Europoslanci 2014
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2004 na Slovensku a
zvolení europoslanci 2014 -2019
V poradí tretie voľby do Európskeho parlamentu 2014 sa na Slovensku konali 24. mája
2014. Tieto voľby sa vyznačovali výnimočnosťou hneď v niekoľkých oblastiach – volilo sa
iba 750 (+1) europoslancov z pôvodných 766, zvýšil sa počet euroskeptických strán
a v neposlednom rade, išlo o posilnenie kompetencií Európskeho parlamentu v podobe
nominácie kandidátov na post predsedu Európskej komisie. Ani jeden z týchto závažných
argumentov prečo ísť voliť, slovenských voličov zrejme dostatočne nezaujal. Slovensko
totiž na seba upútalo európsku pozornosť jednou z najnižších volebných účastí spomedzi
členských štátov Európskej únie.
Volebná účasť: 13,04 %
Počet kandidujúcich politických subjektov: 29
Počet pridelených mandátov: 13
Víťazné politické subjekty:
- SMER – Sociálna demokracia – 24,09 %, 4 europoslanci
- Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) – 13,21 %, 2 europoslanci
- Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS) – 7,75 %,
2 europoslanci
- Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – OľaNO – 7,46 %, 1 europoslanec
- Nová väčšina, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
(NOVA, KDS, OKS) – 6,83 %, 1 europoslanec
- Sloboda a Solidarita (SaS) – 6,66 %, 1 europoslanec
- Strana maďarskej koalície (SMK) – 6,53 %, 1 europoslanec
- Most-Híd – 5,83 %, 1 europoslanec

Slovenskí europoslanci 2014 - zoznam
Europoslanci 2014 – Pál Csáky
Kandidát strany SMK Pál Csáky získal v eurovoľbách 2014 19 406 preferenčných hlasov.
V Európskom parlamente pôsobí ako člen Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany
(Kresťanských demokratov) – EĽS.
Pál Csáky študoval v Pardubiciach, je ženatý a má 4 deti.
Kontakt na europoslanca 2014: pal.csaky@europarl.europa.eu
Europoslankyňa 2014 – Monika Flašíková Beňová
Moniku Flašíkovú Beňovú zvolilo na tretie funkčné obdobie do Európskeho parlamentu
46 860 občanov. Členska strany SMER-SD je na európskej úrovni príslušníčkou Skupiny
progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D).

Slovenská europoslankyňa absolvovala štúdium v Bratislave, je vydatá a má 1 dieťa.
Kontakt na europoslankyňu 2014: monika.benova@europarl.europa.eu
Europoslanci 2014 – Eduard Kukan
Člen SDKÚ-DS Eduard Kukan získal 20 912 voličských hlasov, a tým možnosť účinkovať
v Európskom parlamente druhé funkčné obdobie. Eudard Kukan pôsobí v Poslaneckom
klube Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).
Slovenský europoslanec je absolvent štúdií z Moskvy a Prahy. Je ženatý a má dve deti.
Kontakt na europoslanca 2014: eduard.kukan@europarl.europa.eu
Europoslanci 2014 – Vladimír Maňka
Kandidáta strany SMER-SD si za svojho europoslanca 2014 zvolilo 17 704 slovenských
občanov. V Európskom parlamente zastupuje Slovensko ako člen Skupiny progresívnej
aliancie socialistov a demokratov.
Vladimír Maňka ukončil Open University. Je ženatý a má dve deti.
Kontakt na europoslanca 2014: vladimir.manka@europarl.europa.eu
Europoslanci 2014 – Miroslav Mikolášik
Nominant strany KDH si vo voľbách do Európskeho parlamentu vyslúžil 26 705 hlasov.
V Bruseli je členom Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských
demokratov).
Miroslav Mikolášik získal vzdelanie vo Francúzsku a v Prahe. Je ženatý a má 4 deti.
Kontakt na europoslanca 2014: miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu
Europoslanci 2014 – József Nagy
Predstaviteľa strany Most-Híd do Bruselu delegovalo 14 896 voličov. József Nagy je na
pôde Európskeho parlamentu členom Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany
(Kresťanských demokratov).
Slovenský europoslanec József Nagy ukončil ekonomiku v Bratislave. Je ženatý a má 4
deti.
Kontakt na europoslanca 2014: jozsef.nagy@europarl.europa.eu
Europoslanec 2014 – Branislav Škripek
Branislav Škripek obdržal v eurovoľbách 2014 hlasy od 15 583 voličov. Zástupca hnutia
OľaNO pôsobí v Európskom parlamente ako člen predsedníctva Európskych
konzervatívcov a reformistov.
Slovenský europoslanec Branislav Škripek je ženatý a má tri deti.
Kontakt na europoslanca 2014: branislav.skripek@europarl.europa.eu
Europoslankyňa 2014 – Monika Smolková

Nominantka SMER-u získala europoslanecký mandát vďaka odstúpeniu Maroša
Ševčoviča. Volilo ju 11 295 občanov. Európsky parlament je pre Moniku Smolkovú
miestom v Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov.
Slovenská europoslankyňa ukončila štúdiá v Košiciach a v Prešove.
Kontakt na europoslankyňu 2014: monika.smolkova@europarl.europa.eu
Europoslanci 2014 – Ivan Štefanec
Ivana Štefanca si z kandidátky strany SDKÚ-DS vybralo 19 439 občanov. V Európskom
parlamente získal členstvo v Poslaneckom klube Európskej ľudovej strany (Kresťanských
demokratov).
Slovenský europoslanec študoval v Bratislave a tiež je vlastníkom titulu z New Yorku. Je
ženatý a má 2 deti.
Kontakt na europoslanca 2014: ivan.stefanec@europarl.europa.eu
Europoslanci 2014 – Richard Sulík
Líder strany SaS si v eurovoľbách 2014 získal priazeň 22 607 voličov. Z Európskeho
parlamentu ho počuť ako jediného slovenského zástupcu z Aliancie liberálov a demokratov
za Európu (ALDE).
Richard Sulík získal vzdelanie v Bratislave a v Nemecku. Je hrdým otcom štyroch detí.
Kontakt na europoslanca 2014: richard.sulik@europarl.europa.eu
Europoslankyňa 2014 – Anna Záborská
Anna Záborská bola za stranu KDH zvolená do europarlamentu už po tretíkrát. Svoj hlas
jej odovzdalo 42 976 voličov. V Európskom parlamente jej patrí miesto v Poslaneckom
klube Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).
Slovenská europoslankyňa študovala v Martine. Je vydatá a má dve deti.
Kontakt na europoslankyňu 2014: anna.zaborska@europarl.europa.eu
Europoslanci 2014 – Boris Zala
Boris Zala začal v Európskom parlamente na základe 18 622 preferencií svoje druhé
funkčné obdobie. Do europarlamentu kandidoval za vládnu stranu SMER-SD. Slovenské
záujmy v Bruseli obhajuje ako člen Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov.
Slovenský europoslanec je absolventom štúdií z Bratislavy a z Nitry.
Kontakt na europoslanca 2014: boris.zala@europarl.europa.eu
Europoslankyňa 2014 – Jana Žitňanská
Nominantka koalície NOVA, KDS, OKS získala vo voľbách do Európskeho parlamentu
2014 hlasy od 18 409 voličov. V europarlamente sa hlási ku Európskym konzervatívcom
a reformistom.
Jana Žitňanská študovala v Bratislave a v Paríži.
Kontakt na europoslankyňu 2014: jana.zitnanska@europarl.europa.eu

