
Europoslanci 2009

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2004 na Slovensku a 
zvolení europoslanci 2009 -2014

Druhé voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnili 6. júna 2009. Po 
voľbách zasadlo do Európskeho parlamentu 736 poslancov, a zároveň sa posilnila 
prevaha pravicových strán. Pre v poradí siedme európske voľby je charakteristická 
historicky najnižšia volebná účasť, iba 43,2 % z celkového počtu oprávnených voličov. 
Evidentná snaha o využitie etnickej karty niektorých politických subjektov, nedosiahla na 
Slovensku požadovaný výsledok. Volebná účasť slovenských voličov opäť potvrdila 
vzdialenosť európskej problematiky.

Volebná účasť: 19,64 %

Počet kandidujúcich politických subjektov: 17

Počet pridelených mandátov: 13

Víťazné politické subjekty:

- SMER – Sociálna demokracia – 32,01 %, 5 europoslanci
- Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS) – 16,98 
%, 2 europoslanci
- Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) – 10,87 %, 2 europoslanci
- Strana maďarskej koalície (SMK) – 11,33 %, 2 europoslanci
- Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS – HZDS) – 8,97 %, 1 
europoslanec
- Slovenská národná strana (SNS) – 5,55 %, 1 europoslanec

Slovenskí europoslanci 2009 - zoznam 

Europoslanci 2009 – Edit Bauer

Členku strany SMK Edit Bauer nominovalo do Európskeho parlamentu po druhýkrát 39 
721 občanov. V Bruseli rezprezentovala Skupinu Európskej ľudovej strany (kresťanských 
demokratov) a Európskych demokratov (EPP-ED).

Slovenská europoslankyňa 2009 vyštudovala ekonomiku v Bratislave.

Europoslanci 2009 – Monika Flašíková Beňová

Kandidátku SMER-u v eurovoľbách 2009 zvolilo na druhé funkčné obdobie 107 097 
voličov. V Európskom parlamente sa zaradila ku Skupine progresívnej aliancie socialistov 
a demokratov.

Slovenská europoslankyňa 2009 je absolventkou štúdií z Bratislavy a Banskej Bystrice, Je 
vydatá a má jedno dieťa.

Europoslanci 2009 – Sergej Kozlík



Nominant strany ĽS-HZDS za europoslanca kandidoval po druhýkrát a obdržal 41 990 
preferenčných hlasov. Sergej Kozlík zastával svoju funkciu v Európskom parlamente na 
pôde Skupiny aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE). 

Sergej Kozlík je absolventom štúdia v Bratislave. Je ženatý.

Europoslanci 2009 – Eduard Kukan

Poslanec za SDKÚ-DS Eduard Kukan si v roku 2009 získal priazeň 80 244 voličov. 
V Európskom parlamente prislúchal k Európskej ľudovej strane.

Bývalý študent z Moskvy a z Prahy je ženatý a má dve deti.

Europoslanci 2009 – Vladimír Maňka

Za SMER-SD kandidoval vo voľbách do Európskeho parlamentu Vladimír Maňka. Svoj 
hlas mu odovzdalo 42 885 slovenských občanov. V Európskom parlamente sa zaradil do 
Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov.

Absolvent Open University Vladimír Maňka je ženatý a má dve deti. 

Europoslanec 2009 – Alajos Mészáros

Alajos Mészáros ako kandidát SMK získal v eurovoľbách 2009 20 652 voličských 
preferencií. V Bruseli zastupoval slovenské záujmy z pozície člena Európskej ľudovej 
strany – kresťanských demokratov. 

Bývalý veľvyslanec SR vo Švédsku a univerzitný profesor študoval v Bratislave.

Europoslanci 2009 – Miroslav Mikolášik

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik postúpil do Európskeho parlamentu 
z kandidátky KDH. Zvolilo ho 29 764 voličov. Na európskej pôde zastupoval Európsku 
ľudovú stranu – kresťanských demokratov.

Miroslav Mikolášik je absolventom štúdií z Francúzska a z Prahy. Je ženatý a má štyri deti.

Europoslankyňa 2009 – Katarína Neveďalová

Katarína Neveďalová, členka strany SMER-SD sa v Európskom parlamente zaradila ku 
Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Za europoslankyňu 2009 si ju 
zvolilo 4 378 slovenských občanov.

Slovenská europoslankyňa študovala v Nitre.

Europoslanci 2009 – Jaroslav Paška

Kandidáta SNS Jaroslava Pašku volilo v druhých slovenských eurovoľbách 12 981voličov. 
V Európskom parlamente sa stal príslušníkom Skupiny Európa slobody a demokracie.

Architekt Jaroslav Paška je ženatý, študoval v Bratislave.



Europoslankyňa 2009 – Monika Smolková

Monika Smolková získala v eurovoľbách 2009 15 830 hlasov. Nominantka Smer-u sa 
v Európskom parlamente zaradila do Skupiny progresívnej aliancie socialistov 
a demokratov. 

Slovenská europoslankyňa absolvovala štúdiá v Košiaciach a v Prešove.

Europoslanci 2009 – Peter Šťastný

Europoslanec 2009 Peter Šťastný získal ako kandidát SDKÚ-DS 41 847 preferencií. 
V Európskom parlamente našiel svoje miesto v Európskej ľudovej strane.

Známy hokejista študoval v Bratislave. Je ženatý a má 4 deti.

Europoslanec 2009 – Boris Zala

Člen vládnej strany SMER-SD obdržal v eurovoľbách 2009 102 940 hlasov. Záujmy 
slovenských občanov v Európskom parlamente obhajoval z pozície člena Skupiny 
progresívnej aliancie socialistov a demokratov.

Boris Zala študoval v Bratislave a v Nitre.

Europoslankyňa 2009 – Anna Záborská

Svoje druhé funkčné obdobie v Bruseli začala Anna Záborská vďaka hlasom od 43 356 
voličov. Nominantka KDH patrila v Európskom parlamente k Euróspkej ľudovej strane.

Absolventka z Martina je vydatá a má dve deti.


