
Politologický trip 2017 
 

Brusel a Luxemburg boli hlavnými cieľmi poznávania študentov a vyučujúcich z Kated-

ry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V rámci 5. ročníka Politologického 

tripu navštívili počas tretieho májového týždňa významné objekty Európskej únie. 

 

Prvou zastávkou pre mladých politológov bol Európsky parlament. V bruselskom sídle eu-

roposlancov sa dozvedeli užitočné informácie o hlasovaní v europarlamente, voľbách do tejto 

inštitúcie, ako aj o priebehu jednotlivých zasadnutí. 

Priamo do srdca diania Európskeho parlamentu sa študenti a vyučujúci presunuli vďaka 

návšteve Parlamentária. V najväčšom parlamentnom návštevníckom centre v Európe, nachá-

dzajúcom sa len niekoľko krokov od europarlamentu v Bruseli, si jeho návštevníci z Katedry 

politológie FF UPJŠ zopakovali poznatky o európskej integrácii, ale dozvedeli sa aj informá-

cie o tom, ako sa poslanci vyrovnávajú s riešením európskych problémov. Vďaka dynamic-

kému a interaktívnemu prostrediu s príručným multimediálnym sprievodcom si tak najmä 

študenti mohli overiť svoje poznatky nadobudnuté počas vysokoškolského štúdia a prepojiť 

ich s praxou. 

Neďaleko Európskeho parlamentu v Bruseli v Leopoldovom parku sa nachádzala ďalšia 

zastávka piateho ročníka Politologického tripu – Dom európskej histórie. Projekt za približne 

55 miliónov eur, ktorý mapuje rušnú cestu „starého kontinentu“ od konfliktov v 20. storočí po 

integračný proces a mier, navštívili študenti a vyučujúci z Katedry politológie FF UPJŠ v Ko-

šiciach medzi prvými návštevníkmi zo Slovenska. Slávnostné otvorenie moderného múzea na 

ploche 4 000 m2 s 1 500 exponátmi sa totiž uskutočnilo len pár dní pred našou návštevou. 

Popri európskych inštitúciách účastníci Politologického tripu 2017 absolvovali aj prehliad-

ku bruselského centra a pozreli si typické monumenty tohto mesta ako Atomium alebo Maison 

du Roi. 

Po Bruseli bola nasledujúcou zastávkou ďalšia európska metropola – Luxemburg. V hlav-

nom a najväčšom meste Luxemburska sme si prezreli Európsky dvor audítorov a miestne pa-

miatky. Zastavili sme sa aj v Súdnom dvore Európskej únie a na Generálnom sekretariáte Eu-

rópskeho parlamentu v Luxemburgu. 

„Piaty ročník Politologického tripu hodnotím veľmi pozitívne, lebo sme navštívili hneď dve 

hlavné európska mestá – Brusel a Luxemburg – a vyšlo nám aj počasie. Program bol vynika-

júci. Študenti mali reálnu možnosť spoznať európske inštitúcie a zažiť atmosféru EÚ,“ zhod-

notil Mgr. Alexander Onufrák, PhD., odborný asistent na Katedre politológie FF UPJŠ v Ko-

šiciach a hlavný organizátor tohtoročného Politologického tripu. 
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POPISY K FOTOGRAFIÁM: 

 

1. Len pár metrov od europarlamentu v Bruseli sa nachádza Parlamentárium s pútavými ex-

pozíciami. 

2. Prvou zastávkou Politologického tripu 2017 bol Európsky parlament v Bruseli. Pred jeho 

návštevou nesmela chýbať spoločná fotografia. 

3. Návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli bola vynikajúcou príležitosťou oboznámiť sa 

s jeho činnosťou a vplyvom v Európe a vo svete. 

4. Po Bruseli sme mali možnosť navštíviť luxemburský Európsky dvor audítorov. 

5. Aj Luxemburg má svoj nápis – nachádza sa v nádhernom prírodnom prostredí jedného 

z luxemburských parkov. 


