
Ako voliť do Európskeho parlamentu?
Európsky parlament je jediný orgán Európskej únie, do ktorého majú euroobčania právo 
delegovať svojich zástupcov priamo. O tom ako voliť do Európskeho parlamentu na 
Slovensku pojednáva zákon číslo 331/2003 Z. z. 

Volebný systém pre voľby do Európskeho parlamentu

Na území Slovenska sa v prípade volieb do Európskeho parlamentu uplatňuje zásada 
pomerného zastúpenia.

Základné fakty o pomernom volebnom systéme:

• volebné obvody sú väčšie s rovnakým alebo približne rovnakým počtom voličov

• kandidátske listiny obsahujú mená všetkých kandidátov príslušnej politickej 
strany

• volič volí všetkých kandidátov uvedených na kandidátskej listine príslušnej 
politickej strany za daný volebný obvod

• poradie kandidátov je dôležité a určuje ho politická strana

• pomerný volebný systém sa dopĺňa tzv. preferenčným princípom, ktorý umožňuje 
voličom zakrúžkovaním určitého počtu kandidátov vyjadriť svoje preferencie

• rozdeľovanie mandátov medzi jednotlivé politické subjekty sa realizuje podľa 
počtu získaných hlasov, a to prostredníctvom tzv. volebného koeficientu.

Ako voliť do Európskeho parlamentu podľa zásady pomerného 
zastúpenia na Slovensku?

• voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva 
tajným hlasovaním

• územie Slovenskej republiky tvorí jeden volebný obvod

• volič je povinný vo volebný deň (sobota) preukázať sa preukazom totožnosti 

• volič si vyberá hlasovací lístok jednej politickej strany

• volič má právo udeliť kandidátom dva preferenčné hlasy podľa svojho 
presvedčenia pomocou zakrúžkovania čísla konkrétneho kandidáta
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• mandáty v Európskom parlamente sa rozdeľujú v pomere k počtu obyvateľov 
každého štátu v rozmedzí od 6 do 96 kresiel. Slovensko disponuje 13 mandátmi.

• platí zákaz hlasovania viac ako jedenkrát v rovnakých voľbách

• ak sa občan v deň konania volieb nebude zdržiavať na mieste svojho trvalého 
bydliska, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského 
preukazu. Volič tak vykoná najskôr 30 a najneskôr 2 dni predo dňom volieb.

Kto môže voliť do Európskeho parlamentu? 

Právo voliť do Európskeho parlamentu majú na území Slovenska všetci občania SR, 
ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili vek 18 rokov a majú na území SR trvalý 
pobyt. Voliť europoslancov však môžu aj občania spĺňajúci predchádzajúce podmienky, 
no bez trvalého pobytu na území Slovenska či na území iného členského štátu 
Európskej únie. Títo občania sa však v deň volieb musia zdržiavať na území SR. 
Možnosť voliť do Európskeho parlamentu na Slovensku majú tiež občania iných 
členských štátov, ktorí majú na území SR povolený trvalý pobyt a predom predložili 
vlastnú žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov.

Eurovolebné nástrahy alebo kľúč k výberu „toho správneho“

Občania často pred voľbami podliehajú  predvolebnému tlaku predovšetkým z médií, 
ktoré vrhajú na kandidátov rôzne svetlo. Častokrát sa toto svetlo mení na tieň, čo 
spôsobuje, že volič ani len netuší, koho voliť. A tak sa napokon vo volebný deň 
rozhodne buď ako sa hovorí pre „menšie zlo“, ktoré v konečnom dôsledku môže byť 
zlom väčším, alebo k volebnej urne nepristúpi vôbec. 

Aj takúto podobu môžu mať eurovolebné nástrahy, nehovoriac o kupovaní hlasov 
a iných korupčných škandáloch, ale aký je teda kľúč k výberu „toho správneho“ 
kandidáta?

V princípe celkom jednoduchý. Základom je selektovať informácie a čítať medzi 
riadkami. Každý človek je jedinečný a dokáže si vybrať sám bez akýchkoľvek rád 
susedov či rodinných príslušníkov. Voliči by si vo voľbách do Európskeho parlamentu 
nemali hlavne vyberať kandidátov na základe ich popularity v úradujúcih národných 
parlamentoch. Pri výbere toho správneho reprezentanta netreba však zabúdať, že 
kľúčové sú vedomosti a schopnosti jednotlivca bojovať za presvedčenie väčšiny 
a v prípade, že by to malo občanom uškodiť, musí ho byť počuť.

Svoju občiansku povinnosť spolu so schopnosťou prekonať eurovolebné nástrahy si 
občania Slovenskej republiky môžu ísť najbližie splniť vo voľbách do Európskeho 
parlamentu v roku 2019.
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