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Belliardstraat

Stanica Európa je ideálnym miestom, kde môžete začať 
návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli. Station Europe, 
bývalá pokladňa železničnej stanice Brusel-Luxemburg, vás 
prevedie všetkým, čo sa oplatí v areáli a v Bruseli vidieť.

Ochotní zamestnanci vám ukážu správny smer. Alebo sa 
môžete vydať na prieskum Európskeho parlamentu sami: 
pozrite si areál s modelom rozšírenej reality, ponorte 
sa do minulosti pri dotykových displejoch alebo sa 
prostredníctvom diorám pozrite, ako sa areál rozrastá.

Vyhľadávač EP je nová aplikácia, pomocou ktorej môžete 
preskúmať areál Európskeho parlamentu. Naučí vás nielen 
o politike ale aj o architektúre parlamentných budov.
Vyhľadávač EP používa geolokalizáciu vo vašom smartfóne 
a prevedie vás celým jeho areálom. Dozviete sa tak trochu 
viac nielen o samotnom Európskom parlamente, ale aj o
jeho budovácha, osobnostiach, po ktorých sú pomenované 
a ich histórii.

Aplikáciu si môžete stiahnuť z Apple App Store alebo 
Google Play pod názvom ”EP Spotter”.(Momentálne je 
dostupná len v angličtine).

Námestie Esplanade Solidarność 1980, ktoré pripomína 
úspechy odborového zväzu Solidarita založeného poľskými 
robotníkmi v roku 1980, a v ktorého strede sa nachádza Agora 
Simone Veil, je dominantou areálu Európskeho parlamentu 
a spája parlamentné budovy s Place du Luxembourg, 
železničnou stanicou Brusel – Luxemburg a Parc Léopold.

Toto námestie je každý rok domovom viac než 40 verejných 
podujatí, ktoré organizujú európske inštitúcie a iné 
organizácie. 

Protokolárny vchod, ktorý sa spolu s rokovacou sálou 
nachádza v budove Paul-Henri Spaak, je miestom, kde 
sa prijímajú významné osobnosti, ako sú prezidenti 
a predsedovia vlád. Európsky parlament pravidelne 
navštevujú významné osobnosti a vysokí predstavitelia a 
návštevníci majú šancu ich pri tomto vstupe uvidieť na ich 
ceste k diskusiám v Európskom parlamente

Vchod sa nachádza na adrese rue Wiertz 60, ktorá je zároveň 
úradnou adresou Európskeho parlamentu, a preto vás sem 
pravdepodobne priviedlo vaše GPS!

Prehliadka rokovacej sály je výborná príležitosť na získanie 
základnej predstavy o Európskom parlamente. Dostanete 
možnosť nasiaknuť parlamentnú atmosféru a prezrieť si 
rozsiahlu umeleckú zbierku Európskeho parlamentu, a ak 
sa vaša návšteva uskutoční počas plenárnej schôdze, budete 
si dokonca môcť pozrieť niektorú z hlavných rozpráv alebo 
hlasovanie. 

Individuálni návštevníci môžu objavovať Európsky 
parlament prostredníctvom viacjazyčného mediálneho 
sprievodcu. Prehliadka trvá 30 minút a nie je potrebné si ju 
vopred rezervovať. 

Pondelok - Štvrtok 09:00-16:00

Piatok 09:00-12:00 

Sobota - Nedeľa zatvorené

V mesiacoch júl až august sa prehliadky uskutočňujú 
častejšie.

Pondelok:  13.00 - 18.00

Utorok – Piatok: 09.00 - 18.00

Sobota – Nedeľa:  a10.00 - 18.00

Prehliadku je možné začať najneskôr 30 minút pred zatvorením.

Časy návštev

Otváracie hodiny

Vítame vás v Európskom parlamente, ktorý je srdcom 
demokracie v Európskej únii (EÚ) zastupujúcej viac ako 
500 miliónov ľudí. Oficiálne sídlo parlamentu sa nachádza 
v Štrasburgu, ale väčšina aktivít sa uskutočňuje v Bruseli. 
Tu môžete vidieť a objavovať množstvo zaujímavostí, 

od prehliadok rokovacej sály s odborným výkladom 
po špičkové centrum pre návštevníkov, ktoré patrí k 
najväčším atrakciám Bruselu. Je navrhnuté ako model 
Európskeho parlamentu, predstavuje spôsob a prínos 
jeho práce pre občanov EÚ. Porozumenie širšej európskej 

histórie je pre pochopenie súčasného fungovania EÚ 
tiež veľmi dôležité a Dom európskej histórie ponúka 
jedinečný pohľad na spoločné dejiny Európy. Všetky 
tieto aktivity sú bezplatné a väčšina z nich je dostupná 
v každom z 24 úradných jazykov EÚ.
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UVÍTACIE CENTRUM 
- STANICA EURÓPA

VYHĽADÁVAČ 
(EP SPOTTER) 

NÁMESTIE ESPLANADE 
SOLIDARNOŚĆ 1980 PARLAMENTÁRIUM

PROTOKOLÁRNY VCHOD

NÁVŠTEVA ROKOVACEJ SÁLY

Naši zamestnanci odpovedajú na otázky jednotlivých 
návštevníkov a poskytujú požadované informácie. Brífingy 
sa uskutočňujú v pondelok o 11.00 h a 15.00 h v anglickom 
alebo vo francúzskom jazyku (v ponuke môžu byť aj iné 
jazyky, ak budú k dispozícii). V júli a auguste sú k dispozícii 
dodatočné termíny. Navštívte našu webovú stránku.

Radi u nás privítame aj celé skupiny. S Parlamentom 
ich radi oboznámia naši sprievodcovia. Súčasťou návštevy 
môže byť dokonca aj diskusia s poslancom Európskeho 
parlamentu. Návštevu je potrebné si vopred rezervovať. 
Viac informácií a otváracie hodiny nájdete na našich 
webových stránkach.

EURÓPSKY PARLAMENT
STAŇTE SA JEHO SÚČASŤOU

Spoznajte Európsky parlament ako nikdy predtým 
prostredníctvom prevratného Parlamentária, ktoré sa nachádza 
v budove Willy Brandt. 

Prostredníctvom dynamických, interaktívnych, multime-diálnych 
prezentácií a s pomocou vlastného mediálneho sprievodcu sa 
môžu tak dospelí ako aj deti dozvedieť, čo európska demokracia 
vlastne je, a to novým, vzrušujúcim a osviežujúcim spôsobom. 
Nechajte sa vtiahnuť priamo do centra diania Európskeho 
parlamentu v úchvatnom panoramatickom kine a pozrite si, 
ako vás jeho poslanci zastupujú. Následne podniknite virtuálny 
výlet naprieč Európou prostredníctvom našej interaktívnej mapy 
a zistite, aký vplyv má EÚ na jednotlivé členské štáty, alebo sa 
posaďte do pohodlného kresla a vypočujte si príbehy ľudí z celej 
Európy o tom, ako EÚ ovplyvňuje ich životy. 

Návšteva Parlamentária trvá približne 90 minút. Pre rodiny 
s deťmi a školské skupiny sú to kratšie 60 minútové prehliadky, 
stačí požiadať o hru Luna alebo medzigalaktickú talentovú súťaž.

Priestory vrátane kaviarne a obchodu s darčekmi sú plne 
prístupné pre ľudí s osobitnými potrebami. 

Otváracie hodiny

pondelok až piatok:  09.00 - 18.00

sobota a nedeľa: 10.00 - 18.00

Dom európskej histórie ponúka návštevníkom všetkých 
vekových skupín možnosť nahliadnuť do histórie nášho 
svetadielu z rôznych perspektív a zamyslieť sa nad tým, čo pre 
nás znamenajú  tieto rôzne príbehy v dnešnej dobe. V múzeu 
si možno pozrieť výstavy, podujatia a zbierku, ktorá má slúžiť 
ako studnica spoločnej európskej pamäte.

Pre školy a rodiny sú pripravené špeciálne materiály. V prípade 
skupín nad 10 osôb je povinná rezervácia. Viac informácií 
nájdete na webovom sídle múzea. 

V múzeu sa nachádza kaviareň, obchod so suvenírmi a šatňa. 
Podobne ako výstavné materiály sú navrhnuté tak, aby boli v 
plnej miere dostupné aj pre ľudí s osobitnými potrebami. 

Pondelok:  13.00 - 18.00

Utorok – Piatok: 09.00 - 18.00

Sobota – Nedeľa:  a10.00 - 18.00

Prehliadku je možné začať najneskôr 30 minút pred zatvorením.

Otváracie hodiny
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PREHLIADKY ROKOVACEJ SÁLY

STANICA EURÓPA

DOM EURÓPSKEJ HISTÓRIE
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a sociálny výbor

Európsky hospodársky
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Európskej únie

Rada

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Pre návštevníkov

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/sk

 facebook.com/visitEuropeanParliament/
 #visitEP 

 
Odpovede na ďalšie otázky týkajúce sa 

Európskeho parlamentu nájdete tu:
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers

i KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pri prehliadke budov Európskeho parlamentu si môžete 
všimnúť, že sú pomenované po významných osobnostiach 
z európskej politiky a histórie. Títo ľudia výrazne prispeli k 
vytvoreniu Európskej únie, ako ju poznáme dnes: 

? NÁZVY BUDOV
ALTIERO SPINELLI

Altiero Spinelli, taliansky politik, sa 
tiež považuje za zakladateľa EÚ a bol 
významným zdrojom inšpirácie jej 
posilňovania v 80. a 90. rokoch 20. 
storočia. Od roku 1970 bol 6 rokov 
členom Európskej komisie a od roku 
1976 zase 10 rokov poslancom 
Európskeho parlamentu. 

 
 

 
SIMONE VEIL

Simone Veil je francúzska politička, 
ktorá sa významne podieľala 
na presadzovaní práv žien a ich 
zrovnoprávnení. V roku 1979 sa 
po prvých priamych voľbách v 
Európskom spoločenstve stala 
prvou volenou predsedníčkou 
Európskeho parlamentu.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, prvý nemecký 
kancelár po druhej svetovej vojne, 
ktorý umožnil zmierenie medzi 
Francúzskom a Nemeckom, čím sa 
vytvorila cesta k širšej európskej 
integrácii. Adenauer sa považuje za 
jedného zo zakladateľov EÚ. 

JÓZSEF ANTALL

József Antall bol prvý demokraticky 
zvolený predseda vlády v Maďar-
sku po páde komunizmu. Viedol 
Maďarsko smerom k Európskej únii a 
bol zástancom zjednotenej Európy. 

PAUL-HENRI SPAAK

Paul-Henri Spaak, minister zahranič-
ných vecí a predseda vlády Belgicka, 
prispel k založeniu Beneluxu a prí-
prave Rímskych zmlúv, v ktorých 
sú zakotvené úvodné ustanovenia o 
založení EÚ. Vďaka svojej vízii európ-
skej spolupráce sa stal jedným z tých, 
ktorí najviac prispeli k EÚ v jej začiat-
koch, a považuje sa za jedného z jej 
zakladateľov.

WILLY BRANDT

Willy Brandt bol štvrtý nemecký 
kancelár. Je nositeľom Nobelovej ceny 
za mier za svoje snahy o zlepšenie 
vzťahov s Nemeckou demokratickou 
republikou, Poľskom a Sovietskym 
zväzom. Brandt bol poslancom 
Európskeho parlamentu od roku 1979 
do roku 1982.

➜ Možnosti prístupu do Európskeho parlamentu
➜ Trasa k stanici metra
➜ Trasa k ďalším európskym inštitúciám
➜ Trasa do historického centra

Do Európskeho parlamentu sa ľahko dostanete autobusom, 
metrom alebo vlakom. Vzhľadom na obmedzené priestory 
na parkovanie vám odporúčame použiť verejnú hromadnú 
dopravu.

Najbližšie stanice metra

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5

6

Autobusy, ktoré majú zastávku pri Európskom 
parlamente

2112

27 38 80 9522 34 64

Vlaky prichádzajúce na stanicu Brusel – Luxemburg

Stanica Brusel - Luxemburg sa nachádza pod Esplanade.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Pešo

Z centra mesta to do Európskeho parlamentu pešo trvá 
približne 20 minút.

Na bicykli

Villo! je bruselský systém požičiavania bicyklov 
pre verejnosť, ktorý umožňuje vyzdvihnúť si 
bicykel na niektorom zo stanovíšť a na ďalšom 
ho zase vrátiť. V blízkosti Európskeho 
parlamentu sa nachádzajú tri stanovištia.

AKO NÁS NÁJDETE
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Vreckový sprievodca
Európskym parlamentom

Brusel

Brusel
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