
Starý otec rozpráva o časoch pred vznikom 
Európskej únie

1.

Skoro dvadsať rokov od ukončenia I. svetovej vojny vypukla II.
svetová vojna. Ľudia vtedy povedali, že sa to nemôže stáť znova.

Nemecko a Francúzsko, krajiny, ktoré bojovali proti sebe, prišli k
rozhodnutiu, že nepriateľstvo musí navždy skončiť. Lídri oboch
krajín sa držali tejto myšlienky.

Ak je produkcia uhlia a ocele pod
medzinárodným dohľadom, jednotlivé
štáty nemôžu vytvoriť veľké zásoby
zbraní.

Vedeli ste, že Montánna únia je neoficiálny názov pre 
Európske spoločenstvo uhlia a ocele? Zakladajúcimi 
štátmi ESUO sú: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, 
Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Organizácia 

fungovala v rokoch 1952 až 2002.

Pojmom Schumanova deklarácia sa označuje prejav francúzskeho
ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z 9. mája 1950, v
ktorom navrhol vytvoriť Európske spoločenstvo uhlia a ocele,
ktorého členovia by spoločne riadili produkciu týchto komodít.

V roku 1951 vybudovali prvú nadnárodnú európsku
organizáciu – Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Cieľom
bolo vytvoriť spoločný trh pre uhlie.

Cieľ:
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Šesť členov Montánnej únii posilnili 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 prostredie a zavedenie 

spoločnej dopravnej politiky.
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva

atómovej energie bola spolu so Zmluvu o 
založení EHS podpísaná 25. marca 1957 v Ríme.

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

ukončilo rozdelenie Európy na dve časti.

základy pre stredné školy

Zisti, ktoré európske krajiny
tvorili EFTU!

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).
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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


Zaujímavosti: Veľká Británia, váhavý Európan

Napriek skutočnosti, že Británia iniciovala vytvorenie EFTY, ktorá
bola konkurenčná organizácia EHS, v roku 1961 požiadala o vstup do
EHS. Rokovanie trvalo dlhšie ako jeden rok, ale nepodaril sa pokus o
vstup do EHS. Francúzi sa obávali silnejúcej moci Britov a francúzsky
prezident de Gaulle odmietol členstvo Britom.
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1952/58 1973 1981 1986 1995 2004 2013

Taliansko
Francúzsko, Nemecko, 
Belgicko, Holandsko, 

Luxembursko

Dánsko
Írsko

Spojené Kráľovstvo

Grécko Španielsko
Portugalsko

Rakúsko
Fínsko

Švajčiarsko

V roku 1990 došlo k 
zjednoteniu Nemecka. 
Tým pádom sa územie
bývalého NDR a jeho

obyvateľstvo stali
členom EÚ.

Cyprus, Česko,
Estónsko, Poľsko, 

Lotyšsko,
Litva, Maďarsko, 
Malta, Slovensko, 

Slovinsko

Chorvátsko

Vedeli ste, že Európska únia má už toľko 
členov? Koľko presne?

2007

Bulharsko
Rumunsko
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Prečo je dobré EÚ?

Politické Ekonomické

Lacné letenky

Voľný 

pohyb v 

rámci EÚ

Schengenská 

zmluva

Zdravšie 

životné 

prostredie

Spotrebiteľské 

práva

základy pre základné školy

Slovenské poľnohospodárstvo

Veda a výskum

Vedeli ste,  že v rámci Erasmu  
do roku 2012, za 25 rokov
fungovania, vycestovalo viac 
ako 2,7 miliónov študentov.

Zahraničný štúdium, brigády

Odstránenie obchodných prekážok

Slabšie podnikateľské subjekty sú ohrozené dovozom lacnejších

výrobkov zo zahraničia

Migrácia za prácou, odchod odborníkov do zahraničia

Rýchlejšie zvyšovanie cien

Firmy budú viac investovať do rozvoja a nebudú zvyšovať mzdy

Euro fondy (čerpanie dotácií na rôzne 

projekty)

Vytvorenie nových pracovných miest

Príchod zahraničných investorov

Klikni na obrázku!

SR vstúpilo do EÚ 1.5.2004
.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=mQt-xpNtsJM
https://www.youtube.com/watch?v=mQt-xpNtsJM
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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:

Európska rada

Rada Európskej únie

Európska komisia

Európsky parlament

Súdny dvor EÚ

Klikni!

Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie

Priamo volený orgán EÚ s legislatívnou, kontrolnou a rozpočtovou 
zodpovednosťou.

podporuje všeobecné záujmy EÚ prostredníctvom navrhovania a 
presadzovania právnych predpisov.

Zastupuje hlas vlády krajín EÚ, prijíma právne predpisy a koordinuje 
politiky Únie.

Zabezpečuje rovnaký výklad a uplatňovanie právnych 
predpisov.

Donald Tusk

?
Klikni!

Zistite, aké je motto EÚ. Vypočujte si melódiu
symbolizujúcu EÚ. Pochádza z 9. symfónie d mol,
ktorú v roku 1823 skomponoval Ludwig van
Beethoven ako hudobný podklad pre verše
Schillerovej „Ódy na radosť“ (Ode "An die
Freude")!

Viete, že hviezdy symbolizujú ideál 
jednoty, solidarity a harmónie medzi 

ľuďmi v Európe?
Ich počet nesúvisí s počtom členských 

štátov, kruh však vyjadruje ich jednotu.

Európsku vlajku tvorí 12 zlatých hviezd na 
modrom pozadí. Vlajka sa objavuje na pozadí

eurobankoviek a hviezdy na minciach.

9. máj – Deň Európy

Ktorý inštitút vedie 
Donald Tusk?

Inštitucionálny 
trojuholník:

PREZIDENT

https://www.youtube.com/watch?v=APqIcseL_B8
https://www.youtube.com/watch?v=APqIcseL_B8
https://www.youtube.com/watch?v=dZVwI5BiZQM
https://www.youtube.com/watch?v=dZVwI5BiZQM


7.základy pre stredné školy

Do akej miery sa môže 

rozširovať Európska únia?

Vnútroštátna a celosvetová migrácia

Ako riadiť sociálne a hospodárske konflikty?

Ďalšie možnosti 

vzdelávania v 

EÚ

Trendy na pracovnom 
trhu v EU.

Cieľom Európskej rady je dobehnúť USA označenú ako

ekonomicky silnú krajinu.

Pre hospodársky rast je nutné dobyť nové trhy. Priniesť
do krajiny nové investičné možnosti a vytvárať nové

pracovné miesta.

Je možné integráciu rozšíriť?

Najvyšším stupňom integračného procesu je politická

únia.

Jej podstatou je zlúčiť rozhodovacie procesy do

niekoľkých spoločných orgánov, aby legislatíva mohla

byť prijímaná čo najefektívnejšie a takmer vo

všetkých oblastiach. Internet a digitálne technológie pretvárajú náš svet. Existujúce online bariéry však
občanom bránia v prístupe k tovaru a službám, internetové spoločnosti a začínajúce
podniky majú obmedzenú pôsobnosť a podniky a vlády nemôžu plne využívať digitálne
nástroje. Preto je nevyhnutné pripraviť jednotný trh EÚ na digitálny vek – zrušením
regulačných bariér a prechodom z 28 vnútroštátnych trhov na jediný trh. Ročne by to
nášmu hospodárstvu mohlo priniesť 415 miliárd eur a stovky tisíc nových pracovných
miest.
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Súvisiace linky:
Zakladatelia EU

Všetko čo 

potrebujete vedieť o 

členstve Slovenska v 
EU. 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 

kritériach 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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