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Oslavy na námestí pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej 
republiky do Európskej únie spojené s informačnou kampaňou 
k voľbám do Európskeho parlamentu 2014; Žilina 

 
 .   

 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku mala pre návštevníkov osláv pripravený informačný 

stánok k voľbám do EP 2014, v rámci ktorého sa občania mali možnosť informovať, spýtať, diskutovať a 

oboznámiť so všetkým, čo potrebujú vedieť o voľbách do Európskeho parlamentu, ako i o Európskom parlamente 

a jeho fungovaní, štruktúre, činnostiach a náplni práce. Predstavitelia IKEP Slovensko mali pre návštevníkov 

pripravených i množstvo informačných materiálov o Európskom parlamente a nadchádzajúcich parlamentných 

voľbách, ako i veľa zaujímavých vecných predmetov a cien, ktoré návštevníci osláv mohli vyhrať v interaktívnych 

súťažiach. 

 

Na podujatí svoje hudobné a tanečné umenie odprezentovali žiaci umeleckých a hudobných škôl, mnohé 

zaujímavé tanečné, folklórne a umelecké skupiny zo Žiliny a blízkeho okolia. Do tanca Vám zahrali a zaspievali 

hudobné skupiny WALTER SCHNITZELSSON, FUERA FONDO a VIDIEK.     

 

Ďakujeme za Vašu účasť na oslavách pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie! 
 .   

Slovenská republika vstúpila do Európskej únie 1. mája 2004 spoločne s deviatimi ďalšími európskymi krajinami: 

Cyprom, Českou republikou, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maltou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom. 



Európska únia sa ich pripojením rozšírila z 15 na 25 krajín, počet obyvateľov stúpol o 73 miliónov, k 12 úradným 

jazykom pribudlo 9 nových a jej hranice sa posunuli o približne 1000 kilometrov na východ.  

 

1. mája 2014 uplynulo 10 rokov od tohto významného medzníka európskej integrácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žilinské oslavy na námestí pri príležitosti 10. výročia vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej únie 

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária 
Európskeho parlamentu na Slovensku organizovala dňa 16. mája 2014 na Hlinkovom námestí 
v Žiline oslavy pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ktoré 
boli spojené s informačnou kampaňou k voľbám do Európskeho parlamentu 2014.  

Cieľom podujatia bolo pripomenúť si 10. výročie vstupu SR do Európskej únie, priblížiť 
európske témy, fungovanie EÚ a jej inštitúcií, zvýšiť záujem širokej verejnosti o otázky EÚ 
a v neposlednom rade motivovať občanov SR zúčastniť sa volieb do EP. 

 

 
 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku mala pre návštevníkov osláv 
pripravený informačný stánok k voľbám do EP 2014, v rámci ktorého sa občania mali 



možnosť informovať, spýtať, diskutovať a oboznámiť so všetkým, čo potrebujú vedieť o 
voľbách do Európskeho parlamentu, ako i o Európskom parlamente a jeho fungovaní, 
štruktúre, činnostiach a náplni práce. Predstavitelia IKEP Slovensko mali pre návštevníkov 
pripravených i množstvo informačných materiálov o Európskom parlamente a 
nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ako i veľa zaujímavých vecných predmetov a cien, 
ktoré návštevníci osláv mohli vyhrať v interaktívnych súťažiach. 

Najzaujímavejší pre našich študentov bol projekt, ktorý organizoval NÚCEM pod 
názvom  Národný projekt zvyšovania kvality a vzdelávania na základných a stredných 
školách s využitím elektronického testovania, prostredníctvom ktorého si mohli žiaci (ale aj 
široká verejnosť) otestovať svoju čitateľskú, matematickú, štatistickú, počítačovú a finančnú 
gramotnosť. 

 
 

Podujatia sa zúčastnili triedy II.G a II.E. 

 

        Zuzana Čičmancová 


