
Francúzsky politik Jean Monnet si uvedomil,
že krajina potrebuje dve veci aby mohla
začať vojnu: železo na výrobu ocele a uhlie,
ako zdroj energie pre továrne a železnice. Za
cieľom ukončenia vojny Monet navrhol, aby
Francúzsko a Nemecko začali spoločne riadiť
svoj uhoľný a oceliarsky priemysel.

Starý otec sa rozpráva o časoch 
pred vznikom Európskej únie

Určite ste už počuli, že v 20. storočí sa v Európe začali dve ničivé vojny.
Svetové vojny spôsobili smrť miliónov ľudí a zapríčinili veľa škody v
Európe.

Monet presvedčil svojho priateľa Roberta Schumana, ktorý bol
ministrom francúzskej vlády a spoločne vypracovali medzinárodne
uznávaný Schumanov plan. Dňa 9.5. 1950 bol sprístupnený pre širokú
verejnosť. Od tej doby je 9. máj považovaný za narodeniny Európskej
únie. Šesť európskych krajín (Belgicko, Francúzsko, Holandsko,
Luxembursko, Nemecko, Taliansko) sa dohodlo, že zlučujú uhoľný a
oceliarsky priemysel. Z toho dôvodu bolo v roku 1951 vytvorené
Európske spoločenstvo uhlia a ocele.
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Šesť členov Montánnej únii posilnilo svoju 
spoluprácu v roku 1957 a založili Európske 

hospodárske spoločenstvo. Integrácia mala 
prebiehať „horizontálne“, teda postupným 

zbližovaním národných hospodárskych politík 
členských štátov. Výsledkom mala byť 

hospodárska únia s výhľadom na vybudovanie 
veľkého spoločného trhu s voľným pohybom 

kapitálu, tovaru, služieb a pracovných síl.

Čo bolo vlastne ich cieľom?
Hlavným cieľom bolo vytvoriť "spoločný 

trh". V dôsledku toho zmizli niektoré 
národné prekážky, ako sú hraničné kontroly 

(Schengenský dohovor). Cieľom- bolo 
vytvoriť podmienky akoby členovia tvorili 

jedinú spoločnú krajinu.

Na základe úspechu šiestich krajín sa k 
spoločenstvám rozhodli pripojiť aj ďalšie 
štáty. Ich spolupráca sa rozšírila na ďalšie 

oblasti. Medzi ne patrí ochrana 
životného prostredia a zavedenie 

spoločnej dopravnej politiky.

Za tie roky sa EHS veľmi zmenilo. Do roku 
1992 dokončili vytváranie jednotného trhu. 
Vytvorili nové základy a užšiu spoluprácu, 
ktoré stanovili v Maastrichtskej zmluve. V 
zmluve sa rozhodli, že zmenia názov na 

Európsku úniu (EÚ).

Krajina strednej a východnej Európy sa v roku 1989 zbavili
komunistickej diktarúry. Pád Železnej opony ukončilo

rozdelenie Európy na dve časti.

základy pre základné školy
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Za socializmu boli všetci 
povinní pracovať, ale po 

práci mali dostatok času na 
odpočinok.

V socialistických krajinách bolo 
relatívne jednoduché cestovať.

Väčšinou sa cestovalo 
prostredníctvom cestovnej kancelárie 
a to v organizovaných skupinách. Na 

západ, napríklad do Rakúska sa 
cestovalo raz za 2-3 roky. Bolo 

potrebné zariadiť povolenie na cestu 
a ľudia si mohli zobrať so sebou iba 
obmedzené množstvo vreckového. 

Za železnou oponou bola
naša krajina členom

Varšavskej zmluvy. Okrem
toho sme boli súčasťou krajín

RVHP.

Vedeli ste, že cieľom nežnej revolúcie bolo odstrániť vládu
komunistov. Prívlastok nežná, vyjadruje, že nešlo o krvavú
revolúciu. Dnes je 17. november dôležitým dátumom v
slovenskej a českej histórii a tento deň oslavujeme ako
štátny sviatok- Deň boja za slobodu a demokraciu.

Zistite si, čo znamená privatizácia?

Klikni!

Na Slovensko boli podniky
vo vlastníctve štátu. Na 
policiach mohol  byť len 

tovar vyrobený v štátnych
podnikoch. Jednalo sa o 

pomerne obmedzený výber.

V roku 1989 bola vymenovaná nová vláda. 
Hlavnou úlohou vlády bola príprava prvých 
slobodných volieb, ktoré sa konali v roku 

1990. Potom sa začalo zotavenie 
hospodárstva krajiny, počas ktorého bolo 

mnoho štátnych podnikov 
sprivatizovaných. V roku 1991 podpísala 
Československá republika Vyšehradskú 
spoluprácu, ktorá má dodnes pozitívny 

vplyv na Slovensko a jeho susedov.

https://www.youtube.com/watch?v=bfjziWJ4C1c
https://www.youtube.com/watch?v=bfjziWJ4C1c


Dňa 1. januára 1993 sa Československo rozpadlo a vznikla

demokratická samostatná Česká a Slovenská republika. V

oboch krajinách zostal oficiálny názov meny- koruna.

Tento rok začal proces vstupu do NATA a Slovensko

podpísalo dohodu o členstve. Proces bol veľmi zdĺhavý,

rokovania o vstupe začali až v roku 1998. Výsledky volieb

z roku 2002 rozhodli o vstupe SR do NATO. Od 29. marca

2004 je krajina členom NATO.
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1.5.2004 Slovensko vstúpilo do EU

Prednosti EU 
spoločné hodnoty

miera, bezpečnosť, stabilita

tvorba základov pre dobrú životnú úroveň

spoločný vývoj

zlepšenie kvality života

najväčší svetový vnútorný trh

Stabilná inštitúcia 

garantujúca demokraciu

Princípy právneho štátu, 

ľudské práva a ochrana 

menšín

Fungujúca trhová ekonomika

Musí byť schopná odolávať 

tlaku hospodárskej súťaže a 

trhovým silám v EÚ.

Lacné letenky

Erasmus, výmenné pobyty

Voľné 

cestovanie

Schengenská 

zmluva

Zdravšie 

životné 

prostredie

Pracovné 

miesta, 

podnikanie, 

práva

Spoločná mena: euro
Eliminuje kolísanie výmenných kurzov a zmenárenské náklady,
uľahčuje cezhraničný obchod a ponúka väčší výber pre
spotrebiteľov.
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Európska únia

Spoločný trh
Európske 

spoločenstvo
Colná únia

Spoločný trh
Hospodárska 

politika

Vonkajšie 
vzťahy a 

bezpečnosť

Spoločné 
záujmy, súdna 

politika

Inštitúcie EÚ

Hlavné orgány EU:

Rada Európskej únie
Európska rada
Európska komisia
Európsky parlament
Súdny dvor Európskej únie

Zistite, koho zastupuje Európsky
parlament!

Do akej mieri sa 

môže rozširovať
Európska únia?

Ako znížiť konkurenčné nevýhody v porovnaní so 

Spojenými štátmi, Japonskom a rozvíjajúcimi sa 

ázijskými ekonomikami?

Migrácia a 

vnútroštátne 

sťahovanie sa.

Ako riadiť sociálne a 

hospodárske 

konflikty?

Ďalšie možnosti 

vzdelávania v EÚ

Trendy na pracovnom trhu v EU.

Klikni!

https://www.youtube.com/watch?v=APqIcseL_B8
https://www.youtube.com/watch?v=APqIcseL_B8
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Významom motta je, že
prostredníctvom EÚ sú
Európania zjednotení v
spoločnom úsilí o mier a
prosperitu a množstvo
rozdielnych kultúr, tradícií a
jazykov v Európe je pozitívnym
prínosom pre kontinent.

Zjednotení v rozmanitosti” Vlajka EU

Kruh zlatých hviezd
symbolizuje solidaritu a
harmóniu medzi občanmi
Európy.

Hymna EU

Deň Európy, 9.máj,
pripomína “Schumanovu
deklaráciu”, ktorá je
považovaná za začiatok
budovania Európskej
únie. Deň Európy sa
každoročne oslavuje vo
všetkých členských
krajinách.

Deň Európy

Melóda Európskej
hymny pochádza z IX.
symfónie "Ódy na
radosť". Skomponoval
ju v roku 1823 Ludwig
van Beethoven.

základy pre základné školy

Viete koľko z 28 členských štátov EU používa euro ako oficiálnu menu?

Klikni!

https://www.youtube.com/watch?v=dZVwI5BiZQM
https://www.youtube.com/watch?v=dZVwI5BiZQM
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Súvisiace linky:
Zakladatelia EU

Všetko čo 

potrebujete vedieť o 

členstve Slovenska v 
únii. Schengenský priestor 

a spolupráca

Pozrite si videá, čítajte 
ďalej a naučte sa viac o 

Európskej únii!

Klikni! Dejiny integrácie

RVHPEHS

Skvelé

spoločenstvo! 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia
https://www.youtube.com/watch?v=11xJnLrkq1Q
https://www.youtube.com/watch?v=11xJnLrkq1Q
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_sk.htm
https://sk.wikipedia.org/wiki/Schengensk%C3%A1_dohoda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Schengensk%C3%A1_dohoda
https://www.youtube.com/watch?v=5mNqNCRaXQw
https://www.youtube.com/watch?v=5mNqNCRaXQw
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pske_spolo%C4%8Denstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pske_spolo%C4%8Denstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rada_vz%C3%A1jomnej_hospod%C3%A1rskej_pomoci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rada_vz%C3%A1jomnej_hospod%C3%A1rskej_pomoci
http://povazielive24.sk/velkolepe-oslavy-vstupu-do-eu-n-dubnici/
http://povazielive24.sk/velkolepe-oslavy-vstupu-do-eu-n-dubnici/
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Inštitúcie v EU

Prečítajte si viac o 

kritériách členstva  

EÚ!

Hymna EU

Deň Európy je 

oslavou mieru a 

jednoty v Európe

Práva občanov 

EU

Sociálne poistenie

Predsedovia EU

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/european-anthem-2012.mp3
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/european-anthem-2012.mp3
http://europarltv.europa.eu/sk/player.aspx?pid=35cf564d-58c8-4b49-9531-a33000e22be2
http://europarltv.europa.eu/sk/player.aspx?pid=35cf564d-58c8-4b49-9531-a33000e22be2
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sk.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_sk.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-presidents/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-presidents/index_sk.htm
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