, Rada, Európska 

komisia 
d) Európsky parlament, Európska komisia 

a parlamenty všetkých členských krajín 
EÚ 

44. Jediný štát, ktorý sa už dvakrát pokúšal 
o vstup do ES/EÚ, ale v dôsledku negatívnych 
referend zostáva stále mimo Spoločenstva, je: 

a) Švajčiarsko 
b) Nórsko 
c) Island 
d) Turecko 

45. Zásada subsidiarity, ktorá je jedným 
z hlavných princípov EÚ, znamená, že: 

a) členské štáty prenášajú svoje 
kompetencie na úroveň EÚ 

b) rozhodovanie je potrebné uskutočňovať 
na úrovni EÚ iba vtedy, ak nebude 

dosiahnuté efektívnejšie riešenie na 
nižšej úrovni 

c) rozhodnutie orgánov EÚ je záväzné pre 
všetky členské štáty 

d) členské štáty prenášajú svoje 
kompetencie na úroveň EÚ iba vtedy, ak 
s tým budú súhlasiť 

46. Ktoré štáty EÚ sa nezúčastňujú projektu 
spoločnej európskej meny EURO? 

a) Švédsko, Dánsko, Veľká Británia 
b) Írsko, Veľká Británia, Fínsko 
c) Španielsko, Grécko, Veľká Británia 
d) Švédsko, Fínsko, Grécko 

47. Cieľom tzv. Schumanovho plánu bolo: 
a) vytvorenie Európskeho spoločenstva 

uhlia a ocele 
b) vytvorenie colnej únie medzi 

Francúzskom a Talianskom 
c) vytvorenie Európskeho obranného 

spoločenstva 
d) ukončenie vojny v Indočíne 

48. Maastrichtská zmluva zásadným spôsobom 
prispela k reforme Európskeho spoločenstva 
(ES). Napríklad aj tým, že stanovila tri piliere 
Európskej únie (EÚ). Patria medzi ne 1.) 
Európske spoločenstvá, 2.) spoločná 
zahraničná a bezpečnostná politika a 3.) 
kooperácia v oblasti: 

a) súdnictva a vnútorných záležitostí 
b) presadenia ústavy EÚ a rozširovania EÚ 
c) imigračnej politiky 
d) rozvojovej pomoci a vonkajšej obchodnej 

politiky EÚ 
49. Sídlom Európskeho súdu EÚ je: 

a) Brusel 
b) Štrasburg 
c) Luxemburg 
d) Haag 

50. Medzi tzv. otcov zakladateľov európskej 
integrácie nepatrí: 

a) W. Churchill 
b) A. de Gasperi 
c) R. Schuman 
d) K. Adenauer 

51. V počiatkoch európskej integrácie, ktorá 
vyústila do dnešnej podoby EÚ, stála 
organizácia s názvom: 

a) Európske obranné spoločenstvo 
b) Európske spoločenstvo uhlia a ocele 
c) Rada Európy 
d) Európske politické spoločenstvo – 

Paneurópske hnutie 
52. Základom a predchodcom dnešnej Európskej 

únie bolo Európske spoločenstvo (ES), ktoré 
vzniklo v roku 1967. Ktoré tri zoskupenia sa 
v tomto Spoločenstve zlúčili? 

a) Európske spoločenstvo uhlia a ocele, 
Európske združenie voľného obchodu, 
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Európske spoločenstvo pre atómovú 
energiu 

b) Európske spoločenstvo pre atómovú 
energiu, Európske hospodárske 
spoločenstvo, Európske spoločenstvo 
uhlia a ocele 

c) Európske hospodárske spoločenstvo, 
Európske združenie voľného obchodu, 
Európske spoločenstvo pre atómovú 
energiu 

d) Európske spoločenstvo uhlia a ocele, 
Rada Európy, Európske združenie 
voľného obchodu 

53. Členom Európskeho združenia voľného 
obchodu v súčasnosti nie je: 

a) Island 
b) Nórsko 
c) Dánsko 
d) Švajčiarsko 

54. Medzi sídelné mestá EÚ nepatrí: 
a) Brusel 
b) Frankfurt nad Mohanom 
c) Paríž 
d) Luxemburg 

55. Referendum o vstupe do EÚ sa nekonalo: 
a) na Cypre 
b) na Malte 
c) v Litve 
d) v Slovinsku 

56. Ktorý z nasledujúcich právnych aktov 
Európskej únie je bezprostredne záväzný pre 
všetky fyzické aj právnické osoby štátov EÚ? 

a) nariadenia 
b) smernice 
c) rozhodnutia 
d) posudky 

57. Jediným orgánom EÚ, ktorý je volený priamo 
občanmi, je: 

a) Európska rada 
b) Európska komisia 
c) Rada EÚ 
d) Európsky parlament 

58. Členským štátom, ktorý nemá spoločné 
hranice so žiadnou ďalšou krajinou EÚ, je: 

a) Grécko 
b) Slovinsko 
c) Nórsko 
d) Island 

59. Prečo sa európska integrácia po II. svetovej 
vojne obmedzila iba na západnú Európu? 

a) z dôvodu nezáujmu ostatných 
európskych krajín 

b) v dôsledku studenej vojny 
c) pretože ostatné štáty boli združené 

v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci 
d) západná Európa nemala záujem 

o chudobné štáty strednej a východnej 
Európy 

60. Hlavnými iniciátormi európskeho 
zjednocovania sa po II. svetovej vojne stali: 

a) Francúzsko a Veľká Británia 
b) Francúzsko a Nemecká spolková 

republika 
c) Francúzsko a Taliansko 
d) Veľká Británia a Nemecká spolková 

republika 
61. Na vzniku Európskeho hospodárskeho 

spoločenstva, predchodcovi EÚ, sa v roku 
1958 podieľalo: 

a) päť štátov 
b) šesť štátov 
c) osem štátov 
d) deväť štátov 

62. V histórii EÚ sa táto organizácia už 
niekoľkokrát rozšírila o nových členov. Zatiaľ 
posledné rozšírenie sa konalo v roku: 

a) 1992 
b) 1995 
c) 2004 
d) 2007 

63. Jacques Delors, ktorý výrazne ovplyvnil 
charakter EÚ, pôsobil v rokoch 1985-1994 ako: 

a) predseda Európskeho parlamentu 
b) guvernér Európskej centrálnej banky 
c) predseda Európskej komisie 
d) francúzsky prezident 

64. Pojem acquis communautaire zahŕňa: 
a) právo Európskych spoločenstiev 
b) súbor požiadaviek, kladených na nových 

záujemcov o členstvo v EÚ 
c) dosiahnutú úroveň politickej, 

ekonomickej, právnej a sociálnej 
integrácie v EÚ 

d) zakladajúce zmluvy ES/EÚ 
65. Členské štáty sú v Európskom parlamente 

z hľadiska počtu poslancov zastúpené: 
a) približne podľa počtu obyvateľov 
b) približne podľa rozlohy 
c) podľa dátumu vstupu do ES/EÚ 
d) rovnomerne 

66. V doterajšej histórii vstupovali jednotlivé štáty 
do ES/EÚ vždy po skupinách. Jedinou 
výnimkou bol vstup: 

a) Španielska 
b) Portugalska 
c) Grécka 
d) Rakúska 

67. Európske spoločenstvo uhlia a ocele bolo 
založené v roku: 

a) 1949 
b) 1951 
c) 1955 
d) 1957 

68. Francúzskym politikom, ktorý v 60. rokoch 20. 
storočia dvakrát vetoval vstup Veľkej Británie 
do ES bol: 
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a) Georges Pompidou 
b) Charles de Gaulle 
c) Valéry Giscard d´Estaign 
d) René Coty 

69. Súdnym orgánom EÚ je: 
a) Európsky súdny dvor 
b) Európsky súd pre ľudské práva 
c) Európsky ústavný súd 
d) Medzinárodný súdny dvor 

70. Inštitút predsedníctva EÚ je obmedzený na 
dobu: 

a) troch mesiacov 
b) šiestich mesiacov 
c) deviatich mesiacov 
d) jedného roku 

71. Európska rada sa schádza ako grémium 
najvyšších predstaviteľov členských krajín EÚ 
a: 

a) predsedu Európskeho parlamentu 
b) predsedu Európskej komisie 
c) guvernéra Európskej centrálnej banky 
d) premiéra predsedajúcej krajiny 

72. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení: 
a) podľa jednotného volebného systému 
b) podľa národných volebných systémov 
c) kombináciou národných volebných 

systémov 
d) zákonodarnými zbormi členských štátov 

73. Tzv. Rímske zmluvy sa stali základom pre 
vytvorenie: 

a) Európskeho spoločenstva uhlia a ocele 
b) Európskeho hospodárskeho 

spoločenstva a Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu 

c) Európskeho združenia voľného obchodu 
d) Západoeurópskej únie 

74. Názov Rada ministrov je používaný ako 
synonymické označenie pre: 

a) Európsku komisiu 
b) Európsku radu 
c) Radu Európskej únie 
d) Radu Európy 

75. Rada EÚ je orgánom, ktorý je zložený z: 
a) zástupcov každého členského štátu na 

úrovni ministrov 
b) zástupcov členských štátov na úrovni 

ministrov v závislosti od počtu obyvateľov 
c) zástupcov členských štátov na úrovni 

poslancov v závislosti od počtu 
obyvateľov 

d) najvyšších predstaviteľov členských 
štátov 

76. Výhradné právo navrhovať a predkladať 
legislatívne návrhy má v rámci EÚ: 

a) Rada EÚ 
b) Európsky parlament 
c) Európska komisia 
d) každá členská krajina 

77. Vznik spoločnej európskej meny je spojený 
s dátumom: 

a) 1. 1. 1998 
b) 1. 1. 1999 
c) 1. 1. 2001 
d) 1. 1. 2002 

78. Najväčší počet poslancov v Európskom 
parlamente má: 

a) Veľká Británia 
b) Francúzsko 
c) Nemecko 
d) Taliansko 

79. Nového predsedu Európskej komisie: 
a) musí schváliť Európsky parlament 
b) Európsky parlament iba vyjadruje svoje 

stanovisko 
c) schvaľujú iba členské štáty EÚ 
d) musia schváliť ostatní členovia Európskej 

komisie 
80. Jadrom spolupráce medzi EÚ a rozvojovými 

krajinami sú: 
a) Evianské dohody 
b) Zmluvy z Lomé 
c) Karibské dohody 
d) Zmluvy s Commonwealthom 

81. Pre najviac obyvateľov EÚ je materinským 
jazykom: 

a) angličtina 
b) francúzština 
c) nemčina 
d) taliančina 

82. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika 
EÚ sa odohráva v rámci: 

a) výhradnej pôsobnosti EÚ 
b) medzivládnej spolupráce 
c) nadnárodnej spolupráce 
d) NATO 

83. Súčasťou budovania obrannej politiky EÚ je 
organizácia nesúca názov: 

a) Parížska zmluva 
b) Západoeurópska únia 
c) Európske obranné spoločenstvo 
d) Organizácia pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Európe 
84. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika 

EÚ: 
a) rešpektuje záväzky členských štátov 

vyplývajúcich z ich členstva v NATO 
b) neberie ohľad na záväzky členských 

štátov začlenených aj v NATO 
c) rešpektuje úlohu NATO, ale jej akcie 

môžu byť v rozpore s touto organizáciou 
d) sleduje iba líniu NATO, pretože ju 

považuje za efektívnejšiu organizáciu 
85. Pre vstup členského štátu do Hospodárskej 

a menovej únie EÚ: 
a) je potrebné splniť definované 

ekonomické kritéria 
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b) stačí iba politické rozhodnutie danej 
členskej krajiny 

c) stačí iba štatút členskej krajiny EÚ 
d) je potrebné členstvo v Medzinárodnom 

menovom fonde 
86. Štáty, ktoré plánujú vstúpiť do EÚ: 

a) musia spĺňať podmienky, ktoré EÚ 
stanoví pre každú kandidátsku krajinu 

b) musia dosahovať takú výšku 
ekonomickej úrovne, ktorá je 
porovnateľná so situáciou v EÚ 

c) musia spĺňať politické a ekonomické 
kritéria a záväzky vyplývajúce z členstva 

d) musia len podať žiadosť o členstvo 
87. Základné sociálne práva občanov EÚ 

vychádzajú z: 
a) Všeobecnej deklarácie ľudských práv 
b) Európskej charty základných práv 
c) Európskej sociálnej charty 
d) Pravidiel Medzinárodnej organizácie 

práce 
88. Občan EÚ môže v akomkoľvek mieste svojho 

pobytu na území členských štátov: 
a) voliť a byť volený v národných 

parlamentných voľbách 
b) voliť a byť volený v obecných voľbách 

a voľbách do Európskeho parlamentu 
c) iba voliť v obecných voľbách a voľbách 

do Európskeho parlamentu, nemôže sám 
kandidovať 

d) iba bývať a pracovať, volebné práva 
nemá 

89. Rokovania o zmene základných zmlúv 
a pravidiel fungovania EÚ je proces, ktorý sa 
nazýva: 

a) negociačné rokovania 
b) legislatívny screening 
c) medzivládne konferencie 
d) nadnárodné fórum 

90. Z akého dôvodu je doba od ukončenia 
rokovaní o vstupe do EÚ a konkrétnym 
dátumom vstupu relatívne dlhá? 

a) vstup musia schváliť orgány EÚ 
a národné parlamenty 

b) vstup musia schváliť orgány EÚ, národné 
parlamenty a tiež občania v referende 

c) vstup musia prerokovať orgány EÚ 
a vrcholné grémiá všetkých 
parlamentných strán v členských štátoch, 
aby bol dosiahnutý spoločný konsenzus 

d) EÚ čaká do ďalších volieb do 
Európskeho parlamentu, aby v ňom 
zasadli tiež noví členovia 

91. Občianstvo EÚ umožňuje: 
a) volebné právo vo voľbách do miestnych 

orgánov 
b) získať občianstvo ostatných členských 

štátov 

c) vydanie spoločných európskych dokladov 
d) diplomatickú ochranu ostatných 

členských štátov 
92. Najdlhšie asociovanou krajinou (od r. 1964) 

medzi všetkými kandidátmi na členstvo v EÚ je 
Turecko. Jeho členstvo sa doposiaľ 
neuskutočnilo: 

a) z dôvodu odlišnej formy náboženstva 
b) kvôli tradičnému nepriateľstvu s Gréckom 
c) pretože neleží v Európe 
d) kvôli problémom s dodržovaním 

demokratických zásad 
93. Jednou z najvýznamnejších vlastných 

rozhodovacích právomocí Európskeho 
parlamentu je: 

a) schvaľovanie rozpočtu 
b) schvaľovanie sudcov Európskeho 

súdneho dvora 
c) schvaľovanie mierových operácií 
d) legislatívna iniciatíva 

94. Funkčné obdobie Európskeho parlamentu 
a Európskej komisie činí: 

a) 3 roky 
b) 4 roky 
c) 5 rokov 
d) 6 rokov 

95. Aký bol hlavný dôvod zapojenia Nemeckej 
spolkovej republiky do procesu európskej 
integrácie po II. svetovej vojne? 

a) obava z vlastnej bezpečnosti 
b) snaha opäť zaujať svoje medzinárodné 

postavenie, o ktoré ju pripravil nacizmus 
c) snaha o spojenie s Nemeckou 

demokratickou republikou 
d) znovuvybudovanie vlastnej armády 

96. Aký bol hlavný dôvod zapojenia Francúzska 
do procesu európskej integrácie po II. svetovej 
vojne? 

a) konkurovať Veľkej Británii 
b) dosiahnuť opäť postavenie svetovej 

veľmoci 
c) zvýšiť ekonomickú úroveň krajiny 
d) mať pod kontrolou nemeckú 

hospodársku a vojenskú obnovu 
97. Úlohou Európskej rady je: 

a) usporadúvať neformálne stretnutia hláv 
štátov a predsedov vlád 

b) poskytovať potrebné podnety pre rozvoj 
EÚ a definovať všeobecné politické 
rozhodnutia 

c) rozhodovať o prijatí nových členských 
krajín 

d) kontrolovať činnosť Európskeho 
parlamentu 

98. Rada EÚ rozhoduje viacerými spôsobmi, 
nerozhoduje ale: 

a) jednoduchou väčšinou 
b) dvojtretinovou väčšinou 
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c) kvalifikovanou väčšinou 
d) jednomyseľne 

99. Európsky súdny dvor nefunguje ako: 
a) ústavný súd; objasňuje práva 

a povinnosti orgánov EÚ 
b) odvolacia inštitúcia pre rozhodnutia 

národných súdov 
c) inštitúcia, ktorá zaisťuje jednotný výklad 

práva Spoločenstva 
d) správny súd; rozhoduje o žalobách 

fyzických a právnických osôb proti 
rozhodnutiam orgánov EÚ 

100. Právo EÚ sa iným slovom označuje tiež ako: 
a) nadnárodné právo 
b) komunitárne právo 
c) ústavné právo 
d) zmluvné právo 

101. Vyberte nepravdivý výrok: 
a) Európska investičná banka bola založená 

v roku 1958 
b) najvyšší orgán Európskej investičnej 

banky – Rada guvernérov – je zložená 
z ministrov členských krajín 

c) väčšinu zdrojov poskytujú Európskej 
investičnej banke členské štáty 

d) Európska investičná banka poskytuje 
pôžičky pre kapitálové investície 
podporujúce vyrovnaný ekonomický 
rozvoj a integráciu Európy 

102. Kto nikdy nebol predsedom Európskej 
komisie? (za predsedu Európskej komisie 
považujeme aj predsedu komisie Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva) 

a) Robert Schuman 
b) Walter Hallstein 
c) Jacques Lucien Jean DeloRs 
d) Roy Harris Jenkins 

103. V Európskej únii bol rok 2006 vyhlásený: 
a) Európskym rokom rovných pracovných 

príležitostí 
b) Európskym rokom mobility pracovníkov 
c) Európskym rokom udržateľného rozvoja 
d) Európskym rokom solidarity 

104. Immanuel Kant zdôrazňoval potrebu vytvoriť 
federáciu, ktorej predpokladom bolo prijatie 
európskej ústavy a zjednotenie právneho systému. 
V ktorej knihe sa touto problematikou zaoberal? 

a) „O federácii“ z roku 1776 
b) „Kritika čistého rozumu“ z roku 1781 
c) „Európa národov“ z roku 1787 
d) „Idea večného mieru“ z roku 1795 

 
105.  Čo nie je cieľom programu „Občania pre 

Európu“ v rokoch 2007 – 2013? 
a) vytvoriť inštitút občianstva Európskej 

únie, ktoré by nahradilo občianstvo 
jednotlivých členských štátov 

b) priblížiť Európsku úniu občanom 
členských štátov 

c) zaistiť, aby si občania uvedomili svoje 
práva a povinnosti 

d) podporiť občanov, aby boli aktívnejší vo 
verejnom živote a rozhodovacom 
procese 

106. Vyberte fond, ktorý nepatrí medzi štrukturálne 
fondy Európskej únie: 

a) Európsky sociálny fond (ESF) 
b) Fond súdržnosti (CF) 
c) Európsky poľnohospodársky garančný 

a podporný fond (EAGGF) 
d) Finančný nástroj pre podporu rybolovu 

(FIFG) 
107. Nórsko žiadalo o vstup do Európskych 

spoločenstiev: 
a) trikrát – pri druhej, tretej a štvrtej vlne 

rozširovania 
b) dvakrát – pri prvej (Velká Británia, Írsko, 

Dánsko) a štvrtej (Rakúsko, Fínsko, 
Švédsko) vlne rozširovania 

c) raz – spolu s Veľkou Britániou, Írskom 
a Dánskom 

d) nežiadalo 
108. V ktorom roku sa konali prvé priame voľby do 

Európskeho parlamentu? 
a) 1993 
b) 1989 
c) 1984 
d) 1979 

109. V ktorom roku boli zahájené prístupové 
rokovania s Českou republikou? 

a) 1996 
b) 1998 
c) 2000 
d) 2002 

110. Európsky menový systém, ktorý bol 
v Európskych spoločenstvách zavedený 
v roku 1979, je: 

a) systém založený s cieľom vytvoriť 
spoľahlivý mechanizmus výmenných 
kurzov mien členských štátov k podpore 
ich vzájomných obchodných vzťahov 
a prehĺbení integračného procesu 

b) systém, ktorý mal zaistiť zmeniteľnosť 
mien členských štátov Európskych 
spoločenstiev a ich stabilitu 

c) systém, ktorého úlohou bolo posilňovať 
spoluprácu medzi národnými ústrednými 
bankami, uľahčovať používanie ECU 
a dohliadať na jeho vývoj 

d) systém ochrany európskych mien pred 
defláciou 

111. Európska politická spolupráca bola formálne 
zakotvená do primárneho práva Európskych 
spoločenstiev v: 

a) 50. rokoch 
b) 60. rokoch 
c) 70. rokoch 
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d) 80. Rokoch 
112. V máji 1948 sa uskutočnil v Haagu tzv. 

Európsky kongres, ktorého výstupom bolo 
prijatie dokumentov, ktoré boli neskôr 
podkladom pre zriadenie: 

a) Organizácie spojených národov 
b) Európskej únie 
c) Rady Európy 
d) Západoeurópskej únie 

113. Britský postoj k európskej integrácii je 
obvykle považovaný skôr za skeptický. Na 
univerzite v Zurichu predniesol Winston 
Churchill 19. septembra 1946 veľmi známy 
prejav, ktorý však s týmto trendom príliš 
nekorešpondoval. O čom v tomto prejave 
nehovoril? 

a) o potrebe vytvoriť niečo ako Spojené 
štáty európske 

b) o potrebe hospodárskej a politickej 
nezávislosti na Spojených štátoch 
amerických 

c) o Veľkej Británii ako sponzorovi 
a priateľovi Európy 

d) o francúzsko-nemeckom spojenectve ako 
jadre budúcej Európy 

114. Čo je to acquis communautaire? 
a) súhrn zákonov a ustanovení, ktoré boli 

prijaté v priebehu jednotlivých etáp 
integrácie a vytvárania spoločného trhu 

b) sekundárne právo Európskych 
spoločenstiev 

c) súhrn zmlúv, ktoré je potrebné podpísať 
spolu s podpisom asociačnej dohody 

d) zostava fondov Európskych 
spoločenstiev, vrátane štrukturálnych 
fondov 

115. Špecifickým druhom asociačnej dohody 
uzatvorenej medzi Európskou úniou 
a niektorými krajinami strednej a východnej 
Európy, ktorej cieľom je pripraviť pridruženú 
krajinu na vstup do Európskej únie, je: 

a) Prístupová zmluva 
b) Európska dohoda 
c) Európska charta 
d) Dohoda o pridružení 

116. Jacques Santer bol: 
a) jediným predsedom Európskej komisie, 

ktorý rezignoval 
b) francúzsky diplomat a zástupca 

v Európskej centrálnej banke 
c) prvým priamo zvoleným luxemburským 

poslancom v Európskom parlamente 
d) predsedom francúzskej vlády 

117. Európska únia vznikla: 
a) 1. 1. 1951 
b) 1. 11. 1967 
c) 1. 11. 1991 
d) 1. 11. 1993 

118. Európsky súdny dvor sa dnes skladá z: 
a) 15 sudcov a 9 generálnych advokátov 
b) 12 sudcov a 15 generálnych advokátov 
c) 15 sudcov a 15 generálnych advokátov 
d) 9 sudcov a 9 generálnych advokátov 

119. Koľko trvá funkčné obdobie Európskej 
komisie? 

a) pol roka 
b) 2 roky 
c) 4 roky 
d) 5 rokov 

120. Oficiálnym dňom Európy je: 
a) máj 
b) 7. máj 
c) 8. máj 
d) 9. máj 

121. Sídlom Európskeho súdneho dvora je: 
a) Brusel 
b) Paríž 
c) Luxemburg 
d) Štrasburg 

122. V ktorom roku prijala EÚ Pakt rastu 
a stability? 

a) 1996 
b) 1997 
c) 1999 
d) 2000 

123. Môže Európska komisia vyhlásiť referendum 
pre celú Európsku úniu? 

a) nie, referendum môžu vyhlásiť iba 
jednotlivé členské štáty 

b) áno, ale zatiaľ tak neučinila 
c) áno, zatiaľ sa uskutočnilo iba pri 

schvaľovaní Maastrichtskej zmluvy 
v roku 1992 

d) áno, deje sa tak vždy pri schvaľovaní 
zmien základných zmlúv EÚ 

124. Funkčné obdobie Európskeho parlamentu 
činí: 

a) 6 rokov 
b) 5 rokov 
c) nie je pevne stanovené, je odvodené 

podľa národných špecifík členských 
krajín EÚ 

d) 3 roky 
125. V ktorom roku nedošlo k rozšíreniu EÚ? 

a) 1973 
b) 1981 
c) 1982 
d) 1986 

126. Kandidátskou krajinou vstupu do EÚ, kde 
neprebehlo referendum o pristúpení, je: 

a) Slovinsko 
b) Cyprus  
c) Litva 
d) Malta 

127. Žiadosť o členstvo v ES podala táto krajina: 
a) Maroko 
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b) Tunisko 
c) Štát Izrael 
d) Azerbajdžan 

128. Ktoré štáty EÚ doposiaľ neprijali euro? 
a) Veľká Británia, Dánsko, Švédsko 
b) Veľká Británia, Grécko, Dánsko 
c) Veľká Británia, Portugalsko, Grécko 
d) Veľká Británia, Fínsko, Švédsko 

129. Aký je rozdiel medzi Radou EÚ a Európskou 
radou? 

a) Rada EÚ reprezentuje vlády, zatiaľčo 
Európska rada parlamenty členských 
krajín 

b) Rada EÚ sa skladá z ministrov 
zahraničných vecí členských štátov, 
zatiaľčo Európska rada z ich 
námestníkov 

c) Rada EÚ reprezentuje parlamenty 
členských krajín, zatiaľčo v Európskej 
rade sú zastúpení veľvyslanci členských 
krajín pri Európskej únii 

d) Rada EÚ reprezentuje vlády, zatiaľčo 
Európska rada sa skladá z hláv štátov 
a vlád členských krajín 

130. Euro vstúpilo v roku 2002 do obehu: 
a) v 10 členských štátoch EÚ 
b) v 11 členských štátoch EÚ 
c) v 12 členských štátoch EÚ 
d) v 13 členských štátoch EÚ 

131. Ktorá krajina vystúpila z Európskych 
spoločenstiev či z Európskej únie? 

a) Švajčiarsko 
b) Grónsko 
c) Island 
d) žiadna 

132. Čo znamenajú tzv. Kodaňské kritéria? 
a) kritéria pre prijatie meny euro 
b) kritéria pre zmenu Zmluvy o EÚ 
c) kritéria pre vstup do EÚ 
d) kritéria pre čerpanie 

poľnohospodárskych dotácií 
133. Aký záverečný stupeň ekonomickej 

spolupráce odlišoval EHS (Európske 
hospodárske spoločenstvo) od ESVO 
(Európske združenie voľného obchodu) pri 
ich založení? 

a) menová únia 
b) colná únia 
c) zóna voľného obchodu 
d) hospodárska únia 

134. Pri rozšírení EÚ v roku 1995 svoje členstvo 
v referende odmietlo: 

a) Island 
b) Nórsko 
c) Švajčiarsko 
d) Lichtenštajnsko 

135. Rada Európy bola založená v roku: 
a) 1945 

b) 1946 
c) 1949 
d) 1950 

136. V ktorom roku vznikla Rada Európy? 
a) 1949 
b) 1957 
c) 1974 
d) 1986 

137. Luxemburský kompromis spočíval v: 
a) rozšírení hlasovania kvalifikovanou 

väčšinou v Rade ES 
b) rozšírení väčšinového hlasovania 

v Rade ES 
c) obmedzení väčšinového hlasovania 

v Rade ES 
d) obmedzení väčšinového hlasovania 

v Komisii ES 
138. Zákonodarnou iniciatívou z inštitúcií 

Európskej únie disponuje: 
a) Európska komisia 
b) Rada EÚ 
c) Rada EÚ a Európska komisia 
d) Európska rada 

139. Do ktorého piliera EÚ patria otázky spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky? 

a) prvého 
b) druhého 
c) tretieho 
d) nie sú v žiadnom 

140. Európsky parlament rokuje: 
a) iba v Bruseli 
b) iba v Štrasburgu 
c) v Štrasburgu aj v Bruseli 
d) v Štrasburgu, Bruseli a Luxemburgu 

141. Ktorý z politikov nestál v roku 1951 pri zrode 
európskej integrácie? 

a) Konrad Adenauer 
b) Charles de Gaulle 
c) Robert Schuman 
d) Alcide de Gasperi 

142. Rozhodnutie o vzniku Konventu EÚ bolo 
prijaté: 

a) v Nice 
b) v Éviane 
c) v Laekene 
d) v Berlíne 

143. Medzi právne akty vydávané ES nepatrí: 
a) nariadenie 
b) rada 
c) smernica 
d) rozhodnutie 

144. Európsky ombudsman je: 
a) menovaný Európskou komisiou 
b) menovaný Európskou radou 
c) volený Radou EÚ 
d) volený Európskym parlamentom 

145. Koľko orgánov má Európska únia? 
a) 3 
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b) 8 
c) 10 
d) 12 

146. Čo je to PHARE? 
a) fond EÚ na podporu transformácie 

a modernizácie krajín strednej 
a východnej Európy 

b) štrukturálny fond EÚ na podporu 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 

c) štrukturálny fond EÚ na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja a životného 
prostredia 

d) fond EÚ rozdeľujúci tzv. priame platby 
pre poľnohospodárov v členských 
krajinách EÚ 

147. Čo znamená skratka COREPER? 
a) Európska komisia 
b) Komisia ministrov zahraničných vecí 

krajín EÚ 
c) Výbor stálych zástupcov 
d) Komisia pre ľudské práva 

148. Amsterdamská zmluva bola prijatá v roku: 
a) 1995 
b) 1997 
c) 1998 
d) 1999 

149. Koľko poslancov má v období rokov 2004 – 
2009 k dispozícii Slovensko v Európskom 
parlamente? 

a) 11 
b) 12 
c) 13 
d) 14 

150. Kedy sa začali rozhovory o vstupe Slovenska 
do EÚ? 

a) 1998 
b) 1999 
c) 2000 
d) 2002 
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Príloha č. 6: Otázky zoradené podľa percenta správnych odpovedí 

Otázky s úspešnosťou viac ako 60%  

 
Otázka Počet 

zobrazení 
Správnych 
odpovedí Úspešnosť 

29 Na vlajke Európskej únie je: 316 238 75,32% 
3 Európska komisia sídli: 297 185 62,29% 

57 Jediným orgánom EÚ, ktorý je volený priamo 
občanmi, je: 293 181 61,77% 

 

Otázky s úspešnosťou viac ako 40% 

 Otázka Počet 
zobrazení 

Správnych 
odpovedí Úspešnosť 

135 Rada Európy bola založená v roku: 315 184 58,41% 
85 Pre vstup členského štátu do Hospodárskej 

a menovej únie EÚ: 284 162 57,04% 

15 V ktorom roku sa stalo Nórsko členom EÚ? 272 154 56,62% 
69 Súdnym orgánom EÚ je: 290 164 56,55% 

6 Fínsko sa stalo členom EÚ v roku: 306 173 56,54% 
33 Tzv. Rímske zmluvy podpísalo: 315 177 56,19% 

124 Funkčné obdobie Európskeho parlamentu 
činí: 307 171 55,70% 

128 Ktoré štáty EÚ doposiaľ neprijali euro? 296 164 55,41% 
62 V histórii EÚ sa táto organizácia už 

niekoľkokrát rozšírila o nových členov. Zatiaľ 
posledné rozšírenie sa konalo v roku: 

289 159 55,02% 

120 Oficiálnym dňom Európy je: 289 158 54,67% 
16 Doposiaľ posledné voľby do Európskeho 

parlamentu sa uskutočnili v roku: 291 156 53,61% 

132 Čo znamenajú tzv. Kodaňské kritéria? 282 150 53,19% 
30 Tzv. Rímske zmluvy nepodpísala/o: 288 153 53,13% 
46 Ktoré štáty EÚ sa nezúčastňujú projektu 

spoločnej európskej meny EURO? 304 161 52,96% 

136 V ktorom roku vznikla Rada Európy? 303 160 52,81% 
19 Poslanci Európskeho parlamentu sú volení 

na: 328 171 52,13% 

5 Ombudsman EÚ je volený: 284 148 52,11% 
144 Európsky ombudsman je: 293 152 51,88% 

38 Spoločnú menu EÚ neprijalo: 311 160 51,45% 
108 V ktorom roku sa konali prvé priame voľby 

do Európskeho parlamentu? 319 164 51,41% 

148 Amsterdamská zmluva bola prijatá v roku: 316 161 50,95% 
8 Európska centrálna banka sídli: 289 147 50,87% 
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95 Aký bol hlavný dôvod zapojenia Nemeckej 
spolkovej republiky do procesu európskej 
integrácie po II. svetovej vojne? 

283 142 50,18% 

37 Deň Európy každoročne pripadá na: 304 150 49,34% 
146 Čo je to PHARE? 293 144 49,15% 

68 Francúzskym politikom, ktorý v 60. rokoch 
20. storočia dvakrát vetoval vstup Veľkej 
Británie do ES bol: 

292 141 48,29% 

79 Nového predsedu Európskej komisie: 313 151 48,24% 
78 Najväčší počet poslancov v Európskom 

parlamente má: 282 136 48,23% 

41 Medzi orgány Európskej únie nepatrí: 278 134 48,20% 
94 Funkčné obdobie Európskeho parlamentu 

a Európskej komisie činí: 293 140 47,78% 

31 Robert Schuman bol: 303 144 47,52% 
118 Európsky súdny dvor sa dnes skladá z: 299 141 47,16% 

84 Spoločná zahraničná a bezpečnostná 
politika EÚ: 298 140 46,98% 

97 Úlohou Európskej rady je: 289 135 46,71% 
25 ECU je: 291 135 46,39% 

114 Čo je to acquis communautaire? 317 147 46,37% 
66 V doterajšej histórii vstupovali jednotlivé 

štáty do ES/EÚ vždy po skupinách. Jedinou 
výnimkou bol vstup: 

287 132 45,99% 

119 Koľko trvá funkčné obdobie Európskej 
komisie? 273 125 45,79% 

73 Tzv. Rímske zmluvy sa stali základom pre 
vytvorenie: 304 139 45,72% 

126 Kandidátskou krajinou vstupu do EÚ, kde 
neprebehlo referendum o pristúpení, je: 281 128 45,55% 

14 Európsky menový systém bol založený 
v roku: 292 133 45,55% 

26 Írsko vstúpilo do Európskeho spoločenstva 
(ES): 295 134 45,42% 

4 Európske spoločenstvo (ES): 282 128 45,39% 
63 Jacques Delors, ktorý výrazne ovplyvnil 

charakter EÚ, pôsobil v rokoch 1985-1994 
ako: 

279 126 45,16% 

28 Schengenská dohoda bola uzavretá: 280 126 45,00% 
81 Pre najviac obyvateľov EÚ je materinským 

jazykom: 277 124 44,77% 

9 Ktorý štát v roku 1981 vstúpil do Európskeho 
spoločenstva? 295 132 44,75% 

65 Členské štáty sú v Európskom parlamente 
z hľadiska počtu poslancov zastúpené: 273 122 44,69% 

86 Štáty, ktoré plánujú vstúpiť do EÚ: 298 133 44,63% 
110 Európsky menový systém, ktorý bol 

v Európskych spoločenstvách zavedený 
v roku 1979, je: 

319 142 44,51% 

89 Rokovania o zmene základných zmlúv 323 143 44,27% 
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a pravidiel fungovania EÚ je proces, ktorý sa 
nazýva: 

34 Jednotný európsky akt (Akt o jednotnej 
Európe) bol podpísaný v roku: 287 127 44,25% 

134 Pri rozšírení EÚ v roku 1995 svoje členstvo 
v referende odmietlo: 302 133 44,04% 

130 Euro vstúpilo v roku 2002 do obehu: 284 125 44,01% 
20 V ktorej z nasledujúcich možností sú 

uvedené iba tie štáty, ktoré boli 
zakladajúcimi členmi Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva (EHS)? 

310 136 43,87% 

92 Najdlhšie asociovanou krajinou (od r. 1964) 
medzi všetkými kandidátmi na členstvo v EÚ 
je Turecko. Jeho členstvo sa doposiaľ 
neuskutočnilo: 

310 134 43,23% 

40 Priama voľba poslancov do Európskeho 
parlamentu bola zavedená v roku: 272 117 43,01% 

143 Medzi právne akty vydávané ES nepatrí: 315 135 42,86% 
47 Cieľom tzv. Schumanovho plánu bolo: 260 110 42,31% 
54 Medzi sídelné mestá EÚ nepatrí: 310 130 41,94% 
70 Inštitút predsedníctva EÚ je obmedzený na 

dobu: 290 121 41,72% 

51 V počiatkoch európskej integrácie, ktorá 
vyústila do dnešnej podoby EÚ, stála 
organizácia s názvom: 

281 117 41,64% 

139 Do ktorého piliera EÚ patria otázky spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky? 298 124 41,61% 

107 Nórsko žiadalo o vstup do Európskych 
spoločenstiev: 276 114 41,30% 

61 Na vzniku Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva, predchodcovi EÚ, sa v roku 
1958 podieľalo: 

255 104 40,78% 

50 Medzi tzv. otcov zakladateľov európskej 
integrácie nepatrí: 275 112 40,73% 

105 Čo nie je cieľom programu „Občania pre 
Európu“ v rokoch 2007 – 2013? 312 127 40,71% 

147 Čo znamená skratka COREPER? 303 122 40,26% 
27 Európska mena EURO nahradila národné 

meny 12 krajín EÚ v roku: 301 121 40,20% 

11 Európska únia bola založená: 287 115 40,07% 
 

Otázky s úspešnosťou viac ako 20% 

 Otázka Počet 
zobrazení 

Správnych 
odpovedí Úspešnosť 

32 Európsky parlament sídli: 295 117 39,66% 
123 Môže Európska komisia vyhlásiť referendum 

pre celú Európsku úniu? 283 112 39,58% 

106 Vyberte fond, ktorý nepatrí medzi 
štrukturálne fondy Európskej únie: 311 123 39,55% 
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21 V roku 1999 musela podať demisiu Európska 
komisia vedená: 313 121 38,66% 

149 Koľko poslancov má v období rokov 2004 – 
2009 k dispozícii Slovensko v Európskom 
parlamente? 

276 106 38,41% 

125 V ktorom roku nedošlo k rozšíreniu EÚ? 304 116 38,16% 
75 Rada EÚ je orgánom, ktorý je zložený z: 314 119 37,90% 
56 Ktorý z nasledujúcich právnych aktov 

Európskej únie je bezprostredne záväzný pre 
všetky fyzické aj právnické osoby štátov EÚ? 

284 105 36,97% 

55 Referendum o vstupe do EÚ sa nekonalo: 307 112 36,48% 
93 Jednou z najvýznamnejších vlastných 

rozhodovacích právomocí Európskeho 
parlamentu je: 

294 107 36,39% 

35 Grécko vstupovalo do ES: 275 100 36,36% 
59 Prečo sa európska integrácia po II. svetovej 

vojne obmedzila iba na západnú Európu? 306 110 35,95% 

116 Jacques Santer bol: 282 101 35,82% 
7 K rozšíreniu Európskej únie (resp. ES) 

nedošlo v roku: 301 107 35,55% 

45 Zásada subsidiarity, ktorá je jedným 
z hlavných princípov EÚ, znamená, že: 282 100 35,46% 

13 Ktorá zmluva v rámci európskej integrácie 
prvýkrát obsahuje ustanovenie o Spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ? 

302 107 35,43% 

141 Ktorý z politikov nestál v roku 1951 pri zrode 
európskej integrácie? 294 104 35,37% 

112 V máji 1948 sa uskutočnil v Haagu tzv. 
Európsky kongres, ktorého výstupom bolo 
prijatie dokumentov, ktoré boli neskôr 
podkladom pre zriadenie: 

292 103 35,27% 

140 Európsky parlament rokuje: 290 101 34,83% 
150 Kedy sa začali rozhovory o vstupe 

Slovenska do EÚ? 304 105 34,54% 

2 Ktorá krajina odmietla v roku 2005 tzv. 
európsku ústavnú zmluvu ako druhá 
v poradí? 

305 105 34,43% 

72 Poslanci Európskeho parlamentu sú volení: 298 102 34,23% 
111 Európska politická spolupráca bola formálne 

zakotvená do primárneho práva Európskych 
spoločenstiev v: 

320 109 34,06% 

121 Sídlom Európskeho súdneho dvora je: 300 102 34,00% 
131 Ktorá krajina vystúpila z Európskych 

spoločenstiev či z Európskej únie? 310 104 33,55% 

80 Jadrom spolupráce medzi EÚ a rozvojovými 
krajinami sú: 304 101 33,22% 

60 Hlavnými iniciátormi európskeho 
zjednocovania sa po II. svetovej vojne stali: 289 96 33,22% 

23 V Európskom parlamente je od roku 2004 
najsilnejšou politickou frakciou: 287 95 33,10% 
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102 Kto nikdy nebol predsedom Európskej 
komisie? (za predsedu Európskej komisie 
považujeme aj predsedu komisie 
Európskeho hospodárskeho spoločenstva) 

319 105 32,92% 

39 Medzi konvergenčné kritéria (tzv. 
Maastrichtské kritéria), ktorých splnenie je 
podmienkou účasti v hospodárskej 
a menovej únii v rámci EÚ, nepatrí: 

298 98 32,89% 

1 Medzi neutrálne členské krajiny Európskej 
únie nepatrí: 259 84 32,43% 

22 Nórsko odmietlo spoluprácu v rámci 
európskej integrácie v roku: 319 103 32,29% 

74 Názov Rada ministrov je používaný ako 
synonymické označenie pre: 259 82 31,66% 

117 Európska únia vznikla: 297 94 31,65% 
77 Vznik spoločnej európskej meny je spojený 

s dátumom: 310 97 31,29% 

42 Jednotlivé poslanecké kluby (frakcie) 
v Európskom parlamente sú formované 
podľa: 

286 88 30,77% 

90 Z akého dôvodu je doba od ukončenia 
rokovaní o vstupe do EÚ a konkrétnym 
dátumom vstupu relatívne dlhá? 

345 105 30,43% 

64 Pojem acquis communautaire zahŕňa: 287 86 29,97% 
76 Výhradné právo navrhovať a predkladať 

legislatívne návrhy má v rámci EÚ: 294 88 29,93% 

129 Aký je rozdiel medzi Radou EÚ a Európskou 
radou? 320 95 29,69% 

113 Britský postoj k európskej integrácii je 
obvykle považovaný skôr za skeptický. Na 
univerzite v Zurichu predniesol Winston 
Churchill 19. septembra 1946 veľmi známy 
prejav, ktorý však s týmto trendom príliš 
nekorešpondoval. O čom v tomto prejave 
nehovoril? 

331 98 29,61% 

52 Základom a predchodcom dnešnej 
Európskej únie bolo Európske spoločenstvo 
(ES), ktoré vzniklo v roku 1967. Ktoré tri 
zoskupenia sa v tomto Spoločenstve zlúčili? 

287 84 29,27% 

71 Európska rada sa schádza ako grémium 
najvyšších predstaviteľov členských krajín 
EÚ a: 

296 86 29,05% 

88 Občan EÚ môže v akomkoľvek mieste 
svojho pobytu na území členských štátov: 285 81 28,42% 

36 Slovensko vstúpilo do Európskej únie 
v rámci: 310 87 28,06% 

115 Špecifickým druhom asociačnej dohody 
uzatvorenej medzi Európskou úniou 
a niektorými krajinami strednej a východnej 
Európy, ktorej cieľom je pripraviť pridruženú 
krajinu na vstup do Európskej únie, je: 

290 81 27,93% 
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48 Maastrichtská zmluva zásadným spôsobom 
prispela k reforme Európskeho spoločenstva 
(ES). Napríklad aj tým, že stanovila tri piliere 
Európskej únie (EÚ). Patria medzi ne 1.) 
Európske spoločenstvá, 2.) spoločná 
zahraničná a bezpečnostná politika a 3.) 
kooperácia v oblasti: 

273 75 27,47% 

18 Ktorá z nasledujúcich osobností sa stala 
zakladateľom projektu zjednotenej Európy – 
Paneurópskej únie? 

281 77 27,40% 

122 V ktorom roku prijala EÚ Pakt rastu 
a stability? 287 78 27,18% 

127 Žiadosť o členstvo v ES podala táto krajina: 286 77 26,92% 
109 V ktorom roku boli zahájené prístupové 

rokovania s Českou republikou? 313 84 26,84% 

44 Jediný štát, ktorý sa už dvakrát pokúšal 
o vstup do ES/EÚ, ale v dôsledku 
negatívnych referend zostáva stále mimo 
Spoločenstva, je: 

306 82 26,80% 

96 Aký bol hlavný dôvod zapojenia Francúzska 
do procesu európskej integrácie po II. 
svetovej vojne? 

305 79 25,90% 

43 Pristúpenie nových členov k EÚ musí 
schváliť: 302 78 25,83% 

82 Spoločná zahraničná a bezpečnostná 
politika EÚ sa odohráva v rámci: 302 77 25,50% 

10 Rozpočet EÚ na obdobie rokov 2007-2013 
bol prijatý pod predsedníctvom: 287 73 25,44% 

138 Zákonodarnou iniciatívou z inštitúcií 
Európskej únie disponuje: 300 76 25,33% 

24 Právomocou Európskeho parlamentu je: 309 78 25,24% 
103 V Európskej únii bol rok 2006 vyhlásený: 281 69 24,56% 

98 Rada EÚ rozhoduje viacerými spôsobmi, 
nerozhoduje ale: 295 71 24,07% 

101 Vyberte nepravdivý výrok: 292 68 23,29% 
137 Luxemburský kompromis spočíval v: 285 66 23,16% 

53 Členom Európskeho združenia voľného 
obchodu v súčasnosti nie je: 308 71 23,05% 

99 Európsky súdny dvor nefunguje ako: 280 61 21,79% 
91 Občianstvo EÚ umožňuje: 309 67 21,68% 
12 Vyberte správne tvrdenie: 320 69 21,56% 

142 Rozhodnutie o vzniku Konventu EÚ bolo 
prijaté: 283 61 21,55% 

58 Členským štátom, ktorý nemá spoločné 
hranice so žiadnou ďalšou krajinou EÚ, je: 300 64 21,33% 

17 Koľko slovenských poslancov v Európskom 
parlamente je začlenených do poslaneckého 
klubu EPP (Európskej ľudovej strany)? 

293 62 21,16% 

104 Immanuel Kant zdôrazňoval potrebu vytvoriť 
federáciu, ktorej predpokladom bolo prijatie 
európskej ústavy a zjednotenie právneho 

300 63 21,00% 
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systému. V ktorej knihe sa touto 
problematikou zaoberal? 

145 Koľko orgánov má Európska únia? 284 57 20,07% 
49 Sídlom Európskeho súdu EÚ je: 283 56 19,79% 

100 Právo EÚ sa iným slovom označuje tiež ako: 271 52 19,19% 
87 Základné sociálne práva občanov EÚ 

vychádzajú z: 310 58 18,71% 

133 Aký záverečný stupeň ekonomickej 
spolupráce odlišoval EHS (Európske 
hospodárske spoločenstvo) od ESVO 
(Európske združenie voľného obchodu) pri 
ich založení? 

281 42 14,95% 

67 Európske spoločenstvo uhlia a ocele bolo 
založené v roku: 289 43 14,88% 

83 Súčasťou budovania obrannej politiky EÚ je 
organizácia nesúca názov: 283 38 13,43% 

 

Otázky s úspešnosťou menej ako 20% 

 Otázka Počet 
zobrazení 

Správnych 
odpovedí Úspešnosť 

49 Sídlom Európskeho súdu EÚ je:  283 56 19,79% 
100 Právo EÚ sa iným slovom označuje tiež ako: 271 52 19,19% 

87 Základné sociálne práva občanov EÚ 
vychádzajú z: 310 58 18,71% 

133 Aký záverečný stupeň ekonomickej 
spolupráce odlišoval EHS (Európske 
hospodárske spoločenstvo) od ESVO 
(Európske združenie voľného obchodu) pri 
ich založení? 

281 42 14,95% 

67 Európske spoločenstvo uhlia a ocele bolo 
založené v roku: 289 43 14,88% 

83 Súčasťou budovania obrannej politiky EÚ je 
organizácia nesúca názov: 283 38 13,43% 
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Príloha č. 7: Fotogaléria 
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Príloha č. 8: A. Lelič informuje o SEP na stránkach ZOOM 2 
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