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Motív mosta znázorňuje komunikáciu 
medzi Európanmi a ľuďmi z iných krajín 

sveta.

Brána alebo okno symbolizuje 
otvorenosť Európy a jej 
ochotu spolupracovať. 

Znak EURA:

Je oficiálnym platidlom v 19 
krajinách

Prečo je euro dobré pre 
úniu?

Menové riziko v rámci štátov 
eurozóny  mizne.

Zjednodušuje obchodovanie v 
rámci  kontinentu aj mimo neho 

Zvyšuje ochotu cestovať a 
mobilitu obyvateľstva.

Trhy jednotlivých krajín robí 
konkurencieschopnejšími.

Vieš, aké platidlo používali pred 
zavedením eura Nemci, Francúzi a 

Španieli? 

Klikni!

https://sk.wikipedia.org/wiki/Euro
https://sk.wikipedia.org/wiki/Euro
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1989 - PÁD „ŽELEZNEJ OPONY”

Vzniklo opozičné hnutie s názvom Občianske Fórum. Situáciu riešila KSČS personálnymi zmenami v strane. V decembri už bolo jasné,
že dané zmeny neboli dostačujúce a vznikla nová vláda, v ktorej dostala rolu aj opozícia. Koncom mesiaca už vládla opozícia. V. Havel
sa stal prezidentom a v júni 1990 v demokratických voľbách zvíťazila jednotná opozícia. “Nežná revolúcia" sa skončila a aj v
Československu začalo obdobie demokracie.

Politická metafora 
rozdelenia Európy počas 

studenej vojny

SVET SA OTVÁRA!

Klikni!

https://www.youtube.com/watch?v=1NmRSleIM00
https://www.youtube.com/watch?v=1NmRSleIM00
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Peter by chcel 
pracovať v zahraničí. 

Zatiaľ nevie ako 
začať. Má ostať, 

alebo ísť?

RAKÚSKO
(priemerná mzda)

2320 €
RAKÚSKO

(minimálna mzda)

1450 €

VEĽKÁ BRITÁNIA
(preimerná mzda)

2600 €
VEĽKÁ BRITÁNIA
(minimálna mzda)

1254 €

NEMECKO
(priemerná mzda)

2950 €
NEMECKO (nie je 
centrálne určená 
minimálna mzda)

ÚČTY TREBA PLATIŤ AJ V ZAHRANIČÍ!

MHD (mesačné predplatné):

Londýn: asi 100 - 140 libier /mesačne

Viedeň: asi 120 - 145 eur /mesačne

Berlín: asi 160 - 190 eur /mesačne

Ubytovanie (nájomné):

Londýn: asi 400 - 900 libier /mesačne

Viedeň: asi 300 - 500 eur /mesačne

Berlín: asi 600 - 1000 eur /mesačne

Potraviny?

Režijné náklady (voda, plyn, 
elektrina, atď.)?

Vedel/a si, že najviac Slovákov pracujúcich v zahraničí  robí na stavbách, v 
továrňach a v zdravotníctve? Táto skutočnosť vyplýva zo správy štatistického 

úradu, ktorá bola vydaná v roku 2014. 

Zdroj: https://kulfoldimunka.co

Služby 
(odievanie sa, kaderník, 

reštaurácia, zubár, zábava 
atď.)?

Klikni!

Viac ako 14 % slovenskej mládeže 
študuje v zahraničí – v rámci EU je 
to tretia priečka hneď za Cyprom a 

Luxemburskom. (Eurostat, 2015)

https://kulfoldimunka.co/
http://kulfoldimunka.co/2013/03/27/mennyit-kereshetsz-kulfoldon-ime-a-nagy-berlista/
https://www.youtube.com/watch?v=2dS8qjJ4lQ0
https://www.youtube.com/watch?v=2dS8qjJ4lQ0
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Voľný pohyb
tovaru

Voľný pohyb
osôb

Voľný pohyb
služieb

Voľný pohyb
kapitálu

Je nevyhnutné zabezpečiť rovnaké podmienky pre
podnikateľov všetkých členských štátov na obchodnom trhu
iného členského štátu.

Jednotlivci ako aj podnikatelia môžu voľne
hýbať so svojim kapitálom.

Čo je to 
kapitál?

V každom štáte EU sa s poskytovateľom služieb,
bez výnimky, zaobchádza ako s miestnimi
poskytovateľmi služieb.

Všetci občania EU môžu voľne prekračovať hranice a kdekoľvek
sa usasdiť, dokonca aj natrvalo. Majú právo využívať služby
sociálneho systému a možnosť pracovať v danej krajine. Je
zakázané robiť mzdové rozdiely medzi zamestnancami z rôznych
krajín na základe ich národnosti. To isté platí aj pre podmienky
práce.

Veľká časť
aktívnych

občanom únie
je zamestnaná

v službách. 
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Založenie podniku a podpora zo strany EU

Hospodárske základy pre žiakov ZŠ

živnostník

spoločnosti

alebo vo forme

Klikni!

Slovenské projekty–
Rozvoj slovenského hospodárstva

Starý most

75% rozvojových projektov realizovaných na Slovensku sa 

uskutočnilo vďaka podpore z EU. 2,9% národného bohhatstva tvoria 

európske investície.

DiaľniceUniverzitné 

vedecké parky
Štúrova ulica 

https://www.youtube.com/watch?v=WgR4N5zza8A
https://www.youtube.com/watch?v=WgR4N5zza8A
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Za spoločnú menu Európy je 
zodpovedná centrálna banka. Jej 

najdôležitejšou úlohou je udržanie 
kúpnej  sily a zabezpečenie 
stability cien v eurozóne. 

Hospodárske základy pre žiakov ZŠ

Zachovanie stability meny

Spolupráca medzi členskými štátmi

Vydávanie bankoviek

O stabilite meny sa bavíme vtedy, ak 
sa časom hodnota našich peňazí 

nezníži. Toto je dôležité ak si napríklad 
chceme na niečo odložiť a až neskôr 

to kúpiť. 

Zisti kto je členom eurozóny!

Kríza eura začala na jar 2010, kedy sa medzi investormi objavili
pochybnosti o udržateľnosti gréckych verejných financií. Z
dôvodu vysokého štátneho dlhu bol štátny bankrot v dohľadnej
vzdialenosti. Tejto situácii sa Gréci mohli vyhnúť len vďaka
záchrannému balíčku, ktorý bol zostavený ostatnými členskými
štátmi.Vieš, že Európska Centrálna Banka sídli v 

Nemecku? Najvyšším rozhodovacím 
orgánom je Rada guvernérov.

Na Slovensku bola koruna vymenená za euro

Slovensko sa stalo druhým štátom z
bývalých socialistických krajín, ktoré zaviedlo euro.
Prvé bolo Slovinsko.

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9ZzsveoxA
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Linky týkajúce sa témy:
Euromince a bankovky

Príbeh jednotnej 

meny Európy

Pozri si videá, čítaj a nauč 
sa ešte viac o

Európskej Únii!

Centrálna Banka 

eurozóny

Pozri sa, kto je členom eurozóny!

Zaujíma ťa aké projekty sa 

zrealizovali vďaka podpore 

EU? 

Kríza Eura v 5 

minutách

Klikni!

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.sk.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.sk.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_sk.htm
https://www.youtube.com/watch?v=VOffWozT4jA
https://www.youtube.com/watch?v=VOffWozT4jA
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2033
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2033
http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/
http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/
http://www.mfor.hu/cikkek/Az_eurovalsag_ot_percben.html
http://www.mfor.hu/cikkek/Az_eurovalsag_ot_percben.html
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Klikni!

Život a podnikanie 

v EU

RVHPEHP

Pozri si na čo sa 

míňajú peniaze z 

únie na Slovensku!

Stratégia Európa 

2020 v skratke 

Podaj žiadosť a študuj v EU!

Európske výdavky

Koľko míňa EU na rozvoj?

https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pske_spolo%C4%8Denstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pske_spolo%C4%8Denstvo
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_hu.html
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_hu.html
http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm
http://europa.eu/eu-life/index_sk.htm
http://europa.eu/eu-life/index_sk.htm
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://www.erasmusplus.sk/
http://www.erasmusplus.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=139QeF_D6rI
https://www.youtube.com/watch?v=139QeF_D6rI
http://europa.eu/pol/dev/index_sk.htm
http://europa.eu/pol/dev/index_sk.htm
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