
Rolová hra pre školy 

Zábavná i vzdelávacia skúsenosť 

Študenti sa inovatívnou a zábavnou formou dozvedia o fungovaní Európskeho 

parlamentu.  

Počas hry objavia, ako sa navrhujú európske právne predpisy a kto je do tohto 

procesu zapojený. Študenti sa zoznámia s tým, ako vznikajú spojenectvá, ako sa 

rokuje s ďalšími inštitúciami a ako sa komunikuje s médiami. 

Hráči budú – podobne ako skutoční europoslanci – vystavení stresovým situáciám: 

budú musieť získať informácie od odborníkov z praxe, lobistických skupín a iných 

zúčastnených strán a vybrať si z nich tie najdôležitejšie prvky. Študenti sa budú 

musieť rýchlo rozhodovať a prejaviť svoje komunikačné schopnosti pri kontaktoch 

s médiami a počas politických diskusií. 

 V priebehu hry budú musieť hráči navzájom spolupracovať a niekedy sa pri prijímaní 

rozhodnutí, ktoré sú v záujme európskych občanov, budú musieť i popasovať sami 

so sebou. Naučia sa, že ak chcú dosiahnuť uspokojivé výsledky, nemôžu konať len 

na základe vlastného názoru, ale musia brať do úvahy i mienku ostatných. 



Stručný sprievodca rolovou hrou 

 

1. Politické skupiny 

Hneď na začiatku budú hráči rozdelení do štyroch politických skupín. V hre sú štyri 

fiktívne skupiny: 

 

 

Európska skupina solidarity 

Jej politika:  Hlavným cieľom tejto skupiny je blaho štátu. Skupina 

presadzuje štátne intervencie v oblasti poskytovania verejných služieb 

a financií. 

 

 

 

 

Európska ekologická skupina 

Jej politika: Táto skupina sa zasadzuje predovšetkým za ochranu 

životného prostredia, ale agituje aj za sociálnu spravodlivosť 

a slobodu. 

 
  
 
 
 

 

Európska skupina slobody 

Jej politika: Skupina slobody verí v zodpovednosť jednotlivca a trhový 

mechanizmus. Obhajuje slobodné podnikanie a hospodársku súťaž 

a vystupuje proti zásahom štátu. 

  
 

 

 

Európska skupina tradícií 

Jej politika:  Verí v spoločnosť, v ktorej by mali byť v rovnováhe 

štátne zásahy a súkromné iniciatívy a ktorá by v oblasti právnych 

predpisov stanovovala uskutočniteľné ciele a pružne ich realizovala. 

 
 
 
 

 



 

2. Prípady 

 

Po vytvorení týchto štyroch politických skupín sa každá z nich ďalej rozdelí do dvoch 

samostatných skupín, s ktorých sa vytvoria výbory. Každý výbor potom dostane 

fiktívny prípad, ktorým sa bude zaoberať. 

 

 

 

Prípad 1:Výbor pre životné prostredie – smernica o solidarite 

v oblasti vodného hospodárstva.  

Kvôli klimatickým zmenám je Európa vystavená nerovnováhe v oblasti 

dodávok vody. Členské štáty sa rozhodli, že sa budú spoločne deliť 

o svoje zdroje a vybudujú vodovod, ktorý sa bude tiahnuť cez celú EÚ. 

Jeho výstavba sa síce už začala, ale posledné výskumy ukazujú, že 

stále nám ešte bude chýbať 30 % dodávok vody. Komisia navrhuje 

akčný plán v oblasti riadenia dodávok vody – smernicu o solidarite v 

oblasti vodného hospodárstva. 

  

 

 

 

Prípad 2:Výbor pre občianske slobody – smernica o identifikácii 

osôb.  

V Európe sa už používajú implantované mikročipy, a to zo zdravotných 

dôvodov a dôvodov týkajúcich sa identifikácie a bezpečnosti. Niektorí 

sú presvedčení, že táto identifikačná technológia prináša veľa výhod, 

avšak na druhej strane sa iní domnievajú, že je absolútne neprijateľná. 

Európska komisia je presvedčená, že je potrebné, aby sa v budúcnosti 

regulovalo používanie implantovaných čipov a aby sa zabezpečili 

základné práva jednotlivcov a obmedzili sa možnosti zneužitia týchto 

čipov. Preto Komisia predkladá smernicu o identifikácii osôb. 

  

 

 

   



3. Postup

Hra simuluje „riadny legislatívny postup“, ktorý sa uskutočňuje v Európskom 

parlamente. Tento postup pozostáva z dvoch alebo troch čítaní. V prvom čítaní hráči 

vypracujú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhom smerníc a na schôdzach 

výborov sa potom pre svoje stanovisko pokúsia získať väčšinu.  

V druhom čítaní musia študenti rokovať s Radou ministrov s cieľom ovplyvniť návrh 

smernice. Ak sa nedosiahne kompromis, návrh sa naposledy prediskutuje počas 

zmierovacieho konania, kde už ale ide o všetko... 

Ako si môžeme hru zarezervovať? 

Rolová hra je bezplatná a je určená študentom od 14 do 16 rokov. Môže však byť 

poučná a zábavná aj pre študentov starších ročníkov. Radi by sme vás upozornili na 

to, že prijímame len skupinové rezervácie. Rolovú hru nemôžu hrať individuálni 

návštevníci. Skupiny by mali pozostávať z minimálne 16 a maximálne 32 účastníkov.  

Žiadosť o skupinovú rezerváciu : 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/sk/education-learning/brussels/role-play-
game 

Prosíme vás, aby ste žiadosť o skupinovú rezerváciu zaslali aspoň štyri mesiace 

pred Vašou návštevou. Hru si môžete zahrať od pondelka do piatka. Trvá asi dve a 

pol hodiny. Naše priestory sú prispôsobené aj študentom so zníženou pohyblivosťou. 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o hracích časoch, kontaktujte, prosím, naše 

informačné oddelenie na e-mailovej adrese rpg@ep.europa.eu 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/sk/education-learning/brussels/role-play-game
mailto:rpg@ep.europa.eu

