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Zastúpenie Európskej komisie 
v Slovenskej republike (ZEK)
ZEK reprezentuje Európsku komisiu v ãlenskom ‰táte EÚ. Jeho hlavnou úlohou je zabezpeãiÈ
tok informácií medzi Komisiou, médiami a slovenskou verejnosÈou a zároveÀ sprostredkovaÈ
informácie zo Slovenska Komisii v Bruseli.

ZEK organizuje náv‰tevy predstaviteºov Európskej komisie, konferencie, semináre, zabezpeãuje
servis pre celoslovenské aj regionálne médiá, vydáva publikácie a spravuje sieÈ informaãn˘ch
centier Europe Direct  po celom Slovensku (pozri mapku). Pri svojej ãinnosti ZEK ãasto
spolupracuje s Informaãnou kanceláriou Európskeho parlamentu a s Úradom vlády SR.

Vedúci ZEK spolu s ostatn˘m personálom vysvetºuje politiky EÚ, sprostredkúva stanoviská
Komisie a prispieva k tomu, aby diskusia o Európe na Slovensku bola vedená na základe
korektn˘ch a faktick˘ch informácií. Jedn˘m z konkrétnych príspevkov v tomto smere je aj
nové Európske informaãné centrum v Bratislave.

Európske informaãné centrum:
DÀa 13. októbra 2006 otvorilo svoje brány ‰irokej verejnosti Európske informaãné centrum (EIC),
ktoré vo svojom sídle, v Dome EÚ, Palisády 29 v Bratislave, zriadili Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku a Informaãná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

V EIC:
- Nájdete aktuálne informaãné dokumenty o Európskej únii, jej in‰titúciách, legislatíve,

programoch, ‰túdiu, práci a podnikaní v Európskej únii;
- MôÏete individuálne vyhºadávat informácie o Európskej únii pomocou internetu;
- Odpovieme na Va‰e otázky a sprostredkujeme kontakt s odborníkmi pri otázkach, ktoré 

si budú vyÏadovat podrobnej‰ie vysvetlenie;
- Ponúkame sledovanie tlaãov˘ch konferencií k aktuálnym európskym témam, prenosy 

zo zasadaní Európskeho parlamentu a reportáÏe z diania vo svete;
- Organizujeme prezentácie na témy Európskej únie pre ‰kolské publikum.

Te‰íme sa na Va‰u náv‰tevu poãas t˘chto otváracích hodín:
Pondelok - ·tvrtok: 9.00 - 17.00
Piatok: 9.00 - 16.00
(EIC sa nachádza v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie)

Zastúpenie Európskej komisie 
v Slovenskej republike
Palisády 29, 811 06  Bratislava
Tel.: 02/54 43 17 18
Fax: 02/54 43 29 72
Email: recepcia@europa.sk

Îilina

Banská 
Bystrica

Zvolen

Trenãín

Nitra

Komárno

Senica
Rimavská

Sobota

Poprad
Bardejov

Ko‰ice
Trebi‰ov

SúÈaÏ pre kreatívnych profesorov
PrestíÏna súÈaÏ Cena Slovak Telekom priniesla ‰tudentom atraktívnej‰ie vyuãovacie
hodiny a motivujúce odmeny profesorom, ktorí vynikajú svojím modern˘m spôsobom
vyuãovania. Neváhajte, zapojte svojich vyuãujúcich do ìal‰ieho roãníka tejto súÈaÏe!

Po prv˘krát bola súÈaÏ vyhlásená v apríli 2006, kedy zá‰titu nad Àou prevzalo Ministerstvo
‰kolstva SR. „Cieºom Ministerstva ‰kolstva SR je intenzívne podporovaÈ rozvoj slovensk˘ch
‰kôl tak, aby dokázali konkurovaÈ ostatn˘m ‰kolám v Európe. PouÏívanie poãítaãov,
internetu a ìal‰ích modern˘ch technológií k nim nevyhnutne patrí. Chceme motivovaÈ aj
na‰ich pedagógov, aby spoznali v˘hody ich pouÏívania, dokázali pripraviÈ Ïiakom
atraktívne hodiny a neustále pracovali aj na svojom ìal‰om vzdelávaní,” uviedla Bibiana
Obrimãáková, ‰tátna tajomníãka Ministerstva ‰kolstva SR.

Takmer 5 mesiacov mali uãitelia v‰etk˘ch základn˘ch, stredn˘ch a ‰peciálnych ‰kôl
moÏnosÈ posielaÈ do súÈaÏe práce, v ktor˘ch opisujú svoje skúsenosti s pouÏívaním
informaãno-komunikaãn˘ch prostriedkov na vyuãovacích hodinách. ÚroveÀ v‰etk˘ch
prihlásen˘ch prác posudzovala odborná komisia, na základe ‰tyroch kritérií – originalita,
metodick˘ prínos, aktuálnosÈ a atraktívnosÈ pre Ïiakov. Najviac prác súÈaÏilo v kategórii
Základné ‰koly, priãom absolútnym víÈazom v tejto kategórii sa stal mlad˘ uãiteº Mgr.
Peter Pallo zo ZÂ R. Dilonga z Trstenej. Jeho práca priná‰a nápady a rie‰enia ako zaujaÈ 
a urobiÈ pútavou aj tú najnudnej‰iu vyuãovaciu hodinu prostredníctvom vyuÏitia
informaãn˘ch technológií. Najúspe‰nej‰ím autorom v kategórii Stredné ‰koly bol PaedDr.
Jozef BeÀu‰ka z Gymnázia V. Paulínyho-Tótha z Martina, ktor˘ porotu zaujal vyuÏívaním
videozáznamov fyzikálnych experimentov na svojich hodinách fyziky. V kategórii
·peciálne ‰koly bola v roku 2006 najúspe‰nej‰ou autorkou Mgr. Jarmila Strechová zo
·peciálnej Z· v Drietome, ktorá vo svojej práci opisovala svoje metódy v˘uãby pre Ïiakov
s dysleksiou a dysgrafiou. Odborná komisia sa rozhodla udeliÈ v kaÏdej kategórii i tri
ãestné uznania. 

V‰etky prihlásené práce do súÈaÏe Cena Slovak Telekom sú súãasÈou virtuálnej kniÏnice 
na www.cenast.sk, kde sa môÏu v‰etci uãitelia in‰pirovaÈ, a motivovaÈ tak seba i svojich Ïiakov. 

Milí ‰tudenti, uÏ teraz sa te‰íme na ìal‰í roãník tejto úspe‰nej súÈaÏe, ktor˘ zaiste i vám
prinesie ìal‰ie kreatívne vyuÏitia info-komunikaãn˘ch prostriedkov vo va‰om vyuãovaní,
preto neváhajte a oslovte svojich profesorov.

Vá‰ Slovak Telekom
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II..  KKaappiittoollyy  pprree  ‰‰ttuuddeennttoovv

V‰etko sa zaãína od nadpisu. Na‰a ‰kola je v Európe. Je v Európskej únii. Aj my v‰etci -
Ïiaci, ‰tudenti, uãitelia - sme v Únii. âasto si to ani neuvedomujeme. Rozprávame sa 
o Únii ako o objekte, ktor˘ je kdesi mimo nás. „Brusel od nás chce...“ A nedo‰lo nám, Ïe
Brusel, to sme aj my.

Preto treba braÈ váÏne aj druhú polovicu nadpisu; je naozaj Európa aj v na‰ej ‰kole? Nie
je integrácia a v‰etko, ão s t˘m súvisí, iba súãasÈ uãiva, ktoré nás aÏ tak veºmi nebaví?
RozprávaÈ sa o Únii znamená rozprávaÈ sa o nás, o na‰ej budúcnosti, o na‰ich záujmoch,
o na‰ej práci. Je to podobné ako rozprávaÈ sa o Slovensku. PretoÏe v‰etci z nás sú
obãanmi Slovenska. A obãanmi Európskej únie.

I. Kapitoly pre ‰tudentov
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1. ÚVOD: PREâO PRÁVE DNES?

Túto kniÏku dostávate do rúk v marci 2007. A je to slávnostná chvíºa. Preão? 25. marca
si pripomíname 50. v˘roãie „Rímskych zmlúv“. Vtedy, v roku 1957, slová „Európska únia“,
ãi dokonca „zjednotenie celej Európy“ nikto ani nevyslovil. V skutoãnosti sa v Ríme stretli
ministri zahraniãia ‰iestich ‰tátov a podpísali Zmluvu o Európskom spoloãenstve pre
atómovú energiu (poznáme ju aj ako Euratom) a Zmluvu o Európskom hospodárskom
spoloãenstve (EHS). Obe zmluvy zaãali platiÈ od 1. januára 1958. Ktoré ‰táty sa stretli na
zaãiatku zjednocovania Európy, viete z dejín: Francúzsko a Nemecko (spojenectvo
t˘chto dvoch sa zaãalo hneì po druhej svetovej vojne), Taliansko a Benelux (to je
skratka pre Belgicko, Holandsko a Luxembursko, ktoré vtedy uÏ veºmi intenzívne
spolupracovali). 

âo bolo také dôleÏité na dohode o atómovej energii a hospodárskom spoloãenstve, Ïe
si to pripomíname ako zaãiatok integrácie?

Úpln˘ zaãiatok to, samozrejme, nebol. O tom sa doãítate v ìal‰ích kapitolách. Ale bolo
to veºmi dôleÏité rozhodnutie, vìaka ktorému sa potom odohralo nesmierne veºa
udalostí, ktoré nás priviedli pod spoloãnú európsku strechu. 

Narodeninová torta je naozaj veºká a budeme sa z nej te‰iÈ po cel˘ rok:

Hneì 1. januára 2007 oslávili vstup do Európskej únie dva nové ‰táty: Bulharsko 
a Rumunsko. TakÏe nás je okolo stola uÏ 27! V ten ist˘ deÀ v Slovinsku namiesto
doteraj‰ích toliarov zaãalo platiÈ euro. Nov˘m jazykom Únie sa stala bulharãina,
rumunãina, ale aj írãina (doteraz Íri pouÏívali v Únii angliãtinu). A okrem latinky a gréckej
abecedy pribudla aj cyrilika (pí‰u Àou Bulhari). Cel˘ rok 2007 je rokom rovnosti
príleÏitostí a nediskriminácie.

KaÏd˘ rok oslavujeme Európsky t˘ÏdeÀ, jeho ÈaÏiskom je 9. máj - DeÀ Európy. Tento rok
je mimoriadne slávnostn˘.

Táto kniÏka má byÈ jednou zo svieãok na slávnostnej torte. Chce pridaÈ trocha svetla
do zloÏitého labyrintu európskej integrácie. Aby ste sa v Àom pohybovali ºahko 
a najmä radi.

EE‰‰ttee  jjeeddeenn  úúvvoodd
Mnohé z toho, ão nájdete v tejto kniÏke, nadväzuje na to, ão ste sa uãili alebo sa budete
uãiÈ na hodinách dejepisu, zemepisu a náuky o spoloãnosti. Alebo ukazuje nové
súvislosti. PretoÏe Európska únia je súãasÈou na‰ich dejín, nadväzuje na minulosÈ, existuje
v priestore, ktor˘ je vám uÏ známy - mnoh˘m istotne aj z prázdninov˘ch ciest. Text je

Úvod: Preão práve dnes?
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rozdelen˘ do 17 kapitol, kaÏdá z nich sa skladá z krátkych kapitoliek. Ak v jednej nájdete
zmienku o nieãom, ão je podrobnej‰ie v inej, odkazujeme na to, aby ste sa ºah‰ie
orientovali. Je to ako smerovka pri ceste. Pustite sa teda do putovania minulosÈou 
a prítomnosÈou Únie, ná‰ho spoloãného domova.

Úvod: Preão práve dnes?
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2. âO JE INTEGRÁCIA

Jednoducho: dávanie sa dokopy. Spájanie sa. âasto sa hovorí o európskom dome:
b˘vame v Àom v‰etci, i keì kaÏd˘ vo svojom byte. B˘vame radi v jednom dome 
s Grékmi, Nemcami, Holanìanmi? „ËaÏko povedaÈ, veì nevieme, ão sú zaã“, obávali sa
sprvu Slováci od Zemplína. Cudzích sa vÏdy boja tí, ão ich nepoznajú. AÏ sa spriatelíte,
zistíte, Ïe sú to fajn ºudia. Trocha ako my, ale aj trocha inak‰í. Veì kde nájdete dvoch
úplne rovnak˘ch?

Vyskú‰ajme si integráciu s na‰imi susedmi. PrekáÏa vám b˘vaÈ v jednom dome 
s âechmi, Maìarmi a Poliakmi? S prv˘mi i druh˘mi sme uÏ spoloãn˘ dom mali.
Maìarsko-slovenské manÏelstvo sa skonãilo rozvodom, okolo ktorého bolo aj dosÈ
zvady. Tí, ão si napokon neporozumeli, boli otcovia va‰ich star˘ch otcov. Odvtedy sa
veºa zmenilo. Teraz sme normálnymi susedmi - obãas si spolu kamarátsky posedíme,
obãas pospomíname staré hriechy. âeskoslovensk˘ dom bol pre väã‰inu jeho
obyvateºov vºúdny a samozrejm˘. Îe nám v Àom narobil neporiadok nacizmus 
a komunizmus, s t˘m sme si veºmi nevedeli poradiÈ. Dnes nachádzame veºa, ão nás
zbliÏuje.

Napokon: Nemci a Francúzi, ktorí sa v konfliktoch minulosti navzájom zabíjali, po
druhej svetovej vojne sa stali najbliÏ‰ími spojencami. Európsky dom ich zblíÏil. Tak je to
aj s ostatn˘mi, ktorí sa tam postupne usadili. Verme, Ïe to tak bude aj s nami.

Iba s t˘m domom to uÏ nie je tak, ako donedávna.

Pôvodne si ho postavili ‰iesti, ktorí si od poãiatku dobre porozumeli: spomínaní Nemci
a Francúzi, Taliani, Belgiãania, Holanìania a Luxemburãania. Keì pribúdali ìal‰í, zaãal byÈ
príli‰ tesn˘. Stavali sa nové poschodia, no ìal‰ie by uÏ základy neuniesli. 

Skúsme si to predstaviÈ takto: Európa nie je spoloãn˘ dom, ale spoloãná pestrá
záhrada, v ktorej má kaÏd˘ z nás svoj vlastn˘ príbytok. Nemci obrovsk˘ dom,
MalÈania úplne maliãk˘; v záhrade je jazierko, na Àom stará pekná vilka - Malta. Na
inom ostrovãeku Cyprus, no ten je rozdelen˘ vysok˘m plotom. KaÏd˘ si doma
gazduje po svojom, spoloãne sa starajú o záhradu a o to, ão im uºahãuje Ïivot: aby
nikto z nich nehladoval, aby nikto nemal deravú strechu nad hlavou. A v‰etci sa
dohodli na poriadku, ktor˘ chcú zachovávaÈ. Aby si navzájom ne‰kodili, aby sa im
ºah‰ie spolu gazdovalo. Spolu sa starajú aj o plot: aby im dnu neliezli zlodeji, ãi
nebodaj e‰te hor‰í. A keìÏe sú na svete aj iné záhrady, dohovárame sa, ako si
navzájom vymieÀaÈ kvety, sadenice, ako pomôcÈ biednym záhradkárom, ktor˘m
vyschla pôda a oni hladujú, ãi aj tak˘m, ktor˘m zlomyseºníci polámali konáre
ovocn˘ch stromov.

âo je integrácia
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A e‰te nieão: k susedn˘m záhradám chceme maÈ stále otvorené vrátka.

Keì sa v máji 2004 záhrada o riadny kus zväã‰ila, dostal sa do nej aj ná‰ dom. Staráme
sa, aby patril medzi najkraj‰ie. Nie je to ºahké: dlho bol veºmi zanedban˘. DosÈ práce bude
aj pre vás; dobre sa na to pripravte.

EEuurróóppaa  ==  EEuurróóppsskkaa  úúnniiaa??
Európa a Európska únia sú dva odli‰né pojmy. A súãasne aj nie sú odli‰né. UÏ po prvej
svetovej vojne sa zrodila my‰lienka o zjednotení Európy. Richard Coudenhove-Kalergi, 
o ktorom v tejto knihe e‰te bude reã, vtedy napísal: „Pan-Európa, to je celá Európa“.
Tomu, ão on naz˘val „Pan-Európa“, dnes hovoríme Európska únia. Po roku 1989, keì sa
rúcala Ïelezná opona, sme sa dohodli: kaÏd˘ európsky ‰tát má nárok staÈ sa ãlenom
Európskych spoloãenstiev. Názov Európska únia pouÏívame aÏ od roku 1993. Áno, kaÏd˘
‰tát, ktor˘ je v Európe, má právo staÈ sa ãlenom Únie. PravdaÏe, ak splní podmienky, 
o ktor˘ch sa tu tieÏ doãítate. V‰etko, ão nás vedie k cieºu zjednotiÈ v‰etky ‰táty,
naz˘vame integráciou. ZjednotiÈ neznamená, Ïe v‰etci máme byÈ rovnakí. Naopak. Tak
ako sa od seba lí‰ia v‰etci ºudia, lí‰ia sa od seba aj národy a ‰táty. Ale tak ako v‰etci ºudia
musia dodrÏiavaÈ pravidlá, aby mohli ÏiÈ spolu, musia ich dodrÏiavaÈ aj národy a ‰táty.
Na‰ím základn˘m pravidlom - povedané zjednodu‰ene - je fungujúca demokracia.
Víziou na‰ich star˘ch otcov bola zjednotená Európa, je to aj na‰a vízia. Star‰í slovník
slovenského jazyka oznaãoval vizionárov ako „blúznivcov“, „rojkov“. Ale my vieme, Ïe
bez vízie sa neuskutoãní nijaká veºká my‰lienka. A preto: ak hovoríme o budúcnosti
Európskej únie, máme na mysli aj budúcnosÈ Európy. Ak sa zaoberáme integráciou, sú si
tieto dva pojmy veºmi blízke.

AAccqquuiiss  ccoommmmuunnaauuttaaiirree
Tento francúzsky v˘raz sa doslovne preloÏiÈ nedá. NepreloÏili ho dokonca ani do
angliãtiny. A to uÏ je ão povedaÈ. Vyslovuje sa „aki komunotér“. T˘m prv˘m slovom
Francúzi oznaãujú to, ão je nadobudnuté, získané, „maÈ to“, znamená maÈ
vedomosti, skúsenosti. Druhé slovo znamená „spoloãn˘“ v zmysle „ão sa t˘ka
spoloãenstva“.

Poãas zjednocovania Európy (presnej‰ie: jej ãasti) vzniklo mnoho spoloãn˘ch
my‰lienok, spoloãn˘ch projektov, spoloãn˘ch dohovorov, dohôd, právnych noriem 
a predpisov. To v‰etko spolu je acquis communautaire. Ak˘si my‰lienkov˘ majetok
spoloãenstva. Zjednodu‰ene sa zvykne tento v˘raz pouÏívaÈ pre súhrn spoloãného
práva, dokumentov, ktoré prijali ãlenské ‰táty ako spoloãné rozhodnutia, spoloãné
normy.

Keì sme sa usilovali vstúpiÈ do Únie, museli sme v‰etky tie spoloãné poznatky a dohody
prijaÈ aj my.
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Zrejme najÈaÏ‰ie zo v‰etkého je pre na‰ich obãanov (ale aj politikov) pochopiÈ acquis
communautaire, spoznaÈ, ak˘ je to tmel, ktor˘ celú my‰lienku drÏí pokope. To v‰ak nemoÏno
nájsÈ ani v slovníku, ani v zbierkach zákonov. Je to azda spôsob spolunaÏívania Európanov...

KKooddaannsskkéé  kkrriittéérriiáá
V júni 1993, teda necelého pol roka po vzniku Slovenskej republiky a celé dva roky
predt˘m, neÏ sme podali ÏiadosÈ o ãlenstvo v Únii, sa stretla Európska rada (teda
predstavitelia vtedaj‰ích 12 ãlensk˘ch ‰tátov Únie) v hlavnom meste Dánska Kodani.
Dohodli sa na podmienkach (kritériách), ktoré musí splniÈ kaÏd˘ ‰tát Ïiadajúci
o ãlenstvo. Tomuto dokumentu hovoríme Kodanské kritériá. T˘kali sa politiky,
ekonomiky a spoloãnej budúcnosti.
Zjednodu‰ene zneli takto:

1. Záujemca o ãlenstvo v Únii sa musí postaraÈ, aby jeho ‰tát mal stabilné in‰titúcie,
ktoré zaruãia, Ïe ‰tát bude demokratick˘ a právny, Ïe sa budú dodrÏiavaÈ ºudské
práva a bude zaruãená ochrana národnostn˘ch men‰ín.

2. V ‰táte, ktor˘ sa uchádza o ãlenstvo, bude fungujúca trhová ekonomika, ktorá bude
dosÈ silná, aby obstála v konkurencii na vnútornom trhu Únie.

3. ·tát bude schopn˘ prevziaÈ v‰etky záväzky súvisiace s ãlenstvom a bude môcÈ aj 
v budúcnosti dodrÏiavaÈ v‰etky dohovory t˘kajúce sa politickej, ekonomickej 
a menovej únie.

Znie to síce v‰eobecne, ale odborníci skúmajú veºmi podrobne, ãi ‰tát, ktor˘ chce byÈ
ãlenom, naozaj splnil v‰etky podmienky.

Dva malé príklady: V roku 1997 Európska komisia oznámila Slovensku, Ïe nemá stabilné
in‰titúcie, ktoré zaruãia, Ïe ‰tát bude demokratick˘ a právny. Vytkli nám napríklad, Ïe
politické strany, ktoré sú v opozícii, nemajú v parlamente v‰etky práva, ktoré im patria.
Boli to veºmi konkrétne v˘ãitky. Kvôli nim v decembri 1997 rozhodli predstavitelia Únie
nezaãaÈ prístupové rokovania so Slovenskom, hoci sa v nasledujúcom roku zaãali so
‰iestimi in˘mi ‰tátmi (bola medzi nimi aj âeská republika, Poºsko a Maìarsko).

V septembri 1998 boli na Slovensku parlamentné voºby. Nov˘ parlament splnil v‰etky
podmienky. Vznikli zákony, ktoré boli potrebné, aby demokracia u nás fungovala. Ale na
rokovania nás stále e‰te nepozvali. Vtedaj‰í európsky komisár pre vzÈahy s krajinami
strednej a v˘chodnej Európy Hans van den Broek povedal: „Nestaãí, Ïe máte dobré
zákony. Musíme sa presvedãiÈ, Ïe ich aj dodrÏiavate.“ 

Toto je nesmierne dôleÏitá veta. MôÏeme ju pouÏiÈ v mnoÏstve súvislostí. Napríklad:
Nestaãí, ak je najvy‰‰ia povolená r˘chlosÈ pre jazdu autom cez obec 50 kilometrov za
hodinu. Treba splniÈ e‰te päÈ ìal‰ích podmienok: 1. Vodiãi uznávajú, Ïe to je predpis,
ktor˘ treba dodrÏiavaÈ, aby sme neohrozili chodcov. 2. Polícia ãasto kontroluje, ãi sa
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tento predpis dodrÏiava. 3. Zákon umoÏÀuje pokutovaÈ t˘ch, ktorí ho nedodrÏiavajú. 
4. ·tát funguje tak, Ïe nie je moÏné podplatiÈ policajta, Ïe policajt nemôÏe niekomu
pokutu odpustiÈ a inému ju zv˘‰iÈ. 5. Ak niekto spôsobí váÏnu nehodu, súd ho ão najskôr
potrestá a ten, kto utrpel ‰kodu, dostane spravodlivú náhradu. Len ak toto v‰etko
funguje, moÏno povedaÈ, Ïe máme stabilné ústavné in‰titúcie, ktoré zaruãia, Ïe ‰tát bude
demokratick˘ a právny.

Únia mala v˘hrady aj voãi tomu, Ïe vláda uberá národnostn˘m men‰inám na Slovensku
niektoré práva, ktoré tu uÏ mali. Po voºbách 1998 vláda SR odpovedala: To sme napravili,
strana maìarskej men‰iny je vo vláde. Van den Broek odpovedal „Nestaãí, Ïe sú vo
vláde, treba, aby svoje práva mali v‰etci obãania v kaÏdej dedine.“ Dodajme: Strana
maìarskej koalície (SMK) je taká istá politická strana ako kaÏdá iná. âi je vo vláde, alebo
v opozícii, to nie je meradlom men‰inovej politiky ‰tátu. Men‰inová politika sa t˘ka
jazyka, kultúry, ‰kolstva...

O schopnosti konkurovaÈ sa doãítate v inej kapitole. Tu si len pripomeÀme, ão je
najdôleÏitej‰ie: ak sa dostanú na slobodn˘ trh ‰táty, ktoré nie sú na to pripravené, môÏe
ich hospodárstvo úplne stroskotaÈ. TakÏe toto kodanské kritérium chráni najmä menej
vyspelé ‰táty.

Príklad z ná‰ho mesta: na trhu si otvoril predajÀu veºk˘ európsky obchodník, ktor˘ tam
predáva krásne ãervené jablká; veºmi lacno, pretoÏe má toºko jabloní, Ïe môÏe predávaÈ
za nízke ceny a aj tak veºa zarobí. Vedºa neho na stolíku predáva svoje malé jabæãka
dedko zo susednej dediny. Má na záhrade pár stromov, ak z nich chce vyÏiÈ, musí ovocie
predávaÈ dvakrát drah‰ie neÏ veºk˘ obchodník. Viete, ak˘ je v˘sledok? KaÏd˘ kupuje
krásne veºké lacné jablká, dedko nepredá niã. Tak je to aj so ‰tátmi. K˘m sme boli e‰te
hospodársky príli‰ slabí, nemohli sme ísÈ na veºk˘ európsky trh. A teda ani do Únie. 
Aj teraz s t˘m e‰te máme problémy, ale tie nás nútia, aby sme boli usilovnej‰í 
a vynaliezavej‰í. A to sa nám darí.

ÚÚLLOOHHAA:: NAPÍ·TE NIEKOªKO PRÍKLADOV NA SÚLAD PRAVIDLA (PREDPISU)
ZÁKONA S JEHO DODRÎIAVANÍM. DISKUTUJTE O TOM V TRIEDE. AKÚ
SKÚSENOSË S T¯M MAJÚ VA·I RODIâIA?

TTrriiddssaaÈÈ  kkaappiittooll  aa  jjeeddnnaa  kk  ttoommuu
V rokoch 1998 aÏ 2003 existovala vo vláde SR neobvyklá funkcia: hlavn˘ vyjednávaã pre
rokovania o vstupe SR do Európskej únie. Bol ním Ján Figeº. Jednou z jeho
najdôleÏitej‰ích úloh bolo vyjednávaÈ s Európskou úniou o podmienkach ná‰ho vstupu.
Bolo potrebné najmä zosúladiÈ na‰e právo s právom Únie. Rokovania boli rozdelené do
31 „negociaãn˘ch kapitol“. 
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Niektorí ºudia „uzatváranie kapitol“, teda podpísanie dohody o obojstrann˘ch
povinnostiach, chápali ako preteky: „Slovensko uÏ má uzatvorenú o jednu kapitolu viac
neÏ âesko! Hurá!“ Nebolo to tak. Hlavn˘ vyjednávaã mal pre kaÏdú kapitolu skupiny
odborníkov, dôleÏité bolo vyjednaÈ také znenie dohody, ktoré bolo v˘hodné nielen pre
Úniu, ale aj pre Slovensko. Témy jednotliv˘ch kapitol súviseli s témami acquis
communautaire. Nebola to len niekoºkoroãná práca pre zopár odborníkov; stalo sa azda
po prv˘ raz v dejinách vôbec, Ïe politické spojenie malej krajiny s veºk˘m a siln˘m
susedom bolo viazané na trpezlivé, vecné rokovanie o podmienkach, ktoré sú v˘hodné
pre obe strany.

SpomeÀme aspoÀ niektoré kapitoly: ·tyri z nich sa t˘kali „‰tyroch slobôd“ (o nich v tejto
kniÏke nájdete samostatnú kapitolku). Iné sa t˘kali napríklad poºnohospodárstva, daní,
energetiky, Ïivotného prostredia, hospodárskej a menovej únie, telekomunikácií, colnej
únie. Bolo ich 30, navy‰e jedna, v ktorej boli zhrnuté rozliãné technické podmienky
spolupráce. Treba pripomenúÈ, Ïe tento model nie je dan˘ „navÏdy“. Pri rokovaniach 
s in˘mi ‰tátmi môÏe byÈ stanoven˘ in˘ poãet, ale aj in˘ obsah kapitol.

Veºká ãasÈ textu sa t˘kala prechodn˘ch období. Zaviazali sme sa napríklad plniÈ veºmi
nároãné úlohy pri ochrane Ïivotného prostredia. No nemali sme dosÈ peÀazí, aby sme
tieto záväzky splnili. Hlavn˘ vyjednávaã teda „vynegocioval“ prechodné obdobie;
pravdaÏe, ak mal dosÈ presvedãiv˘ch argumentov a ak vedel zaruãiÈ, Ïe dohodu splníme.
Do ak˘ch podrobností zachádzali dohody, si ukáÏeme na jednom príklade: vyjednali sme
prechodné obdobie t˘kajúce sa skladovania benzínu na ãerpacích staniciach. Aby sme
splnili európske normy, museli by sme vybudovaÈ systém na zachytávanie v˘parov, ale aj
vymeniÈ skladovacie nádrÏe. Dohoda bola, Ïe túto podmienku nemusíme splniÈ pred
na‰ím vstupom do Únie, ale do roku 2007.

Odborníci potvrdili, Ïe slovenskí vyjednávaãi dosiahli pri rokovaniach v˘sledky, ktoré sú
uÏitoãné pre Slovensko. Pomáhajú nám najmä preklenúÈ prechodné obdobie, aby sme
mohli plynulo uskutoãniÈ potrebné reformy. Aby sme v roku 2007 ãi 2008 uÏ nemuseli
rozli‰ovaÈ medzi „star˘mi“ a „nov˘mi“ ãlenmi Únie, ktorí majú odli‰né podmienky
ãlenstva. Musíme ich, pravdaÏe, plniÈ. 

E‰te jeden príklad: V kapitole Poºnohospodárstvo sme vyjednali aj „produkãné kvóty
bieleho cukru“ (teda koºko cukru môÏeme vyprodukovaÈ pre domáci trh Únie a koºko
pre v˘voz do ‰tátov, ktoré nie sú ãlenmi EÚ). Na jeseÀ 2006 sme dostali od Únie
pokutu 152 miliónov korún za nadmerné zásoby cukru v ãase ná‰ho vstupu. Vytkli
nám to síce uÏ dávno, no dostali sme lehotu do konca marca 2006, aby sme
nadmerné zásoby odstránili. Neurobili sme to. Aj táto pokuta súvisí so súladom
pravidiel a trestov. Nie je útechou, Ïe nie sme sami: podobné pokuty dostali 
4 ìal‰ie ‰táty. 
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Prechodné obdobia, to nie je novinka zavedená poãas veºkého roz‰irovania Únie v roku
2004. Existovali uÏ pri vzniku Európskeho hospodárskeho spoloãenstva (EHS -
predchodca EÚ) v roku 1957. Vtedy bolo len 6 ãlenov, no kaÏd˘ z nich mal in˘
ekonomick˘ systém; aby sa zjednotili aspoÀ v tom najdôleÏitej‰om, tieÏ si stanovili
prechodné obdobia.

SLOVNÍâEK
- negociácia: rokovanie, vyjednávanie, pouÏívame ho najmä v súvislosti s na‰imi

prístupov˘mi rokovaniami; po latinsky negotiatio znamená obchod, obchodovanie 

LLiissaabboonnsskkáá  ssttrraattééggiiaa
Ak poãujete „trnavská stratégia“, najskôr si predstavíte futbal. „Lisabonská stratégia“
je projekt, ktor˘ Európska únia schválila v Lisabone v roku 2000. Bol to veºmi
odváÏny nápad: do roku 2010 dobehnúÈ ekonomiku Spojen˘ch ‰tátov a staÈ sa tak
jednotkou vo svete. Únia to mala dosiahnuÈ v˘razn˘m zv˘‰ením vedomostí - od
‰kolákov po ‰piãkov˘ch odborníkov. Veºmi r˘chlo sa ukázalo, Ïe tak˘to cieº nie je
reálny. Dnes sa uÏ nehovorí o „predstihnutí USA“, ani o dátumoch. O to dôraznej‰ie
Európania pripravujú programy na zvy‰ovanie vedomostí, na celoÏivotné
vzdelávanie, na „vedomostnú spoloãnosÈ“, spoloãnosÈ, zaloÏenú na vedomostiach.
Je zrejmé, Ïe ãím je ãlovek vzdelanej‰í, t˘m lep‰ie v˘kony môÏe podávaÈ. To sa t˘ka
kaÏdého z nás - kaÏdého z vás. Na Slovensku sme túto úlohu zobrali veºmi váÏne.
Stala sa napríklad najdôleÏitej‰ou úlohou podpredsedu vlády SR (od roku 2006 je to
Du‰an âaploviã), ktor˘ má na starosti okrem mnoh˘ch in˘ch povinností aj na‰e
vzÈahy s Európskou úniou.

V súvislosti s t˘m ste uÏ moÏno poãuli aj slovo Minerva. âítali ste staroveké m˘ty? 
Ak áno, viete, Ïe sa takto volala rímska bohyÀa múdrosti. Máme teda program,
ktor˘ nám pomôÏe staÈ sa múdrymi. Ten program sa volá veºmi zloÏito, ale bohyÀu
nájdete v prv˘ch písmenách: „Mobilizácia inovácií v národnej ekonomike 
a rozvojvedecko-vzdelávacích aktivít“. PreloÏme to do zrozumiteºnej reãi: urobme
v‰etko pre to, aby sme zmodernizovali na‰e hospodárstvo a aby sme sa vzdelávali
vo vedách. Je to aj vá‰ program? Ak áno, ste na dobrej ceste staÈ sa skvel˘mi 
a úspe‰n˘mi Európanmi.

SúãasÈou moderného vzdelávania je aj internet. Európska únia pripravila na roky 2004
aÏ 2006 program roz‰írenia r˘chleho internetového pripojenia do v‰etk˘ch základn˘ch
a stredn˘ch ‰kôl v Únii. Dala na to 9 miliónov eur. Na konci roka 2006 mali takéto
pripojenie uÏ dve tretiny ‰kôl (do programu zahrnuli okrem 25 ãlensk˘ch ‰tátov EÚ aj
Nórsko a Island). Na Malte, v Estónsku a ·kandinávii má r˘chly internet aÏ 90 percent
‰kôl, najmenej moÏností pracovaÈ s internetom majú v Grécku, Poºsku a Litve - len
tretina ‰kôl. Na Slovensku pribliÏne 40 percent. Pre porovnanie: v USA 95 %. K˘m 
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v Dánsku, Luxembursku a Británii sa o jeden poãítaã delia 4 - 5 Ïiaci, v Poºsku,
Portugalsku ãi Grécku takmer 20. Na Slovensku pätnásti.

„„EEuurróóppsskkaa  úússttaavvaa““??
Laeken je mestská ‰tvrÈ v Bruseli, v ktorej je svetoznáme Atómium a palác - sídlo
belgického kráºa. V Laekene bolo v decembri 2001 zasadanie predstaviteºov ãlensk˘ch
‰tátov Európskej únie, ktorí sa dohodli zvolaÈ Konvent o budúcnosti Európy. 

V júli 2003 predloÏil Konvent v˘sledok svojej ãinnosti: návrh dokumentu, ktor˘ nazval
ZZmmlluuvvaa  oo  úússttaavvee  pprree  EEuurróóppuu.. V októbri 2004 podpísali v Ríme zmluvu predstavitelia
v‰etk˘ch 25 ãlensk˘ch ‰tátov. No aby tak˘to závaÏn˘ dokument mohol byÈ platn˘,
musia ho v‰etky ãlenské ‰táty aj ratifikovaÈ. V niektor˘ch ‰tátoch to môÏe urobiÈ
parlament, v in˘ch je potrebné referendum - teda hlasovanie v‰etk˘ch obãanov, ktorí
majú volebné právo. Na Slovensku zmluvu schválila Národná rada 11. mája 2005 (zo
150 poslancov len 27 boli proti), ratifikovaÈ ju musí prezident republiky. Do konca roka
2006 zmluvu ratifikovalo 14 ‰tátov, v Nemecku a na Slovensku skonãila na ústavnom
súde: ten má posúdiÈ, ãi neporu‰uje práva obãanov. Bulharsko a Rumunsko sa 
v prístupov˘ch rokovaniach zaviazali zmluvu prijaÈ. V‰etko v poriadku? V roku 2005 
v takomto verejnom hlasovaní neschválili zmluvu vo Francúzsku a v Holandsku.
Odvtedy Európania diskutujú, ão s t˘mto veºmi dôleÏit˘m dokumentom urobiÈ, ako
ho zmeniÈ, aby bol dobr˘ pre kaÏdého. Platn˘ môÏe byÈ len vtedy, ak ho schváli
v‰etk˘ch 27 ‰tátov.

PripomeÀme si, Ïe v rokoch 1992 a 1993 ãlenské ‰táty prijali a postupne dopracovali
Maastrichtskú zmluvu, ktorá umoÏnila premenu Spoloãenstiev na Úniu. Nasledovala
Amsterdamská zmluva, ktorá bola zdokonalením Maastrichtskej a platila od roku 1999.
Aby sa Únia mohla roz‰irovaÈ, boli potrebné nové dohody. Tak v roku 2001 vznikla
Zmluva z Nice. Zmluva o ústave mala zhrnúÈ v‰etky pravidlá, ktoré umoÏnia jej
fungovanie aj v budúcnosti.

V skutoãnosti nejde o ústavu, ale o medzi‰tátnu zmluvu. Zjednodu‰en˘ a nepresn˘
názov „Európska ústava“ pom˘lil verejnosÈ, ktorá tak˘ dokument nechcela. Mnohí sa
obávali, Ïe ich ‰táty stratia suverenitu, pretoÏe ústava je dokumentom o existencii ‰tátu:
bude zrazu Európska únia ‰tátom? A ão budeme my? Mnohí rad‰ej hovorili o „ústavnej
zmluve“. Ale ani to nebolo presné. V˘sledok: v‰etky komplikácie, ktoré sa nav⁄‰ili aj pre
názov, aj pre nesúhlas s niektor˘mi ãasÈami tejto veºmi hrubej knihy, v mnohom ÈaÏko
zrozumiteºnej aj pre právnikov, sa stali prekáÏkou jej prijatia.

Dôsledkom je, Ïe viacero ustanovení, ktoré umoÏÀujú ìal‰í rozvoj Únie, vôbec
neexistuje. Politici a odborníci hºadajú v˘chodisko. VrátiÈ sa k pôvodnému textu? VybraÈ
len tie ãasti, ktoré nevyhnutne potrebujeme, tie prijaÈ a ostatné nechaÈ do budúcnosti?

âo je integrácia
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V roku 2007 je budúcnosÈ dokumentu nejasná. Nemecko a Slovensko chcú zachovaÈ
cel˘ text, prípadne s úpravami. No Francúzi nemôÏu daÈ svojim obãanom hlasovaÈ 
o tom istom dokumente, ktor˘ uÏ raz odmietli. NájsÈ rie‰enie chce Nemecko poãas
svojho predsedníctva v prvom polroku 2007. (Podrobnosti nájdete v kapitolke „„22000077::
NNeemmeecckkéé  pprreeddsseeddnnííccttvvoo““..)

V rokoch 2005 - 2006 vyslovilo v prieskumoch verejnej mienky okolo 60 percent
Európanov súhlas so zmluvou, kaÏd˘ piaty bol proti. Zaujímavé v‰ak je, Ïe takmer toºko
ako odporcov bolo ºudí, ktorí odpovedali „neviem“. Îe Európska únia potrebuje „nejakú
ústavu“, si myslelo najviac op˘tan˘ch v Maìarsku (viac neÏ tri ‰tvrtiny!) a v Belgicku.
Najviac odporcov je v Dánsku a Fínsku - nie v ‰tátoch, kde zmluvu odmietli v referende
(v prieskume 2006 vo Francúzsku bolo 62 % a v Holandsku 59 % za jej prijatie!).

SLOVNÍâEK
- konvent: latinské conventus znamená zhromaÏdenie. 
- ratifikácia: ratifico, ãítaj ratifiko, po latinsky znamená potvrdiÈ, urobiÈ platn˘m;

ratifikovaÈ znamená schváliÈ medzinárodnú zmluvu s koneãnou platnosÈou

JJeeddeenn  rr˘̆cchhlleejj‰‰iiee,,  ddrruuhh˘̆  ppoommaall‰‰iiee??
Poãuli ste uÏ o „Európe dvoch r˘chlostí“? Aj taká diskusia existuje. Jeden ‰tát sa bude
integrovaÈ r˘chlej‰ie, druh˘ pomal‰ie. Áno, v skutoãnosti nie sú v‰etky ãlenské ‰táty
rovnako integrované. Niektoré majú euro, niektoré nemajú. Niektoré sú 
v schengenskom systéme (nemajú medzi sebou napríklad hraniãné kontroly), iné nie sú.
(O tom si preãítajte kapitolku „„SScchheennggeenn  jjee  mmaalléé  mmeesstteeããkkoo““.) Oãakávame, Ïe aj 
v budúcnosti sa mnohí ãlenovia Únie môÏu dohodnúÈ na bliÏ‰ej spolupráci, nie v‰ak
v‰etci naraz. Jedni teda idú dopredu r˘chlej‰ie, iní pomal‰ie. Nikoho nemoÏno nútiÈ.

Iná diskusia je o „európskom jadre“. Jadro je to, ão je uprostred a je pevnej‰ie neÏ zvy‰ok.
Niektoré ‰táty Únie navrhujú, aby sa vytvorilo takéto „jadro“, najmä z t˘ch ãlenov, ktorí
sú v EÚ najdlh‰ie. Tie by sa viac integrovali neÏ tie ostatné. Takáto my‰lienka sa nám príli‰
nepáãi. Zasa by to znamenalo rozdeliÈ Európu na „t˘ch lep‰ích“ a „ostatn˘ch“, ktorí
ostanú na okraji. Nie sú to nijaké aktuálne projekty. Je v‰ak dobré vedieÈ, o ãom v‰etkom
ãlenovia Únie rozm˘‰ºajú.

ââoo  zznnaammeennáá  „„vvrrááttiiÈÈ  ssaa  ddoo  EEuurróóppyy““??
Okolo roku 1989 sme ãasto hovorili, Ïe „sa chceme sa vrátiÈ do Európy“. âo sme t˘m
mysleli? Veì pre nás na Slovensku je samozrejmé, Ïe sme Európanmi od dávnych ãias.
S miernym zveliãením si dovolím tvrdiÈ, Ïe sme boli skôr Európanmi neÏ Slovákmi.

Pre zjednodu‰enie tu naz˘vam Slovákmi v‰etk˘ch obãanov Slovenska, hoci mnohí 
z nich sú Maìarmi, Nemcami, Rómami ãi príslu‰níkmi in˘ch men‰ín. Tak ako v‰etk˘m,
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ktor˘m panuje belgick˘ kráº, hovoríme Belgiãania, hoci jedni z nich sú Flámi a druhí
Valóni. KeìÏe v takej Európe, akú chceme maÈ, niet hnevu medzi národmi, nemoÏno
sa ani v takomto prípade uraziÈ. Je to, pravdaÏe, e‰te stále skôr na‰ím Ïelaním neÏ
skutoãnosÈou. 

Ale niã sa nestane skutoãnosÈou, ão predt˘m nebolo veºmi siln˘m Ïelaním. AspoÀ niã
dobré. Ako je to teda s na‰ím návratom do Európy? VysÈahovali sme sa vari kamsi na
Sibír, odkiaº sme pri‰li späÈ? Znie to neuveriteºne, ale je to skoro tak. Komunistick˘ reÏim
nás na 40 rokov presunul zo Západu na V˘chod. O tom sa doãítate v kapitolke SSmmee  nnaa
VV˘̆cchhooddee,,  ããii  nnaa  ZZááppaaddee??

Sme presvedãení, Ïe Európa má svoju dávnu kultúru, svoje duchovné hodnoty. Verili
sme, Ïe po druhej svetovej vojne sa nám podarí vybudovaÈ Európu bez vojen. Bola to
úspe‰ná my‰lienka. Medzi ãlensk˘mi ‰tátmi dne‰nej Únie skutoãne uÏ nijaké vojny
neboli. A nikto si nevie predstaviÈ, Ïe by niekedy mohli byÈ. Na svojom území urobili
ãlenské ‰táty veºa v prospech demokracie. A blahobytu.

Na Slovensku vraj po roku 1945 tieÏ nebola nijaká vojna. Je to naozaj tak? V roku 1948
prevzala správu v‰etk˘ch vecí do rúk Komunistická strana âeskoslovenska (KSâ)
podporovaná Sovietmi. Tá za pomoci ozbrojen˘ch príslu‰níkov ªudov˘ch milícií a tajnej
polície zvanej ·tátna bezpeãnosÈ (·tB) rozpútala vojnu proti vlastn˘m spoluobãanom,
ktorá najmä v päÈdesiatych rokoch priniesla veºké mnoÏstvo nevinn˘ch obetí. A v roku
1968 na‰e územie prepadli vojská piatich ‰tátov. Pri‰li na tankoch a zanechali po sebe
neblahé následky.

O demokracii u nás za ‰tyri povojnové desaÈroãia veºa dobrého nemoÏno povedaÈ. 
A o blahobyte tieÏ nie.

Preão tu o tom pí‰eme? Ak by sa povojnové âeskoslovensko nebolo dostalo na v˘chod
od Ïeleznej opony, ktorá rozdeºovala Európu 40 rokov, boli by sme vtedy v situácii
porovnateºnej napríklad s Rakúskom alebo Fínskom. O integrácii by sme nehovorili teraz,
ale uÏ dávno. Bez porozumenia povojnového v˘voja nie je moÏné pochopiÈ integraãné
úsilie nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EÚ.

Hovoríme teda o návrate k dobr˘m európskym hodnotám. O návrate do hlavného
európskeho prúdu, ktor˘ smeruje k veºkej európskej jednote. UÏ len tí najstar‰í z nás
si pamätajú, Ïe pred svetovou vojnou a e‰te aj krátko po nej na‰a krajina 
(vtedy âeskoslovensko) patrila k najbohat‰ím v Európe, k najdemokratickej‰ím, 
k najschopnej‰ím.
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Nebolo to z na‰ej viny, Ïe Stalin nanútil svojim vojnov˘m spojencom rozdelenie Európy,
po ktorom sme my padli do klietky. Vraciame sa teda postupne tam, kam sme kedysi
prirodzene patrili, kam sme sa prepracovali.

Je dôleÏité uvedomiÈ si to. Nemáme totiÏ dôvod myslieÈ si, Ïe sme dajakí chudáci na
okraji Európy. Îe tí druhí nám urobili láskavosÈ, keì nám dovolili sadnúÈ si k ich
bohatému stolu. Patríme sem, sme tu doma.

ÚÚLLOOHHAA:: TU AJ NA IN¯CH MIESTACH NÁJDETE ZMIENKY O „CHUDOBN¯CH“
A „BOHAT¯CH“ ·TÁTOCH. DISKUTUJTE O TOM, âO TIETO POJMY
ZNAMENAJÚ. KEDY JE ·TÁT CHUDOBN¯? KEDY BOHAT¯? DÁ SA TO MERAË?
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3. âO JE EURÓPA? A KDE VLASTNE JE?

KKoonniieecc  EEuurróóppyy  uupprroossttrreedd  RRuusskkaa??
O Európe sa zvykne hovoriÈ, Ïe siaha „od Atlantiku po Ural“. Tento v˘raz pouÏil aj slávny
francúzsky prezident generál Charles de Gaulle (bol prezidentom 1958-1969), keì
hovoril o potrebe znova zjednotiÈ rozdelenú Európu, ãi presnej‰ie, keì nabádal vtedaj‰í
Západ, aby spolupracoval s komunistick˘m Sovietskym zväzom. Tento v˘rok mal dve
chyby: prvou bolo, Ïe so Sovietskym zväzom nebolo moÏné spolupracovaÈ, druhou
bolo, Ïe Sovietsky zväz sa nekonãil na Urale. Ako vlastne vznikla táto hranica Európy?

Veºké historické medzníky majú ãasto veºmi nenápadné príãiny.

Ist˘ Philip Johan Tabbert, ‰védsky dôstojník a geograf, sa dostal poãas bitky pri Poltave 
v roku 1709 do ruského zajatia. Ako bolo v Rusku zvykom, poslali ho na Sibír. 
No vzhºadom na jeho znalosti ho cársky dvor poveril, aby tam robil zemepisn˘ prieskum. 
V tom ãase e‰te neexistovali presné mapy toho obrovského územia a v Európe sa 
o Àom ani veºa nevedelo. Strávil tam desaÈ rokov, veºa cestoval a meral. Keì sa vrátil
domov, napísal a vydal veºkú knihu, plnú poznámok a máp. Kniha vy‰la v roku 1730 a stala
sa slávnou. Hneì ju preloÏili do angliãtiny, francúz‰tiny a ‰panielãiny. Dovtedy viedli uãenci
po stároãia debaty, kade vedie hranica medzi Európou a Áziou severne od Kaukazu, ale
nedohodli sa. Philip Johan von Strahlenberg (je to stále ten ist˘ ãlovek, ale dostal
‰ºachtick˘ titul a s ním aj nové meno, pod ktor˘m sa preslávil) na svojej mape urãil ako
hranicu pohorie Ural. KeìÏe ho meraním poveril rusk˘ cár, ten potom vyhlásil, Ïe táto
hranica je „oficiálna“. A keì to povedal panovník, uznali to aj uãenci. Odvtedy oddeºuje
oba svetadiely pomerne nízky pás hôr - Ural. Jeho najvy‰‰í vrch je niÏ‰í neÏ ná‰ slovensk˘
ëumbier!

ÚÚLLOOHHAA:: NÁJDITE NA MAPE POLTAVU, SIBÍR, KAUKAZ, URAL.

EEuurróóppsskkaa  úúnniiaa  jjee  aajj  vv  AAffrriikkee
Ostrov Réunion je v Indickom oceáne, neìaleko Madagaskaru, blízko rovníkovej Afriky.
Je zámorskou súãasÈou Francúzska. A teda aj Európskej únie. Rovnako ako ostrovãeky
Guadeloupe a Martinique v Karibskom mori, nie ìaleko od Kuby. A rovnako ako
Guyana v Latinskej Amerike, ktorá hraniãí s Brazíliou.

·panielsku patria Kanárske ostrovy neìaleko pobreÏia Maroka a Západnej Sahary. 
Blízko nich je portugalská Madeira a uprostred Atlantického oceánu Azorské ostrovy.

Donedávna bola Európska únia aj vo v˘chodnej Ázii. Portugalská vláda odovzdala Macao
âíne iba v roku 1999. Má asi toºko obyvateºov ako Bratislava, nájdete ho neìaleko
Hongkongu.
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Aj to je Európska únia. Zámorské územia dostávajú dokonca veºmi slu‰nú finanãnú
pomoc. Patria totiÏ k najchudobnej‰ím ãastiam Únie.

Mimochodom: na v‰etk˘ch mapách nájdete riadny ãlensk˘ ‰tát EÚ Cyprus v Ázii, nie 
v Európe. Okrem juÏného Turecka najbliÏ‰ou jeho pevninou je S˘ria.

A Grónsko, najväã‰í ostrov na svete, pomerne voºná súãasÈ Dánska, zemepisci vyznaãujú
ako súãasÈ Severnej Ameriky. Patrilo do EÚ, ale je to zatiaº jedin˘ prípad, keì si obyvatelia
odhlasovali, Ïe chcú z Únie vystúpiÈ.

Sú v‰ak aj ‰táty, ktoré sa ãlenmi Európskej únie istotne nestanú. Aj keby chceli. Viackrát
o svojom záujme hovorili oficiálni predstavitelia AlÏírska, druhého najväã‰ieho ‰tátu 
v Afrike, ktor˘ bol od roku 1830 do 1962 súãasÈou Francúzska. Pocit „európanstva“ je
tam pomerne siln˘.

ÚÚLLOOHHAA:: NÁJDITE NA MAPE V·ETKY ÚZEMIA, SPOMÍNANÉ V TEJTO
KAPITOLKE. ZISTITE, AKO SA VYVÍJAL VZËAH MEDZI GRÓNSKOM A EÚ.

SScchheennggeenn  jjee  mmaalléé  mmeesstteeããkkoo
Má okolo 1 400 obyvateºov (ako napríklad BaláÏe pri Banskej Bystrici), mnohí z nich sa
Ïivia vinohradníctvom. Je v jednom z najmen‰ích ‰tátov Európy - v Luxembursku. 
Na námestíãku je pamätníãek najslávnej‰ej udalosti v histórii tejto obce a v radnici malé
múzeum, ktoré pripomína 14. jún 1985. Predstavitelia piatich vlád (Nemecko,
Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko) sa vtedy na lodi „Princesse Marie-
Astrid“, ktorá kotvila na rieke Mosel (len kúsoãek od nemeck˘ch a francúzskych hraníc,
ão bolo veºmi symbolické) dohodli, Ïe zru‰ia vzájomné hranice medzi svojimi ‰tátmi.
Kompletn˘ dokument so v‰etk˘mi podrobnosÈami podpísali 19. júna 1990. Zmluva
zaãala platiÈ od marca 1995. Vtedy sa t˘kala okrem pôvodn˘ch piatich ‰tátov aj maliãkej
Andorry (automaticky: leÏí medzi ·panielskom a Francúzskom a hraniãné kontroly tam
neboli ani predt˘m) a Monaka (hraniãí len s Francúzskom), Portugalska a ·panielska.
Dnes „je v Schengene“, ako tomu (veºmi nesprávne) hovoríme, oveºa viac ‰tátov,
niektoré ani nie sú ãlenmi Európskej únie. Okrem spomínan˘ch aj Dánsko, Fínsko,
Grécko, Rakúsko, San Marino, ·védsko, Vatikán, Island, Nórsko (oba ‰táty nie sú v EÚ,
ale sú súãasÈou Severskej pasovej únie, rovnako ako Grónsko a Faerské ostrovy). 
Od roku 2008 k dohode pristúpi veºmi pravdepodobne aj ·vajãiarsko a Lichten‰tajnsko,
hoci tieÏ nie sú ãlenmi Únie. 

KKeeddyy  bbuuddeemmee  aajj  mmyy  „„vv  SScchheennggeennee““??
KeìÏe „Schengen“ nemá vnútorné hranice, musí maÈ o to pevnej‰ie vonkaj‰ie. 
Ak cestujete z Talianska do Rakúska, nenájdete nijakú colnicu, nijakého colníka. 
V ktorom ‰táte ste, spoznáte len podºa tabuºky pri ceste. Nie oveºa väã‰ej, neÏ aké 
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u nás oznaãujú hranice okresov. Ale keì cestujete do toho istého Rakúska zo
Slovenska, na hranici vás zastavia, prezrú va‰e doklady, prípadne va‰e kufre, pozrú sa
vám obãas do auta, ãi tam niekoho nepreváÏate na ãierno. Na hranici môÏe byÈ dlh˘
rad áut, ktoré sa posúvajú dopredu len pomaly. A to napriek tomu, Ïe uÏ sme 
v Európskej únii. Aj preto je na‰ím záujmom ãím skôr sa staÈ „ãlenmi Schengenu“.
Malo by sa to staÈ 1. januára 2008. Súãasne s nami pristúpi aj âeská republika,
Maìarsko, Poºsko, Slovinsko, Estónsko, Litva, Loty‰sko, Malta a spomínané ·vajãiarsko
a Lichten‰tajnsko. Na‰e vonkaj‰ie hranice (so ‰tátom, ktor˘ nie je ãlenom Únie) sú
veºmi krátke: necel˘ch sto kilometrov s Ukrajinou. ZloÏitej‰ie je to pre Poliakov,
Maìarov a pobaltské ‰táty. Po prijatí do „schengenského priestoru“ prestanú
pracovaÈ aj colnice na hraniãn˘ch prechodoch medzi Slovenskom a jeho susedmi:
âeskou republikou, Poºskom, Maìarskom a Rakúskom. Treba vedieÈ, Ïe
„schengenskou hranicou“ sú napríklad aj letiská a prístavy, aj keì sú od skutoãn˘ch
hraníc ìaleko.

Problémom nie je len dôkladne vybudovaná vonkaj‰ia hranica, ale aj SIS: to je skratka pre
Schengensk˘ informaãn˘ systém, spoloãn˘ poãítaãov˘ program, ktor˘ obsahuje
napríklad mená hºadan˘ch osôb. 

ÚÚLLOOHHAA:: VYMENUJTE âLENSKÉ ·TÁTY EÚ, KTORÉ NIE SÚ V SCHENGENSKOM
PRIESTORE.

EEuurróóppaa  mmáá  aajj  ssvvoojjuu  dduu‰‰uu
Väã‰inou je reã o peniazoch, o hospodárstve. Európske spoloãenstvo uhlia a ocele,
Európske spoloãenstvo pre atómovú energiu, Európske hospodárske spoloãenstvo boli
prvé tri in‰titúcie, ktoré spojili ‰esÈ ‰tátov na zaãiatku 50. rokov 20. storoãia. Spoloãn˘
trh, menová únia, colná únia... Napriek tomu Európska únia nie je iba hospodárskym
spoloãenstvom. Spoloãná hospodárska politika, spoloãn˘ hospodársky záujem, to je
predpoklad, aby Európa bola silná a jej obyvatelia spokojní. Stále ãastej‰ie hovoríme aj 
o spoloãn˘ch hodnotách, ktoré nachádzame nie v peÀaÏenke, ale v srdci a na du‰i.

UÏ dvetisíc rokov sprevádza Európu my‰lienka kresÈanstva, ktoré vyrástlo zo Ïidovskej
tradície: Nov˘ zákon (Nová zmluva) nadväzuje na Star˘ zákon (Starú zmluvu). Oboje
patrí teda k sebe. A k Európe. Hovoríme tieÏ, Ïe spôsob ná‰ho myslenia sa zrodil 
v starovekom Grécku. Tam sú aj korene európskeho liberalizmu. T˘m v‰etk˘m sa
Európa lí‰i napríklad od Ázie ãi Afriky. A vieme, Ïe aj európske právo, teda spôsob, ako
chápeme spravodliv˘ poriadok medzi ºuìmi, vychádza zo starého Ríma.

âi sme naozaj e‰te v Európe, zistíme, ak sa pozrieme na domy v star˘ch mestách.
Románske, gotické, renesanãné, barokové stavby nájdeme iba v na‰ej kultúre. To v‰etko
patrí k du‰i Európy.
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Ale aj viac. SpomeÀme si na milióny moslimov, ktorí oddávna Ïili v Európe a mali na Àu
vplyv. SpomeÀme si na francúzsku revolúciu spred dvoch storoãí, z ktorej sa zrodila
sloboda ãloveka ako jednotlivca. Aj keì to bola veºmi krutá revolúcia.

Európu spoznáme aj podºa toho, Ïe sa tu vytvorili národné ‰táty s vlastnou tradíciou 
a kultúrou. Porovnajme si: Arabi sú, voºne povedané, jeden národ, ale majú vy‰e 20 ‰tátov. 
V Afrike Ïije mnoÏstvo kmeÀov roztrúsen˘ch v mnoh˘ch ‰tátoch. V JuÏnej Amerike ºudia
mnoh˘ch ‰tátov hovoria jedin˘m jazykom – ‰panielskym – ktor˘ vytlaãil aj jazyky pôvodného
domáceho obyvateºstva, Indiánov, zatiaº ão v Severnej Amerike sa v jednom ‰táte pomie‰ali
hádam v‰etky národy sveta. Európa sa teda od nich v‰etk˘ch v mnohom odli‰uje.

Namietnete: ako môÏeme hovoriÈ, Ïe to v‰etko nás spája? âi sme nezaÏili po stároãia
krvavé prenasledovanie Îidov, ktoré vyústilo v ich hromadnom vyvraÏìovaní v minulom
storoãí? âi sme nezaÏili a nezaÏívame nenávisÈ medzi Rómami a „bielymi“? âi si
nepamätáme kruté boje medzi kresÈanmi a moslimami, boje, ktor˘ch svedkami sme
podnes? âi dokonca niã uÏ nevieme o nekoneãn˘ch vojnách medzi katolíckymi 
a protestantsk˘mi armádami? âi si susedné národy navzájom nerozbíjali a nevypaºovali
svoje krásne gotické, renesanãné a barokové stavby? AkáÏe to je du‰a Európy?

Máte pravdu. Práve kvôli tomu sa odváÏne osobnosti po druhej svetovej vojne odhodlali
spojiÈ svoje sily, nájsÈ v minulosti to dobré a zbaviÈ sa zlého. Práve preto, lebo im bolo
zrejmé, Ïe spôsob, ak˘m sa správa Európa, je podobn˘ samovraÏde.

To dobré z minulosti je nám príkladom do budúcnosti. To zlé z minulosti je nám
varovaním: hanbi sa, Európa, ty krásna, dobrá a múdra, ako si sa správala vo svojich zl˘ch
chvíºach! âo bolo zlé, na to nesmieme zabudnúÈ. PretoÏe nechceme, aby sa to vrátilo.
âo bolo dobré, na to tieÏ nesmieme zabudnúÈ. PretoÏe chceme a potrebujeme pevné
základy pre dne‰n˘ deÀ a pre budúcnosÈ.

Je to dôleÏité aj pre vás; zaujímajte sa o dejiny, o súvislosti. Bez nich nepochopíte svet, 
v ktorom Ïijete.

SLOVNÍâEK
- liberalizmus: pochádza z latinského libere – slobodne, liberatio – oslobodenie; filozofick˘

smer, ale aj politick˘ prúd, ktor˘ hlása slobodu, najmä slobodu osobnosti; na rozdiel od
anarchizmu v‰ak uznáva existenciu ‰tátu; liberálny ‰tát je tak˘, ktor˘ umoÏÀuje obãanom
ão najväã‰iu mieru slobody, ktorá v‰ak nesmie byÈ na úkor slobody in˘ch obãanov; t˘ka
sa aj náboÏenskej slobody a ekonomickej slobody; zárodky liberalizmu nachádzame 
v starovekom Grécku, rozvinul sa v období osvietenstva, dnes je popri in˘ch názorov˘ch
prúdoch súãasÈou európskej tradície, európskej politiky a kultúry; je protikladom
kresÈansko-demokratick˘ch politick˘ch a filozofick˘ch princípov
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NNaaããoo  nnáámm  jjee  iiddeennttiittaa??
âasto poãúvate, Ïe nechceme stratiÈ identitu. A to sa nám vraj môÏe staÈ v Európskej
únii. O ãom vlastne hovoríme? Latinské slovo identitas znamená totoÏnosÈ, zhoda.
Ak dve veci majú v‰etko rovnaké, sú totoÏné. ªudia majú tieÏ s in˘mi ºuìmi v‰elião
rovnaké. LenÏe s nik˘m nie v‰etko (aj dvojãatá Ïijú kaÏdé svoj vlastn˘ Ïivot).
Hovoríme, Ïe kaÏd˘ z nás má mnohorakú identitu: v‰etci, ão hovoríme po slovensky,
Ïijeme na Slovensku a pestujeme na‰u slovenskú tradíciu a kultúru, máme slovenskú
národnú identitu. Kto sa narodil ãi aj Ïije na Orave, má ju rád, pozná ju, má aj
regionálnu identitu oravskú. Kto je hrd˘m RuÏomberãanom ãi Nitranom, má aj svoju
obecnú identitu. KaÏdú z nich si pestujeme, inak ju stratíme. Ale identity môÏeme
maÈ aj iné, podºa toho, k ãomu sa hlásime, s ãím sa identifikujeme (stotoÏÀujeme).
Napríklad s futbalov˘m muÏstvom, ktorému drÏíme palce, s cirkvou, ktorej sme
aktívnymi ãlenmi... âlovek má teda mnoho identít. Ak mu na niãom nezáleÏí, nemá 
v skutoãnosti nijakú. 

Sp˘tajte sa v obci, kde Ïijete, ºudí na ulici, kde je rodn˘ dom slávnej osobnosti ãi iné
pamätné miesto. Prekvapí vás, koºko ºudí nebude vedieÈ odpovedaÈ. Aká to je identita?
Aká hrdosÈ? MôÏeme stratiÈ to, ão vôbec nepoznáme? A preão by sme to stratili, keì
sme v Európskej únii? Európanom môÏe byÈ iba ten, kto je najskôr Slovákom (alebo
Maìarom, Írom...). Únia podporuje národy, regióny, ich kultúru. Ak sa nauãíme po
anglicky, neznamená to, Ïe zabudneme po slovensky. DôleÏité je vedieÈ, preão sa cítim
byÈ napríklad RuÏomberãanom, Liptákom, Slovákom, Európanom.

ÚÚLLOOHHAA:: VYMENUJTE SVOJE IDENTITY. A VYSVETLITE ICH: AKO SI ICH
PESTUJETE, AKO SA O NE STARÁTE? MYSLÍTE SI, ÎE MÁTE AJ EURÓPSKU
IDENTITU? SKÚSTE JU VYSVETLIË.

ââoo  jjee  dduu‰‰oouu  nnáárrooddaa??
O tom sa môÏete zhováraÈ s rodiãmi, s uãiteºmi, s priateºmi. MôÏete na to maÈ rozliãné
názory. SúãasÈou „du‰e Európy“ je právo maÈ svoj vlastn˘ názor. Pod jednou
podmienkou: Ïe ho dokáÏete obhájiÈ nejak˘mi dôkazmi. Teda, Ïe o tom nieão viete.
VedieÈ a veriÈ - to sa v kultúre Európy navzájom dopæÀa.

UÏ sme spomínali, Ïe celú európsku kultúru sprevádzalo kresÈanstvo, ktoré nadviazalo
na Ïidovskú tradíciu, popri oboch je súãasÈou európskeho myslenia liberalizmus, vieme,
Ïe moslimsk˘ Korán v mnohom cituje Bibliu... 

MMaall˘̆  ssúúhhrrnn::  iiddeennttiittaa  vv  ddeevviiaattiicchh  bbooddoocchh
Aké sú teda charakteristické znaky, ktor˘mi sa Európa odli‰uje od in˘ch kultúr a in˘ch
civilizácií? Napríklad od islamskej, ãínskej, hinduistickej, budhistickej, latinskoamerickej,
africkej?
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• Antické myslenie, ktoré zah⁄Àa grécku filozofiu a rímske právo;
• náboÏenstvo: zo Ïidovského vy‰lo kresÈanské, ktoré sa rozvetvilo na katolícke,

protestantské a pravoslávne;
• charakteristické pre Európu je dvojtisícroãné napätie medzi liberalizmom, ktor˘

vyrástol z gréckeho myslenia a Ïivotného ‰t˘lu, a náboÏenstvom; hodnoty, ku ktor˘m
sa hlásia náboÏenstvá, sú odli‰né od t˘ch, ktoré povaÏujeme za liberálne. Niekedy 
v Európe preváÏili kresÈanské idey (napr. obdobie gotiky, baroka), inokedy liberálne
(obdobie renesancie, osvietenstva a iné);

• z rímskeho práva sa zrodila zásada „vlády zákona“ (nemá rozhodovaÈ ten, kto má
väã‰iu moc, rozhodovaÈ má len zákon);

• subsidiarita (o tom nájdete ìalej celú kapitolku) - základom spoloãnosti je ãlovek,
rodina, obec, nie vláda ãi ‰tát;

• demokratick˘ ‰tát, ktor˘ má silnú obãiansku spoloãnosÈ;
• zatiaº ão v islamskej civilizácii prevláda arabãina, v ãínskej ãín‰tina, v latinskoamerickej

‰panielãina, atì., charakteristická pre Európu je mnohosÈ jazykov;
• solidarita: presvedãenie, Ïe slab‰ím treba pomáhaÈ, je jedn˘m zo základov európskej

integrácie;
• spoloãné dejiny - aj keì sú plné vojen, nachádzame mnoho spoloãn˘ch znakov

napríklad v dejinách kultúry: románsku, gotickú, renesanãnú, barokovú kultúru,
osvietenstvo a iné. Afrika, Ázia, ãi Amerika nepre‰li spoloãnou históriou podobného
charakteru.

SLOVNÍâEK
- civilizácia: Medzi odborníkmi na celom svete nie je jednotn˘ názor na definíciu tohto

pojmu. Zväã‰a majú na mysli kultúrnu, náboÏenskú, etnickú identitu vo veºmi ‰irokom
zmysle; mnohí hovoria o „naj‰ir‰ej kultúrnej a historickej identite“. Spomínajú civilizácie,
ako ich uvádzame aj tu. Väã‰ina autorov povaÏuje za západnú civilizáciu európsku 
a severoamerickú, niektorí aj austrálsku a novozélandskú; zväã‰a pí‰u o európskej
kultúre ako súãasti západnej civilizácie.

ÚÚLLOOHHAA:: DISKUTUJTE O TOM, âÍM SA PODªA VÁS ODLI·UJÚ JEDNOTLIVÉ
CIVILIZÁCIE. POKÚSTE SA NÁJSË MEDZI AKTUÁLNYMI TÉMAMI DNE·NEJ
EURÓPY TIE, KTORÉ MÔÎEME POVAÎOVAË ZA LIBERÁLNE A TIE, KTORÉ
SKÔR VYCHÁDZAJÚ Z NÁBOÎENSTVA.
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4. KTO JE V EURÓPE?

KKttoo  uuÏÏ  ppaattrríí  ddoo  EEuurróóppyy
Dnes hovoríme najmä o dvadsiatich siedmich ‰tátoch. âasto poãúvame na‰ich
spoluobãanov, ako si sÈaÏujú, Ïe „v zahraniãí nik nevie, kde je Slovensko, stále si nás 
s niek˘m pletú, najãastej‰ie so Slovinskom, tak nás podceÀujú...“ a kadeão podobné. 
âo v‰ak vieme my o t˘ch druh˘ch? Stali sme sa ãlenmi veºkej rodiny a nevieme, kto do
nej patrí. Ak aj áno, nevieme, kde b˘va. A mali by sme vedieÈ oveºa viac. 

V˘sledok malého prieskumu na Slovensku: ºudia, ktorí sa zaujímajú o Európu, mali
do mapy, v ktorej nebolo niã napísané, vpísaÈ názvy ‰tátov, ktoré sú v Únii a t˘ch,
ão do nej e‰te vstúpia. V˘sledok? Väã‰ina ºudí vie, kde sú severské ‰táty. Ale ktor˘ 
z nich je ·védsko a ktor˘ Fínsko, to rozozná málokto. Väã‰ina pozná názvy troch
pobaltsk˘ch republík. Skoro nikto v‰ak nerozlí‰i, kde je ktorá. Väã‰ina na‰incov si
m˘li Bulharsko s Rumunskom, hoci tam chodili roky na dovolenku. Iba jeden 
z desiatich rozozná na mape Belgicko od Holandska. Ale kde hºadaÈ maliãké
Luxembursko?

Hovoria: to uÏ je dávno, ão som chodil(a) do ‰koly. Veru, niektorí z nich pred 5-6
rokmi. A skoro v‰etko zabudli. A ão vy? Vyhovoríte sa, Ïe „e‰te sme sa to neuãili“?
Tak sa nedajte zahanbiÈ. Veì ako potom môÏeme od in˘ch chcieÈ, aby nieão vedeli
o nás?
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··ttáátt  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiee rroozzlloohhaa  kkmm22 ppooããeett  oobbyyvv..** ããlleennoomm  EEÚÚ  oodd
Belgicko 32 545 10.2
Francúzsko 543 965 59.0
Holandsko 41 526 15.8 1951
Luxembursko 2 586 0.4
Nemecko 357 041 82.0
Taliansko 301 277 57.6
Dánsko 43 096 5.3
Írsko 70 283 3.7 1973
Veºká Británia 244 103 59.3
Grécko 131 957 10.5 1981
Portugalsko 92 345 10.0 1986
·panielsko 504 782 39.4 1986
Fínsko 338 144 5.2
Rakúsko 83 871 8.1 1995
·védsko 449 964 8.9
âeská republika 78 866 10.2
Cyprus** 9 251 0.765
Estónsko 45 227 1.3
Litva 65 301 3.4
Loty‰sko 64 589 2.3 2004
Maìarsko 93 030 10.1
Malta 316 0.397
Poºsko 312 685 38.6
Slovensko 49 034 5.3
Slovinsko 20 253 1.9
Bulharsko 110 994 7.9 2007
Rumunsko 238 391 22.3
Chorvátsko 56 542 4.4 (2010?)
Turecko 779 452 69.6 (?)

* V miliónoch
** To sú údaje o celom ostrove

Z tabuºky vidno, Ïe prvé roz‰írenie pri‰lo aÏ po 22 rokoch od prvého zjednotenia. 
V kaÏdom desaÈroãí prijali potom tri nové ‰táty: vo v‰etk˘ch roz‰íreniach spolu len 
9 nov˘ch ãlenov (ak nepoãítame b˘valú Nemeckú demokratickú republiku, ktorá sa 
v roku 1990 stala ãlenom automaticky, keì sa stala súãasÈou Nemeckej spolkovej
republiky). Keì v roku 2004 pribudlo naraz 10 nov˘ch ‰tátov, v tomto desaÈroãí dva
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ìal‰ie (Rumunsko a Bulharsko) a moÏno uÏ v roku 2010 aj Chorvátsko, môÏeme hovoriÈ
o novej Únii. Vyvíja sa a e‰te dlho sa bude meniÈ. Ako bude vyzeraÈ o dvadsaÈ rokov, to
závisí aj od vás.

ÚÚLLOOHHAA:: UROBTE SI SAMI PODOBNÉ TABUªKY. V JEDNEJ ZORAëTE
V·TEK¯CH 29 ·TÁTOV PODªA VEªKOSTI, V DRUHEJ PODªA POâTU
OBYVATEªOV, V ëAL·ÍCH SPOâÍTAJTE ROZLOHU /POâET OBYVATEªOV 15
„STAR¯CH“ âLENOV A 12 „NOV¯CH“, SPOâÍTAJTE ROZLOHU/ OBYVATEªOV
VISEGRÁDSKYCH ·TÁTOV, SLOVANSK¯CH ·TÁTOV...

Pre porovnanie: 
âína má rozlohu 9 327 000 km2 a 1 290 000 000 obyvateºov,
Rusko 16 889 000 145 000 000,
USA 9 159 000 291 000 000,
Japonsko 365 000 128 000 000.

ÚÚLLOOHHAA:: POROVNAJTE 4 UVEDENÉ ·TÁTY S EÚ. 

O jednotliv˘ch ‰tátoch sa dozviete v‰etko, ão potrebujete vedieÈ, na hodinách dejepisu
a zemepisu. Tu uvádzame len niekoºko zaujímav˘ch poznámok ako doplnok toho, ão uÏ
viete. Aby ste sa mohli pozrieÈ na Európu aj v in˘ch súvislostiach.

BBeenneelluuxx
Tak˘ ‰tát na mape nenájdete. Ale rozloÏte si ãudné slovo na tri ãasti: BE lgië NEderland,
LUXembourg. Tieto tri ‰táty sa dohodli uÏ v roku 1944, teda skôr, neÏ sa skonãila druhá
svetová vojna, Ïe vytvoria spoloãnú colnú úniu. Dohoda o vytvorení Beneluxu zaãala
platiÈ v roku 1948. Veºmi posilnila nielen vzájomn˘ obchod, ale aj rozvoj hospodárstva.
Benelux je oveºa pevnej‰ím zväzkom, neÏ napríklad Visegrádska ‰tvorka. Má aj svoj
sekretariát v Bruseli. MoÏno povedaÈ, Ïe toto bola prvá skutoãná integrácia v Európe.
Zárodok Európskej únie - Európske spoloãenstvo uhlia a ocele - vznikol aÏ v roku 1951.
A Benelux bol popri Francúzsku, Nemecku a Taliansku pri jeho zrode.

BBeellggiicckkoo
je veºmi zaujímav˘m ‰tátom. Skladá sa z dvoch pomerne odli‰n˘ch ãastí: severná sa volá
Flámsko a hovorí sa v nej po holandsky, juÏná je Valónsko, tam ºudia hovoria po
francúzsky. Uprostred leÏí hlavné mesto Brusel, ktoré je prevaÏne francúzske. Belgicko
má ‰tyroch susedov: okrem Francúzska a Holandska aj Luxembursko a Nemecko. Má aj
nemeckú men‰inu. V‰etky tieto tri jazyky sú v Belgicku oficiálnymi. A tak má aj tri
oficiálne názvy: holandsk˘ België , francúzsky Belgique a nemeck˘ Belgien. Napriek tomu
sa dnes najãastej‰ie stretnete s anglick˘m názvom Belgium (vyslovte beldÏum), pretoÏe
Brusel sa stal „hlavn˘m mestom“ Európskej únie a najãastej‰ie tam poãujete angliãtinu.
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Preto aj toto mesto má ‰tyri rozliãné názvy: po francúzsky Bruxelles (vyslovte brüsel), po
holandsky Brussel (brüsel), po nemecky Brüssel, po anglicky Brussels (brasls). 
V skutoãnosti EÚ nemá hlavné mesto, preto tento pojem pí‰eme v úvodzovkách. 
O územie Belgicka sa v stredoveku neustále bojovalo, patrilo kde-komu, aÏ v roku 1830
sa osamostatnilo. Vznikol ‰tát, ktor˘ je kon‰tituãnou monarchiou. 

SLOVNÍâEK
- kon‰tituãná monarchia: na jej ãele je síce kráº (monarcha), ale „vládne ústava“

(kon‰titúcia) prostredníctvom parlamentu

HHoollaannddsskkoo
poznáme ako „krajinu tulipánov“, kvitnú tam na obrovsk˘ch plochách. Alebo ako krajinu
vetern˘ch mlynov. Je to ‰tát, ktor˘ sa v skutoãnosti nevolá Holandsko, hoci mu tak
kaÏd˘ hovorí. Len dve z jeho 12 provincií (ãosi ako kraje) sa volajú Severn˘ a JuÏn˘
Holland. ·tát sa volá po holandsky Nederland - po slovensky by sme ho mali naz˘vaÈ
Nizozemsko. A jeho obyvateºov Nizozemci. Názov súvisí s polohou - krajina na brehu
mora z veºkej ãasti leÏí pod úrovÀou morskej hladiny. Obyvatelia oddávna veºmi usilovne
budovali hrádze a chránili pred zaplavením kaÏd˘ kúsok pôdy. Hlavn˘m dopravn˘m
prostriedkom je bicykel (jazdí na Àom aj kráºovná), pretoÏe celá krajina je níÏina. A v‰ade
je veºa vody: kde nevidíte more, tam je nejaká rieka - alebo aspoÀ kanál, po ktorom sa
plavia lode aj vo vnútrozemí. Je - tak ako Belgicko - kon‰tituãnou monarchiou. Panovník
(od roku 1980 je to kráºovná Beatrix) je podºa ústavy ãlenom vlády, v skutoãnosti sa v‰ak
na jej ãinnosti nezúãastÀuje. Je málo známe, Ïe ‰tát má od roku 2004 dva oficiálne
jazyky: okrem holandãiny aj friisk - frízsky jazyk, ktor˘m hovorí okolo 400 tisíc ºudí 
v jedinej provincii na severe krajiny (vláda sa rozhodla tento zanikajúci jazyk chrániÈ!) 
a na mal˘ch územiach v Nemecku a Dánsku. Zvlá‰tnosÈou je aj to, Ïe hlavn˘m mestom
je Amsterdam, ale vláda sídli inde - v Haagu. 

LLuuxxeemmbbuurrsskkoo
bolo od zaãiatku integrácie aÏ po „veºké roz‰írenie“ najmen‰ím ãlensk˘m ‰tátom. 
V roku 2004 ho predbehla Malta. Nie je ani kráºovstvom, „iba“ veºkovojvodstvom. Ale
ak˘m slávnym! Od roku 1310 boli Luxemburgovci ãesk˘mi kráºmi, Karol IV., naz˘van˘
„otcom vlasti“, sa dokonca v roku 1355 stal cisárom Rí‰e rímskej. V roku 2005 v ankete
ãeskej televízie, kto je najslávnej‰ím âechom v histórii, vyhral práve tento panovník 
z rodu Luxemburgovcov. ëal‰í rímsky cisár - Îigmund Luxembursk˘ - bol od roku 1387
uhorsk˘m kráºom - a teda aj na‰ím. V roku 1986 udelili veºmi prestíÏnu Karolovu cenu
mesta Aachen (v Nemecku) luxemburskému ºudu, vzoru húÏevnatosti na ceste 
k európskej jednote, ako znie nápis na medaile. Luxemburãan Jacques Santer bol 
v rokoch 1991 aÏ 1994 guvernérom Medzinárodného menového fondu a v rokoch
1995 aÏ 1999 predsedom Európskej komisie. Veru: nneezzáálleeÏÏíí  nnaa  vveeººkkoossttii  ‰‰ttááttuu,,  aallee  nnaa
vveeººkkoossttii  ººuuddíí!!
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Luxemburãania majú svoj vlastn˘ jazyk, volá sa Lë tzebuergesch, ale ovláda ho len nieão
vy‰e polovice obyvateºstva. Takmer 40 percent obyvateºov tohto malého ‰tátu sú
cudzinci (vy‰e 14 percent Portugalci, takmer 5 percent Francúzi, Ïije tu aj veºa Talianov,
Belgiãanov a Nemcov). Úradn˘mi jazykmi sú francúz‰tina (oficiálne: jazyk právnych
dokumentov) a nemãina, takmer kaÏd˘ Luxemburãan hovorí navy‰e aj po anglicky. Je to
teda jazykovo najnadanej‰í národ Európy.

Luxembursko je najbohat‰ím ‰tátom v Európe, ºudia tam zarábajú oveºa viac neÏ
kdekoºvek inde. Peniaze zo ‰tátnej pokladnice sa vynakladajú veºmi rozumne: vy‰e 
10 percent na vzdelávanie! Povinná ‰kolská dochádzka je tam 11 rokov - 2 roky
materskej ‰koly, 6 rokov základnej ‰koly a 3 roky strednej ‰koly.

EEssttóónnsskkoo,,  LLoottyy‰‰sskkoo,,  LLiittvvaa
Hovoríme im „pobaltské republiky“, pretoÏe leÏia na brehu Baltského mora. EEssttóónnsskkoo
bolo od roku 1710 pod rusk˘m vplyvom, od roku 1721 spolu s LLoottyy‰‰sskkoomm ruskou
provinciou, oslobodili sa v roku 1918 po ruskej revolúcii proti cárovi. LLiittvvaa svoje dejiny 
v mnoh˘ch obdobiach spájala s Poºskom, v roku 1795 zanikla úplne, od roku 1918 mala
podobn˘ osud ako jej pobaltskí susedia.

Na základe paktu medzi Hitlerom a Stalinom sa pobaltské republiky dostali pod
sovietsky vplyv, v roku 1940 „vstúpili“ do Sovietskeho zväzu, no o rok neskôr ich obsadili
Nemci, sovietska âervená armáda sa sem vrátila v roku 1944. V rokoch 1945 aÏ 1990 sa
sem sÈahovalo mnoÏstvo Rusov - bola to zámerná politika Moskvy, ktorá chcela toto
územie poru‰tiÈ. V Estónsku aj Loty‰sku tvoria takmer tretinu obyvateºstva. To je dnes
problém: ão s Rusmi, ktorí sú pre domácich cudzincami, hoci sa tu uÏ narodili, pretoÏe
tu Ïili aj ich rodiãia? Asi 26 percent obyvateºov Estónska, 34 percent Loty‰ska 
a 6 percent Litvy tvoria Rusi, v estónskom hlavnom meste Tallin je Estóncov len nieão
viac neÏ polovica obyvateºov. 

V auguste 1991 sa dov⁄‰ilo niekoºkoroãné úsilie pobaltsk˘ch republík odpútaÈ sa od
Sovietskeho zväzu a získaÈ samostatnosÈ. Na jar 2004 sa (súãasne so Slovenskom) stali
ãlenmi NATO a 1. mája 2004 ãlenmi Európskej únie. VzÈahy s Ruskom sú naìalej zloÏité.
Od roku 1999 vyjednávali spolu o Zmluve o hraniciach, podpísali ju v roku 2005, ale po
piatich t˘ÏdÀoch Rusko svoj podpis zru‰ilo. Prezident Putin odmietol uznaÈ text 
o násilnom pripojení v roku 1940, o „desaÈroãiach okupácie“ a o „agresii Sovietskeho
zväzu“.

Pobaltské republiky (od severu na juh Estónsko, Loty‰sko a Litva) majú spolu sedem a
pol milióna obyvateºov. Ekonomicky najvyspelej‰ie z nich je Estónsko, ani to v‰ak
nedosahuje úroveÀ Slovenska.

Kto je v Európe?

[27]



FFrraannccúúzzsskkoo
je samostatn˘m ‰tátom od rozdelenia Franskej rí‰e v roku 843. V roku 1789 Francúzsko
zmenilo celú tvár Európy. Revolúcia so svojou Deklaráciou práv ãloveka a obãana, 
s heslom „Sloboda, rovnosÈ, bratstvo“, my‰lienky osvietenstva sa stali základn˘mi
kameÀmi súãasného sveta. S t˘m súvisí aj dôsledné oddelenie ‰tátu od cirkvi (existuje
napríklad zákon, ktor˘ zakazuje vo verejn˘ch ‰kolách akékoºvek náboÏenské symboly:
kríÏe, ‰atky na hlavách moslimsk˘ch dievãat a iné). Po druhej svetovej vojne vy‰iel práve
z Francúzska podnet na zjednotenie Európy. Vo svetovej politike je Francúzsko
v˘znamn˘m protihráãom USA. Tradiãne sa usiluje oslabiÈ americk˘ vplyv v Európe,
rovnako tradiãne má lep‰ie vzÈahy s Ruskom neÏ mnohé iné ‰táty Európy. Je síce
zakladajúcim ãlenom NATO (o NATO nájdete samostatnú kapitolku), no v roku 1966
stiahlo z NATO svoje vojenské jednotky, udrÏiavanie vojensk˘ch základní na
francúzskom území oznaãilo za nezluãiteºné so svojou zvrchovanosÈou a ukonãilo
umiestnenie sídla NATO v krajine. Dnes je veliteºstvo NATO v Bruseli. Nasledujúci rok
presunuli z ParíÏa do Ríma aj Akadémiu NATO. V roku 1994 sa Francúzsko po 
28 rokoch znova zúãastnilo na zasadaní ministrov obrany ãlensk˘ch ‰tátov NATO. 
A postupne sa zaãalo znova zapájaÈ aj do vojensk˘ch aktivít. V Európskej únii je ãast˘m
protihráãom Veºkej Británie, napríklad v tvrdom presadzovaní maximálnych v˘hod pre
poºnohospodárov, zatiaº ão Briti sa usilujú veºkú ãasÈ tejto poloÏky rozpoãtu presunúÈ
najmä do vzdelávania a teda aj do lep‰ej konkurencieschopnosti Európy. 

GGrréécckkoo
Demokracia sa narodila v starovekom Grécku. Ale v Grécku sa pôvodne usídlila aj
Európa. Poznáte staroveké grécke m˘ty? Je to krásne ãítanie. Jeden z nich hovorí 
o prekrásnej dcére T˘rskeho (podºa iného fénického) kráºa - Európe. Z jej ázijskej vlasti
(asi z Libanonu) ju uniesol boh Zeus premenen˘ na b˘ka na grécky ostrov Krétu.
Starovekí Gréci slovom Európa oznaãovali najskôr svoje vlastné územie. A z Grécka
pochádza aj základ európskej filozofie. Keì Rimania dobyli Grécko, prevzali jeho kultúru,
ktorú v najrozvinutej‰ej forme oznaãujeme ako antickú. Kto teda patrí do Európy viac
neÏ Gréci? 

Od roku 1952 je Grécko ãlenom NATO, od 1981 Európskej únie. Vzhºadom na svoju
polohu a históriu hrá veºmi dôleÏitú úlohu na Balkáne - usiluje sa o pokojn˘ v˘voj v tejto
oblasti, v˘razne podporovalo prijatie Cypru do EÚ, pre budúcnosÈ EÚ je v˘znamná aj
grécka politika voãi Turecku; kedysi konfliktná, postupne oba ‰táty hºadajú cesty 
k zblíÏeniu.

ÍÍrrsskkoo
Poznáte ‰tát Éire, ktorého hlavn˘m mestom je Baile Átha Cliath? Je to po írsky (na va‰ich
mapách je anglick˘ názov Dublin); no väã‰ina Írov podnes uprednostÀuje angliãtinu.
Súvisí to s históriou rozdeleného ostrova. PribliÏne jeho ‰estina je súãasÈou monarchie,

Kto je v Európe?

[28]



ktorej cel˘ oficiálny názov znie Spojené kráºovstvo Veºkej Británie a Severného Írska.
Zvy‰n˘ch päÈ ‰estín ostrova je Írska republika. História krajiny je veºmi stará. V 3. storoãí
pred Kristom sa tu usadili Kelti, ktorí v 5. storoãí prijali kresÈanstvo. Okolo 9. storoãia tu
Ïili Vikingovia, od 12. storoãia zaãali ostrov dob˘jaÈ Angliãania, cel˘ ovládli v 17. storoãí.
Svoju nezávislosÈ získali Íri aÏ v roku 1922. No na severe pokraãovali konflikty aÏ
donedávna.

Keì táto ostrovná republika vstupovala do Európskych spoloãenstiev, bola ich
najchudobnej‰ím ãlenom. Dnes patrí medzi bohaté ‰táty Únie. Bol to najúspe‰nej‰í
príklad vyuÏívania v‰etk˘ch moÏností, aké poskytuje integrácia. Príjem na jedného
obyvateºa (v rámci EÚ) je v Írsku najvy‰‰í hneì po Luxembursku, asi o 30 percent vy‰‰í
neÏ v Nemecku! Minimálna mesaãná mzda je tu v prepoãte okolo 42 000 slovensk˘ch
korún. Írsky úspech je príkladom aj pre Slovensko.

NNeemmeecckkoo
Dejiny Európy sú veºmi zloÏité. Po stároãia ‰táty vznikali a zanikali, zväã‰ovali sa 
a zmen‰ovali, presúvali sa a menili svoje názvy. Nemecko je dobr˘m príkladom takého
v˘voja. SpomeÀme len zopár detailov. Ak ste sa doãítali, Ïe Karol IV. Luxembursk˘ bol
najv˘znamnej‰ím ãesk˘m panovníkom, v nemeck˘ch dejinách sa dozviete, Ïe ten ist˘
muÏ bol od roku 1346 nemeck˘m kráºom a od roku 1355 cisárom Rímsko-nemeckej rí‰e,
ktor˘ v Prahe zaloÏil prvú nemeckú univerzitu. To v‰etko je pravda. Samozrejme i to, Ïe
to bola i prvá ãeská univerzita.

Nemecko je rôznorodé územie s veºmi odli‰n˘mi kultúrnymi tradíciami. Svoju históriu má
Bavorsko, inú má Prusko (ktoré dnes na mape vôbec nenájdete, ale jeho latinsk˘ názov
Borussia je skryt˘ napríklad v slávnom futbalovom klube z Mönchengladbachu, jeho
hlavn˘m mestom bol tradiãne Berlín), inú Sasko (s hlavn˘m mestom DráÏìany) a tak ìalej.
Veºká Franská rí‰a (sãasti predchodca Nemecka) sa postupne rozpadala a potom in˘m
spôsobom od ãias vojen s Napoleonom zjednocovala, aÏ v roku 1871 vznikla Nemecká
rí‰a. V 20. storoãí viedla dve vojny, ktor˘m hovoríme svetové, obe prehrala. 

V roku 1945 si víÈazné mocnosti - USA, Veºká Británia, Francúzsko a Sovietsky zväz -
rozdelili Nemecko na 4 „okupaãné zóny“. Ostalo men‰ie oproti predvojnovému
(stratilo územie, ktoré získalo Poºsko, stratilo V˘chodné Prusko, ktoré je dnes
Kaliningradskou oblasÈou Ruska - aÏ tam siahalo!). V máji 1949 vytvorili tri „západné“
zóny Nemeckú spolkovú republiku (NSR), v októbri toho istého roku sa sovietska zóna
zmenila na Nemeckú demokratickú republiku (NDR). V skutoãnosti v‰ak
demokratickou bola iba NSR, ktorá bola aj pri zrode európskeho zjednocovania. Nie
ako porazen˘ ‰tát (zásadn˘ postoj bol: porazen˘ bol nacizmus), ale ako rovnocenn˘
partner. V roku 1955 sa NSR stala ãlenom NATO, 3. októbra 1990 sa Nemecko opäÈ
zjednotilo, a NDR zanikla. 
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PPoorrttuuggaallsskkoo
má 10,5 milióna obyvateºov, po portugalsky v‰ak hovorí 180 miliónov ºudí. Je to jazyk
najväã‰ieho juhoamerického ‰tátu Brazílie, ale aj niektor˘ch b˘val˘ch portugalsk˘ch
kolónií v Afrike a Ázii (Angola, Mozambik a ìal‰ie). Keì tento mal˘ ‰tát (veºkosÈ: pribliÏne
ako Maìarsko), ktor˘ má jediného suseda - ·panielsko - stratil svoje bohaté kolónie,
postupne upadal. To sa zmenilo po jeho vstupe do Európskej únie. Portugalsko patrí
medzi príklady úspe‰ného rozvoja, ktor˘ umoÏnilo ãlenstvo v Únii. Od roku 2004 je
predsedom Európskej komisie Portugalãan José Manuel Dura~o Barroso.

RRaakkúússkkoo
V roku 996 sa po prv˘ raz objavil názov Marchia Orientalis (voºne sa to dá z latinãiny
preloÏiÈ ako v˘chodné pohraniãné grófstvo - nem˘ºte si s australis, ão znamená „juÏn˘“
a oznaãuje in˘ koniec sveta) v germánskej podobe Ostarrichi („v˘chodná rí‰a“), ão sa
postupne vyvinulo na dne‰né Österreich. In˘ názov bol Ostland (lat. Austria), v roku 1156
ho cisár Friedrich I. (Barbarossa) vyhlásil za knieÏatstvo nezávislé od Bavorska.

Na‰a spoloãná hranica je krátka, ale dôleÏitá. Na Slovensku pôsobí veºmi veºa mal˘ch 
a stredne veºk˘ch podnikov z Rakúska: doniesli k nám peniaze a pracovné príleÏitosti. 

Na‰e vzájomné vzÈahy sú veºmi dobré, spomeÀme v‰ak dve témy, v ktor˘ch sme sa
nezhodli. Jednou sú atómové elektrárne. Rakúska politika je dôsledne proti ich existencii
v celej Európe. A teda aj u nás. Druhou témou sú opatrovateºky. Treba si zopakovaÈ, Ïe
„voºn˘ pohyb pracovnej sily“ patrí k základn˘m slobodám v Únii. Nemecká a rakúska
vláda v‰ak vyuÏili moÏnosÈ sedemroãného „prechodného obdobia“, poãas ktorého
nemusia svoj pracovn˘ trh otvoriÈ nov˘m ãlensk˘m ‰tátom. OdôvodÀujú to t˘m, Ïe si
chránia domáci trh pred nezamestnanosÈou. Stovky slovensk˘ch zdravotn˘ch sestier
pracovali v‰ak uÏ roky v Rakúsku, väã‰inou „naãierno“. Mnohé z nich sa starajú o star˘ch
ºudí; je to namáhavá a veºmi uÏitoãná práca, za ktorú sú rakúski obãania vìaãní. Téma
opatrovateliek sa dokonca objavila aj v predvolebnej kampani v lete 2006. Keì sa nová
veºká koalícia dohovárala o spoloãnom vládnutí, prvé, na ãom sa zhodla bolo, Ïe od 
1. novembra 2006 môÏu opatrovateºky pracovaÈ aj legálne. 

Rakúska vláda na rozdiel od mnoh˘ch in˘ch je tradiãne uÏ od konca druhej svetovej
vojny v roku 1945 veºkou koalíciou – skladá sa z dvoch (málokedy s ìal‰ím partnerom)
najväã‰ích strán, socialistickej (SPÃ) a ºudovej (ÃVP), teda z ºavice a pravice.

Rakúsko sa lí‰i od in˘ch „star˘ch“ ãlensk˘ch ‰tátov Únie okrem iného t˘m, Ïe hraniãí aÏ
so ‰tyrmi „nov˘mi“ ãlenmi EÚ. Do konca roku 1989 boli pohraniãné oblasti úplne na
okraji „západného sveta“, pomerne chudobné, Rakúsko sa stalo ãlenom Únie v roku
1995 a odvtedy veºmi r˘chlo napredovalo. Ak na mape nájdete napríklad Burgenland
alebo Dolné Rakúsko, zistíte, Ïe boli pred roz‰írením EÚ na jej okraji, boli pomerne
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zanedbané a málo perspektívne. Dnes prekvitajú. Zásluhu na tom má predov‰etk˘m
európska integrácia.

··kkaannddiinnáávviiaa --  MMaalláá sseevveerrooeeuurróóppsskkaa úúnniiaa
·kandinávia je polostrov, na ktorom nájdete Nórsko a ·védsko. Kultúrne (príbuzné
jazyky) k nim priraìujeme aj Dánsko a niekedy aj Fínsko. ·ir‰í v˘znam má pomenovanie
Nordické (severské) krajiny, k nim patrí aj Island, Grónsko, Alandy (ostrovy medzi
·védskom a Fínskom), Faerské ostrovy. Ktoré ‰táty patria do tejto skupiny, spoznáte aj
podºa ‰tátnych vlajok: v‰etky majú rovnak˘ tvar, „leÏiaci kríÏ“, kaÏdá v‰ak v in˘ch farbách.

Na ·kandinávskom polostrove uÏ dávno existuje veºmi dobrá spolupráca, ktorá by
mohla byÈ príkladom pre Visegrádsku ‰tvorku. V roku 1952 zaloÏili SSeevveerrsskkúú  rraadduu,,
medzinárodnú organizáciu, ktorá pracuje na úrovni parlamentov a jednotliv˘ch
ministerstiev. Jej ãlenmi sú v‰etky ‰táty, ktoré v tejto kapitolke spomíname. Severské
krajiny majú aj svoju colnú úniu. Pre to v‰etko moÏno povedaÈ, Ïe mnohé dohody, na
základe ktor˘ch existuje Európska únia, sa t˘kajú aj neãlenov: Nórska a Islandu. 
Vo v‰etk˘ch platí úplná sloboda pohybu osôb. Ak Nór chce pracovaÈ v Dánsku,
jednoducho sa tam odsÈahuje. V roku 1971 vznikla Severská rada ministrov. Jej ãlenmi je
8 ministrov, po jednom z kaÏdého ‰tátu a kaÏdej autonómnej oblasti. V‰etko o severskej
spolupráci nájdete na adrese www.norden.org. 

SpolupatriãnosÈ sa prejavuje napríklad aj v ‰porte: od roku 2004 hrajú kluby z dánskej,
‰védskej a nórskej ligy (z kaÏdej po ‰tyri najlep‰ie muÏstvá) Royal League - kráºovskú ligu.
Oba prvé dva roãníky vyhral FC KodaÀ.

ÚÚLLOOHHAA:: VYHªADAJTE VLAJKY V·ETK¯CH SEVERSK¯CH ·TÁTOV, NAKRESLITE
SI ICH, ZAPAMÄTAJTE SI, âÍM SA OD SEBA ODLI·UJÚ.

DDáánnsskkoo
je parlamentnou monarchiou, úradn˘m jazykom je okrem dánãiny aj faerãina (na
Faersk˘ch ostrovoch) a grónãina v Grónsku. Dánsko má rovnak˘ poãet obyvateºov ako
Slovensko, je v‰ak men‰ie. Bolo jedn˘m zo zakladajúcich ãlenov NATO, ale k ‰iestim
‰tátom, ktoré sa spojili v roku 1951, pristúpilo po referende aÏ o 22 rokov neskôr. Keì
Maastrichtská zmluva vytvorila predpoklady pre vznik Únie, referendum v Dánsku ju
neprijalo. Väã‰ina voliãov schválila tento dokument aÏ v druhom kole. Dánsko v‰ak
nepristúpilo k menovej únii a neprijalo euro.

Dánsku patrí aj najväã‰í ostrov na svete - Grónsko. Je také veºké, Ïe Slovensko by sa naÀ
zmestilo 40-krát a je ‰tyrikrát väã‰ie neÏ najväã‰í európsky ‰tát - Francúzsko. No ‰tyri
pätiny jeho územia pokr˘va ºad. V celom Grónsku Ïije toºko ºudí ako v Trenãíne:
pribliÏne 57 tisíc. Väã‰ina z nich sú Inuiti (Eskimáci). Îijú prevaÏne z lovu r˘b, ale sú tam
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aj zásoby ropy, ba aj zlata. V roku 1979 získal ostrov samosprávu, istú nezávislosÈ, ktorú
aj vyuÏil. V referende roku 1982 väã‰ina obyvateºov hlasovala za vystúpenie 
z Európskeho hospodárskeho spoloãenstva. V roku 1986 ako prv˘ a doteraz jedin˘ ãlen
Európske spoloãenstvo aj opustil. Nerozi‰li sa v zlom: stále dostávajú podporu z Dánska
a z Európskej únie. Dnes Grónsko s Dánskom spája iba to, Ïe uznáva za svoju hlavu
dánskeho kráºa.

SLOVNÍâEK
- referendum: ºudové hlasovanie, ktorého sa môÏu zúãastniÈ v‰etci obãania, ktorí majú

hlasovacie právo

ÚÚLLOOHHAA:: NAPÍ·TE NÁZVY V·ETK¯CH âLENSK¯CH ·TÁTOV ÚNIE, KTORÉ SÚ
MONARCHIAMI. NÁJDITE MENÁ ICH TERAJ·ÍCH PANOVNÍKOV.

FFíínnsskkoo
patrilo takmer 700 rokov k ·védsku. Podnes je tam v˘znamná ‰védska men‰ina (asi 5,5
percenta obyvateºov) a ‰védãina je druh˘m úradn˘m jazykom v ‰táte. V roku 1809 dobyli
Fínsko Rusi, samostatnosÈ získalo v roku 1917. V roku 1939 znova zaútoãil Sovietsky zväz,
no na prekvapenie celého sveta sa Fíni ubránili. V rokoch 1941 aÏ 1944 bojovali Fíni proti
Sovietskemu zväzu za podpory nacistického Nemecka, no Fíni v roku 1944 vyhnali aj
Nemcov. Po druhej svetovej vojne síce museli prenechaÈ Sovietskemu zväzu ãasÈ územia,
no nepostihol ich osud ostatn˘ch susedov ZSSR: ostali nezávislí. Nemohli sa v‰ak úplne
prikloniÈ ani k Západu. Do Európskej únie vstúpilo Fínsko aÏ po zániku Sovietskeho zväzu
v roku 1995. Oplatí sa vedieÈ, Ïe Fínsko je vo svetovom rebríãku slobody tlaãe na prvom
mieste, prvé je aj v rebríãku pripravenosti ‰tudentov a má najmen‰iu korupciu na svete.

··vvééddsskkoo
V‰imnite si v tabuºke ‰tátov na zaãiatku tejto kapitolky údaj o rozlohe ·védska. Ak sa
pozriete na oficiálne mapy Európskej únie, nájdete tam oveºa men‰ie ãíslo. To väã‰ie
znamená „pevnina plus voda“, vodná hladina tvorí takmer 9 percent povrchu tohto
kráºovstva. Nech poãítame tak ãi tak, ·védsko je po Francúzsku a ·panielsku tretím
najväã‰ím ‰tátom Únie, no podºa poãtu obyvateºov aÏ ‰trnástym. Obrovské plochy na
severe krajiny takmer nie sú ob˘vané. Vo veºk˘ch vzdialenostiach od seba tu Ïijú najmä
Laponci, pôvodní obyvatelia, rovnako ako na severe Nórska a Fínska. ·védsko patrí aj
medzi najãistej‰ie a najbohat‰ie krajiny v Európe, no s rozsiahlym sociálnym systémom,
ktor˘ sa dobre stará o kaÏdého obãana. Keì sa ·védsko stalo ãlenom Únie, do popredia
v celej EÚ sa dostala ochrana Ïivotného prostredia.

··ppaanniieellsskkoo
je kráºovstvo, v ktorom okrem ‰panielãiny existujú aj oficiálne regionálne jazyky:
katalánsky, galsk˘ a baskick˘. V t˘ch autonómnych oblastiach (spolu ich je 17), kde sa
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pouÏíva niektor˘ regionálny jazyk, je aj vyuãovacím jazykom na ‰kolách, aj univerzitách.
Nie sú to náreãia ‰panielãiny. Napríklad baskick˘ jazyk nemá vôbec niã spoloãné 
s ak˘mkoºvek in˘m európskym jazykom (Baskicko sa po baskicky volá Euskal Herria).
âasÈ Baskov sa uÏ po desaÈroãia usiluje získaÈ nezávislosÈ a bojuje za Àu aj teroristick˘mi
útokmi. Umiernení baskickí politici poÏadujú napríklad voºnú asociáciu so ·panielskom 
a vlastn˘ch poslancov v Európskom parlamente. ·panielsko patrí medzi ‰táty, ktoré
v˘znamne zlep‰ili svoje hospodárstvo práve vìaka ãlenstvu v Únii. Keì v roku 1986
vstúpilo do Spoloãenstiev, najmä Francúzi sa obávali, Ïe k nim príde za prácou veºké
mnoÏstvo ·panielov. Nepri‰li. Hovorili: „Práca pri‰la za nami.“

TTaalliiaannsskkoo
patrí medzi najstar‰ie a súãasne najmlad‰ie ‰táty. Na jeho území vzniklo mesto Rím 
v 8. storoãí pred Kristom, r˘chlo z neho vyrástla obrovská rí‰a, ktorá zanikla v roku 476.
Jej súãasÈou spolu s vazalsk˘mi - závisl˘mi - územiami v ãase najväã‰ej slávy bola celá
severná Afrika vrátane Egypta, Blízky V˘chod, S˘ria, Turecko, Arménsko, Irak, dne‰né
Anglicko, stredná Európa aÏ po územie dne‰ného Slovenska, celé západné a juÏné
pobreÏie âierneho mora. V roku 313 vydal cisár Kon‰tantín edikt, ktor˘m uznal dovtedy
prenasledované kresÈanstvo ako oficiálne náboÏenstvo. V roku 395 sa rí‰a rozpadla,
vznikla V˘chodorímska rí‰a s hlavn˘m mestom Konstantinopolom (neskôr sa volal
Carihrad, vtedy mu hovorili aj Nov˘ Rím) - Turci mu napokon dali meno Istanbul.
MnoÏstvo mal˘ch mestsk˘ch ‰tátikov sa zjednotilo v roku 1861, keì vzniklo Talianske
kráºovstvo. Republikou je Taliansko od roku 1946. Túto históriu spomíname aj preto,
lebo Rímska rí‰a bola prv˘m pokusom o zjednotenie ão najväã‰ej ãasti Európy. Aj keì
motívy boli úplne iné neÏ dnes a spôsob zjednocovania bol krut˘. Rimania v‰ak zanechali
po sebe stopy dávnej, veºmi vyspelej kultúry, ku ktorej sa Európa hrdo hlási ako k svojim
koreÀom.

SLOVNÍâEK
- edikt: úradné nariadenie

VVeeººkkáá  BBrriittáánniiaa
Autor my‰lienky vytvorenia Pan-Európy (teda zjednotenej Európy) Richard
Coudenhove-Kalergi v roku 1922 napísal, Ïe Veºká Británia nie je európska, ale svetová
mocnosÈ. Îe súãasÈou Európy sa môÏe staÈ aÏ potom, keì stratí svoje obrovské územia
mimo Európy: patrila k nim Kanada, Austrália, India a mnoho ìal‰ích. Británia skutoãne
nebola „európskym hráãom“. Britsk˘ predseda vlády Winston Churchill hovoril 
o zjednotení Európy hneì po skonãení druhej svetovej vojny v roku 1945. Ani na um
mu nepri‰lo, Ïe by súãasÈou jeho „Spojen˘ch ‰tátov európskych“ mohla byÈ aj Británia. 

Keì sa zaãalo zjednocovanie Európy, Británia pri tom skutoãne nebola. O prijatie
poÏiadala spolu s Írskom a Dánskom aÏ v roku 1961. Francúzsky prezident de Gaulle,
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ktor˘ patrí medzi najdôleÏitej‰ie osobnosti európskej integrácie, s prijatím Británie
nesúhlasil. Vetoval ho v roku 1963 a potom znova v roku 1967, keì v‰etky tri ‰táty znova
poÏiadali o prijatie. âlenmi Európskych spoloãenstiev (tak sa Európska únia vtedy volala)
sa stali aÏ v roku 1973. (Slovensku trvala cesta od Ïiadosti po prijatie menej - len 9 rokov!)
Briti sa naozaj v mnohom lí‰ia od ostatn˘ch Európanov. Na rozdiel od nich donedávna
neprijali desatinnú sústavu, nemerali na metre a neváÏili na kilogramy, podnes ich autá
jazdia vºavo a nie vpravo. A v Únii sú známi mnoh˘mi „britsk˘mi v˘nimkami“: neprijali
euro, nevstúpili do schengenského priestoru, do spoloãnej pokladnice platia menej, neÏ
by mali (o tom je kapitolka „„BBrriittsskkáá  zzººaavvaa““), nepridali sa ani k európskym normám o dæÏke
pracovného ãasu. Hovorí sa o nich, Ïe majú rovnako blízko k Spojen˘m ‰tátom
americk˘m ako k Európskej únii - aspoÀ názormi a politikou. Ak hovoríme, Ïe kaÏd˘ ‰tát
EÚ sa od in˘ch odli‰uje, o Veºkej Británii to platí viac neÏ o hociktorom inom.

VViisseeggrrááddsskkaa ‰‰ttvvoorrkkaa,,
pôvodne trojka, vznikla v roku 1991 v malom maìarskom mesteãku neìaleko slovensk˘ch
hraníc a podºa neho má aj svoje meno. Po rozdelení âeskoslovenska sa zmenila na ‰tvorku.
Najväã‰ím ‰tátom tohto zoskupenia je Poºsko, najmen‰ím Slovensko (je v‰ak jediné, ktoré
má hranice so v‰etk˘mi troma ostatn˘mi), najbohat‰ím je âeská republika. V‰etky ‰tyri
‰táty spolu sú poãtom obyvateºov o nieão väã‰ie neÏ Veºká Británia!

Visegrád má aj symbolick˘ charakter: hrad pochádza zo 4. storoãia, po mongolsk˘ch
nájazdoch tu nechal kráº Belo IV. vybudovaÈ v polovici 13. storoãia veºk˘ hrad, na ktorom sa
v roku 1323 usídlil kráº Karol Róbert. UÏ vtedy sa Visegrád nakrátko stal hlavn˘m mestom
stredoeurópskej rí‰e. V roku 1335 sa tu stretol ãesk˘ kráº Ján Luxembursk˘, uhorsk˘ kráº
Karol Róbert a poºsk˘ kráº Kazimír III. Veºk˘ a uzavreli protihabsburské spojenectvo. Bola to
skutoãne celá „visegrádska ‰tvorka“, Slovensko bolo súãasÈou Uhorska. 

Stretnutie v roku 1991 nebolo namierené proti nikomu: zástupcovia na‰ich ‰tátov sa
dohodli o spoloãnom postupe pri integrácii do Európskej únie.

ââeesskkoo
je umel˘ názov ‰tátu, ktor˘ sa skladá z âiech, Moravy a Sliezska. Sãasti na‰imi spoloãn˘mi
dejinami sú Samova rí‰a a Veºkomoravská rí‰a. Keì sa v‰ak územie Slovenska stalo
súãasÈou Uhorska, vznikal postupne v 9. a 10. storoãí âesk˘ ‰tát, ktor˘ sa na zaãiatku 
11. storoãia stal súãasÈou Svätej rí‰e rímskej, ktorú z dne‰ného pohºadu môÏeme oznaãiÈ
ako Nemeckú rí‰u. Koncom 14. a zaãiatkom 15. storoãia husitské hnutie dalo âechám
siln˘ charakter ‰tátu, ktor˘ sa vzoprel pápeÏovi. Táto tradícia v rozliãn˘ch podobách
pretrvala podnes. 

O „husitskom“ kráºovi Jifiím z Podûbrad sa traduje, Ïe bol prvou hlavou ‰tátu, ktorá sa
pokúsila o európsku integráciu mierovou cestou: v roku 1461 pri‰iel do ParíÏa 
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s návrhom na vytvorenie európskeho zväzu ‰tátov, ktor˘ by bol schopn˘ úãinne sa
brániÈ tureckému náporu. LenÏe nepochodil. Od roku 1526 - to bola známa bitka pri
Moháãi - boli na ãeskom, a súãasne na uhorskom, tróne Habsburgovia. Tak sa Slováci 
a âesi zasa stretli pod jednou strechou. Povstanie PraÏanov v roku 1618 od‰tartovalo
tridsaÈroãnú vojnu, ktorú âesi prehrali uÏ na zaãiatku, po bitke na Bielej Hore (dnes
súãasÈ Prahy) v roku 1620. Poãas prvej svetovej vojny - v rokoch 1914 aÏ 1918 - hºadali
predstavitelia na‰ich dvoch národov cestu úniku z Rakúsko-Uhorskej monarchie a na‰li
ju vo vzájomnej integrácii: 28. októbra 1918 vznikol spoloãn˘ ‰tát - âeskoslovensko,
ktor˘ zanikol 31. decembra 1992. No od mája 2004 sú âesi a Slováci opäÈ pod
spoloãnou strechou - v Európskej únii.

MMaaììaarrsskkoo
si v októbri 2006 slávnostne pripomenulo 50. v˘roãie povstania (1956). Bola to vzbura proti
komunistickej nadvláde, ktorú kruto potlaãili sovietske tanky. Ale túto udalosÈ si zapamätal
cel˘ svet. Slováci a Maìari - a predchodcovia oboch národov - Ïili v spoloãnom ‰táte od
10. storoãia. Nie je dobré zamieÀaÈ si dva názvy: Maìarsko a Uhorsko nie je to isté.
Uhorsko bolo od svojho vzniku spoloãn˘m ‰tátom mnoh˘ch národov a mnoh˘ch jazykov.
Vzdelan˘ch ºudí spájala latinãina. AÏ v revolúcii 1848 sa na‰e cesty zaãali rozchádzaÈ: Maìari
sa chceli oslobodiÈ od Viedne (teda od Habsburgovcov), v tomto zápase v‰ak Slováci
(‰túrovci) stáli na strane Viedne: od cisárskeho dvora oãakávali podporu na svojej ceste 
k národnej emancipácii. Keì boli Habsburgovci nútení ustúpiÈ Maìarom, vznikla v roku
1867 urãitá forma federácie medzi Uhorskom a Rakúskom, známa ako rakúsko-uhorské
vyrovnanie. Vtedy sa zaãala silná maìarizácia. Maìari tento ‰tát zaãali povaÏovaÈ za svoj,
v‰ade presadzovali maìarãinu ako jedin˘ úradn˘ a vyuãovací jazyk. Po prvej svetovej vojne
sa Uhorsko rozpadlo: Maìarom ostalo Maìarsko. No zostalo aj mnoho maìarsk˘ch
men‰ín v susedn˘ch ‰tátoch. Na Slovensku ich je dnes vy‰e pol milióna. Rovnako na území
Maìarska zostali men‰iny in˘ch národov niekdaj‰ieho Uhorska, aj veºa Slovákov. 

V mnoh˘ch ‰tátoch sveta je takto pomie‰ané obyvateºstvo. Je to prirodzené 
a normálne. Na krivdy, ktoré vnímajú Slováci voãi Maìarom (spomínané
pomaìarãovanie) a Maìari voãi Slovákom (hranica, ktorá odtrhla po roku 1918 ãasÈ
Maìarov od ich nového ‰tátu - priãom Slováci vlastne o tejto hranici nerozhodovali!) sa
pozeráme ako na kus spoloãn˘ch dejín. Nemalo by sa to v‰ak prejavovaÈ v súãasn˘ch
vzÈahoch. PretoÏe oba na‰e ‰táty sú demokratické, sú spolu v Európskej únii.

PPooººsskkoo
je na‰ím najväã‰ím visegrádskym susedom. Máme s ním najdlh‰ie spoloãné hranice (597
kilometrov). Hovoríme jazykmi, ktoré sú si blízke: pri troche usilovnosti sa r˘chlo nauãíte
rozumieÈ po poºsky. Existuje dokonca jazyková zvlá‰tnosÈ: goralské náreãie, o ktorom sa
jazykovedci nevedia dohodnúÈ, ãi je poºské alebo slovenské. Delíme sa o Vysoké Tatry,
sãasti o Spi‰ a Oravu, kde na poºskej strane Ïije tieÏ veºa Slovákov. 

Kto je v Európe?

[35]



Poliakov je takmer sedemkrát viac neÏ Slovákov. Územie Poºska je pribliÏne ‰esÈkrát
väã‰ie neÏ Slovensko, takmer o polovicu väã‰ie neÏ majú v‰etci traja jeho visegrádski
partneri. To dáva Poºsku, samozrejme, aj mimoriadne postavenie. Nie v‰ak mimoriadne
v˘hody. Ak sa pozriete na staré mapy, zistíte, Ïe vari nijak˘ ‰tát v Európe tak ãasto
nemenil svoje hranice ako Poºsko. Existovalo uÏ v 10. storoãí, v 16. storoãí existoval
spoloãn˘ poºsko-litovsk˘ ‰tát (hovorili mu Rzecz Pospolita - spoloãná vec, aj dnes má
Poºsko v názve Rzeczpospolita Polska). V 18. storoãí mu patril okrem Litvy aj kus
Bieloruska a Ukrajiny, nie v‰ak Vroclav, od 1772 trikrát zaniklo úplne - rozdelili si ho
Rusko, Prusko a Rakúsko. Za napoleonsk˘ch vojen zaãiatkom 19. storoãia sa scvrklo
medzi Prusko a Rusko (Var‰ava bola v Rusku, GdaÀsk a PoznaÀ v Prusku!). V roku 1918
zasa získalo nezávislosÈ. Keì vznikol v roku 1939 vojnov˘ slovensk˘ ‰tát, vojensky obsadil
a pripojil k Slovensku sever Spi‰a a Oravy (ktor˘ âeskoslovensko po vojne muselo vrátiÈ).
Stalin s Hitlerom sa dohodli na tom, Ïe Poºsko si rozdelia medzi sebou. Po vojne sa 
v roku 1945 územie Poºska presunulo na západ: v˘chodnú ãasÈ zabral Sovietsky zväz 
a na západe mu pridali kus územia, ktoré predt˘m patrilo Nemecku. Dnes je Poºsko
v˘znamn˘m ãlenom EÚ, dôleÏit˘m partnerom v NATO a je aj v˘razne aktívne 
vo v˘chodnej politike Európskej únie (to je v˘voj voãi Bielorusku, Ukrajine a Rusku).

SSlloovviinnsskkoo
sa prvé odtrhlo od niekdaj‰ej Juhoslávie (1991). Bolo jej najbohat‰ou ãasÈou a dnes je
druhou ekonomicky najrozvinutej‰ou krajinou zo v‰etk˘ch nov˘ch ãlenov Únie. Ako
prvá z nováãikov zaviedla 1. januára 2007 spoloãnú európsku menu – euro. Jeho plocha
je men‰ia neÏ polovica Slovenska a má len 2 milióny obyvateºov. Pre jeho názov si ho
ãasto vo svete m˘lia so Slovenskom. Nemusí nám to prekáÏaÈ, je to nesmierne príjemná
krajina. Máme aj kus spoloãnej histórie: do roku 1918 bolo Slovinsko - tak ako my -
súãasÈou Rakúsko-uhorskej monarchie.

CCyypprruuss aa MMaallttaa
Dva malé ostrovy sú v Stredozemnom mori. Jeden sa volá Malta, je medzi talianskou
Sicíliou a africk˘m Tuniskom. V‰etk˘ch obyvateºov je o nieão menej neÏ
Bratislavãanov. Jeho názov nemá, pravdaÏe, s maltou niã spoloãné. Po grécky melité
znamená útulok, ostrov oddávna poskytoval útoãisko lodiam, ktoré zastihla na mori
búrka. Druh˘m ostrovom, juÏne od Turecka, blízko S˘rie a Libanonu, je Cyprus. Podºa
zemepiscov teda uÏ nepatrí do Európy. Je rozdelen˘ na grécku (juÏnú) a tureckú
(severnú) ãasÈ. KeìÏe obe ãasti sa podnes nedokázali dohodnúÈ na vytvorení
spoloãnej federácie, do Európskej únie vstúpila iba grécka ãasÈ ostrova. Medzinárodné
spoloãenstvo rozdelenie formálne neuznáva. Je to zloÏitá situácia, navy‰e aj preto, Ïe
Turecko, ktoré sa usiluje o ãlenstvo v Únii, neuznáva nezávislosÈ gréckej ãasti. Napriek
tomu je to jedin˘ nov˘ ãlen EÚ okrem Slovinska, ktor˘ sa hospodársky vyrovná
chudobnej‰ím star˘m ãlenom.
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NNoovvíí  ããlleennoovviiaa  ÚÚnniiee

BBuullhhaarrsskkoo  aa RRuummuunnsskkoo
sa stali ãlenmi Európskej únie 1. januára 2007. Rumunsko sa spomedzi ‰tátov b˘valého
„sovietskeho bloku“ prvé uchádzalo o ãlenstvo vo vtedaj‰ích Európskych
spoloãenstvách. Prvú zmluvu podpísali v roku 1974, keì sa u nás nikomu o ãlenstve ani
nesnívalo. Bulharsko zasa prvé nadviazalo diplomatické vzÈahy s EÚ - v roku 1988,
Rumunsko o dva roky neskôr. V roku 1993 podpísali Bulhari Európsku zmluvu 
o pridruÏení, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1995. V decembri 1995 podali ÏiadosÈ 
o ãlenstvo v EÚ, o dva roky neskôr sa zaãali predbeÏné rokovania. V máji 2004 sa
Bulharsko aj Rumunsko stali ãlenmi NATO. V apríli 2005 súhlasil aj Európsky parlament
s prijatím do EÚ, hneì potom podpísali prístupovú zmluvu. EÚ kritizovala e‰te aj v roku
2006 najmä veºkú korupciu v Bulharsku a nedostatoãnú reformu súdnictva. Z rozpoãtu
Únie na roky 2007 aÏ 2009 dostane Bulharsko vy‰e 4,6 miliardy eur. 

Najviac sa hovorí o tom, ãi Bulhari a Rumuni budú môcÈ voºne pracovaÈ v Európskej
únii (o tom sa doãítate v kapitolke „„··ttyyrrii  sslloobbooddyy““). Francúzi oznámili, Ïe u nich 
v niektor˘ch povolaniach áno (napríklad v stavebníctve), âesi a Slováci im pracovn˘
trh otvorili, ostatné ‰táty majú rozliãné úpravy, väã‰inou prijmú len malé poãty
pracovníkov.

KKttoo  jjee  vv  ããaakkáárrnnii

CChhoorrvvááttsskkoo
·tát, o ktorom moÏno povedaÈ, Ïe patrí rovnako do strednej, ako do juÏnej Európy. Bol
súãasÈou Juhoslávie, samostatnosÈ si vybojoval v roku 1991, od roku 2003 sa usiluje
dostaÈ do EÚ. Prvou váÏnou prekáÏkou bol Medzinárodn˘ trestn˘ tribunál pre b˘valú
Juhosláviu, ktor˘ od Chorvátska Ïiadal vydanie generála Ante Gotovinu, obvineného 
z vojnov˘ch zloãinov. V slovenskej zahraniãnej politike patrí prijatie Chorvátska do EÚ
medzi priority. Na rozdiel od väã‰iny ãlenov EÚ, ktorí nie sú ani za, ani proti, a rozhodnú
sa podºa toho, ako bude Chorvátsko plniÈ podmienky. Prístupové rokovania s Úniou sa
zaãali v roku 2005, takÏe spoloãn˘ termín s Rumunskom a Bulharskom (1. január 2007)
nemohlo ani technicky stihnúÈ. Za reálny moÏno povaÏovaÈ rok 2010 - pravdaÏe len za
predpokladu, Ïe ãlenské ‰táty budú ochotné odsúhlasiÈ ìal‰ie roz‰irovanie. V januári
2006 podporovalo podºa prieskumov prijatie Chorvátska 55 percent obãanov Únie, uÏ
o niekoºko mesiacov neskôr takmer o 10 percent menej.

SLOVNÍâEK
- tribunál: súd, slovo pochádza z latinãiny, „tribunal“ znamená „tribúna“, „vyv˘‰ené

miesto“, v starovekom Ríme „tribunal“ bolo vyv˘‰ené miesto, kde sa konali súdy
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TTuurreecckkoo
Komu hovoríme Európania? V‰etk˘m, ão Ïijú v Európe? T˘m, ão sa zmestia do hraníc
Európskej únie? Sú Európanmi aj Turci?

Asociaãnú dohodu podpísali uÏ v roku 1963. PripomeÀme e‰te, Ïe dohodu spred vy‰e
40 rokov podpisovali dvaja z najväã‰ích otcov európskeho zjednotenia – vtedaj‰í
predseda Európskej komisie Walter Hallstein a nemeck˘ kancelár Konrad Adenauer.
Vyjadrili sa, Ïe „Turecko je prirodzen˘m európskym partnerom, ktorému nemoÏno
uprieÈ ãlenstvo“. Obaja spomínaní páni boli z kresÈansko-demokratick˘ch strán.
Zaujímavé je, Ïe dnes sú tieto strany skôr proti vstupu.

Neskôr zaãali politici Únie Turecku oprávnene vyãítaÈ, Ïe nedodrÏuje ºudské práva 
a robí doma veºa ìal‰ích ch˘b. V roku 1987 Turecko podalo prihlá‰ku na ãlenstvo. Ale
keì sa v roku 1997 zaãali prístupové rokovania s budúcimi ãlenmi, Turecko nedostalo
‰tatút kandidáta. V roku 2002 obnovila Únia asociaãnú dohodu, ale vôbec nezaãala
rozhovory o plnení podmienok pre vstup. Turci v tom istom roku v˘razne zmenili
ústavu, zru‰ili trest smrti a zaãali robiÈ reformy, ktoré Únia poÏadovala. V roku 2004
Európska komisia odporuãila zaãaÈ vstupné rozhovory, ale oznámila, Ïe ich preru‰í, ak
bude maÈ v˘hrady voãi dodrÏiavaniu ºudsk˘ch práv v Turecku. A hneì mala aj v˘hrady
- napríklad jednu takúto: pripravovan˘ tureck˘ zákon povaÏoval manÏelskú neveru za
trestn˘ ãin, Európania nie. Vstupné rozhovory sa napokon zaãali v októbri 2005, no
podmienkou ich pokraãovania bolo, aby Turecko uznalo Cyperskú republiku (juÏnú,
„grécku“ ãasÈ ostrova). V roku 2006 hrozilo preru‰enie rozhovorov: e‰te v októbri
Turecko nepustilo cyperské lode a lietadlá na svoje územie. V novembri 2006 Európska
komisia kvôli tomu odporuãila ãiastoãné pozastavenie prístupov˘ch rokovaní. Turecká
odpoveì bola: „Sprístupníme, ak EÚ povolí otvorenie letiska a prístavu v „tureckej“
Severocyperskej republike pre medzinárodnú dopravu“. To zasa odmietal „grécky“
Cyprus. Na druhej strane: proti zjednoteniu ostrova sa v referende vyslovili v roku 2004
práve „juÏania“, teda grécki Cyperãania; vtedy Únia sºúbila, Ïe ukonãí izoláciu tureckej
ãasti ostrova (nikto okrem Turecka neuznal jej politickú samostatnosÈ).

Ak sa Turecko stane ãlenom Únie, nikto neoãakáva, Ïe to bude pred rokom 2014,
mnohí v‰ak tvrdia, Ïe aÏ po roku 2020. Ale vtedy o tom uÏ budete rozhodovaÈ aj vy.

Ak sa zasa pozriete na mapu, uvidíte, Ïe Turecko je v Európe. Ale len palcom jednej
nohy. Zvy‰ok je v Ázii. PrekáÏa to? Treba sa drÏaÈ ãiar, ktoré kedysi maºovali zemepisci
na mapy sveta, aby dokázali oddeliÈ Európu od Ázie?

Sú politici, ktorí hovoria: Ak prijmeme Turecko, budú na hraniciach Únie také
nebezpeãné ‰táty, ak˘mi sú Irak, Irán a S˘ria. Iní hovoria, Ïe nebezpeãn˘ ‰tát je
nebezpeãn˘m, nech je kdekoºvek na svete. A e‰te iní hovoria, Ïe Turecko je aj tak 
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v NATO a keì bude aj v Únii, bude to pre bezpeãnosÈ e‰te lep‰ie. Z tohoto dôvodu
podporujú vstup Turecka do EÚ aj americkí politici. Hovoria, Ïe ãlenstvo v NATO
zaruãuje „západnú orientáciu“ Turecka. NATO je „euro-atlantická“ organizácia, teda
taká, v ktorej sú Európania a Ameriãania. Nie Ázijci. NATO bráni „západné“
demokratické hodnoty. Pre Ameriãanov je teda samozrejmé, Ïe Turci tvoria súãasÈ
Európy. Európania to nepopierajú. Len Ïiadajú, aby Turecko splnilo podmienky ãlenstva
- tak ako ich muselo splniÈ napríklad aj Slovensko.

âasto poãúvame, Ïe Európa má kresÈansk˘ základ. Îe moslimovia jednoducho do
Európy nepatria. Ale dnes Ïije v Európskej únii vy‰e 13 miliónov moslimov legálne 
a ilegálne najmenej ìal‰ie dva milióny. Len vo Francúzsku ich je 6 miliónov, v Nemecku
viac neÏ 3 milióny, vo Veºkej Británii poldruha milióna. Keì sa v Turecku p˘tali v roku
2004 ºudí, ãi vidia svoje ãlenstvo v Európskej únii pozitívne, odpovedalo 73 percent
op˘tan˘ch „áno“; v roku 2006 uÏ len 54 percent. A keì sa na turecké ãlenstvo p˘tali
v Nemecku, v roku 2004 dostali 26 percent kladn˘ch odpovedí, v roku 2006 uÏ len
16 percent.

Predseda tureckej vlády Recep Erdogan tvrdí, Ïe Únia stále pridáva nové podmienky.
Nemeckí a rakúski kresÈanskí demokrati presadzujú „privilegované partnerstvo“
Turecka s Úniou: teda bliÏ‰ie vzÈahy neÏ so ‰tátmi, ktoré nie sú ãlenmi, nie v‰ak plné
ãlenstvo. Niektoré ‰táty, napríklad Veºká Británia, Holandsko a Fínsko sa prikláÀajú 
k názoru, Ïe Turecko by sa malo staÈ riadnym ãlenom Únie. Slovenská vláda sa vyslovila,
Ïe s Tureckom treba naìalej rokovaÈ; aÏ splní podmienky, treba ho prijaÈ; no
neslobodno Turkov zavádzaÈ tvrdením, Ïe sa urãite stanú ãlenmi. Komisár pre
roz‰irovanie únie Olli Rehn e‰te v decembri 2006 zopakoval, Ïe „EÚ potrebuje Turecko
a Turecko potrebuje EÚ“.

SLOVNÍâEK
- asociaãná dohoda: dohoda o pridruÏení, v tomto prípade o takom vzájomnom vzÈahu,

ktor˘ smeruje k ãlenstvu. Existujú aj asociaãné dohody o intenzívnej spolupráci, ktoré
v‰ak nepredpokladajú budúce ãlenstvo (napríklad so ‰tátmi severnej Afriky)

ÚÚLLOOHHAA:: SLEDUJTE 2 - 3 T¯ÎDNE NOVINY, âASOPISY, ROZHLASOVÉ 
A TELEVÍZNE SPRÁVY, HªADAJTE TAM INFORMÁCIE O TURECKU. ZAPÍ·TE SI
ICH. A NAPÍ·TE PÁR VIET O TOM, AKO SA VYVÍJA OTÁZKA TURECKÉHO
âLENSTVA V ÚNII. NAPÍ·TE AJ SVOJ NÁZOR. A POTOM SI UROBTE DISKUSIU
S UâITEªOM / UâITEªKOU.

Kto je v Európe?

[39]



KKttoo  jjee  vv  EEuurróóppee,,  aallee  zzaattiiaaºº  nneemmáá  zzááuujjeemm  oo  EEuurróóppsskkuu  úúnniiuu

IIssllaanndd
Tento ostrov na severe sotva e‰te doãiahne do mapy Európy. Trocha zjednodu‰ene
môÏeme povedaÈ, Ïe je preÀ nev˘hodné byÈ v Európskej únii, pretoÏe Ïije najmä z lovu
r˘b; loví ich oveºa viac, neÏ by smel, keby bol ãlenom Únie. V októbri 2006 znovu po
dvadsaÈroãnej prestávke zaãal loviÈ aj veºryby (robí to aj Nórsko!), ão sa síce smie, ale len
pre vedecké, nie pre obchodné úãely. Najtvrd‰ie protestovala Veºká Británia. A my sme
sa aspoÀ ãudovali: ÈaÏko si predstaviÈ, kde ich budú predávaÈ... Island je v‰ak ãlenom
Severskej rady (tak ako aj Nórsko), mnohé normy Únie sa preto t˘kajú aj t˘chto dvoch
‰tátov. Zaãiatkom roku 2006 povedal islandsk˘ predseda vlády, Ïe jeho ostrov bude
ãlenom EÚ do roku 2015.

NNóórrsskkoo
Hovoríme o ‰tyroch desaÈroãiach roz‰irovania. Prvé (1973) bolo „západné“ (Veºká
Británia, Írsko, Dánsko), druhé (1981-1986) „juÏné“ (Grécko, ·panielsko, Portugalsko),
tretie (1995) „severné“ (·védsko, Fínsko, Nórsko a Rakúsko), ‰tvrté - najväã‰ie -
„v˘chodné“ 2004. V‰imli ste si iste, Ïe jeden ‰tát (severn˘) je tu navy‰e. Nórsko bolo
naozaj prijaté, ale krátko pred vstupom obãania v ºudovom hlasovaní rozhodli „nej“ - nie.
Len veºmi tesn˘m rozdielom. Nebolo to po prv˘ raz: Nórom otvorili dvere do
Európskych spoloãenstiev uÏ v roku 1972, vtedy obãania ãlenstvo odmietli po prv˘ raz. 

MoÏno to vysvetliÈ aj t˘m, Ïe Nóri sú síce veºmi aktívni v zahraniãí, ale chcú si zachovaÈ
ão najviac suverenity. Keby sa stali ãlenmi Únie, boli by v nej najbohat‰ím ‰tátom. Nórsko
v‰ak je súãasÈou vnútorného trhu Európskej únie (asociaãná dohoda z roku 1994) a tak
sa podieºa napríklad aj na tvorbe európskych noriem, ktoré sa t˘kajú vnútorného trhu.
ZúãastÀuje sa aj na spoloãn˘ch programoch v oblasti kultúry, v˘skumu, regionálnej
politiky.

Slovenska sa t˘ka zaujímav˘ projekt známy ako Nórsky finanãn˘ mechanizmus. Keì SR
vstúpila do EÚ, stala sa automaticky aj ãlenom Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP), kam patrí aj Nórsko, Island a Lichten‰tajnsko. Tieto tri ‰táty poskytnú na základe
dohody s Úniou v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovensku finanãnú pomoc
vo v˘‰ke 67 miliónov eur, 95 percent tejto sumy dostaneme z Nórska. Pomoc je urãená
aj ostatn˘m nov˘m ãlenom EÚ. Aby existovala aj právna forma pomoci, podpísali
úãastníci dohody „memorandá o porozumení“, na základe ktor˘ch oficiálne vznikol
popri „finanãnom mechanizme Európskeho hospodárskeho priestoru“ aj „Nórsky
finanãn˘ mechanizmus“. Jeho zámerom je zmierniÈ hospodárske a sociálne rozdiely 
v EHP. Peniaze môÏeme vyuÏiÈ na ochranu Ïivotného prostredia, na zdravie 
a starostlivosÈ o deti, na v˘skum a veºa iného.
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··vvaajjããiiaarrsskkoo
je jedn˘m z najbohat‰ích ‰tátov Európy. Tradiãne neutrálne, ostalo pokojn˘m
ostrovãekom aj poãas dvoch svetov˘ch vojen. V˘datne pomáhalo v‰etk˘m, ktorí to
potrebovali, no vyh˘balo sa ãlenstvu v medzinárodn˘ch organizáciách. Hoci vo
·vajãiarsku bolo sídlo Spoloãnosti národov a je tam jedno zo sídel OSN, stalo sa ãlenom
tejto organizácie (v ktorej sú v‰etky ‰táty sveta okrem Vatikánu) aÏ v roku 2002. 
K Európskej únii má uÏ dávno veºmi blízko. V roku 1978 otvorili v meste Lausanne
Nadáciu Jeana Monneta, jedného z otcov európskej integrácie. V roku 1988 podpísali
predstavitelia ·vajãiarska a EÚ 7 dohôd. T˘kali sa najmä hospodárskej spolupráce 
a spoloãn˘ch hraníc. V roku 2005 sa skonãili ìal‰ie rokovania o spolupráci, ktoré schválilo
v tom istom roku aj referendum (ºudové hlasovanie) vo ·vajãiarsku. 

Treba vedieÈ, Ïe ·vajãiarsko sa od in˘ch európskych ‰tátov lí‰i najmä t˘m, Ïe nemá
parlamentnú, ale priamu demokraciu: to znamená, Ïe v‰etky rozhodnutia vlády musí
schváliÈ verejnosÈ. Dohody sa t˘kali poºnohospodárskych produktov, Ïivotného
prostredia, zjednocovania ‰tatistiky, vzdelávania (vrátane uãÀovského), dôchodkov,
sluÏieb, kultúry (podpora filmovej a televíznej tvorby), ba ·vajãiarsko sa podºa dohôd
stane aj „ãlenom Schengenu“, ão uÏ referendum schválilo (o tom sa doãítate v inej
kapitole). Veºmi zjednodu‰ene sa dá povedaÈ, Ïe ·vajãiarsko je takmer ãlenom Únie - len
nie je zastúpené v politick˘ch in‰titúciách (Rada EÚ, Parlament, Komisia). 26. novembra
2006 referendum schválilo návrh na roz‰írenie tradiãnej ‰vajãiarskej pomoci „v˘chodn˘m
‰tátom Európy“, príspevok pre 10 nov˘ch ãlensk˘ch krajín EÚ na zníÏenie ekonomick˘ch
a sociálnych rozdielov v roz‰írenej Únii - v prepoãte vy‰e 22 miliárd slovensk˘ch korún. 

TTíí  nnaajjmmeenn‰‰íí

AAnnddoorrrraa,,  LLiicchhtteenn‰‰ttaajjnnsskkoo,,  MMoonnaakkoo,,  SSaann MMaarriinnoo,,  VVaattiikkáánn
Andorra má s EÚ obchodnú a colnú dohodu. Monako a San Marino sú súãasÈou colného
priestoru EÚ. Lichten‰tajnsko sa v prv˘ch desaÈroãiach integrácie orientovalo viac na
·vajãiarsko, v roku 1972 spolu s ním podpísalo dohodu o spolupráci s Európskymi
spoloãenstvami. Vatikán leÏí na území mesta Rím, talianske zákony platia aj tu. Tieto maliãké
‰tátiky majú v zásade svoje hranice otvorené a vo veºkej miere sa v nich uplatÀujú aj pravidlá
Európskej únie. V‰etky pouÏívajú ako menu euro, len Lichten‰tajnsko ‰vajãiarske franky.

SSúú  vv  EEuurróóppee,,  aallee  zzaattiiaaºº  ììaalleekkoo  oodd  ÚÚnniiee

AAllbbáánnsskkoo
Dohodu o obchode a spolupráci medzi EÚ a Albánskom podpísali uÏ v roku 1992.
Odvtedy Albánsko dostáva finanãnú pomoc z programu PHARE (o tomto programe
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nájdete samostatnú kapitolku). V období 1991 aÏ 2004 dostalo Albánsko od Únie 1,273
mil. eur (okolo 52 miliónov korún). V roku 1999 navrhla Únia Stabilizaãn˘ a asociaãn˘
proces pre 5 ‰tátov, medzi ktor˘mi bolo aj Albánsko. To znamená vytvorenie tak˘ch
podmienok, aby smerovanie k plneniu podmienok Únie bolo stabilné, stále, spoºahlivé,
aby bolo neskôr moÏné podpísaÈ asociaãnú zmluvu, ktorá umoÏní vstup do Únie.
Dohodu o tom podpísala EÚ s Albánskom v júni 2006. T˘ka sa opatrení, ktoré majú daÈ
do poriadku domáce politické a hospodárske pomery tak, aby sa ‰tát mohol pripravovaÈ
na ãlenstvo v EÚ. Medzi najváÏnej‰ie úlohy patrí zlep‰enie súdnictva, polície, verejného
poriadku, coln˘ch sluÏieb, systému vzdelávania... Zrejme úlohy na veºa rokov.

BBiieelloorruusskkoo
Veºk˘m ‰tátom Európy je Bielorusko. âasto sa hovorí, Ïe nie je európskym kvôli
prezidentovi Luka‰enkovi. Mnohí znalci sa domnievajú, Ïe tento ‰tát hºadá v Rusku
svojho prirodzeného partnera a bude skôr vytváraÈ nejakú jednotu s ním, nie 
s Európskou úniou. Aj bez Luka‰enka. V stredoveku bolo súãasÈou Litvy i Poºsko-
litovského ‰tátu, ão svedãí o jeho „európanstve“. Poºsko a Slovensko patria medzi ‰táty,
ktoré podporujú demokratick˘ proces v Bielorusku, najmä prostredníctvom
mimovládnych organizácií. Tak napríklad spoloãn˘ kandidát Zjednoten˘ch
demokratick˘ch síl na post prezidenta Bieloruskej republiky v prezidentsk˘ch voºbách
2006 Aliaksandr Milinkieviã nav‰tívil Bratislavu v decembri 2006 na ceste do ·trasburgu,
kde mu 12. decembra udelili Cenu Andreja Sacharova za slobodu myslenia. 

OOssttaattnnéé kkrraajjiinnyy BBaallkkáánnuu
Balkán je pohorie v Bulharsku, ktoré zasahuje aÏ do Srbska. V˘raz Balkán v‰ak pouÏívame
pre ‰táty, ktor˘ch územia sa po stároãia nachádzali na hraniciach ãi v oblasti záujmu
rakúskej monarchie, Ruska a Turecka (Osmanskej rí‰e). Na tomto území sa dôkladne
pomie‰ali národy, ale aj náboÏenstvá. V˘chodní (byzantskí, neskôr pravoslávni) kresÈania,
západní kresÈania spojení s rímskym pápeÏom, moslimovia. Oddávna územie neustálych
konfliktov. A kvôli konfliktom aj územie chudoby. Slovo „balkán“ získalo teda aj hanliv˘
v˘znam pre chudobu a chaos.

Hovorilo sa tieÏ, Ïe ten naozajstn˘ Balkán na juhov˘chode Európy je hniezdo konfliktov,
nepokojov, vojen. A chudoby. LenÏe e‰te nedávno, za ãias komunizmu, vtedaj‰ia
Juhoslávia tvrdo vzdorovala Moskve a hospodársky sa jej dobre darilo. Na‰i turisti
cestovali do Juhoslávie takmer ako na Západ. KaÏd˘ kus sveta má mnoho podôb. Nie je
dobre, ak si zapamätáme iba jednu z nich.

Ako to vyzerá dnes s územím niekdaj‰ej Juhoslávie?

O Slovinsku, ktoré sa nikdy nepovaÏovalo za súãasÈ Balkánu, a o CChhoorrvvááttsskkuu sa doãítate
v in˘ch kapitolkách. Po rozpade Juhoslávie sa rozpadli aj jej zvy‰ky: 
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ââiieerrnnaa  HHoorraa sa oddelila od Srbska. V ãase, keì vychádza táto kniÏka, sa rozhoduje aj 
o budúcom vzÈahu medzi Srbskom a Kosovom. âierna Hora je najmlad‰ím ‰tátom na
svete: od 3. júna 2006. SamostatnosÈ zaÏila v‰ak uÏ dávno predt˘m: ako knieÏatstvo 
a neskôr kráºovstvo od roku 1878 do 1918, keì sa stala súãasÈou Juhoslávie. Je uÏ ãlenom
OSN a usiluje sa o ãlenstvo v EÚ a NATO.

NezávislosÈ BBoossnnyy  aa  HHeerrcceeggoovviinnyy vyhlásili povstalci v roku 1992, nasledovala vojna, ktorá
sa skonãila v roku 1995 mierovou dohodou. Je to mnohonárodnostn˘ ‰tát (Ïijú tam
najmä Bosniaci, Chorváti a Srbi), ktor˘ sa uÏ zbavil konfliktov. V roku 2005 sa zaãali
rokovania s EÚ o stabilizaãnej a asociaãnej dohode.

MMaacceeddóónnsskkoo uÏ priÈahuje zahraniãn˘ch investorov. Ak niekde uvidíte skratku FYROM, je
to ten ist˘ ‰tát. KeìÏe ãasÈ Grécka sa volá tieÏ Macedónsko, grécka vláda trvá na tom,
Ïe nov˘ ‰tát na pôde b˘valej Juhoslávie sa musí volaÈ inak. Tak vznikol krkolomn˘ názov
v angliãtine: Former Yugoslav Republic of Macedonia („B˘valá juhoslovanská republika
Macedónsko“). V roku 2004 poÏiadalo o ãlenstvo v EÚ, v roku 2005 sa stalo
kandidátskou krajinou, no termín zaãatia prístupov˘ch rokovaní zatiaº nebol stanoven˘.

SSrrbbsskkoo podniká politické kroky, aby sa priblíÏilo Európskej únii, hoci rokovania o tom sú
e‰te ìaleko.

Kto v‰ak pochybuje, Ïe aj v‰etky tieto malé ‰táty patria do Európy? 

ÚÚLLOOHHAA:: NÁJDITE SI MAPU B¯VALEJ JUHOSLÁVIE A VYZNAâTE NA NEJ, AKÉ
NOVÉ ·TÁTY VZNIKLI NA JEJ ÚZEMÍ. POZRITE SA, KTORÉ SÚ ICH HLAVNÉ
MESTÁ. ALEBO NA SÚâASNEJ MAPE VYZNAâTE, KTORÉ ·TÁTY BOLI
SÚâASËOU JUHOSLÁVIE. NÁJDITE POHORIE BALKÁN.

UUkkrraajjiinnaa
Ukrajina je na‰ím jedin˘m susedom, ktor˘ asi na dlho ostane za európskym plotom. Ten
plot je na na‰ich hraniciach. IbaÏe tento raz my sme „Západ“.

Na mnoh˘ch európskych stretnutiach Ukrajinci hovoria: „Zoberte nás medzi seba, veì
aj my sme Európania“. A podºa mapy naozaj nimi sú. Nie celkom v‰ak podºa domácich
pomerov.

Západná Ukrajina kedysi patrila k habsburskej monarchii. Je do znaãnej miery katolícka
a je historicky, kultúrne aj politicky bliÏ‰ie k Európskej únii neÏ k Rusku. Ale v˘chodná ãasÈ
je pod siln˘m rusk˘m vplyvom. Dokonca tam ºudia viac hovoria po rusky neÏ po
ukrajinsky. O Ukrajine dnes nikto neuvaÏuje ako o kandidátovi na vstup do Únie.
Roz‰íren˘ je tak˘to názor: „Vyrie‰te si najskôr doma, kam chcete smerovaÈ. Pok˘m sa
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nedohodnete medzi sebou, nemôÏeme s vami poãítaÈ.“ Dohody v‰ak existujú. 
V septembri 2006 nav‰tívil Brusel ukrajinsk˘ predseda vlády Viktor Janukoviã.
V˘sledkom bol návrh novej zmluvy, ktorá nahradí dovtedaj‰iu Zmluvu o partnerstve 
a spolupráci. Zlep‰uje sa spolupráca v energetike, spravodlivosti, bezpeãnosti, doprave,
Ïivotnom prostredí. To by malo viesÈ k dokonãeniu reforiem na Ukrajine. Pripravené sú
aj rokovania o voºnom pohybe tovaru, dovtedy v‰ak musí Ukrajina vstúpiÈ do Svetovej
obchodnej organizácie, s ktorou rokuje uÏ od roku 1994.

NNiiee  ssúú  vv  ÚÚnniiii  aa  aannii  ddoo  nneejj  nneessmmeerruujjúú

RRuusskkoo
A ão Rusko? Iste neprekáÏa, Ïe je rozãesnuté pohorím Ural na európske a ázijské. Veì
cel˘ Ural je nenápadn˘m, nie príli‰ vysok˘m horsk˘m pásom, ktor˘ v skutoãnosti niã aÏ
tak veºmi nerozdeºuje.

LenÏe Rusko je väã‰ie neÏ celá Európska únia a USA spolu. A napriek riedkemu osídleniu
a obrovsk˘m neob˘van˘m plochám, najmä na Sibíri, má viac obyvateºov neÏ Nemecko
a Francúzsko dohromady. V˘sledkom takej integrácie by bolo, Ïe Európska únia by
vstúpila do Ruskej federácie – a nie naopak.

PravdaÏe – Rusko je pre Európsku úniu azda najdôleÏitej‰ím partnerom. Aj preto, Ïe má
obrovské zásoby ropy a plynu, ktoré dodáva takmer v‰etk˘m európskym ‰tátom.
Ropovody a plynovody, ktoré prechádzajú aj územím Slovenska, patria 
k najv˘znamnej‰ím dopravn˘m cestám. To je aj veºmi silná moderná zbraÀ: ak doma
zatvoríte vodovodn˘ kohútik, prestane tiecÈ voda. Ak niekto zatvorí kohútik na
ropovode, môÏe nastaÈ pohroma v celej krajine: nebude benzín ani nafta do áut 
a lietadiel, nebudú môcÈ pracovaÈ mnohé továrne... Európske ‰táty nemajú voãi Rusku
rovnak˘ vzÈah. Niektoré veºmi dobr˘ (Nemecko, Grécko), iné kritick˘ - najmä Poºsko 
a tri pobaltské republiky Estónsko, Litva, Loty‰sko, ktoré donedávna boli súãasÈou
Sovietskeho zväzu. No v‰etky sú na Rusku vo veºkej miere závislé. Na „ruskú politiku“ EÚ
sa treba pozeraÈ aj z tohoto praktického hºadiska.

Na mape si v‰imnete zvlá‰tnosÈ. Medzi Poºskom a Litvou je na brehu Baltského mora malé
územie, ktoré patrí Rusku - Kaliningradská oblasÈ. Volá sa tak podºa hlavného mesta, ktoré
sa pôvodne volalo Königsberg. ZaloÏil ho roku 1255 ãesk˘ kráº Pfiemysl Otakar II. Ak chce
Rus z Kaliningradu cestovaÈ do akéhokoºvek iného ruského mesta, musí prekroãiÈ hranice
Európskej únie. K˘m Litva bola súãasÈou Sovietskeho zväzu, nikoho to netrápilo. Ba ani
teraz to nie je problém. Ale Únia má svoje vonkaj‰ie hranice. A tie odrezali jeden kus Ruska
od iného. Navy‰e, tento kúsok Ruska je zo v‰etk˘ch strán obkolesen˘ ‰tátmi NATO. A e‰te
navy‰e: historicky nemá s Ruskom niã spoloãného. Ktovie. MoÏno raz bude ãlenom EÚ.
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IIzzrraaeell
Nájdite tento maliãk˘ ‰tát (veºkosÈ: pribliÏne ako Slovinsko) na mape: zistíte, Ïe neleÏí
v Európe. No napríklad futbal hráva (tak ako Turecko) v európskych, nie ázijsk˘ch
súÈaÏiach. UÏ viackrát sa v európskych in‰titúciách ozvali názory, Ïe by sa s Izraelom
mali zaãaÈ rokovania o vstupe do Európskej únie. Nie sú v‰ak reálne. Napriek tomu 
v roku 1976 podpísal Izrael s Európskymi spoloãenstvami Dohodu o spolupráci, na
základe ktorej vznikla v roku 1989 zóna voºného obchodu. VzÈahovala sa na
podnikanie a colné úºavy pre poºnohospodárov. V novembri 1995 podpísala Únia 
s Izraelom asociaãnú - zdruÏovaciu - dohodu, platí od roku 2000. Dohoda obsahuje aj
pravideln˘ politick˘ dialóg, ktor˘ spoãíva na vzájomnom prihlásení sa k princípom
demokracie a ºudsk˘ch práv. Dohoda roz‰iruje aj spoluprácu v oblastiach, ako je
napríklad hospodárstvo, veda, súdnictvo, kultúra, sociálne otázky. Okrem toho od
roku 1996 existuje dohoda o spolupráci vo vede a technike, na základe ktorej sa Izrael
podieºa na v˘skumn˘ch programoch EÚ. V roku 2003 ju predæÏili do roku 2006. Od
roku 2000 je Izrael aj súãasÈou programu EUREKA (medzinárodná spolupráca v oblasti
vedy a v˘skumu - medzi priemyseln˘mi podnikmi, v˘skumn˘mi ústavmi a vysok˘mi
‰kolami).

Izrael má v˘hody v prístupe na vnútorn˘ trh EÚ a zúãastÀuje sa aj na európskych
programoch vo vzdelávaní, v˘skume a Ïivotnom prostredí, ale napríklad aj 
v informaãn˘ch technológiách. Obaja partneri - EÚ aj Izrael - spoloãne hºadajú rie‰enie
konfliktu na Strednom v˘chode.

Kto je v Európe?
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5. TROCHA DEJEPISU

OO  ddoobbrr˘̆cchh  aa  zzll˘̆cchh  bbiittkkáárroocchh
V minulosti sa „zjednocovanie“ konalo veºmi ãasto. Dvojak˘m spôsobom: buì meãom, keì
silnej‰í ‰tát pripojil slab‰ieho suseda, alebo zdanlivo oveºa príjemnej‰ie - sobá‰om. „OÏením
svojho kráºovského syna s tvojou kráºovskou dcérou a na‰e rí‰e sa spoja do jednej“. To
druhé bolo bez vojny, ale tí dvaja mladí spravidla neboli nad‰ení. Nikto sa ich nep˘tal, ãi
chcú ÏiÈ spolu, nikto im nedovolil, aby si svojho Ïivotného druha / druÏku hºadali sami. Tak
to, mimochodom, robili aj mnohí na‰i pradedovia roºníci: sobá‰mi spájali políãka... 

Prv˘mi prarodiãmi Európy boli istotne Gréci. Dali Európe meno - a jej prvé hranice.
Siahala aÏ tam, kde sa zaãínali územia barbarov. Rimania potom zjednocovali Európu
naozaj meãom. „Ich Európa“ sa rozprestierala na celom severe Afriky, v ãasti Ázie a na
severe aÏ na ãasti dne‰ného slovenského územia. V‰ade zanechali za sebou stopy. Nielen
stopy meãa, ale aj kultúry. Ak chcete poznaÈ dejiny a du‰u Európy, je veºmi uÏitoãné
dozvedieÈ sa ão najviac o Rimanoch.

V kapitolke o âesku spomíname kráºa Jifiího z Podûbrad. V roku 1461 navrhol v ParíÏi
vytvorenie európskeho zväzu ‰tátov, ktor˘ by sa dokázal ubrániÈ tureckému náporu. To
bol prv˘ reálny pokus o integráciu. Neúspe‰n˘. Onedlho sa dostal do konfliktu 
s pápeÏom a jeho moc sa v˘razne oslabila.

Aj Napoleon „zjednocoval Európu“. Jedna z jeho najväã‰ích bitiek sa odohrávala pri
Slavkove neìaleko Brna v roku 1805. Po víÈazstve podpisovali mierovú zmluvu s Ruskom
a Rakúskom v Bratislave. Pod bránou Primaciálneho paláca, v ktorom dnes sídli primátor
Bratislavy, o tom nájdete tabuºu. Urãite si ju preãítajte! Napoleon sa napokon dostal aÏ
k Moskve, tam sa v‰ak jeho „zjednocovanie“ skonãilo.

Adolf Hitler hovoril od roku 1936 o „európskom dome“, neskôr o „novej Európe“, ktorú
zjednotil tak, Ïe ju rozbil. NemôÏeme ho povaÏovaÈ za praotca zjednotenia, môÏeme
v‰ak povedaÈ, Ïe práve jeho krvavé vyãíÀanie ukázalo Európanom, Ïe sa musia zjednotiÈ,
aby sa hrôzy, aké spôsobil, uÏ nemohli opakovaÈ.

OOttccoovviiaa  zzjjeeddnnootteenniiaa
Ak by po druhej svetovej vojne nasledovala tretia, Európa by ju uÏ sotva preÏila. Bolo to
jasné mnoh˘m, no málokto vedel, ako dosiahnuÈ trval˘ mier. Za v˘voj, ktor˘ nás
priviedol k Európskej únii, vìaãíme mnoh˘m skvel˘m osobnostiam. Tu uvádzame aspoÀ
niekoºko z nich.

WINSTON CHURCHILL (ãítajte ãörãil) bol poãas druhej svetovej vojny predsedom
britskej vlády a jedn˘m z najv˘znamnej‰ích bojovníkov proti nacizmu. Bol aj jedn˘m 

Trocha dejepisu

[46]



z prv˘ch, kto pochopil nevyhnutnosÈ európskej spolupráce, ktorá by zabránila ìal‰ím
vojnám. Vo svojom slávnom prejave pre svetovú mládeÏ vo ‰vajãiarskom Zürichu 
19. septembra 1946 hovoril o tom, Ïe „Európa sa nachádza v ruinách, treba skoncovaÈ 
s hriechmi nacionalizmu a vojny“; navrhol, aby Európania vytvorili „ãosi ako Spojené
‰táty európske“. Bol teda otcom my‰lienky. Tu treba pripomenúÈ, Ïe mal na mysli
Európu bez Veºkej Británie. Veì tá sa vtedy povaÏovala za svetovú, nie európsku
mocnosÈ.

JEAN MONNET (ãítajte Ïán moné) sa narodil v roku 1888 vo francúzskom Cognacu
(ãítajte koÀaku). (Cognac je mesteãko, z ktorého pochádza aj svetoznámy nápoj!) Bol to
neuveriteºne aktívny ãlovek. V rokoch 1919 - 1923 bol zástupcom generálneho tajomníka
Spoloãnosti národov - to bola predchodkyÀa dne‰nej OSN. Potom pôsobil ako poradca
takmer po celom svete. Poãas druhej svetovej vojny koordinoval v˘robu vojenského
materiálu medzi Francúzskom a Veºkou Britániou, hneì po vojne sa stal vedúcim
francúzskeho plánovacieho úradu. Práve tam vypracoval návrh na zaloÏenie Európskeho
spoloãenstva uhlia a ocele (ESUO). Bol to geniálny nápad. Francúzi a Nemci viedli medzi
sebou mnoÏstvo vojen. Prakticky v kaÏdej generácii sa francúzske deti v ‰kole uãili, Ïe
Nemci sú ich najväã‰í nepriatelia. Nemeckí Ïiaci sa uãili to isté o Francúzoch. „AÏ budete
dospelí, zoberiete pu‰ky a pôjdete sa pomstiÈ za v‰etko, ão nám vykonali 
v minulej vojne“, hovorili im uãitelia. Viete si to predstaviÈ? 

Monnet navrhol, aby sa pri jednom stole zi‰li Nemci a Francúzi. Aby si nepovedali: „My
sme víÈazi, vy ste porazení“, ale „Spoloãne sme porazili nacistov (teda hitlerovcov),
spoloãne sa postaráme, aby sa vojna neopakovala“. Monnet chcel, aby prizvali Talianov
a tri malé ‰táty: Belgicko, Holandsko a Luxembursko a vytvorili spoloãnú kontrolu ÈaÏby
uhlia a v˘roby ocele. Bez uhlia a ocele sa nedá viesÈ vojna. Ak ju kontrolujú Francúzi spolu
s Nemcami, nemá kto viesÈ vojnu. Monnet sa stal predsedom konferencie, na ktorej
zaloÏili ESUO. V rokoch 1952 aÏ 1954 bol jeho prv˘m predsedom, dá sa povedaÈ, Ïe bol
prv˘m predchodcom predsedu Európskej komisie. Zomrel v roku 1979.

ROBERT SCHUMAN, „otec Európy“, sa narodil v roku 1886 v Luxembursku. Jeho rodiãia mali
dlho nemecké ‰tátne obãianstvo, takÏe aj on bol roden˘m Nemcom, stal sa v‰ak v˘znamn˘m
francúzskym politikom. To bola ideálna kombinácia pre ãloveka, ktor˘ po druhej svetovej
vojne pracoval na zabezpeãení mieru medzi Francúzmi a Nemcami. Jeden ãas sa rozhodoval,
ãi sa stane katolíckym kÀazom. V rokoch 1919 aÏ 1936 bol poslancom francúzskeho
parlamentu, za vojny 1941 ho zatklo gestapo (tajná ‰tátna polícia nacistického Nemecka),
nasledujúci rok sa mu podaril útek. V roku 1947 sa stal francúzskym predsedom vlády. 
V rokoch 1948 aÏ 1952 bol ministrom zahraniãia. Osvojil si my‰lienku Jeana Monneta - bol
jedin˘m politikom, ktor˘ ju mohol uskutoãniÈ - a urobil to. DÀa 9. mája 1950 (tento dátum si
dobre zapamätajte!) uverejnil slávne vyhlásenie o novom usporiadaní Európy, ktoré sa malo
zaãaÈ Monnetov˘m ESUO a malo vyvrcholiÈ európskou federáciou. To je známy Schumanov
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plán. ESUO (známe aj ako Montánna únia) zaloÏili v roku 1951. Pre my‰lienku vytvoriÈ Európske
spoloãenstvo v tom ãase Schuman nena‰iel vo Francúzsku nijaké porozumenie, takÏe v roku
1952 musel odstúpiÈ. Keì v roku 1957 podpisovali ‰tátnici Rímske zmluvy (táto kniÏka vy‰la 
k ich 50. v˘roãiu), vykroãila Európa na cestu, ktorú Schuman pripravoval. V roku 1958 ho zvolili
za prvého predsedu Európskeho parlamentu. Zomrel v roku 1963.

SLOVNÍâEK
- Montánna únia: res montanae je po latinsky baníctvo

KONRAD ADENAUER sa narodil v roku 1876. V roku 1944 sa dostal do nacistického
koncentraãného tábora, z ktorého u‰iel. V rokoch 1949 aÏ 1963 bol tento kresÈansk˘
demokrat prv˘m kancelárom (predsedom vlády) Nemeckej spolkovej republiky. V tejto
funkcii pripútal demokratické povojnové Nemecko k Západu. Okrem toho, Ïe
priviedol Nemecko do NATO, osobne sa priãinil aj o zmierenie s Francúzskom, ktoré
vyvrcholilo v Nemecko-francúzskej zmluve o priateºstve. Podpísal ju v roku 1963 spolu
so svojím osobn˘m priateºom, francúzskym prezidentom Charlesom de Gaullom.
Zomrel v roku 1967.

ALCIDE DE GASPERI sa narodil v roku 1881 neìaleko Tridentu, ktor˘ vtedy patril
Rakúsko-Uhorsku a dnes Taliansku (v roku 1911 bol e‰te poslancom rakúskeho
parlamentu). Po prvej svetovej vojne bol ako antifa‰ista aktívny v talianskej politike. 
V roku 1944, hneì po páde fa‰izmu, sa stal ministrom zahraniãia a o rok predsedom
talianskej vlády. Bol jedn˘m z v˘znamn˘ch otcov súãasnej Európy: v˘znamne sa priãinil
o to, aby sa Taliansko od poãiatku podieºalo na zjednocovaní Európy, so Schumanom 
a Adenauerom pracovali na uskutoãnení my‰lienky Európskeho spoloãenstva uhlia a
ocele (ESUO). V roku 1954, krátko pred smrÈou, ho zvolili za predsedu Parlamentného
zhromaÏdenia ESUO, ktoré bolo predchodcom Európskeho parlamentu.

PAUL-HENRI SPAAK, Belgiãan, „Pán Európa“, bol po druhej svetovej vojne jednou 
z najdôleÏitej‰ích osobností európskeho zjednocovania. Narodil sa v roku 1899, od roku
1933 bol ãlenom, neskôr predsedom belgickej vlády. Poãas druhej svetovej vojny tvrdil,
Ïe povojnov˘m cieºom musí byÈ zjednotená Európa, lebo len tak sa dá zabrániÈ ìal‰ím
vojnám. On „vymyslel“ Benelux: zmluvu medzi Belgickom, Holandskom 
a Luxemburskom, prvú „malú úniu“, ktorá vznikla v roku 1944. Po vojne sa stal prv˘m
generálnym tajomníkom OSN, spoluzakladal Organizáciu pre európsku hospodársku
spoluprácu a bol jej predsedom, potom sa stal predsedom Parlamentného
zhromaÏdenia Rady Európy, bol pri vzniku Európskeho spoloãenstva uhlia a ocele a stal
sa predsedom jeho Parlamentného zhromaÏdenia. Neskôr predsedal v˘boru
odborníkov (volal sa „Spaakov v˘bor“), ktorého ãinnosÈ viedla v roku 1957 k Rímskym
zmluvám, základu dne‰nej Európskej únie. V rokoch 1957 aÏ 1961 bol generálnym
tajomníkom NATO. Zomrel v roku 1972. Kto urobil pre zjednotenie Európy viac?
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VVoojjnnyy  aa  mmllááddeeÏÏ
V odstavci o Monnetovi bola reã o dávnom nepriateºstve medzi Nemcami a Francúzmi,
v ktorom boli vychovávaní aj Ïiaci. Richard Coudenhove-Kalergi, o ktorom sa doãítate 
v kapitolke Paneurópska únia, v auguste 1918 tesne pred koncom prvej svetovej vojny
napísal svojej manÏelke: „Za najsmutnej‰ie na celej tejto svetovej vojne nepovaÏujem
prí‰erné vraÏdenie a v‰etky tie hrôzy v‰ade na svete; to v‰etko je prechodné. To
najstra‰nej‰ie, ão tu ostane ... je prebudená agresívna tendencia národného vedomia.“ âo
to znamená? Zl˘ nacionalizmus, potreba pomstiÈ sa za prehru z minulosti, strach 
z ohrozenia, ktor˘ sa prejavuje t˘m, Ïe rad‰ej zaútoãím prv˘, ale aj v˘chova, Ïe kaÏd˘
spor treba rie‰iÈ zbraÀami. Takúto militaristickú v˘chovu pestovali napríklad v Prusku,
ktorého hlavn˘m mestom bol Berlín. Zl˘ nacionalizmus je opakom vlastenectva: máme
radi svoju vlasÈ a je pre nás samozrejmé, Ïe príslu‰níci in˘ch národov majú tieÏ radi svoju
vlasÈ - vieme byÈ navzájom priateºmi.

Zjednocovanie Európy je moÏné len vtedy, ak sme vlastencami a nie nacionalistami. Ak
by sa v‰ak Európa nezjednocovala, ìalej by v nej pretrvával nacionalizmus. Coudenhove-
Kalergi navrhoval po prvej svetovej vojne, aby sa Európa zjednotila, aby sa skonãila
nenávisÈ medzi Nemcami a Francúzmi, lebo inak dôjde k ìal‰ej vojne. Tvrdil, Ïe to môÏe
dokázaÈ len mládeÏ: „Mladí ºudia vekom a zm˘‰ºaním.“ Napísal tieÏ: „Táto mládeÏ
nedovolí, aby ju politici, neschopní zmeniÈ skostnatené myslenie, hnali do vojny
budúcnosti.“ Vtedy sa to e‰te nepodarilo, ìal‰ia vojna v rokoch 1939 aÏ 1945 bola e‰te
krutej‰ia.

Po druhej svetovej vojne bolo v‰etk˘m rozumn˘m ºuìom jasné, Ïe my‰lienka mieru je
nevyhnutná, inak sa onedlho pozabíjajú v‰etci navzájom. Vzniklo nielen Európske
spoloãenstvo uhlia a ocele a potom ìal‰ie in‰titúcie. Nevyhnutné bolo predov‰etk˘m
zmeniÈ v˘chovu, zblíÏiÈ francúzsku a nemeckú mládeÏ. To sa podarilo. Dnes by ani
jednému Nemcovi ãi Francúzovi ani len na um nepri‰lo, Ïe by mal zabíjaÈ „t˘ch
druh˘ch“. Sú priateºmi. Za krivdy minulosti sa ospravedlnili. V lete 2006 vy‰la nová
uãebnica dejepisu pre gymnáziá, ktorú spoloãne napísali francúzski a nemeckí historici.
V roku 2007 sa uÏ Ïiaci v oboch ‰tátoch uãia z tej istej knihy. Mimochodom: ‰koda,
Ïe stále nemáme spoloãnú uãebnicu dejepisu, ktorú by napísali slovenskí a maìarskí
historici!

SLOVNÍâEK
- militarizmus: politika zbrojenia, uprednostÀovanie vojensk˘ch rie‰ení pred mierov˘mi,

militaris po latinsky znamená vojensk˘
- nacionalizmus: natio po latinsky znamená národ, slovo nacionalizmus pouÏívame, ak

máme na mysli povy‰ovanie vlastného národa nad iné, znevaÏovanie in˘ch národov
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OOdd  mmiieerroovvééhhoo  ssppoollooããeennssttvvaa  ppoo  RRíímmsskkee  zzmmlluuvvyy
Mnohí hovoria, Ïe Európske spoloãenstvo uhlia a ocele (ESUO) bolo hospodárskym
spoloãenstvom; veì sa staralo o bansk˘ a oceliarsky priemysel. Nie je to úplne pravda.
Bolo to mierové spoloãenstvo. Vzniklo po skonãení druhej svetovej vojny v˘hradne
preto, aby nebolo moÏné pripravovaÈ ìal‰iu vojnu, aby Nemci a Francúzi sedeli
koneãne za jedn˘m stolom, aby boli vytvorené základy pre trval˘ mier v Európe.

Európske spoloãenstvo pre atómovú energiu (struãne: Euratom), ktoré vzniklo v roku
1957, malo prispieÈ k budovaniu atómového priemyslu a t˘m k zvy‰ovaniu Ïivotnej
úrovne v ãlensk˘ch ‰tátoch. Spoloãná kontrola atómovej energie bola v‰ak tieÏ jedn˘m
z prvkov mierovej politiky. Nekontrolovateºn˘ rozvoj v tejto oblasti by bol mal
katastrofálne dôsledky. Veì atómovú bombu uÏ v roku 1945 pouÏili Spojené ‰táty, od
roku 1949 ju vlastnil aj Sovietsky zväz a od roku 1952 aj Veºká Británia.

Rímske zmluvy v roku 1957 obsahovali zaloÏenie Euratomu aj Európskeho
hospodárskeho spoloãenstva (EHS). To bol základ spoloãného trhu, teda tak˘ch
obchodn˘ch vzÈahov medzi ãlensk˘mi ‰tátmi, ktoré mali odstrániÈ zloÏité kontroly na
kaÏdej hranici, rozliãné poplatky a zdæhavé úradovanie. Bol to predov‰etk˘m
hospodársky projekt. Predstavte si, Ïe by namiesto ESUO, Euratomu a EHS vznikol
nejak˘ spoloãn˘ parlament, dohody o kultúre, ãi pokus o vytvorenie spoloãnej
armády. Niã z toho by sa nemohlo podariÈ, pokiaº by ãlenské ‰táty boli chudobné 
a kaÏd˘ by mal svoje vlastné zámery. Najskôr bolo potrebné vytvoriÈ silnú ekonomiku.
Aj to bol krok k politickému zjednoteniu, k diskusiám o spoloãn˘ch kultúrnych
hodnotách.

MMaaaassttrriicchhtt  jjee  kkoollíísskkoouu  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiee
Na zaãiatku (od roku 1951) bola dohoda o spoloãnej kontrole uhlia a ocele. Pribudlo
hospodárske spoloãenstvo. Na základe Maastrichtskej zmluvy vznikla potom Európska
únia (od roku 1993), ktorá sa vyznaãuje spoloãnou zahraniãnou a bezpeãnostnou
politikou, spoloãnou vnútornou bezpeãnosÈou a zákonmi. O spoloãn˘ch veciach
rozhoduje Rada EÚ, ktorá pozostáva z predstaviteºov ãlensk˘ch ‰tátov. KaÏd˘ polrok
predsedá in˘ ‰tát. Existuje Európsky parlament, Európska komisia, ktorá pripravuje
návrhy spoloãn˘ch noriem, Európsky súdny dvor a mnoho in˘ch in‰titúcií, ktoré zatiaº
majú malé právomoci. Hovoríme o Európe regiónov, o Európe obãanov, o Európe
národov. Mnohé ãlenské ‰táty majú spoloãnú menu euro.

To v‰etko si vyÏiadalo pol storoãia usilovnej spoloãnej práce. Z pôvodnej ‰estky sa stala
dvadsaÈsedmiãka, skôr neÏ z dne‰n˘ch ‰tudentov budú dôchodcovia, poãet ãlenov
zrejme prekroãí tridsiatku. Ale ão bude potom? Ako budú ‰táty zvládaÈ úlohu
dorozumieÈ sa, spolupracovaÈ na tom, ão povaÏujeme za spoloãn˘ záujem, keì nás bude
toºko? âo vlastne oãakávame na konci budovania Európy? Aká bude veºká? Aká bude
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silná? Iste to nebude ‰tát ako sú Spojené ‰táty americké. JJee  pprraavvddeeppooddoobbnnéé,,  ÏÏee  ddoossiiaahhnnee
nneejjaakkúú  ppooddoobbuu  ffeeddeerráácciiee..

Jedno v‰ak vieme urãite: dnes nemôÏeme programovaÈ v˘sledok európskeho v˘voja.
Nevieme, na ãom sa dokáÏu dohodnúÈ tí, ão prídu po nás. A Ïe Európa nebude „hotová“
o niekoºko rokov, o tom netreba pochybovaÈ. Je pekné prirovnanie: Európu nemoÏno
postaviÈ ako americk˘ mrakodrap, Európa rastie ako ko‰at˘ strom. âo to znamená?
Nemáme architekta, ktor˘ by nakreslil plán európskej stavby v jej koneãnej podobe. Aj
keby najmúdrej‰í Európania vytvorili dokonal˘ model, urãite by ho niekoºkokrát
prekreslili tí, ktorí e‰te po desaÈroãia budú na európskom projekte pracovaÈ. Európa
na‰ich detí bude pravdepodobne úplne iná neÏ bola Európa na‰ich otcov.

Musíme jej daÈ ‰ancu aby rástla, ko‰atela, rozkvitala prirodzen˘m spôsobom. Tak, ako to
vyhovuje jej. Lebo my sme plodmi, ktoré európsky strom urodil. Ale sme aj vetvami. Cez
na‰e dejiny sme aj koreÀmi tohto stromu. A súãasne sme aj jeho záhradníkmi. Staráme
sa, aby bol zdrav˘, striháme suché vetvy, zberáme zrelé plody. Nie je to krásne poslanie?

ÚÚLLOOHHAA:: AKO SI PREDSTAVUJETE EURÓPU O 10 A O 50 ROKOV? 
A SLOVENSKO V NEJ? DISKUTUJTE O TOM.

KKoonnvveenntt::  eeuurróóppsskkyy  aajj  sslloovveennsskk˘̆
V rokoch 2002 a 2003 zasadal Európsky konvent. (Doãítali ste sa o Àom aj v kapitolke
„EEuurróóppsskkaa  úússttaavvaa??“) Bolo to zhromaÏdenie ºudí, ktorí hºadali spoloãné rie‰enia, budúcu
podobu Únie. Nie definitívnu, ale takú, ktorú potrebujeme v nasledujúcich rokoch.
Skladal sa z predstaviteºov v‰etk˘ch ‰tátov, ãlensk˘ch, ale aj budúcich ãlenov vrátane
Bulharska a Rumunska, ba aj Turecka. Dôvod je prost˘: konvent pripravoval takú
podobu Únie, do akej malo vstúpiÈ aj Slovensko. KaÏd˘ ‰tát zastupovali tri osoby:
predstaviteº vlády, predstaviteº vládnych strán parlamentu a predstaviteº parlamentnej
opozície. To zaruãilo mnohorakosÈ pohºadov a objektivitu.

Jednou z otázok, ktorú si kládol konvent bolo, aké má byÈ usporiadanie Európy 
v budúcnosti. Odpoveìou bolo, Ïe potrebuje zjednodu‰iÈ agendu, potrebuje ãosi ako
prehºadn˘ cestovn˘ poriadok, v ktorom sa kaÏd˘ vyzná. PrijaÈ také rie‰enie sa nepodarilo
ani doteraz.

Národn˘ konvent Slovenskej republiky vznikol v roku 2001 na podnet vtedaj‰ieho
‰tátneho tajomníka Ministerstva zahraniãia SR Jána Figeºa. Stretli sa v Àom
predstavitelia politick˘ch strán, cirkví, vysok˘ch ‰kôl, vedeck˘ch pracovísk,
mimovládnych organizácií. Mali pomôcÈ vytváraÈ spoloãn˘ názor na otázky, ktoré rie‰ili
zástupcovia Slovenska v Európskom konvente. Keì Európsky konvent skonãil svoju
ãinnosÈ, slovensk˘ pokraãoval v diskusii na tému BudúcnosÈ Slovenska v Európskej únii.
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Rozdelil sa na pracovné skupiny. Existuje napríklad pracovná skupina pre
poºnohospodárstvo, pre dopravu, Ïivotné prostredie, pre vedu a ‰kolstvo, pre európske
in‰titúcie, pre európsku jazykovú politiku... Úãastníci diskutujú o aktuálnych otázkach,
ktoré sa t˘kajú Slovenska a Európskej únie. Napríklad pracovná skupina pre „európsku
jazykovú politiku“ rie‰ila v roku 2006 a 2007 úlohu, ak˘ postoj má zaujaÈ Slovensko 
k otázke európskych jazykov. Majú v‰etci Európania hovoriÈ po anglicky? Aké jazyky má
ovládaÈ kaÏd˘ obãan Únie, aby sa v‰etci dohovorili? Ako je moÏné vyrie‰iÈ zloÏit˘
problém európskeho práva, podºa ktorého sú v‰etky jazyky ãlensk˘ch ‰tátov
rovnocenné? V Európskom parlamente hovoria poslanci 23 rozliãn˘mi jazykmi. Koºko
tlmoãníkov treba, aby prekladali z kaÏdého jazyka do kaÏdého? Ako sa to dá
zjednodu‰iÈ?

ÚÚLLOOHHAA:: ROZDEªTE SA V TRIEDE: KAÎD¯ Z VÁS HOVORÍ IN¯M EURÓPSKYM
JAZYKOM. KTO S K¯M SA DOROZUMIE BEZ TLMOâNÍKA? AKO BY STE
SPOLOâNE VYRIE·ILI PROBLÉM JAZYKOV, ABY V·ETCI BOLI ROVNOPRÁVNI 
A PREDSA STE SA V·ETCI DOHOVORILI?
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6. JEDNA SLOBODA A ·TYRI SLOBODY

„„JJeeddnnaa  sslloobbooddaa““  jjee  ddeemmookkrraacciiaa
Sloboda sa, pravdaÏe, nedá rozdeliÈ na kúsky. Ak je niekto Ïenat˘, nemôÏe povedaÈ, Ïe
kaÏd˘ ‰tvrtok popoludní bude slobodn˘; ak v nejakej krajine vládne diktatúra, nedá sa to
zariadiÈ tak, Ïe v jednom kine kaÏdého okresného mesta sa smú premietaÈ akékoºvek
filmy, ale v ostatn˘ch len tie, ão chvália domácu vládu. Keì generálny tajomník
Ústredného v˘boru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (ÚV KSSZ) a prezident
Sovietskeho zväzu Michail Gorbaãov koncom 80. rokov minulého storoãia umoÏnil 
v diktátorskom reÏime, aby nieão predsa len bolo demokratické, rozsypal sa cel˘
Sovietsky zväz. Sloboda – skrátka – buì je, alebo nie je. 

Treba sa v‰ak dohodnúÈ na tom, ão povaÏujeme za slobodu. V politike: ão povaÏujeme
za demokraciu. Rozhodne to nie je systém, v ktorom kaÏd˘ môÏe robiÈ, ão chce. To sa
ani nedá. Ty chce‰ napríklad zmlátiÈ svojho spoluÏiaka, pretoÏe ti zobral zo‰it s úlohou.
Ak to urobí‰ a nikto Èa nepotrestá, nie je v triede demokracia – teda sloboda – ale
anarchia. Anarchisti sú ºudia, ktorí neuznávajú nijakú vládu a nijaké predpisy ãi pravidlá.
Neuznávajú ani ‰tát, veì podºa ich predstáv by ani nemohol existovaÈ. Skutoãná sloboda
je spojená so zodpovednosÈou. Obãania ‰tátu sú slobodní, ak sa cítia byÈ v bezpeãí. 
O ich slobodu sa stará vláda, armáda, polícia, ale aj rozliãné mimovládne organizácie,
ktoré dozerajú na to, ako ‰tát uplatÀuje svoju moc. V tomto prípade je slovo ‰tát 
v úvodzovkách, pretoÏe aj ‰tát sú len ºudia; tí, ktor˘m ostatní zverili vo voºbách vládu.
Nezodpovední ºudia nemôÏu vládnuÈ.

Generácia va‰ich otcov zaÏila pol storoãia neslobody - teda aj neexistujúcej demokracie.
Od roku 1989 e‰te neuplynulo dosÈ ãasu, aby sme dali v‰etko do poriadku. Máme
slobodu, máme demokraciu. Ale obãas naráÏame na to, Ïe nie celkom funguje. Úrady
niekedy zbytoãne preháÀajú ºudí, namiesto toho, aby im pomáhali. Súdy pracujú veºmi
pomaly. Obãania ani poriadne nevedia, aké sú ich práva. E‰te stále sa dá viac získaÈ
podplácaním neÏ poctivosÈou. E‰te stále sú pre ºudí peniaze dôleÏitej‰ie neÏ slu‰nosÈ...
V prieskume verejnej mienky v ‰tátoch Európskej únie v roku 2006 dostali ºudia otázku:
„Ste spokojní s t˘m, ako vo va‰ej krajine funguje demokracia?“ Odpovede sú obrazom
pomerov v jednotliv˘ch ‰tátoch. Najviac spokojn˘ch je v Dánsku (93 %), v Luxembursku,
Fínsku, Írsku, Holandsku, Rakúsku a ·védsku, najmenej spokojn˘ch v Litve (23 %) a na
Slovensku (25 % - teda len ‰tvrtina obãanov!). V susednej âeskej republike je 
s demokraciou spokojn˘ch 58 percent ºudí, ão je obrovsk˘ rozdiel, hoci sme do roku
1993 mali úplne rovnak˘ spoloãn˘ osud. Na to je jediná odpoveì: uãte sa demokracii,
aby va‰a generácia o niekoºko rokov mohla drÏaÈ krok s najvyspelej‰ími ‰tátmi Európy. 

Európska únia je slobodná, je demokratická, pretoÏe jej ãlenmi môÏu byÈ len slobodné,
demokratické ‰táty. Spoloãné európske predpisy platia len vtedy, ak ich schvália v‰etky
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ãlenské ‰táty, v mnoh˘ch prípadoch staãí, ak ich schváli väã‰ina (ale v ktor˘ch prípadoch,
aj na tom sa musia zhodnúÈ v‰etci). A keì ich schváli Európsky parlament, v ktorom sú
volení poslanci zo v‰etk˘ch ãlensk˘ch ‰tátov.

„„··ttyyrrii  sslloobbooddyy““,,  ttoo  ssúú  „„‰‰ttyyrrii  ppoohhyybbyy““
Európania sa kedysi dohodli na ‰tyroch základn˘ch slobodách, ktoré sa vzÈahujú na
v‰etk˘ch obãanov Únie: to je
- slobodn˘ pohyb osôb,
- slobodn˘ pohyb tovaru,
- slobodn˘ pohyb kapitálu,
- slobodn˘ pohyb sluÏieb.

Hoci medzi ãlensk˘mi ‰tátmi stále existujú hranice, sú „slabé“. Potrebujeme ich, aby sme
vedeli, kde sa napríklad konãí Rakúsko a zaãína Nemecko. Ale uÏ tam nenájdete nijak˘ch
colníkov, ktorí by vás zastavili. Medzi Rakúskom a Slovenskom sú colníci, ale ak máte so
sebou pas alebo obãiansky preukaz, môÏete slobodne prekroãiÈ hranicu. O „slobodnom
pohybe“ môÏeme povedaÈ jednu vetu, ktorá ho vysvetlí. Napríklad „Slobodn˘ pohyb
osôb zaruãuje, Ïe ktor˘koºvek obãan ãlenského ‰tátu môÏe ‰tudovaÈ alebo pracovaÈ 
v ktoromkoºvek ‰táte Únie.“ Ak si v‰ak pozriete dokumenty ministerstiev hospodárstva
a zahraniãia ãlensk˘ch ‰tátov a agendu Európskej komisie, narazíte na stovky strán
podrobn˘ch podmienok pre kaÏdú zo ‰tyroch „slobôd“. Napríklad v jednom období
neumoÏÀuje vláda niektorého ‰tátu, aby tam mohol „ktokoºvek“ pracovaÈ, pretoÏe si
chráni svoj pracovn˘ trh. MôÏe to robiÈ len urãitú dobu. E‰te pred roz‰írením Únie 
v roku 2004 si napríklad Nemecko a Rakúsko vymohli dohodu, podºa ktorej poãas
sedemroãného prechodného obdobia bude obmedzen˘ slobodn˘ pohyb osôb 
z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov (okrem Cypru a Malty) do star˘ch ãlensk˘ch ‰tátov, pokiaº im
jednotlivé ‰táty neudelia v˘nimku. Ale sú profesie, ktoré v tom ‰táte nemá kto
vykonávaÈ. A tak podpí‰e dohodu (napríklad Nemecko so Slovenskom) o tom, Ïe 
v budúcom roku môÏe v Nemecku pracovaÈ 120 murárov, atì. To je len jeden príklad
z mnoh˘ch.

SSlloobbooddnn˘̆  ppoohhyybb  oossôôbb
V roku 2004, krátko po roz‰írení Únie, oznámili vlády Veºkej Británie, Írska a ·védska, Ïe
prístup na ich pracovn˘ trh je voºn˘. Ostatné krajiny ohlásili prechodné obdobie na dva
roky (v roku 2006 potom uvoºnili trh, no v odli‰nej miere), Nemecko a Rakúsko uplatnili
najdlh‰ie moÏné prechodné obdobie - 7 rokov.

„Prechodné obdobie“ vyuÏili niektoré „staré“ ãlenské ‰táty na to, aby sa k nim zo dÀa na
deÀ nenahrnuli tisíce ºudí z nov˘ch, menej vyspel˘ch ‰tátov, hºadajúci lep‰ie zárobky. Nie
je to novinka. Keì sa ãlenom Spoloãenstva stalo ·panielsko a Portugalsko, báli sa Francúzi
záplavy ·panielov. Opatrenia vtedy boli e‰te prísnej‰ie, neÏ sú teraz. Îiadna záplava v‰ak
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nepri‰la. Po vstupe 10 nov˘ch ãlenov v roku 2004 sa v niektor˘ch ‰tátoch báli záplavy
Poliakov, alebo aj Slovákov. Povedali si, Ïe niekoºko rokov slobodu pohybu nebudú
uplatÀovaÈ. Aj tento strach sa pominul – a uÏ vznikol nov˘: z dvoch ãerstv˘ch ãlenov,
Bulharska a Rumunska. Vláda Veºkej Británie napríklad uÏ v októbri 2006 oznámila, Ïe do
krajiny v roku 2007 pustí len 20 tisíc nekvalifikovan˘ch robotníkov z ãlensk˘ch ‰tátov
Únie. Navy‰e Bulhari a Rumuni tu budú spoãiatku smieÈ pracovaÈ len v potravinárstve 
a na farmách. To isté vyhlásili Íri, pretoÏe majú so susedn˘mi Britmi dohodu, Ïe budú
prijímaÈ rovnaké rozhodnutia. No Slovensko, Loty‰sko a Poºsko preukázali, Ïe majú viac
porozumenia: Bulharom a Rumunom otvorili svoje pracovné trhy ako prví.

SSlloobbooddnn˘̆  ppoohhyybb  ‰‰ttuuddeennttoovv je súãasÈou slobody pohybu osôb; ‰ancou pre mlad˘ch ºudí
vybraÈ si, kde chcú ‰tudovaÈ. MôÏete sa rozhodnúÈ. Európa je va‰a. Ak v‰ak viete len po
slovensky, veºmi vám táto sloboda nepomôÏe.

Obãas narazí aj sloboda kdekoºvek ‰tudovaÈ na prekáÏku. Zaãiatkom roku 2006 sa
napríklad vzbúrili Rakú‰ania. Tisíce mlad˘ch Nemcov neprejde doma cez nároãné
prijímacie skú‰ky. Poãet ‰tudentov je obmedzen˘. A tak mladí Nemci zaplavili rakúske
vysoké ‰koly: v˘hodou je rovnak˘ jazyk, malá vzdialenosÈ a voºn˘ prístup pre kohokoºvek,
kto má maturitu. A zrazu na rakúskych univerzitách neostáva miesto pre Rakú‰anov, veì
Nemecko má desaÈkrát viac obyvateºov neÏ Rakúsko. Rovnako je to s francúzskymi
‰tudentmi v Belgicku. Rakúsko aj Belgicko teda zaviedli kvóty: napríklad v Rakúsku je pre
cudzincov voºn˘ch 20 percent miest na vysok˘ch ‰kolách. Onedlho moÏno Európsky
súdny dvor v Luxemburgu rozhodne, Ïe to je poru‰enie zákona o voºnom pohybe. 
Aj to je dôkaz, Ïe Európska únia je veºmi zloÏitá. 

SSlloobbooddnn˘̆  ppoohhyybb  ttoovvaarruu  
umoÏÀuje v rámci Únie obchodovaÈ rovnako ako v rámci jedného ‰tátu. Moje jabæãka
môÏem predávaÈ na trnavskom trhu, ale aj na lisabonskom. PravdaÏe, ak spæÀam
podmienky, medzi ktoré patrí aj úplná nezávadnosÈ môjho tovaru. Treba dodrÏiavaÈ
potravinovú hygienu, ktorá má prísne predpisy. Dva pojmy sú tu veºmi dôleÏité:
technické normy a technická harmonizácia. Ak loty‰sk˘ v˘robca chce predávaÈ
chladniãky na Slovensku, môÏe. Ak mu v‰ak slovenská obchodná in‰pekcia povie, Ïe
nemôÏe, lebo jeho v˘robok nespæÀa slovenské normy, je to problém. Preto na
spoloãnom trhu potrebujeme aj spoloãné normy.

SSlloobbooddnn˘̆  ppoohhyybb  kkaappiittáálluu  
zaruãuje, Ïe svoje peniaze môÏem pouÏívaÈ na celom území Únie. MôÏete si napríklad
zaloÏiÈ úãet v hociktorej banke kdekoºvek v EÚ, môÏete si kúpiÈ kniÏku alebo hoci aj
jachtu v ktoromkoºvek ‰táte Únie a poslaÈ tam peniaze, môÏete si kdekoºvek kúpiÈ dom,
kdekoºvek investovaÈ, kdekoºvek získaÈ pôÏiãku... Predpoklad je, Ïe si na to poctivo
zarobíte.

Jedna sloboda a ‰tyri slobody

[55]



SSlloobbooddnn˘̆  ppoohhyybb  sslluuÏÏiieebb  
umoÏÀuje takisto ich vyuÏívanie kdekoºvek, za podmienok, ktoré si ‰táty dohodli medzi
sebou. MôÏete vyuÏiÈ sluÏby ktorejkoºvek poisÈovne ãi banky v EÚ, atì., môÏeme teda
hovoriÈ o slobode poskytovania a vyuÏívania sluÏieb. LenÏe medzi „sluÏby“ patrí
napríklad aj podnikanie. Dohody medzi ‰tátmi s t˘m majú problémy. Príklad z roku 2005:
slobodn˘ pohyb osôb medzi Nemeckom a Poºskom upravovala dohoda, ktorá
neumoÏÀovala poºsk˘m mäsiarom pracovaÈ v Nemecku. Ale stalo sa, Ïe poºskí mäsiari sa
legálne zamestnali v poºsk˘ch dodávateºsk˘ch firmách, ktoré ich legálne „vyslali“ do
Nemecka. Pracovali teda v Nemecku pre poºské firmy. A pracovali lacnej‰ie neÏ Nemci.
Preto ich napríklad majitelia jatiek radi vymenili za drah‰ích Nemcov. Dôsledok bol, Ïe
na nemeck˘ch bitúnkoch stratili prácu tisíce Nemcov a na ich miesto pri‰li Poliaci a âesi.
Nemeck˘ kancelár sa preto pokúsil pribrzdiÈ liberalizáciu pohybu sluÏieb, no nebol
úspe‰n˘. Táto kapitolka súvisí s inou - o nezamestnanosti. V Nemecku pre toto 
(a mnohé iné podobné udalosti) nezamestnanosÈ po roz‰írení Únie mierne stúpla. 
Tu pripomeÀme, Ïe Slováci tak˘m spôsobom „sluÏby“ veºmi nevyváÏajú, zameriavajú sa
skôr na v˘voz hotov˘ch v˘robkov. 

SLOVNÍâEK
- liberalizácia: odstránenie obmedzení v medzinárodnom obchode

KKttoo  ooddííddee,,  cchh˘̆bbaa  ddoommaa
ªudia, najmä s vysokou kvalifikáciou, sa ãasto rozhodujú odísÈ pracovaÈ tam, kde majú
lep‰ie podmienky. Rakú‰ania a Nemci do USA, Slováci a Poliaci do Nemecka a Rakúska,
Ukrajinci a Rumuni na Slovensko a do Poºska... 

Ak sa stále hovorí o tom, Ïe slobodn˘ pohyb osôb môÏe byÈ nev˘hodn˘ pre pracovn˘
trh ‰tátov, kam mieria ºudia hºadajúci prácu, treba si uvedomiÈ, Ïe to môÏe byÈ aj naopak.
Ak budú zdravotné sestry v Rakúsku zarábaÈ trikrát viac neÏ na Slovensku, môÏu od nás
odísÈ v‰etky. Potom nebude maÈ problém Rakúsko, ale Slovensko. Napríklad v Poºsku uÏ
je nedostatok kvalifikovan˘ch pracovníkov.

Preto je dôleÏité vytvoriÈ také podmienky, aby ºudia radi zostali pracovaÈ doma. 
To neznamená len veºa zarábaÈ. Ale aj cítiÈ sa tu dobre. A chcieÈ sa priãiniÈ o to, aby
Slovensko, môj kraj, moja obec bola aspoÀ taká úspe‰ná, ako sú tie za hranicami. Viete,
preão sa âína postupne dostáva medzi najvyspelej‰ie krajiny sveta? Mnohí mladí ºudia
idú napríklad do Ameriky, tam získajú najvy‰‰iu kvalifikáciu, ale potom sa vrátia domov,
kde ju vyuÏívajú. Doma nám nebude lep‰ie, ak odídeme - ale naopak, ak pomôÏeme
zveºadiÈ na‰u vlastnú krajinu. Ak sa vám nepáãi obec, v ktorej Ïijete, môÏete buì odísÈ 
a nechaÈ ju upadaÈ, alebo môÏete vyuÏiÈ vlastné schopnosti a prispieÈ k tomu, aby zaãala
prekvitaÈ.
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ÚÚLLOOHHAA:: NAPÍ·TE STRUâNE, âO SA VÁM NEPÁâI V OBCI, V KTOREJ ÎIJETE. 
A NAPÍ·TE, âO PODªA VÁS TREBA UROBIË, ABY TO BOLA SKVELÁ OBEC.
ROZM¯·ªAJTE AJ O SEBE: âO CHCETE UROBIË PRE SVOJU OBEC - HNEë
TERAZ - A KEë VYJDETE ZO ·KOLY? TÚTO ÚLOHU MÔÎETE RIE·IË 
V SKUPINÁCH. SPOLOâNE POSÚëTE, KTOR¯ PROJEKT JE DOBR¯ - A KTOR¯
JE NAJLEP·Í. A SPOME≈TE SI NA TO O PÁR ROKOV: ROBÍTE NAOZAJ TO, âO
POVAÎUJETE ZA DOBRÉ?
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7. SLOVENSKO V EURÓPE

SSmmee  nnaa  VV˘̆cchhooddee,,  ããii  nnaa  ZZááppaaddee??
Neobvyklá otázka? Zväã‰a si hovoríme, Ïe sme akurát uprostred Európy. Svedãí o tom
aj kameÀ s nápisom „Stred Európy“ neìaleko Kremnick˘ch baní, kúsok od obce Krahule
medzi Turãianskymi Teplicami a Kremnicou. LenÏe na rozliãn˘ch mapách rozliãn˘ch
krajín nájdete niekoºko desiatok „stredov Európy“ - od Litvy cez Ukrajinu aÏ po
Nemecko. Závisí od toho, kto ako meria. Kde je teda Slovensko?

Treba vysvetliÈ, ão máme na mysli, ak hovoríme „V˘chod“ ãi „Západ“.

Jednoduchou deliacou ãiarou, ktorú mnohí vnímajú podnes, je takzvaná Ïelezná opona,
hranica, ktorá rozdeºovala Európu 45 rokov od skonãenia druhej svetovej vojny. âasÈ
Európy ovládol Sovietsky zväz, tej ãasti sa hovorilo „V˘chod“. Tiahol sa od troch pobaltsk˘ch
republík cez „v˘chodné Nemecko“ (volalo sa Nemecká demokratická republika), Poºsko,
âeskoslovensko, Maìarsko, Rumunsko aÏ po Bulharsko. „Îelezná opona“ bola takmer
nepriechodná. V skutoãnosti pozostávala z ostnatého drôtu nabitého elektrinou a
lemovaného zamínovan˘m pásom. Cez Berlín sa tiahol vysok˘ Ïelezobetónov˘ múr. Kto
chcel preliezÈ, toho zastrelili. LenÏe to v‰etko je uÏ preã. Nemá zmysel hovoriÈ 
o V˘chode a Západe. Sme v NATO a v Európskej únii. A sme v strede Európy. 

Skutoãná hranica medzi V˘chodom a Západom vznikla okolo roku 1054, keì legát pápeÏa
Leva IX. exkomunikoval (vylúãil z cirkvi) patriarchu Carihradu (Konstantinopola) Michala
Cerularia, ktor˘ následne uvalil kliatbu na pápeÏa, ão spôsobilo trvalé rozdelenie kresÈanstva
na západné (rímske) a v˘chodné (pravoslávne). Carihrad sa dnes naz˘va Istanbul. Kedysi sa
na jeho území nachádzala osada Byzantion, podºa nej sa rí‰a na tomto území neskôr
naz˘vala Byzantskou alebo aj V˘chodorímskou rí‰ou. Mnoho názvov pre jedno územie!

Rozkolu v roku 1054 hovoríme schizma. A hranica medzi V˘chodom a Západom je
odvtedy hranicou medzi ‰tátmi, ktoré sa prikláÀali k rímskemu kresÈanstvu (to sú katolíci,
ale súãasÈou západného kresÈanstva sú aj protestantské cirkvi) a ‰tátmi, v ktor˘ch
prevláda pravoslávie.

Z tohoto pohºadu vidíme Európu takto: Rusko a v˘chodná Ukrajina, Bulharsko 
a Rumunsko, Srbsko a veºká ãasÈ v˘chodného Balkánu, Grécko a Albánsko, to je
V˘chod. Slovensko je Západ. E‰te za Ïivota Cyrila a Metoda sa u nás posilnil západn˘
vplyv z Franskej rí‰e - dne‰ného Nemecka, v 10. storoãí sme sa stali súãasÈou Uhorska,
ktorého panovníci sa hlásili k Rímu. Navy‰e: to v‰etko sa odohralo e‰te pred schizmou.
Vtedy e‰te v˘chodní vierozvesti pri‰li k nám s poÏehnaním rímskeho pápeÏa.
Slovensko teda je Západ, rovnako ako Rakúsko ãi Maìarsko. Stredná Európa je
súãasÈou Západu.
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SLOVNÍâEK
- schizma: grécky schizma; znamená roz‰tiepenie, roztrÏka

VVzzddáávvaammee  ssaa  ssuuvveerreenniittyy??
Povedzme si najskôr, Ïe slovo suverenita znamená takmer to isté ako zvrchovanosÈ ãi
nezávislosÈ. Niektorí hovoria: je to najvy‰‰ia moc.

Európska únia je úniou zvrchovan˘ch ‰tátov. O v‰etkom rozhoduje Európska rada, ktorá
pozostáva z predstaviteºov ãlensk˘ch ‰tátov (predsedov vlád, kancelárov a niekde
prezidentov). Platí len to, na ãom sa dohodnú. Pri stole je teda dvadsaÈosem stoliãiek (na
jednej sedí predseda Európskej komisie). Na jednej sedí predseda vlády SR. Nemyslíte si,
Ïe má väã‰iu moc na európskej stoliãke, neÏ keby ostal sedieÈ doma?

ªudia si pred vstupom Slovenska do EÚ mysleli: budeme sa musieÈ vzdaÈ na‰ich zákonov,
budú u nás platiÈ akési cudzie. Po troch rokoch v Únii máme stále vlastné zákony, vlastn˘
parlament, vlastnú vládu. Mnoho zákonov, pravidiel, predpisov sme prispôsobili Únii. Urobili
sme to radi a dobrovoºne. Ak chceme byÈ ‰tátom, v ktorom je v‰etko v poriadku, 
v ktorom sú dobré zákony a páky na to, aby sa aj dodrÏiavali, musíme meniÈ mnohé z toho,
ão sme mali donedávna. Mnoho ºudí hovorí: „Naozaj potrebujeme reformy.“ Najrad‰ej by
v‰ak mali také, pri ktor˘ch sa niã nezmení. Európania v ‰tátoch, ktoré sa dopracovali 
k istotám a bohatstvu, sa dohodli, Ïe osvedãené zákony a predpisy budú vyuÏívaÈ spoloãne.
Pridali sme sa k nim. Preão by predpisy, ktoré sú dobré pre Nemcov alebo Holanìanov,
neboli dobré pre nás? Radi by sme v‰etky tieto premeny robili, aj keby nebolo Únie. Robíme
ich predsa pre seba. A vyuÏívame skúsenosti t˘ch, ktorí ich uÏ odskú‰ali a vylep‰ili. U nás
neplatia cudzie zákony. V‰etky naìalej schvaºuje ná‰ parlament. Ale mnohé na‰e zákony sú
podobné alebo aj rovnaké ako tie, ktoré majú v in˘ch európskych ‰tátoch.

Suverenity sa teda nevzdávame. Dohovárame sa s na‰imi partnermi, Ïe vykonávanie
niektor˘ch ãastí tejto suverenity zveríme spoloãn˘m in‰titúciám Európskej únie. Mnohé
z nich sú v Bruseli, preto sa zvykne hovoriÈ: „Tí v Bruseli rozhodujú o nás.“ Pravda je
takáto: Aj my sme v Bruseli. Sme tam, kde sa rozhoduje.

HovoriÈ o strate suverenity, to je pre mnoh˘ch iba zámienka. V skutoãnosti sa boja, Ïe
v Únii stratia svoj vlastn˘ piesoãek, na ktorom sa im tak dobre hralo. Mnohí sa tieÏ
obávajú konkurencie. Je naozaj tvrdá. Neobstoja v nej najmä tí, ão sa nauãili priÏivovaÈ
sa, preÏívaÈ v‰elijak˘mi machináciami, vÏdy sa akosi dostaÈ k peniazom, presúvaÈ peniaze
ako v kartách a pritom niã uÏitoãné neprodukovaÈ. Neschopní a málo uÏitoãní 
v konkurencii skutoãne neobstoja. Ale na Slovensku sú státisíce schopn˘ch, ktorí
nedostali príleÏitosÈ. Preão by bol lep‰í nejak˘ Grék, Fín ãi Poliak neÏ napríklad Slovák
alebo Maìar? Na‰i ºudia uÏ mnohokrát ukázali, Ïe vedia byÈ aj najlep‰í. DokázaÈ na‰e
schopnosti, obstáÈ medzi ostatn˘mi, aj to je prejavom na‰ej suverenity.
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Ak by sme neboli a nechceli byÈ ãlenmi Únie, mali by sme oveºa menej suverenity, neÏ
máme teraz. Obmedzovali by nás clá, nemali by sme ani zìaleka toºko peÀazí ako máme
teraz, keì nás Únia podporuje. Boli by sme chudobnej‰í, a tak by k nám nechodili
investori; museli by sme sa prispôsobovaÈ medzinárodn˘m pravidlám, ale nepodieºali by
sme sa na ich tvorbe... Mimo Únie ostali doteraz iba veºmi bohaté ‰táty (Nórsko,
·vajãiarsko). Zatiaº im Únia aÏ tak veºmi nech˘ba, lebo sú bohatí. Za bránami zostali aj
veºmi chudobné ‰táty, jedny aj druhé v‰ak do Únie majú namierené.

NNiiee  ssmmee  aannii  mmaallíí,,  aannii  cchhuuddoobbnníí
Z 10 ‰tátov, ktoré vstúpili do Únie v roku 2004, má 6 menej obyvateºov neÏ
Slovensko! A zopár men‰ích bolo v Únii aj predt˘m. AkíÏe malí? Navy‰e: ak je
Luxembursko ãi Malta maliãk˘ ‰tát, ão to uÏ znamená? VáÏia si ich preto vari menej
neÏ veºké ‰táty? Majú sa v Únii hor‰ie? Práve naopak! V demokracii je ãasto v˘hodné
byÈ mal˘m.

A Ïe nie sme najbohat‰í? Boli by sme hádam na tom lep‰ie, ak by sme ostali mimo?
PripomeÀme si, Ïe e‰te aj krátko po druhej svetovej vojne sme patrili medzi bohaté
európske ‰táty. A mnohé z dne‰n˘ch bohat˘ch boli chudobné. Potom sme na ‰tyridsaÈ
rokov zostali za Ïeleznou oponou. ·táty, ktoré sa dali dokopy a vytvorili dne‰nú Úniu,
bohatli, my nie. To práve teraz úspe‰ne meníme.

My sme v Únii neboli po cel˘ch doteraj‰ích 50 rokov integrácie - máme ão doháÀaÈ. 
Ak by sme ostali mimo nej, ostali by sme naozaj za dverami Európy. 
Ako to robíme?

KaÏdá veºká zmena je nepohodlná. Prestavujete si schátran˘ dom ãi byt. Niã nie je tak,
ako má byÈ, niã nie je na svojom starom mieste. Ale viete, Ïe na v˘sledok sa môÏete te‰iÈ.
Veì inak by ste sa do toho nepú‰Èali. Je s t˘m plno roboty „navy‰e“. Toto za vás nikto
neurobí. Ale dostanete slu‰n˘ finanãn˘ príspevok na tehly, ba aj na nábytok. A te‰íte sa
na to, aÏ raz prestanete dostávaÈ príspevky. Vá‰ domãek bude hotov˘. Budete môcÈ viac
pomáhaÈ t˘m, ktorí sú na tom hor‰ie neÏ vy.

„V‰etko je stále drah‰ie“, sÈaÏujeme sa. Je. PretoÏe svetov˘ trh nepozná hraníc. Prichádza
k nám drahá energia, drah˘ tovar. Ale to sa predsa deje, aj keby sme neboli v Únii.

Mnohé z toho, ão ºudia povaÏujú za nev˘hody, sú v skutoãnosti v˘hody. Nie pre
leniv˘ch. Ale pre t˘ch, ão chcú ÏiÈ v príjemnej krajine a chcú pre to aj nieão urobiÈ.

ââoo  rroobbiiaa  oobbããaanniiaa  SSlloovveennsskkaa  vv  ÚÚnniiii??
Odpoveì je ºahká: to isté, ão obãania v‰etk˘ch ostatn˘ch ãlensk˘ch ‰tátov. Sú vo
v‰etk˘ch in‰titúciách, majú v‰ade primerané zastúpenie. Máme komisára ako kaÏd˘ in˘,
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predsedu vlády v Európskej rade a ministrov v Rade EÚ, v Európskom parlamente toºko
poslancov ako iné ‰táty s podobn˘m poãtom obyvateºov. Aj poãet zamestnancov sa
riadi poãtom obyvateºov. Zopár príkladov: v máji 2006 pracovalo v komisii 134 obãanov
Slovenska, z nich 92 bolo úradníkov, 16 asistentov, 25 sekretárok. V Rade EÚ je 250
pracovn˘ch skupín, Slovensko je zastúpené v kaÏdej z nich. Podºa tabuliek má Slovensko
v Európskej komisii nárok na 279 miest. PravdaÏe: kto tam chce pracovaÈ, musí zloÏiÈ
veºmi ÈaÏké skú‰ky.

NNaa‰‰aa  zzaahhrraanniiããnnáá  ppoolliittiikkaa
Naão je vo vláde kaÏdého ‰tátu minister zahraniãn˘ch vecí? âo sú to „zahraniãné veci“?
„Zahraniãnou vecou“ je aj ná‰ vzÈah k ãlenstvu Bulharska a Rumunska v Únii: oba ‰táty
majú k nám otvoren˘ pracovn˘ trh. To napríklad znamená, Ïe kaÏd˘ Bulhar, ktor˘ sa
rozhodne pracovaÈ v Rimavskej Sobote a nájde si tam prácu, bude ju môcÈ vykonávaÈ.
„Zahraniãnou vecou“ je stanovenie toho, ão je pre nás v zahraniãí najdôleÏitej‰ie (tomu
hovoríme „priority“). Prirodzene je to ná‰ vzÈah voãi Európskej únii. Únia v‰ak uÏ nie je
zahraniãím, pretoÏe sme jej súãasÈou. Aj EÚ má svoje zahraniãné priority a my
potrebujeme maÈ názor, ak˘m spôsobom ich budeme podporovaÈ.

Na‰ou prioritou je vzÈah k susedn˘m ‰tátom: aj kaÏd˘ z nás chce maÈ doma dobr˘ vzÈah
k susedom. Nie je príjemné, ak by sme si prehadzovali smeti, ak by sme museli zná‰aÈ, Ïe
nám sused nadáva, lebo sa nevieme dohodnúÈ, kto bude zametaÈ spoloãnú chodbu.
Naopak: je v˘hodné, ak môÏeme kedykoºvek zazvoniÈ u suseda a poprosiÈ, aby nám
poÏiãal klie‰te alebo soº, ktorú sme zabudli kúpiÈ. Tak je to aj v politike. Na‰ou prioritou
je vzÈah k veºk˘m a dôleÏit˘m ‰tátom: k Spojen˘m ‰tátom americk˘m a k Rusku.
Napokon je na‰ou prioritou pomôcÈ niektor˘m ‰tátom vytvoriÈ také podmienky, aby sa
mohli tieÏ staÈ ãlenmi EÚ; napríklad Chorvátsku.

„Zahraniãnou vecou“ je aj ná‰ vzÈah k Srbsku a Kosovu; Kosovo je ãasÈou Srbskej
republiky, chce sa v‰ak osamostatniÈ, ão sa nepáãi Srbom. Na‰ou zahraniãnou prioritou
je Ukrajina a Bielorusko: máme záujem na demokratickom v˘voji v oboch ‰tátoch. Ale
aj na západnom Balkáne.

ÚÚLLOOHHAA  ((NNÁÁRROOââNNÁÁ)):: SKÚSTE NÁJSË ARGUMENTY, KTORÉ HOVORIA 
V PROSPECH ZOTRVANIA KOSOVA V SRBSKU; SKÚSTE NÁJSË ARGUMENTY
PRE OSAMOSTATNENIE KOSOVA. ROZDEªTE SA V TRIEDE NA DVE SKUPINY
A USILUJTE SA PRESVEDâIË DRUHÚ STRANU. ARGUMENTY HªADAJTE 
V NOVINÁCH, V DISKUSII S VYUâUJÚCIMI, NA INTERNETE...

AAssppooÀÀ  jjeeddnnoo  mmeennoo
O „európskom Slovensku“ nemôÏeme hovoriÈ bez toho, aby sme nespomenuli aspoÀ
jedno meno z histórie.
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MMiillaann  HHooddÏÏaa je nepochybne jedn˘m z najv˘znamnej‰ích Slovákov. Narodil sa roku 1878
v Suãanoch, umrel v roku 1944 v USA. Bol poslancom Uhorského snemu,
spolupracoval s následníkom habsburského cisárskeho trónu Franti‰kom Ferdinandom
d'Este, ktor˘ chcel zachrániÈ monarchiu pred jej rozpadom t˘m, Ïe by Rakúsko
-Uhorsko premenil na federáciu stredoeurópskych autonómnych ‰tátov. To sa uÏ na
sklonku prvej svetovej vojny nemohlo podariÈ. Preto HodÏa podporil lep‰í plán: spojiÈ
âechov a Slovákov. V roku 1918 sa podieºal na spísaní Martinskej deklarácie, ktorou sa
Slováci prihlásili do spoloãného ‰tátu. Za prvej republiky (âeskoslovensko 1918 aÏ 1938)
bol poslancom parlamentu, postupne bol ministrom pre zjednotenie zákonov,
poºnohospodárstva, ‰kolstva, krátko zahraniãia, 1935 aÏ 1938 bol ministersk˘m
predsedom. Vedel, Ïe na Európu sa rútia dve hrozby: zo Sovietskeho zväzu
komunistická, z Nemecka nacistická. Chcel im zabrániÈ silnou spoluprácou
stredoeurópskych ‰tátov. 

V roku 1936 vznikol takzvan˘ HodÏov plán, návrh na jednotn˘ hospodársky priestor
bez ciel, ktor˘ by spojil ‰táty od Severného mora po Grécko. Plán sa neuskutoãnil,
pretoÏe jednotlivé ‰táty dali prednosÈ vlastn˘m záujmom pred spoloãn˘mi - a doplatili
na to. V roku 1938 odi‰iel HodÏa do zahraniãia, od roku 1939 bol predsedom
Slovenskej národnej rady v ParíÏi (âeskoslovensko vtedy uÏ rozbil Hitler). Od roku
1941 Ïil v USA; pripravoval tam nov˘ projekt stredoeurópskej konfederácie (to je
voºné spojenie ‰tátov, ktoré majú spoloãné len niektoré veci, napríklad clá,
hospodárstvo, dane a pod.) V roku 1942 vy‰la v Lond˘ne jeho kniha Federation in
Central Europe, v slovenãine (Federácia v strednej Európe) aÏ v roku 1997. Okrem
iného tam pí‰e, Ïe západná Európa potrebuje aj strednú Európu a naopak: európska
demokracia a bezpeãnosÈ môÏe existovaÈ, len ak sa obe ãasti spoja. Tak sa to nedávno
naozaj stalo. HodÏa vedel aj to, Ïe veºmi dôleÏité pre spojenie ‰tátov je vyrie‰enie
problémov poºnohospodárstva. Tie sú aj dnes v popredí pozornosti Európskej únie.
Keì budete v Martine, nav‰tívte na Národnom cintoríne HodÏov hrob. Previezli ho
tam z Ameriky v roku 2002.

V súãasnosti je veºa Sloveniek a Slovákov, ktorí pomáhajú na‰ej krajine zaÏiariÈ na
európskej oblohe. Nie sú to len tí, ktorí pracujú v Bruseli ãi ·trasburgu. V tejto kniÏke ich
nebudeme spomínaÈ; museli by sme vynechaÈ mnoh˘ch, ktorí si zaslúÏia, aby sme o nich
vedeli. No ak sledujete správy, urãite sa vám vybavia mená.

ÚÚLLOOHHAA:: UROBTE SI ZOZNAM ªUDÍ ZO SLOVENSKA, O KTOR¯CH SI MYSLÍTE,
ÎE ROBIA DOBRÉ MENO NA·EJ KRAJINE. KU KAÎDÉMU MENU NAPÍ·TE
ASPO≈ STRUâNE DÔVOD, PREâO STE HO SEM ZARADILI. POROVNAJTE SI 
V TRIEDE ZOZNAMY. SPOâÍTAJTE, KOªKO „HLASOV“ KTO DOSTAL 
A ZOSTAVTE REBRÍâEK „EURÓPANOV TRIEDY“.
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AAjj  vvyy  ssttee  vv  EEuurróóppee
Európska únia má samozrejme aj svoje programy pre mládeÏ. A vy máte aj „svojho
ministra“: je ním dokonca Slovák! Komisár Ján Figeº má na starosti okrem mnoh˘ch
in˘ch povinností aj mládeÏ.

V Únii existuje program, ktor˘ sa volá MládeÏ (po anglicky Youth). Slovensko sa na Àom
zúãastÀovalo e‰te skôr, neÏ sa stalo ãlenom Únie. Program podporuje iniciatívu, uãenie
sa, spoznávanie kultúr, solidaritu medzi mlad˘mi ºuìmi.

Programy u nás organizuje Národná kancelária pre mládeÏ v akcii, informácie nájdete na
adrese www.iuventa.sk, pripojte sa tam, ale napríklad aj na internetovú adresu
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html.

V novembri 2006 schválil Európsky parlament program MládeÏ v akcii na roky 2007 aÏ
2013. Program podporuje napríklad rozvíjanie pocitu príslu‰nosti k Európskej únii medzi
mlad˘mi ºuìmi, propagovanie základn˘ch hodnôt EÚ, najmä re‰pektovanie ºudskej
dôstojnosti, rovnosÈ, re‰pektovanie ºudsk˘ch práv, vzájomné stretanie sa mlad˘ch ºudí 
z rozliãn˘ch krajín Únie a mnoho iného. 

Programov pre mládeÏ je, pravdaÏe, oveºa viac. Mnohé sa t˘kajú vysok˘ch ‰kôl. Veºk˘
program sa volá Sokrates. Skladá sa z mnoh˘ch in˘ch programov. Napríklad Erasmus
podporuje zahraniãn˘ ‰tudijn˘ pobyt, ale aj v˘menu vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov 
a spoluprácu vysok˘ch ‰kôl. Zahraniãné ‰tudijné pobyty absolvovalo za uplynul˘ch 
20 rokov jeho existencie vy‰e poldruha milióna vysoko‰kolsk˘ch ‰tudentov. Program
Comenius sa t˘ka v‰etk˘ch vzdelávacích in‰titúcií - od matersk˘ch ‰kôl aÏ po tie, ktoré
poskytujú ìal‰ie vzdelávanie pre pedagogick˘ch pracovníkov, pre uãiteºov, Ïiakov 
a ‰tudentov – budúcich uãiteºov.

SLOVNÍâEK
- Sokrates: starovek˘ grécky filozof (469 - 399 pred Kristom)
- Erasmus: Erasmus Rotterdamsk˘ (1466 alebo 1469 - 1536), holandsk˘ filozof, jeden 

z najv˘znamnej‰ích predstaviteºov európskeho humanizmu
- Comenius: latinské meno Jána Amosa Komenského (1592 - 1670), jedného 

z najv˘znamnej‰ích európskych pedagógov

ÚÚLLOOHHAA:: ZISTITE SI, DO AKÉHO PROGRAMU EÚ SA MÔÎETE ZAPOJIË AJ VY. 
A UROBTE TO. 
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8. STRUâN¯ SPRIEVODCA PO EURÓPSKOM LABYRINTE

NNeepplleeÈÈttee  ssii  ttoo!!
((MMaall˘̆  sslloovvnnííkk  vveeººkk˘̆cchh  iinn‰‰ttiittúúcciiíí))

BBRRUUSSEELL je jedn˘m z „hlavn˘ch miest“ Európy. Úvodzovky sú tu preto, lebo Európska
únia nemá skutoãné hlavné mesto. Jej in‰titúcie sú rozpt˘lené po celej Európe. Od roku
1958 je Brusel sídlom Európskeho hospodárskeho spoloãenstva, ktoré sa v roku 1993
zmenilo na Európsku úniu: sídli tu Európska komisia, poslanci Európskeho parlamentu
majú v Bruseli zasadania v˘borov a politick˘ch klubov (hoci ich hlavn˘m sídlom je
·trasburg) a je tu mnoÏstvo úradov. Podºa nich sa zvykne hanlivo hovoriÈ o „bruselsk˘ch
byrokratoch“. V skutoãnosti pracuje vo v‰etk˘ch in‰titúciách Európskej únie spolu asi 
40 300 ºudí - zdanlivo veºmi veºa, ale napríklad len mesto ParíÏ má 25 000 úradníkov; 
v tomto porovnaní je t˘ch európskych naozaj málo. Rakú‰ania tvrdia, Ïe vo Viedni je
e‰te viac úradníkov neÏ v Bruseli. 

Väã‰ina ºudí, ktorí pracujú pre Úniu, sú prekladatelia a tlmoãníci. KaÏd˘ ‰tát má
napríklad nárok na oficiálne publikácie vo svojom jazyku. Len v Európskom parlamente
je zamestnan˘ch 340 tlmoãníkov a ìal‰ích 400 im ãasto pomáha. âasto poãujete: „Tí v
Bruseli o nás rozhodujú!“ Treba odpovedaÈ: „Veì v Bruseli sme aj my - aj my
rozhodujeme!“ Do Bruselu sa v roku 1967 presÈahovalo z ParíÏa aj veliteºstvo NATO. 

V ·trasburgu, francúzskom meste neìaleko nemeck˘ch hraníc, sídli Európsky parlament,
konajú sa tu najmä jeho plenárne zasadania. V roku 2006 sa v Európe obnovila veºká
diskusia, ãi aj naìalej má parlament zasadaÈ v oboch mestách: t˘Ïdenne sa medzi
Bruselom a ·trasburgom presúvajú stovky poslancov a úradníkov, s nimi aj stovky
debien so spismi, ão je nesmierne nákladné. Zástancovia jediného sídla hovoria o ‰etrení
ãasom a peniazmi, obhajcovia cestovania zasa o tradícii a symbolike: ak by v‰etky
in‰titúcie Únie boli len v Bruseli, nemohli by sme hovoriÈ o tom, Ïe Európa nemá „hlavné
mesto“, vytratila by sa aj my‰lienka „byÈ na hranici medzi Nemeckom a Francúzskom“. V
·trasburgu je aj sídlo Rady Európy, Európskeho súdu pre ºudské práva a in˘ch in‰titúcií.
Luxemburg je zasa sídlom Európskeho súdneho dvora, Európskeho dvora audítorov,
Európskej investiãnej banky, je tam aj sekretariát Európskeho parlamentu, sídlo
európskeho ombudsmana a Európskeho ‰tatistického úradu. V Lond˘ne sídli Európska
banka pre obnovu a rozvoj, vo Frankfurte nad Mohanom Európska centrálna banka.

Takmer v kaÏdom ãlenskom ‰táte (a nie vÏdy v hlavnom meste) sídli nejak˘ dôleÏit˘ úrad
Únie. Napríklad vo Var‰ave Európska agentúra pre ochranu hraníc, v gréckom
Heraklione Európska agentúra pre bezpeãnosÈ informácií a v Tesalonikách Centrum pre
podporu odborného vzdelávania, v talianskej Parme Európsky úrad pre bezpeãnosÈ
potravín, v holandskom Haagu Europol...
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V 3. kapitole „âo je Európa“ ste sa doãítali o európskej identite. Niekedy hovoríme, Ïe
Európa má aj svoju du‰u. Máme na mysli najmä kultúru. A tak má Európska únia aj svoje
hlavné mesto kultúry. KeìÏe európska kultúra je veºmi rôznorodá a kaÏd˘ kraj má svoje
zvlá‰tnosti, je hlavn˘m mestom kultúry kaÏd˘ rok iné mesto, po niektoré roky aj viac miest.
V roku 2004 to bol rakúsky Graz, 2005 írsky Cork, 2006 grécky Patras, 2007 Luxemburg
a spolu s ním rumunské Sibiu, 2008 britsk˘ Liverpool a nórsky Stavanger. V roku 2013 príde
na rad aj Slovensko. Ktoré mesto to bude, o tom sa rozhodne v roku 2008.

SLOVNÍâEK
- byrokrat: po francúzsky bureau (vyslov büro) znamená úrad, po grécky krátos je ‰tátna

moc, byrokracia je teda „vláda úradníkov“

ÚÚLLOOHHAA:: NÁJDITE NA MAPE V·ETKY MESTÁ, SPOMÍNANÉ V TEJTO KAPITOLKE.

NNÁÁRROOââNNEEJJ··IIAA  ÚÚLLOOHHAA:: DISKUTUJTE O TOM, KTORÉ SLOVENSKÉ MESTO BY
STE NAVRHLI AKO HLAVNÉ MESTO EURÓPSKEJ KULTÚRY. SVOJ NÁVRH
ODÔVODNITE. 

SSUUMMMMIITT
je anglické slovo. Oznaãuje najvy‰‰í vrchol, napríklad hory. V politike má podobn˘ v˘znam.
Oznaãujeme ním najvy‰‰iu úroveÀ. KeìÏe Európska únia je predov‰etk˘m úniou
suverénnych ‰tátov, najvy‰‰ou úrovÀou je stretnutie predstaviteºov ãlensk˘ch ‰tátov.
Summit je stretnutím ãlenov Európskej rady. Na summit prichádzajú ºudia 
s rozliãn˘mi funkciami, podºa zvyklostí príslu‰ného ‰tátu. Napríklad z Francúzska prezident,
z Nemecka spolkov˘ kancelár, zo ·panielska predseda vlády. Aj zo Slovenskej republiky.
Slovo reprezentanti by tu nebolo presné. Zatiaº ão predstaviteºom Veºkej Británie na
summite je predseda vlády, reprezentantkou toho istého ‰tátu je kráºovná. Mimochodom:
v‰imli ste si, Ïe polovica „star˘ch“ ãlensk˘ch ‰tátov Únie (presnej‰ie: sedem z pätnástich) sú
monarchie? Monarchiu reprezentuje kráº (v Luxembursku veºkovojvoda), no Ïiaden z nich
sa nezúãastÀuje na summitoch: posielajú tam predsedov vlád. V‰etky európske monarchie
sú demokratické. A v‰etky okrem Nórska sú v Európskej únii. 

EEUURRÓÓPPSSKKAA  KKOOMMIISSIIAA
(pouÏívame aj skratku EK). KaÏd˘ ‰tát, teda aj Slovensko, vysiela do EK jedného komisára.
·tát „vysiela“, nie „má“. Komisár totiÏ nezastupuje - ani nesmie - ‰tát, z ktorého pri‰iel.
Komisia nie je vláda. Jej úlohou ja najmä predkladaÈ návrhy európskych noriem, ktoré
schvaºuje Európska rada a Európsky parlament a spravovaÈ rozpoãet EÚ.

EEUURRÓÓPPSSKKAA  RRAADDAA je to isté ako summit. „Na summit“ okrem predstaviteºov ‰tátov
prichádza aj predseda Európskej komisie. Pozor! Rada Európy je nieão úplne iné. O nej
je reã v kapitole o príbuzn˘ch.
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RRAADDAA  EEUURRÓÓPPSSKKEEJJ  ÚÚNNIIEE
(predt˘m sa volala Rada ministrov). Predstavte si veºk˘ okrúhly stôl s dvadsiatimi
siedmimi stoliãkami. Ak ãlenské ‰táty rokujú o najzávaÏnej‰ích veciach, stretnú sa ich
predstavitelia (Európska rada). Ak rie‰ia záleÏitosti, ktoré sa t˘kajú niektorého rezortu –
napríklad poºnohospodárstva ãi ‰kolstva – sedia na stoliãkách ministri
poºnohospodárstva (ãi ‰kolstva) ãlensk˘ch ‰tátov.

EEUURRÓÓPPSSKKYY  PPAARRLLAAMMEENNTT
je parlamentom Európskej únie. V júni 2004 sme doÀ po prv˘ raz volili aj poslancov zo
Slovenska. Nieão iné je Parlamentné zhromaÏdenie Rady Európy, v ktorom na‰i poslanci
pracujú uÏ dávno. Nemá v‰ak niã spoloãné s Európskou úniou. Ako hovorí názov, patrí
Rade Európy.

EEUURRÓÓPPSSKKYY  OOMMBBUUDDSSMMAANN
vy‰etruje sÈaÏnosti na in‰titúcie Európskej únie. Toto cudzie slovo nepochádza ani 
z angliãtiny, ani z latinãiny, ale zo severu: po ‰védsky to znamená „sprostredkovateº“.
Práve vo ·védsku túto funkciu pred dvesto rokmi vymysleli podºa vzoru Turecka, kde
ãosi podobného existovalo e‰te skôr, postupne sa ujala v mnoh˘ch ‰tátoch a od roku
1995 aj v EÚ; je symbolické, Ïe prv˘m v Únii bol ·véd Ïijúci vo Fínsku. 

Ak sa niekomu z vás zdá, Ïe vám ukrivdilo napríklad rozhodnutie Európskej komisie, môÏete
to napísaÈ ombudsmanovi. SÈaÏovaÈ sa môÏe kaÏd˘ obãan Únie, ale aj právnická osoba, teda
in‰titúcia, ktorá má sídlo v niektorom ãlenskom ‰táte. Nezaoberá sa v‰ak sÈaÏnosÈami proti
vládam alebo úradom ãlensk˘ch ‰tátov, ani proti firmám ãi obãanom v Únii. AspoÀ jeden
príklad. Európska komisia sºúbila V˘boru pre spoluprácu miest, Ïe bude financovaÈ
spoluprácu medzi Nemeckom a ·védskom. V˘bor pracoval, no Komisia potom nena‰la
potrebné peniaze. V˘bor sa sÈaÏoval u ombudsmana. Ten rokoval s Komisiou; Komisia
napokon v˘boru zaplatila. Ombudsmana volí od roku 1995 Európsky parlament, od roku
2003 má túto funkciu b˘val˘ grécky ombudsman Nikiforos Diamandouros. Jeho telefón 
v ·trasburgu je ++33 3 881 76673, e-mailová adresa euro-ombudsman@europarl.eu.int,
podrobnosti o jeho ãinnosti nájdete na adrese www.ombudsman.europa.eu.

EEUURRÓÓPPSSKKYY  DDVVOORR  AAUUDDÍÍTTOORROOVV
Európska únia pripravuje svoj rozpoãet vÏdy na sedem rokov. V pokladni má na roky
2007 aÏ 2013 vy‰e 860 miliárd eur. Skúste si to vynásobiÈ platn˘m kurzom slovenskej
koruny, aby ste videli, „koºko korún“ to je. Viete takú sumu vôbec pomenovaÈ? Aby sa s
toºk˘mi peniazmi nakladalo dobre, aby sa niã nepremárnilo, na to treba dávaÈ veºmi
dobr˘ pozor. To je úloha Európskeho dvora audítorov, ktorému zvyknú hovoriÈ aj
„finanãné svedomie Európskej únie“. ZaloÏili ho v roku 1977. Je to veºká in‰titúcia, ktorá
kontroluje v‰etky úãty: príjmy Únie, aj v˘davky. KeìÏe väã‰ina peÀazí sa „míÀa“ 
v ãlensk˘ch ‰tátoch, robia audítori kontrolu aj tam, pravda, v spolupráci s úradmi
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príslu‰ného ‰tátu. Audítorov je okolo 350, sú zo v‰etk˘ch 27 ãlensk˘ch ‰tátov. Teraj‰ím
predsedom je Rakú‰an Hubert Weber.

SLOVNÍâEK
- audítor: po latinsky pôvodne znamenalo poslucháã, Ïiak. Slovo audit sa neskôr zaãalo

pouÏívaÈ vo v˘zname prieskum (napríklad finanãn˘ch dokladov firmy), audítor je teda
ãlovek, ktor˘ tak˘to prieskum robí

SSÚÚDDNNYY  DDVVOORR  EEUURRÓÓPPSSKKYYCCHH  SSPPOOLLOOââEENNSSTTIIEEVV
je jednou z najstar‰ích in‰titúcií Únie: zaloÏili ho v roku 1952, krátko po vzniku
Európskeho spoloãenstva uhlia a ocele. Jeho sídlom je Luxemburg. Keì kaÏd˘ ãlensk˘
‰tát má svoje vlastné zákony, praktická spolupráca ‰tátov je zloÏitá. To je, ako keby v
kaÏdom ‰táte mal meter inú dæÏku. Preto sa Európania usilujú zjednotiÈ ão najviac
zákonov - pravidiel. Aby sa spoloãné pravidlá EÚ uplatÀovali v‰ade rovnako, na to
dáva pozor Súdny dvor. KaÏd˘ ãlensk˘ ‰tát sem vysiela jedného sudcu, pomáha im
osem generálnych advokátov. V‰etci títo ºudia sú nezávisl˘mi odborníkmi. Keì
napríklad niektor˘ súd na Slovensku má pochybnosti, ako má uplatniÈ európsku
normu, musí poÏiadaÈ Súdny dvor o vysvetlenie. Ak niektor˘ ãlensk˘ ‰tát nere‰pektuje
európsku normu, Súdny dvor mu môÏe udeliÈ pokutu. Ak si napríklad Európska
komisia, ‰tát, alebo aj jednotlivec myslí, Ïe niektor˘ európsky predpis je protiprávny,
môÏe poÏiadaÈ Súdny dvor, aby vec preskúmal. Ak mal sÈaÏovateº pravdu, súd tak˘
predpis zru‰í. Na Súdny dvor ES môÏe predloÏiÈ ÏiadosÈ aj Európsky parlament. 

Nedajte sa pom˘liÈ slovom „dvor“. Na Slovensku ho pouÏívame takmer v˘luãne vo
v˘zname „oplotené priestranstvo pri dome“. Ale poznáte aj v˘znam „panovnícky dvor“,
ão oznaãuje sídlo panovníka (podºa neho sa naz˘vajú napríklad dvorné dámy) 
a súdny dvor = súd na vysokej úrovni. V pradávnych jazykoch slovo dvor oznaãovalo
vyv˘‰ené miesto, odtiaº pochádzajú aj tieto názvy. Európsky súdny dvor má toºko
sudcov, koºko je ãlensk˘ch ‰tátov. TakÏe jedn˘m z nich je aj sudca zo Slovenska.
NepleÈte si Európsky súdny dvor s Európskym súdom pre ºudské práva. To je nieão
úplne iného. Nemá niã spoloãné s Európskou úniou. Sú aj iné medzinárodné súdy, ktoré
nie sú súdmi Únie.

EEUURRÓÓPPSSKKYY  HHOOSSPPOODDÁÁRRSSKKYY  AA  SSOOCCIIÁÁLLNNYY  VV¯̄BBOORR
sídli v Bruseli, vznikol v roku 1957 na základe Rímskych zmlúv. Jeho úlohou je
zastávaÈ záujmy obãanov, ale aj zamestnávateºov, odborov, poºnohospodárov a
in˘ch skupín. Aby úradníci nerozhodovali bez toho, Ïe by si vypoãuli názor ºudu. 
Má 344 ãlenov zo v‰etk˘ch 27 ‰tátov - z najväã‰ích ãlensk˘ch ‰tátov po 24, zo
Slovenska 9. V˘bor radí európskym in‰titúciám, stará sa, aby sa obãania viac zapájali
do európskych záleÏitostí.
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VV¯̄BBOORR  RREEGGIIÓÓNNOOVV
zaloÏili v roku 1994, sídli v Bruseli. âasto hovoríme o Európe ‰tátov (kaÏd˘ má svoju
nezávislosÈ, na spoloãn˘ch programoch sa musia dohodnúÈ, ich predstavitelia sa stretajú 
v Európskej rade), o Európe obãanov (preto poslancov do Európskeho parlamentu volíme
priamo, oni tam nezastupujú ‰táty, ale svojich voliãov), stále viac hovoríme o Európe
regiónov. Napríklad v rámci solidarity veºká ãasÈ európskych peÀazí je urãená pre rozvoj
zaostávajúcich regiónov, bez ohºadu na to, ãi ‰tát je bohat˘, alebo nie. Tak pomáha Únia
chudobn˘m regiónom v juÏnom Taliansku alebo v˘chodnom Nemecku... Hoci regiónom
pripisujeme veºk˘ v˘znam, V˘bor regiónov zatiaº nemá veºké právomoci. Predkladá
Európskej komisii názory na právne predpisy. O témach, ktoré sa t˘kajú regiónov, sa musí
Európska komisia a Európska rada s t˘mto v˘borom radiÈ. V˘bor v‰ak nemôÏe
rozhodovaÈ, má poradn˘ hlas a konzultaãnú funkciu. MoÏno predpokladaÈ, Ïe jeho úloha
bude v budúcnosti dôleÏitej‰ia, neÏ je dnes. Rovnako ako Hospodársky a sociálny v˘bor, aj
V˘bor regiónov má 344 ãlenov, z toho 9 ãlenov a 9 náhradníkov zo Slovenska: 6 ãlenovia
zastupujú samosprávne kraje, 3 miestne samosprávy (mestá a obce).

EEUURRÓÓPPSSKKAA  CCEENNTTRRÁÁLLNNAA  BBAANNKKAA
vznikla v roku 1998 - je centrálnou (ústrednou) bankou pre tie ãlenské ‰táty, ktoré majú
spoloãnú menu - euro. Od januára 2007 k nim, ako trináste, pribudlo Slovinsko.
Zapamätajte si niekoºko nov˘ch slov: t˘ch 13 ‰tátov tvorí spolu eurozónu; banka vytvorila
menov˘ eurosystém. Banka sa stará najmä o to, aby euro bolo stabilné. Sídlom banky je
nemeck˘ Frankfurt nad Mohanom. „·éf“ banky sa volá guvernér (tak˘ titul majú prezidenti
národn˘ch bánk) a je ním Francúz Jean Claude Trichet (ãítaj Ïán klód tri‰é).

EEUURRÓÓPPSSKKAA  IINNVVEESSTTIIââNNÁÁ  BBAANNKKAA
vznikla na základe Rímskych zmlúv v roku 1958. Banky poÏiãiavajú peniaze. Táto banka
ich poÏiãiava na také projekty, ktoré sú v záujme „zlep‰ovania Európy“: na v˘stavbu 
a opravu Ïelezníc, na stavbu ciest a modernizáciu letísk. PoÏiãiava ich v‰ak aj
kandidátskym krajinám, ba aj chudobn˘m rozvojov˘m ‰tátom. A podporuje úvermi
malé podniky. (Úver je finanãn˘ príspevok, ktor˘ neskôr treba vrátiÈ: „Uver, Ïe ti to
naozaj vrátim!“)

EEUURRÓÓPPSSKKYY  ÚÚRRAADD  PPRREE  VV¯̄BBEERR  PPRRAACCOOVVNNÍÍKKOOVV  ((EEPPSSOO))
existuje len od roku 2003. âo robí, prezrádza jeho názov. Ak raz budete chcieÈ pracovaÈ
v niektorej in‰titúcii Európskej únie, stretnete sa s ním. Najjednoduch‰ie na adrese
http://europa.eu/epso/index_en.htm. Z mnoh˘ch uchádzaãov o miesto vyberá úrad
najmä podºa kvalifikácie. Kto je dobr˘, obstojí! 

EEuurróóppsskkee  ssyymmbboollyy
KaÏd˘ ‰tát má svoju zástavu, ‰tátny znak, hymnu. Má ich aj Európska únia. 
To neznamená, Ïe je ‰tátom. Veì aj veºké futbalové kluby majú zástavy, znaky, ba aj
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„hymny“, ktoré spievajú fanú‰ikovia. Sú to symboly (symbolo po grécky znamená
symbol, znak). „Európska farba“ je modrá, aj symbol olympsk˘ch hier má päÈ kruhov, 
z ktor˘ch modr˘ „patrí“ Európe. 

ZZáássttaavvaa EÚ má na modrej ploche dvanásÈ zlat˘ch hviezd. Európska rada sa na tom
dohodla v roku 1986. Bolo to na návrh Rady Európy (nem˘ºte si Radu Európy 
s Európskou radou!), ktorá tento symbol prijala uÏ v roku 1955. Poãet dvanásÈ je podºa
európskej tradície symbolom dokonalosti. Îe sú hviezdy v kruhu, znamená solidaritu,
súlad, znamená, Ïe sú si v‰etky rovnocenné. ZZnnaakkoomm Európskej únie je tieÏ t˘chto
dvanásÈ zlat˘ch hviezd na modrom pozadí. 

HHyymmnnoouu sa stala upravená Óda na radosÈ, závereãná ãasÈ slávnej Deviatej symfónie
nemeckého skladateºa Ludwiga van Beethovena. Zbor spieva s orchestrom text, ktor˘
napísal v roku 1875 nemeck˘ básnik Friedrich Schiller (hlavnou my‰lienkou textu je:
„V‰etci ºudia budú bratia“). LenÏe pozor: oficiálna hymna EÚ nemá slová! Aj keì ju
niekedy poãujete so Schillerov˘m textom.

DDÀÀoomm  EEuurróóppyy je 9. máj: v ten deÀ roku 1950 vyhlásil Robert Schuman svoj plán
zjednocovania Európy. Rada Európy vznikla 5. mája 1949, za DeÀ Európy povaÏuje toto
v˘roãie. Aby sme vyhoveli obom, zvykneme v máji oslavovaÈ „európsky t˘ÏdeÀ“.

NNaaããoo  mmáámmee  EEuurróóppsskkuu  rraadduu  aa  RRaadduu  EEÚÚ
Dvadsiati siedmi predstavitelia ‰tátov sa dohovárajú o najdôleÏitej‰ích otázkach Únie.
Bez ich súhlasu sa niã podstatné nemôÏe uskutoãniÈ. âasto poãúvame: „Na‰e ‰táty sa
musia podriadiÈ rozhodnutiam v‰elijak˘ch bruselsk˘ch byrokratov, ktorí vym˘‰ºajú
nezmyselné zákony a predpisy.“ To nie je pravda. V‰etky európske normy, predpisy,
dohovory musí schváliÈ rada. Také právomoci nemá nijak˘ úradník. Sme ãlenmi Únie, 
v ktorej si ãlenské ‰táty ponechávajú svoju suverenitu.

âlenovia rady majú dve úlohy: hºadaÈ spoloãné rie‰enia dobré pre celú Európu, ale
pritom také, ktoré osoÏia aj ‰tátu, ktorého sú predstaviteºmi. Viete si predstaviÈ, Ïe by
francúzsky prezident podpísal európsku normu, ktorá by bola v rozpore so záujmami
Francúzska? Neviete. Máte pravdu. Tak je to so v‰etk˘mi ãlenmi rady. Dbajú
predov‰etk˘m o dobro vlastného ‰tátu.

Ako to je so suverenitou? Ak sa dohodnú, niektoré právomoci zveria Únii. Nezriekajú sa
suverenity vlastného ‰tátu, ale jej v˘kon zveria tej Únii, v ktorej spolurozhodujú aj oni. 
Ak sa dohodli, Ïe sa vzdajú vlastnej meny a spoloãne budú pouÏívaÈ euro, najskôr zistili,
Ïe to pre ich ‰táty je v˘hodné. Ináã by s t˘m nesúhlasili. Dohºad nad finanãnou politikou
‰tátu (‰tátny rozpoãet) majú aj naìalej ministerstvá financií ãlensk˘ch ‰tátov. Európska
centrálna banka (ECB) – zjednodu‰ene povedané – má dohliadaÈ, aby bola spoloãná
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mena euro stabilná. ECB tu má oveºa viac kompetencií neÏ národné centrálne banky,
ktoré uÏ nemôÏu robiÈ samostatnú menovú politiku.

Aj Slovensko sa podieºa na spoloãnom rozhodovaní. TieÏ zveruje v˘kon viacer˘ch
kompetencií Európskej únii. To v‰ak neznamená, Ïe sa t˘chto kompetencií zrieka. Viete
si predstaviÈ, Ïe by sa Británia rozhodla zriecÈ kompetencií, ktoré sú pre Àu dôleÏité?
Alebo Ïe by to urobilo Rakúsko alebo Holandsko? Hovoríme: ak spôsob, ak˘m pracuje
Únia, je dobr˘ pre nich, nemôÏe predsa byÈ zl˘ pre nás.

Kedysi ãlenovia Rady EÚ museli o v‰etk˘ch dôleÏit˘ch otázkach rozhodovaÈ jednomyseºne.
Uskutoãnilo sa len to, s ãím súhlasili v‰etky ‰táty. Keì ich bolo ‰esÈ, nemali s t˘m veºké
problémy. Keì ich je 27, nie je ºahké zhodnúÈ sa. Stále ãastej‰ie sa namiesto jednomyseºného
súhlasu pouÏíva hlasovanie, pri ktorom je na schválenie návrhu potrebná takzvaná
kvalifikovaná väã‰ina hlasov. Tá sa po roz‰írení Únie prispôsobila novému poãtu ‰tátov.
Platila od 1. novembra 2004. Od pristúpenia Rumunska a Bulharska platí zasa nové
rozdelenie. V‰etky ‰táty sa dohodli, Ïe v˘sledky takého hlasovania budú re‰pektovaÈ. Pri
niektor˘ch zvlá‰È dôleÏit˘ch otázkach, ako je roz‰írenie Únie, treba naìalej súhlas v‰etk˘ch
ãlenov. Niektoré rozhodnutia platia iba pre ‰táty, ktoré s nimi súhlasili. Napríklad spoloãnú
menu euro neprijali ‰táty, ktoré chcú e‰te vyãkaÈ, ako sa euro osvedãí. Svoju vlastnú menu
si ponechali Briti, ·védi a Dáni. Nikto ich nenútil, aby sa prispôsobili rozhodnutiu väã‰iny.

V nasledujúcej tabuºke uvidíte, koºko má ktor˘ ãlensk˘ ‰tát hlasov v Rade EÚ.

KKvvaalliiffiikkoovvaannáá  vvääãã‰‰iinnaa::  

Jednotlivé ‰táty majú tak˘to poãet hlasov:
Nemecko, V. Británia, Francúzsko, Taliansko 29
Poºsko, ·panielsko 27
Rumunsko 14
Holandsko 13
Belgicko, âesko, Grécko, Maìarsko, Portugalsko 12
Bulharsko, Rakúsko, ·védsko 10
Dánsko, Fínsko, Írsko, Litva, Slovensko 7
Cyprus, Estónsko, Loty‰sko, Luxembursko, Slovinsko 4
Malta 3

Celkov˘ poãet hlasov je 345 a pre schválenie návrhu je potrebn˘ nadpoloviãn˘ poãet
ãlensk˘ch ‰tátov, ktoré spolu majú najmenej 258 hlasov. 

Iste ste si v‰imli, Ïe tieto poãty nezodpovedajú poãtu obyvateºov: Napríklad Nemecko
má dvakrát viac obyvateºov ako Poºsko alebo ·panielsko, no rozdiel hlasov je veºmi mal˘.
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Visegrádske ‰táty majú spolu toºko hlasov, ako dva najväã‰ie ‰táty Únie dokopy:
Nemecko a Francúzsko. TakÏe tento systém je v˘hodn˘ pre men‰ie ‰táty.

„Starí“ ãlenovia („pätnástka“) majú spolu 237 hlasov, takÏe nov˘ch 12 nemôÏu prehlasovaÈ.
V‰imnite si, Ïe napríklad âesko so Slovenskom majú spolu 19 hlasov, no Holandsko s pribliÏne
rovnak˘m poãtom obyvateºov len 13. Nemecko má 82 miliónov obyvateºov, teda pätnásÈkrát
viac neÏ Slovensko. Pre Nemcov by bolo spravodlivé, keby v rade mali pätnásÈkrát viac hlasov,
teda 105. Majú ale len 29. Nech rátate ako chcete, vÏdy zistíte, Ïe hociktor˘ men‰í ‰tát je
zv˘hodnen˘ voãi hociktorému väã‰iemu. To je, samozrejme, dobre pre nás.

âasto poãúvame, Ïe v Európskej únii rozhodujú silní na úkor mal˘ch. Keì sa pozriete na
spôsob hlasovania zistíte, Ïe keby sa aj v‰etci veºkí spolãili proti mal˘m, alebo „bohat‰í“
proti „chudobnej‰ím“, nedokázali by ich prehlasovaÈ. 

Hovoríme o „váÏení hlasov“. A potrebujete na to trocha matematiky.

Návrh prijme Rada vtedy, ak zaÀ odovzdajú ãlenovia spolu pribliÏne tri ‰tvrtiny hlasov
(258 z 345). To nestaãí. Za návrh súãasne musí hlasovaÈ nadpoloviãná väã‰ina ‰tátov 
(z 27 je to najmenej 14). Ani to nemusí staãiÈ. Tí, ão hlasujú proti návrhu, môÏu ÏiadaÈ
prepoãítaÈ, ãi kvalifikovaná väã‰ina predstavuje najmenej 62 % celkového poãtu
obyvateºov Únie. 258 hlasov moÏno napríklad získaÈ, ak spolu hlasujú v‰etky ‰táty okrem
troch najväã‰ích: Nemecka, Francúzska a Veºkej Británie. NemoÏno ich v‰ak prehlasovaÈ,
lebo v t˘chto troch Ïije pribliÏne 40 % obyvateºov Únie. To znamená, Ïe bez súhlasu
najmenej dvoch najväã‰ích nemoÏno odhlasovaÈ niã. No ak by nieão chceli presadiÈ len
najväã‰í, nezískajú bez podpory men‰ích tieÏ niã.

PPrreeddsseeddnnííccttvvoo
Aby bolo zrejmé, Ïe v‰etky ‰táty Únie sú rovnocenné, strieda sa predsedníctvo
Európskej rady tak, aby pri‰iel na rad kaÏd˘ ‰tát. Predsedníctvo trvá pol roka. Nové sa
zaãína vÏdy 1. januára a 1. júla. Pri ‰iestich ãlensk˘ch ‰tátoch sa v‰etky vystriedali za tri
roky. Ak ich je 27, kaÏd˘ príde na rad raz za 13 a pol roka. To uÏ nie je dobré. V prvom
polroku 2007 je predsedníckym ‰tátom Nemecko. Podºa existujúceho systému príde na
rad znova v roku 2020. Kde uÏ bude teraj‰ia vláda?

Nov˘ systém navrhovala „ústavná zmluva“. Tá v‰ak stroskotala, bude potrebné
diskutovaÈ o nej a schváliÈ iné pravidlá. To môÏe trvaÈ dlho. Text návrhu Zmluvy 
o ústave pre Európu sa zmienil o volenom predsedovi Európskej rady na dlh‰ie
obdobie - bez ohºadu na to, z ktorého ‰tátu pochádza. V anglickej verzii sa vyskytlo
slovo „president“. Odporcovia zmluvy ju kritizovali, Ïe chce zaviesÈ funkciu
„európskeho prezidenta“, ktor˘ by azda bol aj nadraden˘ hlavám ãlensk˘ch ‰tátov. 
To bolo len jedno nedorozumenie z mnoh˘ch. Predseda v skutoãnosti vedie schôdze.
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Predsednícka krajina organizuje ãinnosÈ Rady, zvoláva zasadania, stanovuje priority na
príslu‰n˘ polrok. 

Predsedajúci ‰tát organizuje poãas „svojho polroka“ zasadania okolo 250 rozliãn˘ch
v˘borov a pracovn˘ch skupín, spolu pripravuje pribliÏne 2000 zasadaní a predsedá im.
Zastupuje Úniu aj navonok: na rozliãn˘ch svetov˘ch konferenciách sa zúãastÀuje za
Úniu spravidla predstaviteº predsedajúceho ‰tátu. Je to nesmierne namáhavé. ·táty sa na
túto úlohu pripravujú niekoºko rokov.

Aby prechod z jedného predsedníctva na druhé bol plynul˘, zriadila Únia takzvanú
„Trojku“, ãosi ako „uÏ‰ie predsedníctvo“. Jej ãlenmi bol predchádzajúci, úradujúci 
a budúci predseda rady. To sa zmenilo. Teraz (v roku 2007) Trojku tvorí minister
zahraniãn˘ch vecí predsedajúcej krajiny, vysok˘ predstaviteº pre spoloãnú zahraniãnú 
a bezpeãnostnú politiku a komisár pre vonkaj‰ie vzÈahy (RELEX).

SLOVNÍâEK
- priorita: úloha, ktorá je najdôleÏitej‰ia a treba jej venovaÈ najviac pozornosti
- RELEX: Relations extérieures, po francúzsky, vonkaj‰ie vzÈahy, teda „zahraniãná

politika“ EÚ

KKttoo  kkeeddyy  pprreeddsseeddáá??
V tomto prehºade nájdete aktuálne termíny a do budúcnosti najmä tie, ktoré sa t˘kajú
nov˘ch ãlenov - aÏ po slovenské predsedníctvo, ktoré je tak ìaleko, Ïe na jeho príprave
sa istotne budú podieºaÈ aj viacerí z vás.
2005, 2. polrok: Veºká Británia;
2006, 1. polrok: Rakúsko (po prv˘ raz predsedalo 1998, opäÈ príde na rad 2019);
2006, 2. polrok: Fínsko;
2007, 1. polrok: Nemecko;
2007, 2. polrok: Portugalsko;
2008, 1. polrok: Slovinsko (ako prvé spomedzi „nov˘ch“ ãlensk˘ch ‰tátov);
2008, 2. polrok: Francúzsko;
2009, 1. polrok: âeská republika;
2009, 2. polrok: ·védsko;
2011, 1. polrok: Maìarsko;
2011, 2. polrok: Poºsko;
2012, 2. polrok: Cyprus;
2016, 1. polrok: Holandsko;
2016, 2. polrok: Slovensko.

DÀa 1. januára 2017 odovzdáme predsedníctvo Malte. Cel˘ systém, ako ho uvádzame 
v prehºade, sa môÏe v najbliÏ‰ích rokoch úplne zmeniÈ.
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CCOORREEPPEERR
Toto slovo nehºadajte v slovníku. Je to skratka pre V˘bor stálych zástupcov 
(z francúzskeho Comité des Représentants Permanents) ãlensk˘ch ‰tátov, ktorí sa
schádzajú kaÏd˘ t˘ÏdeÀ v Bruseli. Sú zodpovední za prípravu zasadnutí Rady EÚ a za
plnenie úloh, na ktor˘ch sa Rada EÚ dohodla. KeìÏe úloh je priveºa, pracuje na nich
COREPER I, jeho ãlenmi sú zástupcovia veºvyslancov ãlensk˘ch ‰tátov. Zodpovedá za
prípravu záleÏitostí t˘kajúcich sa zamestnanosti, sociálnej politiky, zdravotníctva,
spotrebiteºov, vnútorného trhu, priemyslu, v˘skumu, dopravy, telekomunikácií,
energetiky, poºnohospodárstva, rybolovu, Ïivotného prostredia, vzdelávania, mládeÏe 
a kultúry. COREPER II (ãlenovia majú titul veºvyslancov) má na starosti v‰eobecné
záleÏitosti, vzÈahy k neãlensk˘m ‰tátom, hospodárske a finanãné záleÏitosti,
spravodlivosÈ a vnútorné veci. 

COREPER chráni záujmy ãlensk˘ch ‰tátov - tak ako Rada EÚ.

22000077::  NNeemmeecckkéé  pprreeddsseeddnnííccttvvoo
V prvom polroku 2007 predsedá Európskej rade Nemecko. Konkrétne spolková
kancelárka (predsedníãka vlády) Angela Merkelová. Vzhºadom na to, Ïe v Nemecku
vládne veºká koalícia, teda pravicoví kresÈanskí demokrati a ºavicoví socialisti, museli sa
obe strany, ktoré majú veºmi odli‰n˘ program, dopredu dohodnúÈ, akú politiku bude
Nemecko uprednostÀovaÈ. 

Veºké odli‰nosti sú napríklad v názore na Turecko: socialisti chcú, aby sa stalo
ãlenom EÚ, kresÈanskí demokrati to nechcú a presadzujú „privilegované
partnerstvo“ (teda viac neÏ len spolupráca, ale menej neÏ plnoprávne ãlenstvo).
Nemci zdôrazÀujú, Ïe Únia „sa nemôÏe roz‰irovaÈ donekoneãna“, Ïe treba vytvoriÈ
„uÏ‰ie partnerstvo“ voãi ‰tátom, ktoré nie je moÏné prijaÈ do Únie, ako je Ukrajina,
Moldavsko, Gruzínsko.

Nemcom veºmi záleÏí na obnovení rokovaní o prijatí Zmluvy o ústave pre Európu, aj
keì vedia, Ïe poãas ich predsedníctva to nestihnú. Chcú v‰ak pripraviÈ podmienky,
ktoré to umoÏnia. Chcú zjednodu‰iÈ úradovanie v Únii, posilniÈ vedu a vzdelávanie (to
je Lisabonská stratégia), chcú posilniÈ partnerstvo EÚ s Ruskom, ão súvisí najmä 
s dodávkami plynu a ropy. (Tu je najväã‰ou prekáÏkou poºsk˘ nesúhlas s tak˘mto
partnerstvom.) Chcú sa venovaÈ vzÈahom so susedmi Únie a rie‰eniu problémov na
Strednom V˘chode, v Afganistane, Iraku a Iráne. Chcú presadiÈ také spoloãné
opatrenia, ktoré v˘razne oslabia terorizmus a organizovan˘ zloãin. 25. marca 2007,
keì v Berlíne boli veºké oslavy 50. v˘roãia podpisu Rímskych zmlúv, kde Angela
Merkelová vystúpila so zásadn˘m prejavom o cieºoch a hodnotách Európskej únie.
Tento prejav prejde do dejín ako Berlínska deklarácia.
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ÚÚLLOOHHAA:: VYMENUJTE ·TÁTY, KTORÉ SUSEDIA S EÚ. POVEDZTE, AKÉ
PROBLÉMY MÁ EURÓPA SO STREDN¯M V¯CHODOM, S AFGANISTANOM,
IRAKOM A IRÁNOM. 

VV  ppaarrllaammeennttee  nneerroozzhhoodduujjúú  ‰‰ttááttyy,,  aallee  oobbããaanniiaa
V Európskom parlamente sedí 785 poslancov z 27 krajín. Zastupujú takmer pol miliardy
obãanov. Najväã‰ím ãlensk˘m ‰tátom je Nemecko, ktoré by podºa poãtu vy‰e 
82 miliónov obyvateºov malo maÈ pribliÏne 140 poslancov. Má ich len 99, ão je najvy‰‰í
moÏn˘ poãet. Najmen‰ím ãlenom je Malta, ktorá má 5 poslancov, hoci na poãet
obyvateºov by nemala maÈ ani jedného celého. To je zv˘hodnenie mal˘ch. NemôÏe sa
staÈ, Ïe „Nemci prehlasujú MalÈanov”, pretoÏe – rovnako ako v národn˘ch
parlamentoch – poslanci sú rozdelení podºa straníckej príslu‰nosti, nie podºa ‰tátnej
príslu‰nosti. V praxi hlasujú nemeckí socialisti spolu s maltsk˘mi proti nemeck˘m 
i maltsk˘m kresÈansk˘m demokratom. 

Z takéhoto pohºadu najsilnej‰ími sú vo volebnom období 2004 - 2009 kresÈanskí
demokrati (Európska ºudová strana - „ºudovci“), ktorí majú spolu 277 kresiel. Druhí
najsilnej‰í – Sociálnodemokratická strana Európy – ich má 218. Tretí sú liberáli 
s 106 kreslami, Únia za Európu národov má 44 kresiel, „zelen˘ch“ je 42, 14 je nezávisl˘ch
(tam sú zástupcovia politick˘ch strán, ktoré nepatria do Ïiadneho zoskupenia beÏného
v Európe, napríklad zo Slovenska HZDS-ªS). V Parlamente sú aj iné politické zoskupenia.
Za predsedu parlamentu zvolili poslanci ‰panielskeho socialistu Josepa Borrella. Dve
najsilnej‰ie zoskupenia - socialisti a ºudovci - sa dohodli, Ïe to je voºba na polovicu
funkãného obdobia, teda na dva a pol roka a Ïe na druhú polovicu zvolia predsedu
ºudovcov Hansa-Gerta Pötteringa z Nemecka. KeìÏe obe tieto strany majú 
v parlamente v˘raznú väã‰inu, môÏu svoje dohody aj odhlasovaÈ. Pöttering sa stal
predsedom v januári 2007.

PPoossllaannccii  zzvvoolleenníí  nnaa  SSlloovveennsskkuu
Voºby do Európskeho parlamentu sú kaÏd˘ch 5 rokov, vÏdy v roku, ktor˘ sa konãí na 
4 a na 9. V júni 2004 boli parlamentné voºby uÏ aj s na‰ou úãasÈou. Zvolili sme 
14 poslancov, ktorí v‰ak v ·trasburgu spoloãne nevystupujú ako národná delegácia.
Rozdelili sa podºa straníckej príslu‰nosti, tak ako to je v slovenskom parlamente.
Slovenskí (ãi maìarskí) kresÈanskí demokrati sedia v jednom rade s kresÈansk˘mi
demokratmi ostatn˘ch ‰tátov a presadzujú názory kresÈansk˘ch demokratov. 
Tak isto socialisti, liberáli, zelení ãi iní. Slovenskí kresÈanskí demokrati môÏu hlasovaÈ proti
slovensk˘m socialistom aj v Národnej rade SR, je prirodzené, ak to robia aj v ·trasburgu.

Preto je dôleÏité vedieÈ, akú politiku ktorá politická strana robí. NajbliÏ‰ie voºby budú 
v roku 2009. Zúãastnia sa ich aj mnohí z vás. Sledujte, ãím sa od seba odli‰ujú jednotlivé
strany, aby ste sa potom mohli rozhodnúÈ správne. A aby ste boli presvedãení, Ïe voliÈ
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je dôleÏité. V roku 2004 pri‰la voliÈ v celej Európskej únii len necelá polovica voliãov. 
To je veºmi málo. Najviac bolo Belgiãanov a Luxemburãanov - po 90 %. Nie sme hrdí na
to, Ïe najmenej zo v‰etk˘ch bolo obãanov Slovenska: len 17 percent!

Podºa príslu‰nosti k politick˘m stranám sa do EP dostali traja poslanci zvolení na
kandidátnej listine SDKÚ-DS, KDH, strany SMER-SD a HZDS-ªS, a dvaja za SMK.
Poslanci za KDH, SDKÚ-DS a SMK sú v EP ãlenmi skupiny Európskej ºudovej strany -
Európskych demokratov, poslanci za SMER - SD sú ãlenmi Strany európskych
socialistov a poslanci za HZDS-ªS patria do skupiny nezávisl˘ch (tam sú strany, ktoré
nemajú partnera na európskej úrovni). Z toho vypl˘va, Ïe na‰a najsilnej‰ia skupina 
(8 poslancov) je súãasÈou európskych „ºudovcov“ (teda kresÈansk˘ch demokratov), traja
sú medzi socialistami. KaÏd˘ poslanec má v EP mnoho funkcií (pracuje v rozliãn˘ch
v˘boroch), tu spomenieme len najdôleÏitej‰ie. Z toho uvidíte aspoÀ ãasÈ toho, ãím
v‰etk˘m sa EP zaoberá. Okrem v˘borov sú poslanci zaradení aj do delegácií, ktoré sa
zaoberajú vzÈahmi Únie s rozliãn˘mi ‰tátmi.

HZDS-ªS:
PPeetteerr  BBaaccoo:: V˘bor pre poºnohospodárstvo; Chorvátsko.
IIrreennaa  BBeelloohhoorrsskkáá:: V˘bor pre Ïivotné prostredie, verejné zdravie a bezpeãnosÈ potravín;
Stredná Amerika.
SSeerrggeejj  KKoozzllííkk:: V˘bor pre rozpoãet; Spoloãn˘ parlamentn˘ v˘bor AKPx - EÚ.

KDH:
JJáánn  HHuuddaacckk˘̆:: V˘bor pre priemysel, v˘skum a energetiku; krajiny MERCOSURuxx.
MMiirroossllaavv  MMiikkoolláá‰‰iikk:: V˘bor pre regionálny rozvoj; Parlamentn˘ v˘bor Európa -
Stredomorie (‰táty Stredozemného mora).
AAnnnnaa  ZZáábboorrsskkáá:: ãlenka Konferencie predsedov v˘borov, predsedníãka V˘boru pre práva
Ïien a rovnosÈ pohlaví; V˘bor pre rozvoj; AKP-EÚ.

SDKÚ-DS:
MMiillaann  GGaaººaa::  V˘bor pre kultúru a vzdelávanie; krajiny Perzského zálivu vrátane Jemenu.
ZZiittaa  PPllee‰‰ttiinnsskkáá:: V˘bor pre vnútorn˘ trh a ochranu spotrebiteºa; Ukrajina.
PPeetteerr  ··ÈÈaassttnn˘̆:: podpredseda V˘boru pre medzinárodn˘ obchod; USA.
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x AKP je skratkou pre Afriku, Karibskú a Pacifickú (Tich˘ oceán) oblasÈ. Organizácia 77 ‰tátov v tejto rozsiahlej oblasti
(väã‰inou b˘valé francúzske a britské kolónie) spolupracuje s EÚ - a dostáva od EÚ aj finanãnú pomoc. Nájdete o tom
samostatnú kapitolku.

xx Toto neobvyklé slovo je skratka, v ‰panielãine znamená MERcado COmún del SUR - Juhoamerick˘ spoloãn˘ trh. Jeho
ãlenmi sú Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj.



Smer-SD:
MMoonniikkaa  BBeeÀÀoovváá:: V˘bor pre zahraniãné veci; Izrael (podpredsedníãka Delegácie).
MMiilloo‰‰  KKootteerreecc:: V˘bor pre regionálny rozvoj; vzÈahy s Parlamentn˘m zhromaÏdením
NATO a pre vzÈahy s Austráliou a Nov˘m Zélandom.
VVllaaddiimmíírr  MMaaÀÀkkaa:: V˘bor pre rozpoãet; krajiny juhov˘chodnej Ázie.

SMK:
EEddiitt  BBaauueerr:: V˘bor pre obãianske slobody, spravodlivosÈ a vnútorné veci; Rumunsko.
ÁÁrrppáádd  DDuukkaa--ZZóóllyyoommii:: Podv˘bor pre ºudské práva; Arménsko, AzerbajdÏan, Gruzínsko.

EEuurróóppsskkyy  ppaarrllaammeenntt  ssaa  ppoossttuuppnnee  ssttáávvaa  sskkuuttooããnn˘̆mm  ppaarrllaammeennttoomm
Európsky parlament sa v jednom zásadne lí‰i od parlamentov ‰tátov: nie je v Àom opozícia.
Z jednoduchého dôvodu; nie je v Àom ani vládnuca koalícia, pretoÏe Európska komisia nie
je vládou (aj keì má ‰truktúru a poslanie, ktoré ju pripomína). V˘ber komisárov nemá so
straníckou príslu‰nosÈou niã spoloãné. Je rozhodnutím ‰tátov, koho do Komisie vy‰lú.

Spoãiatku nemohli ãlenovia Európskeho parlamentu robiÈ niã iné neÏ diskutovaÈ. Ich
názory nikto nemusel braÈ váÏne. Od roku 1979 sa v‰ak konajú priame voºby: poslancov
volia obãania ãlensk˘ch ‰tátov (predt˘m ich ‰táty delegovali). Obãania pochopiteºne
chcú, aby ich poslanci mohli aj rozhodovaÈ. Naão by ich inak volili?

V Európskom parlamente nie sú poslanci, ktorí tam nemusia niã robiÈ. Práce je tam 
aÏ-aÏ. A veºké platy poslancom nezáviìme. V Bruseli (kde zasadajú parlamentné v˘bory)
a v ·trasburgu (kde zasadá plénum) sa Ïije veºmi draho. Neustále cestovanie tieÏ nie je
lacné. Z pridelen˘ch peÀazí si poslanec platí aj svoj sekretariát, bez ktorého sa nezaobíde.
Od roku 1979 sa teda poslanci usilujú o získanie ão najviac právomocí. Aké majú teraz?
Väã‰ina rozhodnutí Rady EÚ platí iba vtedy, ak s nimi súhlasí aj Európsky parlament.
Parlament má teda právo spolurozhodovania. Aj o prijatí nov˘ch ãlenov do Únie musí
rozhodnúÈ parlament. Ak by jeho poslanci hlasovali proti, nijaké roz‰írenie by nebolo.
Bude maÈ v budúcnosti viac právomocí Európsky parlament, alebo Rada? To je váÏna
diskusia o tom, kam bude smerovaÈ Európska únia.

Viac právomocí pre Radu EÚ a menej pre Parlament znamená, Ïe môÏeme hovoriÈ 
o Európe ‰tátov. O ãom rozhoduje Rada, o tom rozhodujú ãlenské ‰táty. Viac právomocí
pre parlament a menej pre Radu by znamenalo, Ïe budujeme Európu obãanov, v ktorej
‰táty uÏ nemajú toºko právomocí ako mali doteraz.

Úsilím európskych politikov v dne‰nej dobe nie je oslabiÈ ‰táty, ani vyradiÈ obãanov 
z rozhodovania. Dne‰ná Európa hºadá medzi oboma rovnováhu. Rozhodnutia ‰tátov
(Rady) musia potvrdiÈ volení zástupcovia obãanov (poslanci), poÏiadavky niektor˘ch
‰tátov musia prijaÈ aj zástupcovia ostatn˘ch ‰tátov (to je hlasovanie v Rade). Aká bude
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1 Zopakujme si: najmen‰í ‰tát má 5 poslancov, najväã‰í 99. No Malta má pribliÏne 400 tisíc obyvateºov, Nemecko 82 miliónov.
Poãítajte: na Malte pripadá 1 poslanec na 80 tisíc obãanov, v Nemecku na 830 tisíc. Jeden nemeck˘ poslanec zastupuje desaÈkrát
viac obãanov neÏ maltsk˘. Ak by aj kaÏd˘ nemeck˘ poslanec mal zastupovaÈ 80 tisíc obãanov, muselo by v Európskom parlamente
sedieÈ tisíc Nemcov. To by uÏ nebol parlament! TTaabbuuººkkaa  uukkaazzuujjee,,  kkooººkk˘̆cchh  oobbããaannoovv  zzaassttuuppuujjee  jjeeddeenn  ppoossllaanneecc  vv  kkttoorroomm  ‰‰ttááttee..

2 V Národnej rade SR zastupuje jeden poslanec 36 tisíc obãanov.

Európa o sto rokov, sotva kto môÏe predvídaÈ. Aká bude o dvadsaÈ rokov, o tom budú
rozhodovaÈ mnohí z vás.

Do Európskeho parlamentu volia poslancov obãania ãlensk˘ch ‰tátov. V kaÏdom ‰táte
presn˘ poãet, ak˘ vidíte v tabuºke. Len 16 ‰tátov z 27 má viac poslancov neÏ Slovensko.

ââlleennsskk˘̆  ‰‰ttáátt ppoossllaannccoovv kkooººkk˘̆cchh  oobbyyvvaatteeººoovv  zzaassttuuppuujjúú11

Nemecko 99 830 000
Francúzsko 78 762 000
Veºká Británia 78 763 000
Taliansko 78 741 000
·panielsko 54 730 000
Poºsko 54 715 000
Rumunsko 35 629 000
Holandsko 27 589 000
Belgicko 24 425 000
âesko 24 429 000
Grécko 24 442 000
Maìarsko 24 421 000
Portugalsko 24 417 000
·védsko 19 468 000
Rakúsko 18 456 000
Bulharsko 18 433 000
Dánsko 14 379 000
Fínsko 14 371 000
Slovensko 14 386 0002

Írsko 13 285 000
Litva 13 277 000
Loty‰sko 9 267 000
Slovinsko  7 271 000
Estónsko  6 233 000
Cyprus 6 133 000
Luxembursko  6 77 000
Malta 5 80 000
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EEuurróóppsskkaa  kkoommiissiiaa  nniiee  jjee  vvllááddaa
Aj keì tak na prv˘ pohºad vyzerá. Z dvadsiatich siedmich komisárov jeden je predseda.
Teraz je to José Manuel Barroso z Portugalska, predt˘m to bol Talian a pred ním
Luxemburãan. Z toho vidno, Ïe ‰éfovaÈ môÏe aj predstaviteº najmen‰ej krajiny. 
V budúcnosti bude pravdepodobne predsedu voliÈ Európsky parlament. Preão by
nemohol zvoliÈ napríklad Slováka, MalÈana alebo Maìara? To závisí od toho, kto má aké
schopnosti. Vieme o mnoh˘ch, ktorí obstoja v tvrdej európskej konkurencii.

KaÏd˘ ‰tát vysiela do komisie po jednom komisárovi. Aj Slovensko. Je ním Ján Figeº.
KeìÏe obhajuje záujmy celej EÚ, nehovoríme napríklad: „Je to holandská komisárka“, ale
„je to komisárka z Holandska“. Komisár musí obhajovaÈ spoloãn˘ európsky záujem v tom
rezorte, ktor˘ mu zverili. Komisárom pre Ïivotné prostredie je Grék Stavros Dimas. Jeho
úlohou je pripravovaÈ také normy, ktoré sú najlep‰ie pre celú Európu. Ale vtedy sú
predsa najlep‰ie aj pre Grécko. 

AAkkoo  tteeddaa  vvyyzzeerráá  EEuurróóppsskkaa  kkoommiissiiaa::
- José Manuel Barroso z Portugalska, predseda;
- Margot Wallström zo ·védska, podpredsedníãka, má na starosti interin‰titucionálne

vzÈahy a komunikaãnú stratégiu;
- Günter Verheugen z Nemecka, podpredseda, podnikanie a priemysel;
- Jacques Barrot z Francúzska, podpredseda, doprava;
- Siim Kallas z Estónska, podpredseda, administratívne záleÏitosti, audit a boj proti podvodom;
- Franco Frattini z Talianska, podpredseda, spravodlivosÈ, sloboda a bezpeãnosÈ;
- Viviane Reding z Luxemburska, informaãná spoloãnosÈ a médiá;
- Stavros Dimas z Grécka, Ïivotné prostredie;
- Joaquín Almunia zo ·panielska, hospodárske a menové záleÏitosti;
- Danuta Hübner z Poºska, regionálna politika;
- Joe Borg z Malty, rybné hospodárstvo a námorné záleÏitosti;
- Dalia Grybauskaité z Litvy, finanãné plánovanie a rozpoãet;
- Janez Potoãnik zo Slovinska, veda a v˘skum;
- Ján Figeº zo Slovenska, vzdelávanie, odborná príprava, kultúra a mládeÏ;
- Markos Kyprianou z Cypru, zdravie;
- Olli Rehn z Fínska, roz‰irovanie Únie;
- Louis Michel z Belgicka, rozvoj a humanitárna pomoc;
- László Kovács z Maìarska, dane a colná únia;
- Neelie Kroes z Holandska, hospodárska súÈaÏ;
- Mariann Fischer Boel z Dánska, poºnohospodárstvo a rozvoj vidieka;
- Benita Ferrero-Waldner z Rakúska, vonkaj‰ie vzÈahy a európska politika susedsk˘ch vzÈahov;
- Charlie McCreevy z Írska, vnútorn˘ trh (teda na území ãlensk˘ch ‰tátov) a sluÏby;
- Vladimír ·pidla z âeskej republiky, zamestnanosÈ, sociálne záleÏitosti a rovnosÈ

príleÏitostí;
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- Peter Mandelson zo Spojeného kráºovstva, obchod;
- Andris Piebalgs z Loty‰ska, energetika;
- Leonard Orban z Rumunska prevzal ãasÈ agendy Jána Figeºa: viacjazyãnosÈ;
- Maglena Kuneva z Bulharska, ochrana spotrebiteºov. 

ÚÚLLOOHHAA  11..:: OBSTARAJTE SI ZOZNAM âLENOV VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
POROVNAJTE ICH REZORTY (KTO SA âÍM ZAOBERÁ) S KOMISÁRMI, NAPÍ·TE,
AK¯ MINISTER NA·EJ VLÁDY MÁ NA STAROSTI NIEâO, âÍM SA NEZAOBERÁ
NIKTO V EK A NAOPAK: AK¯ KOMISÁR MÁ NA STAROSTI TO, âÍM SA
NEZAOBERÁ NIJAK¯ NÁ· MINISTER. AJ TAKTO UVIDÍTE, AK¯ JE ROZDIEL MEDZI
„SKUTOâNOU“ VLÁDOU A EURÓPSKOU KOMISIOU.

Komisári majú pomerne obmedzené kompetencie pri rozhodovaní. Pripravujú za svoje
rezorty návrhy noriem, predpisov, pravidiel pre Úniu. Predkladajú ich Európskej rade,
Rade EÚ, Európskemu parlamentu.

ÚÚLLOOHHAA  22.. (JE NÁROâNÁ!): NAPÍ·TE NA LÍSTOâKY MENÁ KOMISÁROV; KAÎD¯
·TUDENT SI VYTIAHNE JEDEN (AK JE VÁS V TRIEDE VIAC NEÎ 27, NAPÍ·TE NA 2
âI 3 MENÁ T¯CH KOMISÁROV, KTORÍ MAJÚ VIACERÉ POVINNOSTI);
PREMYSLITE SI, âO NAJDÔLEÎITEJ·IE BY STE CHCELI V EURÓPSKEJ KOMISII
UROBIË VO „VA·OM REZORTE“; AK JE VÁM ÚLOHA ËAÎKÁ, PORAëTE SA 
S UâITEªOM, ROZPRÁVAJTE SA O TOM, âO ZNAMENÁ NAPRÍKLAD
HUMANITÁRNA POMOC, âO COLNÁ ÚNIA, ATë.

Aby komisári mohli predkladaÈ návrhy noriem, potrebujú odborníkov, ktorí ich pripravia.
Na to majú generálne direktoráty. Nie je to najlep‰ia slovenãina, ale takto sa ich názvy 
u nás pouÏívajú; direktorát je v skutoãnosti riaditeºstvo, ale v Bruseli sú to obrovské
úrady, v ktor˘ch sa stovky ºudí zaoberajú v‰etk˘m, ãím sa zaoberá Európska únia.
Napríklad na generálnom direktoráte pre poºnohospodárstvo sú odborníci pre rozliãné
odvetvia poºnohospodárstva. Jedna skupina sa môÏe zaoberaÈ normami pre dovoz
banánov do EÚ, iná – veºká – olivov˘m olejom, teda podmienkami pre pestovateºov, pre
druÏstvá, pre spracovateºov, atì., veºk˘m odvetvím je vinohradníctvo... Pracujú tu
právnici, ale aj potrební administratívni pracovníci (napríklad sekretárky). Na kaÏdom
odbornom pracovisku sú zástupcovia rozliãn˘ch ãlensk˘ch ‰tátov. KeìÏe agenda je
rozsiahla, ich poãet je naozaj vysok˘.

Komisár nie je ‰éfom generálneho direktorátu. Obsadenie t˘chto pracovísk sa neviaÏe
na osobu komisára. MôÏe sa staÈ, Ïe úlohy komisárov sú rozdelené inak neÏ boli 
v predchádzajúcej Komisii: ÈaÏisko sa prená‰a na nové priority. Väzba medzi komisárom
a direktorátom je pomerne voºná.
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9. SPOLOâNÁ ZAHRANIâNÁ A BEZPEâNOSTNÁ POLITIKA
(„SZBP“)

MMáámmee  ssppoollooããnnúú  zzaahhrraanniiããnnúú  ppoolliittiikkuu??
Európsku úniu zvykneme niekedy kresliÈ ako antick˘ chrám, ktorého strecha sa opiera 
o tri stæpy: jedn˘m stæpom sú Európske spoloãenstvá, druh˘m spoloãná zahraniãná
politika a bezpeãnosÈ, tretím policajná a súdna spolupráca. Na prvom stæpe stála
európska spolupráca aÏ do roku 1993. V Maastrichtskej zmluve pribudli ìal‰ie dva. Tak
vznikla Európska únia. Tretí stæp sa podobá úlohám dvoch národn˘ch ministerstiev:
vnútra („vnútorná bezpeãnosÈ“, polícia) a spravodlivosti (súdy). Druh˘ stæp podopiera to,
ão je namierené za hranice Únie: teda spoloãn˘ záujem o cel˘ ostatn˘ svet (zahraniãná
politika), osobitne o mier vo svete (bezpeãnosÈ). 

âlenské ‰táty majú svojich ministrov zahraniãia. A kaÏd˘ ‰tát má svoje zahraniãné
priority: pre kaÏd˘ je dôleÏité nieão iné. Máme teda 27 rozliãn˘ch zahraniãn˘ch politík.
A predsa sú aj spoloãné záujmy. A to je zahraniãná politika Únie. Ako uÏ viete, v Rade
EÚ zasadajú ministri, ktorí rie‰ia konkrétne problémy, napríklad v‰etci ministri ‰kolstva.
Ak sa v‰ak stretnú ministri zahraniãia, rie‰i Rada EÚ takzvané „v‰eobecné záleÏitosti“. 
Ak sa dohodnú na nejakej zahraniãnopolitickej akcii (napríklad vyslanie pozorovateºov na
voºby v ‰táte, ktor˘ nie je ãlenom EÚ), musia sa na tom zhodnúÈ v‰etci. Inak by to nebola
spoloãná zahraniãná politika. 

Aby bola úãinnej‰ia, dohodli sa vytvoriÈ funkciu „vysokého predstaviteºa pre SZBP“, od
roku 1999 je ním ·paniel Javier (ãítaj chavier) Solana. To meno si dobre zapamätajte, je
to jeden z najdôleÏitej‰ích ºudí v európskej politike. Zvykne sa mu hovoriÈ aj „‰éf
európskej diplomacie“. Aj napriek tomu, Ïe v Európskej komisii existuje funkcia
komisárky pre vonkaj‰ie vzÈahy a európsku politiku susedsk˘ch vzÈahov. Európa ako
celok má veºmi váÏne záujmy t˘kajúce sa napríklad vzÈahov k Rusku, spolupráce s USA,
vzÈahov k âíne a Japonsku, vzÈahov k ‰tátom, kde sú váÏne konflikty... MôÏeme
predpokladaÈ, Ïe zahraniãná politika Európskej únie bude stále dôleÏitej‰ia.

BBuuddeemmee  mmaaÈÈ  eeuurróóppsskkuu  aarrmmáádduu??
V kapitolke o NATO sa doãítate, Ïe o bezpeãnosÈ Európy sa starajú aj Ameriãania 
a Kanaìania. Európa zatiaº nie je ani taká bohatá, ani technicky vybavená, aby mohla maÈ
vlastnú spoloãnú armádu, ktorá by uchránila jej územie a jej záujmy. Hovorí sa, Ïe
chudobn˘ a slab˘ ºahko preÏije, pretoÏe oÀ nikto nemá záujem. Chudobn˘ a siln˘ je
nebezpeãn˘, lebo sa namiesto o dobro svojich obãanov stará o to, aby zastra‰oval in˘ch.
Bohat˘ a siln˘: to je ideálny stav, ibaÏe to si môÏe dovoliÈ málokto. Dnes sú to najmä
USA. Preto môÏu veºa investovaÈ aj do svetovej bezpeãnosti. Bohat˘ a slab˘, to je veºmi
zlá kombinácia: tak˘ si svoj blahobyt sám neuchráni a môÏe oÀ ºahko prísÈ. A to je do
istej miery prípad Európy. Preto potrebuje NATO. 
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Bolo uÏ veºa pokusov vytvoriÈ ãosi ako spoloãnú európsku armádu, no s mal˘mi úspechmi.
SpomeÀme aspoÀ jeden vydaren˘ projekt. Volá sa EUFOR (po anglicky: EUropean FORces
- európske vojsko). Nie je to „armáda Európskej únie“, do programu sa zapojilo 30 ‰tátov,
viac, neÏ ich je v Únii. Od decembra 2004 pôsobí 7 tisíc vojakov EUFOR v Bosne
a Hercegovine. Starajú sa, aby tam bol - po mnoh˘ch konfliktoch - mier. Spoãiatku tam
„pre istotu“ ostala aj skupina americk˘ch vojakov. Iné podobné jednotky pôsobia uÏ aj 
v Bosne a Hercegovine a v Kongu. EUFOR je zaãiatkom, je prípravou pre vytvorenie
bojov˘ch skupín. Podlieha „veleniu“ Európskej rady (predsedovia vlád ãlensk˘ch ‰tátov EÚ
rozhodujú o úlohách EUFOR) a za ich ãinnosÈ zodpovedá ·paniel Javier Solana. 

BBoojjoovvéé  sskkuuppiinnyy
Vznikajú postupne, budú to jednotky, ktoré sa budú staraÈ o mier vo svete. Podºa
rozhodnutia predstaviteºov ãlensk˘ch ‰tátov EÚ budú schopné zasiahnuÈ najneskôr do
desiatich dní odvtedy, ão o tom rozhodne Európska rada. MôÏu pôsobiÈ aÏ do
vzdialenosti 6000 kilometrov od Bruselu. Budú v nich aj obãania Slovenska. V novembri
2006 podpísalo Ministerstvo obrany SR v Bruseli súhlas so zaradením do spoloãnej
poºsko-nemecko-loty‰sko-litovsko-slovenskej bojovej skupiny (po anglicky battle group).
V roku 2010 do nej nastúpi 200 na‰ich vojakov. âesko-slovenská bojová skupina EÚ by
mala byÈ v pohotovosti uÏ poãas druhého polroka 2009.

ÚÚLLOOHHAA:: NÁJDITE NA MAPE SVETA BRUSEL A UROBTE KRUH VO
VZDIALENOSTI 6000 KILOMETROV. OZNAâTE VO VNÚTRI KRUHU ·TÁTY, 
V KTOR¯CH SÚ NEPOKOJE, âI KTORÉ MÔÎU BYË HROZBOU PRE IN¯CH -
ALEBO SÚ SAMY OHROZENÉ. AK MÁTE NA TO ODLI·NÉ NÁZORY,
POZHOVÁRAJTE SA S UâITEªKOU / UâITEªOM.

MMuussíímmee  aajj  mmyy??
Mnohí ºudia hovoria, Ïe Slovensko nemá nepriateºov. A Ïe sa nás teda medzinárodné
konflikty kdesi ìaleko od na‰ich hraníc net˘kajú. Majú pravdu? Na Slovensku máme
príslovie: „âo Èa nepáli, nehas.“ Je to veºmi ‰kodlivé príslovie. Dá sa vysvetliÈ aj tak, Ïe
utrpenie in˘ch sa nás net˘ka (páli to ich, nie nás, tak ão by sme to hasili!). No ão, ak raz
bude horieÈ ná‰ dom a tí druhí si povedia, Ïe ich to nepáli? Ak kdesi horí les a poÏiar
nehasíme, bude sa ‰íriÈ aÏ k nám. Ak si povieme, nech ho hasia iní, nie sme veºmi dobrí ºudia. 

A tak sa uÏ roky zapájame do rozliãn˘ch mierov˘ch misií v mnoh˘ch ‰tátoch sveta.
Mnoho mierov˘ch zborov vysiela Organizácia spojen˘ch národov (OSN), iné NATO.
Na‰i vojaci sú napríklad v Afganistane a Iraku. Väã‰inou sú to Ïenisti, ktorí nebojujú, ale
stavajú mosty alebo odstraÀujú míny. Stane sa, Ïe niekto z nich aj zahynie - pôsobia 
v nebezpeãnom prostredí; veì ak by bolo bezpeãné, nemuseli by tam byÈ.

SLOVNÍâEK 
- misia: poslanie, závaÏná úloha, ktorú má niekto splniÈ
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KKddee  vv‰‰aaddee  ssúú  nnaa‰‰ii  vvoojjaaccii??
Slovenská republika vznikla 1. januára 1993. UÏ 1. mája odi‰li na‰i Ïenisti do
rozpadávajúcej sa Juhoslávie. V chorvátskych mestách Daruvar a Lipik pôsobili 
v mierovej misii OSN. Odvtedy pôsobili vo vy‰e 20 misiách, dovedna bolo v zahraniãí
takmer 10 000 na‰ich vojakov.

Poãuli ste uÏ slovo UNDOF? Nenájdete ho v nijakom slovníku, podobne ako mnoÏstvo
in˘ch, ktoré sú anglick˘mi skratkami pre vojenské misie. Tie písmená znamenajú United
Nations Disengagement Observer Force, v slovenãine pribliÏne „pozorovateºské
jednotky Spojen˘ch národov, ktoré sa starajú o odpútanie“ - o oddelenie s˘rskych 
a izraelsk˘ch vojsk na Golansk˘ch v˘‰inách. Na‰i vojaci sú tam od mája 1998. UmoÏÀuje
im to dohoda medzi S˘riou a Izraelom, ktorá má zabezpeãiÈ, aby na tejto hranici neboli
boje. Na‰i vojaci, ktorí sú súãasÈou rakúskeho práporu, tam hliadkujú v priestore, ktor˘
má rozlohu 58 ‰tvorcov˘ch kilometrov. Na Cypre dokonca na‰e jednotky prevzali
velenie v spoloãnej slovensko-maìarskej jednotke. V Kosove máme jednotku NATO. 
Ak by sme chceli uviesÈ v‰etky na‰e jednotky, bola by z toho ìal‰ia kniÏka. Tu ste na‰li
zopár príkladov, ão vlastne slovenskí vojaci vo svete robia.
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10. âO SI O TOM MYSLIA ªUDIA

AAkkoo  ssaa  ttoo  ddáá  zziissttiiÈÈ??
Máme úÏitok z ãlenstva v Únii? Viac neÏ polovica obãanov Slovenska je presvedãená, Ïe
áno. Potvrdzuje to aj Eurobarometer. Iste viete, Ïe barometer je prístroj, ktor˘ ukazuje
zmeny. Najãastej‰ie zmeny tlaku vzduchu. Keì sa naÀ pozrieme, vieme, preão sa dnes
cítime hor‰ie neÏ vãera. Alebo lep‰ie. Eurobarometer nám prezrádza zmeny, ktoré sa
t˘kajú verejnej mienky. Teda, ão si „o tom“ myslí verejnosÈ v Európske únii. O ãom? 
O Európskej únii, o tom, ãi sa doma máme lep‰ie ãi hor‰ie neÏ predt˘m, ako fungujú
mnohé in‰titúcie... Prieskumy, ktoré sa volajú Eurobarometer, organizujú v Bruseli uÏ od
roku 1973. P˘tajú sa ºudí vo veku od 15 rokov vo v‰etk˘ch ‰tátoch Európskej únie. V roku
1990 pridali ìal‰í prieskum: Eurobarometer strednej a v˘chodnej Európy. Zamerali sa na
desaÈ ‰tátov, ktoré sa v roku 2004 stali ãlenmi Európskej únie. Odvtedy je základn˘
prieskum v 25 ãlensk˘ch ‰tátoch, ale aj v Bulharsku a Rumunsku a navy‰e v Chorvátsku
a Turecku.

V˘sledky prieskumu v roku 2006 porovnáme s niektor˘mi predchádzajúcimi. Ako sa dá
zistiÈ, ão si ºudia myslia? Zdá sa to jednoduché: sp˘tame sa ich. Ale Únia má takmer pol
miliardy obyvateºov: skúste sa kaÏdého p˘taÈ. Sociológovia na‰li spôsob: vyberú
„reprezentaãnú vzorku“ a p˘tajú sa len jej. Ak napríklad vieme, Ïe na Slovensku Ïije 85
percent Slovákov, 11 percent Maìarov a 4 percentá príslu‰níkov in˘ch men‰ín, je 
v „reprezentaãnej vzorke“ (napríklad tisíc ºudí) rovnak˘ pomer (v tomto prípade 850
Slovákov, 110 Maìarov a 40 in˘ch). Rovnako sú podºa skutoãného pomeru zastúpené
Ïeny a muÏi, rovnako tí, ão majú len základné vzdelanie, tí, ão majú maturitu a tí, ão
absolvovali vysokú ‰kolu; rovnako zamestnanci, podnikatelia, nezamestnaní, atì. Takáto
vzorka ºudí, ktorí odpovedajú na otázky (hovoríme im „respondenti“ - po latinsky
responso znamená odpovedaÈ) je naozaj reprezentatívna. Ukazuje nám odpovede,
ktoré sa podobajú t˘m, ktoré by sme dostali, keby sme sa op˘tali kaÏdého. V roku 2006
na otázku „Je ãlenstvo vá‰ho ‰tátu v EÚ dobrá vec?“ povedalo „áno“ 55 percent
op˘tan˘ch na Slovensku - presne toºko, koºko je aj priemer v celej Únii. Najspokojnej‰í sú
Íri, Holanìania, ·panieli a Luxemburãania. SpoluÏitie im naozaj veºmi osoÏilo. Menej
spokojní neÏ my sú napríklad âesi aj Maìari. A najmenej spokojní sú Rakú‰ania. Nie Ïe
by sa mali zle. Ale moÏno oãakávali od Únie zázraky, aké nevie robiÈ...

Tesne pred na‰ím vstupom do Únie na rovnakú otázku odpovedalo na Slovensku „áno“
len 46 percent ºudí, no oveºa viac Maìarov neÏ teraz. âesi boli aj vtedy opatrní. MôÏeme
teda povedaÈ, Ïe obãanov Maìarska v˘voj uplynul˘ch dvoch rokov pote‰il menej, neÏ
oãakávali, zatiaº ão na Slovensku to bolo naopak.

SLOVNÍâEK
- sociológ: odborník, ktor˘ skúma ºudskú spoloãnosÈ
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VVääãã‰‰iinnaa  vvÏÏddyy  bboollaa  ssppookkoojjnnáá
Z prieskumov za uplynul˘ch 12 rokov vyplynulo, Ïe priemer odpovedí v celej Únii na
otázku „ste so svojím Ïivotom (v Únii) spokojní?“ sa nemení. Spokojn˘ch je po cel˘ ãas
okolo 60 % op˘tan˘ch, veºmi spokojn˘ch okolo 20 %, nie príli‰ spokojn˘ch 15 % a veºmi
nespokojné sú 4 %. Áno, kaÏd˘ rok rovnako. A predsa je tu pomerne veºk˘ rozdiel:
Spoãítajte „spokojn˘ch“ a „veºmi spokojn˘ch“: je ich vy‰e 80 %. Ale to je priemer dvoch
odli‰n˘ch ãísel: v‰etk˘ch spokojn˘ch v 15 star˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch je 83 percent, 
v nov˘ch ‰tátoch len 70 %. Asi tomu môÏeme rozumieÈ aj takto: keì budeme v Únii
dlh‰ie, budeme spokojnej‰í.

Najspokojnej‰í so svojím Ïivotom sú Dáni, Luxemburãania, ·védi a Holanìania.
Najmenej spokojní sú Estónci, Litovci, Portugalci, Maìari a Slováci. To nie je informácia
o skutoãnom stave, ale o pocite. âasto sa cítite zle, aj keì vám lekár povie, Ïe ste zdraví.
A niektorí ºudia budú nespokojní, aj keby vyhrali milión. Aj takto sa treba pozeraÈ na
prieskumy.

Na konkrétnu otázku „ão oãakávate od budúceho roka“ prichádza dnes viac
optimizmu, neÏ tomu bolo tesne pred na‰ím vstupom: priemerne o 4 - 6 percent
viac ºudí v 25 ãlensk˘ch ‰tátoch si myslí, Ïe sa zlep‰í ich Ïivot, Ïe sa zlep‰í finanãná
situácia ich domácností, Ïe si sami polep‰ia na pracovisku, Ïe sa zlep‰í ekonomická
situácia aj zamestnanosÈ v ‰táte, v ktorom Ïijú. A teda sa zmen‰il poãet t˘ch, ão sa
obávajú, Ïe bude hor‰ie. Len 12 % ºudí sa obáva, Ïe sa zhor‰í ich osobn˘ Ïivot. Poãet
t˘ch, ktorí sa obávajú, Ïe sa zhor‰í ekonomická situácia v ich krajine, klesol zo 45 na 
35 percent.

ââoohhoo  ssaa  bboojjíímmee??
Je zaujímavé, Ïe v rebríãku obáv sa za uplynulé roky takmer niã nezmenilo. Najväã‰ím
stra‰iakom obãanov Únie je stále nezamestnanosÈ. S t˘m, samozrejme, súvisí aj obava
ºudí z „voºného pohybu pracovn˘ch síl“ (o tom ste sa doãítali v kapitolke ··ttyyrrii  sslloobbooddyy):
Ïe nám doma zoberú pracovné príleÏitosti cudzinci. Aj preto kladie Únia tak˘ dôraz na
vytváranie nov˘ch pracovn˘ch príleÏitostí.

Na druhom a treÈom mieste, ale pomerne ìaleko za obavou z nezamestnanosti, je
ekonomická situácia krajiny (ão s nezamestnanosÈou súvisí) a kriminalita - veºk˘ problém
Európy. Na ‰tvrté miesto sa dostalo zdravotníctvo: má ÈaÏkosti nielen u nás, ale takmer
v‰ade. A v tesnom závese za ním je spomínané prisÈahovalectvo a zvy‰ovanie cien.
Hrozbu terorizmu e‰te Európania v plnej miere nevnímajú. Bojí sa ho len pribliÏne jeden
ãlovek z desiatich. Skúsenosti s ním majú najmä v „star˘ch“ ãlensk˘ch ‰tátoch (a tam má
z neho strach aÏ 11 % ºudí), v „nov˘ch“ takmer vôbec nie (len 2 %). Dôchodky a dane sú
hrozbou pre pomerne mal˘ poãet ºudí. A desiatku hrozieb uzatvára obava zo zlého
‰kolského systému.

âo si o tom myslia ºudia

[84]



Celá spomínaná desiatka vyzerá ale veºmi odli‰ne v rozliãn˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch.
• Nezamestnanosti sa obáva 46 % op˘tan˘ch v 15 „star˘ch“ ãlensk˘ch ‰tátoch, ale aÏ 

63 % v desiatke „nov˘ch“. 
• Kriminality sa obáva len 9 % ºudí v Slovinsku, 12 % v Nemecku a Luxembursku, ale aÏ

54 % v Írsku.
• Starosti so zdravotníctvom má 30 % ºudí v „nov˘ch“ ãlensk˘ch ‰tátoch, iba polovica z

nich v „star˘ch“.
• PrisÈahovalectva sa zasa viac obávajú vo vyspelej‰ej ãasti Európy (17 %), takmer vôbec

nie v „nov˘ch“ ãlensk˘ch ‰tátoch (len 3 % op˘tan˘ch).
• Na Slovensku sa nezamestnanosti obáva vy‰e 60 % ºudí! Vy‰e 30 % zhor‰ovania

ekonomickej situácie a zdravotníckych sluÏieb. KaÏd˘ piaty sa bojí zvy‰ovania cien 
a kriminality. Star‰í ºudia sa boja, ako vyÏijú z nízkych dôchodkov.

Z tak˘chto prieskumov vidíme, na ão by sa vlády mali najviac zameraÈ, ãomu má venovaÈ
viac pozornosti celá Európska únia. A o ão sa majú zaujímaÈ obãania. PretoÏe ão ich
nezaujíma, v tom im nikto nepomôÏe.

AA  ããoo  ttíí  oossttaattnníí??
Najviac úÏitku zo vstupu do Únie oãakávali ºudia v ‰tátoch, ktoré v roku 2004 mali do
vstupu ìaleko: v Rumunsku, Bulharsku a Turecku. A hneì po nich nasledovali Maìari 
a Slováci. Najmenej ºudí oãakávalo úÏitok zo vstupu na Malte. 

DôleÏité je, Ïe aj tí, ktorí oãakávali mnoho nev˘hod, boli presvedãení, Ïe v˘hody budú
prevaÏovaÈ. V ãlensk˘ch ‰tátoch si väã‰ina ºudí myslela vtedy i dnes, Ïe v˘hod je viac.
Zvy‰ok je síce sklaman˘, bol by ale sklaman˘ aj bez Únie: sú to ºudia, ktorí nena‰li 
v Ïivote uspokojenie. ªudia z chudobn˘ch oblastí, nezamestnaní, ºudia s nízkym
vzdelaním.

Je zaujímavé, Ïe u nás a na‰ich susedov najviac dobrého oãakávali od zaãiatku ºudia, ktorí
ovládajú najviac jazykov. Iste mali najviac príleÏitostí presvedãiÈ sa, ako to v Únii naozaj
vyzerá. ëal‰ou nad‰enou skupinou vÏdy bola mládeÏ. Prirodzene. Zatiaº ão star‰ia 
a stredná generácia si rozpráva, ão v‰etko treba zmeniÈ a prispôsobiÈ, mládeÏ uÏ vyrastá
v európskom prostredí. Pre mlad˘ch ºudí Európa je samozrejmosÈou, prirodzen˘m
prostredím. Na Úniu sa vÏdy te‰ila aj väã‰ina podnikateºov a kvalifikovan˘ch pracovníkov.
Vedeli, Ïe dostanú lep‰ie príleÏitosti a lep‰ie podmienky. A Ïe obstoja v kaÏdej
konkurencii, pretoÏe sú dobrí. Najlep‰ie sa teda majú tí, ktorí patria do skupiny mlad˘ch,
vzdelan˘ch a podnikav˘ch.

ââoo  ssii  mmyyssllíímmee  oo  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiii??
Îe je ãlenstvo ná‰ho ‰tátu (teda toho, z ktorého je op˘taná osoba) „dobrá vec“ si za
uplynul˘ch 12 rokov myslí okolo 50 aÏ 55 percent op˘tan˘ch. Odpovede „je zle, Ïe
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sme ãlenmi“ sa po cel˘ ãas pohybujú okolo 13 percent. Nespokojn˘ch s ãlenstvom je
najviac vo Fínsku (26 %), vo Veºkej Británii (25 %) a v Rakúsku (24 %). Tabuºku
nespokojn˘ch viedlo e‰te v roku 2005 ·védsko (32 %!), ale potom sa ·védom Únia
tak zapáãila, Ïe o rok neskôr bolo nespokojn˘ch len 19 percent ·védov. Tesne pred
na‰ím vstupom si na Slovensku myslela menej neÏ polovica ºudí (46 %), Ïe ãlenstvo je
dobré, no 40 percent povedalo „ani dobré, ani zlé - niã sa nezmení. Len kaÏd˘ desiaty
bol proti ná‰mu ãlenstvu. Po dvoch rokoch je s ãlenstvom spokojn˘ch 55 % obãanov
Slovenska (menej neÏ v Poºsku, ale viac neÏ v âeskej republike a Maìarsku). Najviac sa
z ãlenstva te‰ia Íri, Holanìania, ·panieli a Luxemburãania. Ak sa pozrieme na odpovede
v Turecku, podpora ãlenstva tam bola donedávna mimoriadne vysoká. Po mnoh˘ch
nedorozumeniach s Úniou nad‰enie mierne pokleslo. V roku 2006 jej dôverovalo uÏ
len 35 percent Turkov. Podobne to vyzerá aj v Chorvátsku: je to dôsledok sklamania,
Ïe ich „predbehli“ Bulhari a Rumuni. Naìalej je veºmi vysoké nad‰enie v Bulharsku 
a Rumunsku.

V ãlensk˘ch ‰tátoch si v priemere o 20 percent viac ºudí myslí, Ïe ãlenstvo je v˘hodné,
neÏ je t˘ch, ktorí ho povaÏujú za nev˘hodné. V mnoh˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch - aj na
Slovensku - v˘razne vzrástol poãet spokojn˘ch. Najviac predností v ãlenstve nachádzajú
Íri: v EÚ sa Írsko zmenilo z chudobnej zaostalej krajiny na jednu z najbohat‰ích - a Íri si
to uvedomujú! Najmenej Rakú‰ania (hoci patria k najbohat‰ím). Viac v˘hod neÏ nev˘hod
v ãlenstve vidí 70 percent obãanov Slovenska.

CChhcceemmee  vvääãã‰‰iiuu  EEuurróóppsskkuu  úúnniiuu??
Otázka znie: „Ste za to, aby sa v najbliÏ‰ích rokoch Únia roz‰írila o ìal‰ie ‰táty?“ Keby
boli pred roz‰írením v roku 2004 rozhodovali obãania, v Únii by sme asi neboli:
nadpoloviãná väã‰ina op˘tan˘ch súhlasila s prijatím nov˘ch ãlenov len v siedmich 
z pätnástich ãlensk˘ch ‰tátov. Najviac prívrÏencov roz‰írenia bolo v Grécku, Írsku,
·panielsku, najviac odporcov v Nemecku, Luxembursku a Rakúsku. Európsky priemer:
len 42 percent za roz‰írenie. Aj to malo háãik. Na otázku, kto by mal do Únie vstúpiÈ,
väã‰ina odpovedala: len ·vajãiarsko a Nórsko.

O dva roky neskôr bol priemer prívrÏencov ìal‰ieho roz‰írenia 45 percent. Ale len 
v 12 ‰tátoch z 25 bola za roz‰írenie väã‰ina op˘tan˘ch. ªahko uhádnete: z t˘ch 12 ‰tátov
je 9 nov˘ch ãlenov vrátane Slovenska. Zo „star˘ch“ uÏ aj Íri prestali podporovaÈ ìal‰ie
zväã‰ovanie Únie. Dá sa tomu rozumieÈ. VerejnosÈ vo vyspel˘ch západn˘ch ‰tátoch sa
bojí napríklad zaostávajúceho Bulharska a Rumunska a navy‰e sa obáva, ako bude
vyzeraÈ Únia, ak do nej vstúpi Turecko. My „noví“ vieme, aké to je, ak sa na nás dívajú
s nedôverou. E‰te nov‰ím neÏ sme my a budúcim ãlenom chceme pomôcÈ, chceme ich
podporiÈ.
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MMaajjúú  AAllbbáánnccii  rraadd‰‰eejj  EEuurróóppsskkuu  úúnniiuu  nneeÏÏ  ··vvaajjããiiaarrii??
Keì sa robili prieskumy verejnej mienky v Albánsku, bolo tam oveºa viac priazniv˘ch
odpovedí o Únii neÏ kdekoºvek inde. KaÏd˘ Albánec sa chcel „hneì od zajtra“ staÈ
ãlenom EÚ. Iste: pozerali sa s nádejou „na Západ“. Odtiaº ãakali pomoc, ktorá ich
vytiahne z veºkej núdze. Od vstupu do Únie sú tak ìaleko, Ïe na detaily vôbec nedovidia.

Nórov Únia prijala uÏ dvakrát. No v referende tesná väã‰ina ãlenstvo odmietla. Taká
tesná, Ïe keby tí, ão do Únie naozaj chceli vstúpiÈ, pri‰li do volebnej miestnosti, bolo by
Nórsko uÏ dávno jedn˘m z ãlenov. To je pouãné pre nás. Keì sú napríklad voºby, mnohí
na Slovensku ostávajú doma, pretoÏe si myslia, Ïe ich hlas nezaváÏi. A potom sú
nespokojní s v˘sledkom.

V referendách o vstupe do Európskej únie hovoria ·vajãiari: „MôÏe to byÈ dobré, ale
e‰te poãkajme“. MôÏu si to dovoliÈ, ·vajãiarsko je veºmi bohaté. U nás niektorí ºudia
hovoria „·vajãiari sa majú dobre aj bez Únie“. Zabúdajú, Ïe ·vajãiari nezbohatli preto, Ïe
nevstúpili do Únie, ale Ïe po celé generácie tvrdo pracovali. Len ão si ºudia povedia
„chceme“, niã im nebude stáÈ v ceste. Mnohí hovoria, Ïe to bude onedlho.

Ako je to teda s Albáncami a ·vajãiarmi? ·vajãiarom staãí chcieÈ, sú pripravení. Albánci
musia prejsÈ veºmi dlhú cestu s mnoÏstvom prekáÏok. Nestaãí totiÏ chcieÈ v˘sledok.
Najskôr treba chcieÈ tú cestu.

NNaa‰‰ee  nnaappíínnaavvéé  rreeffeerreenndduumm
Konalo sa v máji roku 2003, pred na‰ím vstupom do EÚ. PretoÏe nestaãí, aby o takom
závaÏnom kroku rozhodla vláda, ba ani len parlament. Bolo sa treba op˘taÈ kaÏdého (kto
má volebné právo). Napínavé nebolo pre obavy, ãi väã‰ina voliãov nepovie „nie“.
Napínavé bolo preto, lebo hrozilo, Ïe väã‰ina voliãov nepovie niã. Teda Ïe vôbec
nepríde, tak ako to bolo pri v‰etk˘ch predchádzajúcich referendách na Slovensku.
NepovedaÈ niã je hor‰ie neÏ povedaÈ „nie“. PretoÏe „nie“ je názor, o ktorom sa dá
diskutovaÈ. Ale neúãasÈ vyjadruje ºahostajnosÈ, nezáujem. S t˘m sa diskutovaÈ nedá.

Na spomínané referendum pri‰lo 52 percent voliãov. Z t˘ch, ão pri‰li, bolo za ná‰ vstup
do Európskej únie 92,5 percenta.

ÚÚLLOOHHAA:: ROZDEªTE SA V TRIEDE DO MAL¯CH SKUPíN A UROBTE V ·KOLE /
MEDZI RODIâMI SPOLUÎIAKOV /V OBCI/ MEDZI UâITEªMI, ATë. PRIESKUM
VEREJNEJ MIENKY. DOHOVORTE SA NA OTÁZKACH, KTORÉ SA PODOBAJÚ
T¯M, KTORÉ SME SPOMÍNALI V TEJTO KAPITOLKE - ALEBO AJ V IN¯CH.
OTÁZKY MUSIA BYË PRESNÉ, ABY SA DALO ODPOVEDAË „ÁNO“ ALEBO „NIE“.
SPOâÍTAJTE V¯SLEDKY. POTOM O NICH DISKUTUJTE.
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11. EURÓPA NÁRODOV – EURÓPA REGIÓNOV

EEuurróóppsskkyy  nnáárroodd
je stra‰iakom pre t˘ch, ão nedôverujú Európskej únii. Aj na Slovensku. Myslia si, Ïe
zjednocovanie bude postupovaÈ tak dlho, aÏ sa vytratia v‰etky národné odli‰nosti. V‰etci
budeme hovoriÈ po anglicky a riadiÈ nás budú z Bruselu. âosi ako „európsky národn˘ ‰tát“
nie je na programe. Nikto o Àom ani len neuvaÏuje. V‰etko úsilie smeruje k podpore
jednotliv˘ch národov, aj t˘ch najmen‰ích. Viete si predstaviÈ, Ïe by v‰etci Francúzi zaãali
hovoriÈ po anglicky? Alebo Ïe by anglickej kráºovnej ‰éfoval nejak˘ prezident z Bruselu?
Ak by nejak˘ ‰ialenec pri‰iel s tak˘mto nápadom, kaÏd˘ by ho vysmial.

Európsky národ neexistuje.

Podstatné je, Ïe reálni európski plánovaãi pripravujú Európu národov. Majú na mysli
spoloãenstvo ‰tátov, spoloãenstvo národov, spoloãenstvo regiónov, ktoré si zachovajú
svoje osobitnosti a spoloãne budú spravovaÈ len to, ão je v záujme v‰etk˘ch. Iste –
dohodneme sa na tom, v akom jazyku sa budeme v‰etci dorozumievaÈ. Po stároãia bola
tak˘m jazykom v Európe latinãina, potom francúz‰tina (na juhu dominuje podnes), teraz
sa do popredia dostáva angliãtina. Ak kaÏd˘ Dán hovorí skvelou angliãtinou a kaÏd˘
Portugalec francúz‰tinou, neznamená to ani úpadok dánãiny, ani portugalãiny. Ani ich
národn˘ch zvlá‰tností. Nikto nechce, aby sa to v budúcnosti zmenilo. Nikto teda nebude
podnikaÈ niã, aby sa to zmenilo.

NNáárroodd  nneeppoottrreebbuujjee  nnaacciioonnaalliissttoovv
Ak chcete, aby Európska únia nepohltila slovensk˘ národ, ste vlastenci, nie nacionalisti.
Máte prirodzen˘ záujem uchovaÈ svojbytnosÈ Slovákov, tak ako príslu‰níci in˘ch
národov chránia a zveºaìujú svoje vlastné dediãstvo. Nacionalistami sú ºudia, ktorí si
myslia, Ïe ich vlastn˘ národ je lep‰í neÏ iné. A tí, ktorí si myslia, Ïe iné národy im neustále
ubliÏujú, a preto sa proti nim musia aktívne brániÈ. A tieÏ tí, ktorí sú presvedãení, Ïe treba
uplatÀovaÈ historické nároky na územia, kde teraz uÏ Ïijú iní. A napokon tí, ão in˘ch
jednoducho nemajú radi.

Úsilie európskych politikov smeruje k tomu, aby Únia bola orchestrom, v ktorom síce
kaÏd˘ hrá na in˘ nástroj, ale súzvuk je harmonick˘. Namietnete: aby v‰etci hrali tak, ako
jeden diriguje. Nie. Celá kon‰trukcia je zostavená tak, aby sa dirigenti striedali. 
A orchester aby hral nemeckého Bacha, ale aj talianskeho Verdiho, ‰panielskeho Fallu,
maìarského Bartóka, slovenského SuchoÀa a mnoÏstvo ìal‰ích. ZáleÏí nám predsa na
tom, aby hral aj slovenského SuchoÀa. Keby sme si ho hrali len sami doma, príli‰ by sme
sa nezviditeºnili.
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Európsku komisiu donedávna dirigoval Luxemburãan Jacques Santer, predstaviteº
najmen‰ieho ãlenského ‰tátu. V dne‰nej Komisii je Luxemburãanka Viviane Reding
zodpovedná za informatiku a médiá. Cyperãan Markos Kyprianou má na starosti
európske zdravotníctvo, Slovák Ján Figeº vzdelávanie a kultúru. Kedy v minulosti mohli
do európskych záleÏitostí hovoriÈ Luxemburãania, Cyperãania alebo Slováci?

Ktor˘ slovensk˘ vlastenec by sa bránil tomu, Ïe si aj Slovensko sadlo k spoloãnému
európskemu stolu, pri ktorom kaÏd˘ ãlen má svoju váÏnosÈ a dôstojnosÈ? Nie sme hrdí,
Ïe v európskom koncerte máme aj svojho dirigenta? A svoje prvé husle? A svojho
SuchoÀa? Nie sme hrdí, keì európske obecenstvo zatlieska aj Slovákovi? K tomu maliãká
poznámka: toto nie je len prirovnanie! ·éfom Luxemburskej filharmónie je Bratislavãan
Jack Händler. Dirigent s európskym menom. A to je len jeden príklad.

KKuullttúúrrnnaa  iiddeennttiittaa
Jeden americk˘ senátor sa raz p˘tal známeho Európana, lorda Georgea Weidenfelda, ãi
mu môÏe vysvetliÈ, ão je európska kultúrna identita. Lord odpovedal: ”Minul˘ t˘ÏdeÀ
som poãúval vo Viedenskej ‰tátnej opere, ktorej ‰éfuje rumunsk˘ intendant, dielo
talianskeho skladateºa, ktorého francúzsky libretista spracoval príbeh nemeckej klasickej
drámy o boji ‰vajãiarskeho národného hrdinu proti rakúskemu tyranovi, ktoré reÏíroval
ist˘ Angliãan.” Americk˘ senátor reagoval: ”ëakujem. V‰etko jasné.” Niektorí iste viete,
Ïe bola reã o Rossiniho opere Viliam Tell.

IInn  pplluurriibbuuss  uunnuumm
Staré latinské príslovie hovorí, Ïe jednota je v mnohosti. 
Oddávna je aj heslom Paneurópskej únie. (Európska únia ho prevzala v znení „Zjednotení
v rozmanitosti“.) Takto vnímame budúcnosÈ: bohatstvo ‰tátu nespoãíva 
v tom, Ïe ‰tát je bohat˘, ale Ïe kaÏdá obec je bohatá. Îe je bohatá aj t˘m, ãím sa lí‰i od
ostatn˘ch. Îe sa v nej ºudia cítia dobre, lebo si tam Ïijú po svojom. Îe sa v nej cítia dobre
aj hostia. PretoÏe sa dostali medzi spokojn˘ch ºudí, ktorí sa majú ãím pochváliÈ 
a majú ão ponúknuÈ. ·tát je skutoãne bohat˘ len vtedy, ak v‰etky jeho dedinky Ïijú svojím
spokojn˘m Ïivotom, po svojom. Aj Európa bude bohatá, ak si v nej v‰etky dedinky, ulice
a ‰tvrte veºkomiest, národy, ‰táty budú ÏiÈ spokojne po svojom. Len tak môÏu vytvoriÈ
prirodzenú jednotu. KaÏdá iná, ako nás pouãili dejiny, je neprirodzená. Keì v‰etci musia
nosiÈ rovnaké ‰aty a rovnaké názory, nie je to znak jednoty, ale diktátorstva. JJeeddnnoottaa  
vv  mmnnoohhoossttii  jjee  aajj  ttoottoo::  kkaaÏÏdd˘̆  kkrraajjããíírr  ppoouuÏÏíívvaa  rroovvnnaakk˘̆  mmeetteerr,,  aallee  kkaaÏÏdd˘̆  ‰‰iijjee  iinnéé  ‰‰aattyy..

Jednota vzniká tam, kde si za jeden stôl sadnú odli‰ní ºudia, aby sa dohodli na tom, ão je
ich spoloãn˘m záujmom. Tak˘mto stolom má byÈ budúca Európa.

Namietnete, Ïe to príli‰ nefunguje. V rámci zjednocovania technick˘ch a in˘ch noriem museli
uÏ dávno Briti prijaÈ desiatkovú sústavu. KaÏdá babka na trhu v Leeds vám za pár sekúnd
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spoãítala, Ïe za jednu libru ‰terlingov dostanete dvadsaÈ ‰ilingov, za jeden strieborn˘ ‰iling
dvanásÈ pencí, ktoré zapísala skratkou d., vedela, Ïe dvoj‰iling je pol koruny alebo jeden florin
a Ïe dvadsaÈjeden ‰ilingov sa volá guinea. âaro sa vytratilo. Ak˘ pôÏitok môÏe maÈ prav˘
Angliãan z desatinnej sústavy? Nevytratilo sa v‰ak ãaro obchodíkov okolo lond˘nskeho
Covent Garden, kde nájdete to, ão nikde inde na svete, noblesa City, ãi romantika Regent's
Parku. Prirovnajme zjednocovanie noriem k dohode, Ïe na cestách budeme jazdiÈ len po
prvej strane. Ak by dopravné predpisy a znaãky neplatili pre v‰etk˘ch rovnako, nastal by
nezvládnuteºn˘ chaos. Ale aj Slovák musí autom jazdiÈ po Lond˘ne vºavo. Ak si skôr nerozbije
auto, zvykne si, pretoÏe aj tam platia pravidlá rovnaké pre v‰etk˘ch.

Hor‰ie je to, keì európski úradníci vym˘‰ºajú spoloãné normy pre v˘robu syrov alebo
obsah vínov˘ch flia‰. Tam sa v‰ak búri trh. A voºn˘ trh je silnej‰í neÏ ak˘koºvek úradník.
Pokiaº trh aj úradník pôsobia v demokratick˘ch podmienkach. A Ïe Európa je
demokratická, o tom sa moÏno ºahko presvedãiÈ.

ÚÚLLOOHHAA:: HOVORTE O TOM, âO POZNÁTE VO SVOJOM OKOLÍ âI
KDEKOªVEK NA SLOVENSKU NEOPAKOVATEªNÉ, âÍM SA MÔÎEME CHVÁLIË
VO SVETE, NA âO SME HRDÍ.

SSuubbssiiddiiaarriittaa
Toto slovo nenájdete v nijakom star‰om slovníku. Je v‰ak mimoriadne dôleÏité. Vyrástlo 
z diskusií o budúcnosti Európy ako jeden z najzákladnej‰ích princípov. Vyjadruje my‰lienku,
Ïe v‰etko, ão dokáÏe uskutoãniÈ men‰í celok, ostáva v jeho právomoci a väã‰iemu celku
postupuje len také úlohy, na aké sám nestaãí. Ak hovoríme o subsidiarite, nehovoríme 
o „t˘ch hore“ a „t˘ch dolu“. Obec je pre obãana dôleÏitej‰ia neÏ celá Európa. Ak sa na tejto
my‰lienke zhodne celá Európa, bude Únia nesmierne uÏitoãná.

Znie to azda zloÏito. KaÏd˘ dospel˘ ãlovek vie, Ïe si má daÈ na hlavu ãapicu, keì vonku
mrzne. Ak to neurobí, bude mu zima. Miera jeho zodpovednosti súvisí s jeho skúsenosÈou.
Nie je dobre, keì ho neustále napomínate. E‰te hor‰ie je, ak ho karháte a najhor‰ie, ak ho
prenasledujete svojimi príkazmi ãi nebodaj trestami. Dajte mu pokoj. Ale ak potrebuje va‰u
pomoc, neodmietnete ju. Ak si chce postaviÈ dom, potrebuje cel˘ tím spolupracovníkov.
To platí aj vo veºkej politike. O ão sa vie sama postaraÈ obec, do toho jej nemá hovoriÈ
nikto in˘, teda ani ‰tátni úradníci. Sú projekty, na ktoré sa spoja v‰etky obce okresu. Je
toho veºa, ão musí rie‰iÈ ‰tát, napríklad niektoré ministerstvo. Nepotrebuje, aby sa mu do
toho mie‰al niekto z Bruselu. Îiadne ministerstvo si v‰ak úãinne neporadí 
s organizovan˘m medzinárodn˘m zloãinom, s drogami, so Ïivotn˘m prostredím 
a s mnoÏstvom in˘ch dôleÏit˘ch vecí. Na to uÏ potrebujeme Úniu. 

âo nedokáÏem zvládnuÈ vo svojej obci, to prenechám väã‰iemu celku. Ten sa nemie‰a
do mojich vecí, ale zaoberá sa t˘m, ão od neho potrebujem. To je subsidiarita.
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Kde sa zobralo to slovo? Stretli sme sa s ním dávno pred zjednocovaním Európy 
v katolíckej sociálnej náuke - pápeÏ Pius XI. písal o nej v roku 1931. Pochádza z latinãiny:
subsidium znamená záloha ãi pomoc, podpora. Pomáhame t˘m, ktorí si nedokáÏu
pomôcÈ sami. Ale nenadraìujme sa nad nich.

EEuurróóppaa  rreeggiióónnoovv
Latinské slovo regio má dva v˘znamy: je to krajina, aj hranica. MôÏeme teda povedaÈ, Ïe
región je ohraniãené územie. Regere znamená vládnuÈ (v nemãine Regierung je vláda),
teda je to také územie, ktoré má nejakú formu správy alebo samosprávy. „Regionálna
politika“ ‰tátu sa stará o jednotlivé ãasti ‰tátu - okresy, kraje, u nás aj „vy‰‰ie územné
celky“ (budeme im hovoriÈ Ïupy). Regionálna politika EÚ sa orientuje prevaÏne 
na hospodársku, finanãnú pomoc t˘m regiónom, ktoré sú najchudobnej‰ie. Bez ohºadu
na to, ãi sa nachádzajú na území bohatého ‰tátu. Aj taká vyspelá krajina ako Nemecko
má chudobné regióny na území b˘valej Nemeckej demokratickej republiky.

V „európskom jazyku“ sa stretnete s v˘razom NUTS (z francúzskeho názvu
„Nomenclature des unités territoriales statistiques“ - ‰tatistická klasifikácia územn˘ch
jednotiek. Takto sa oznaãujú aj programy regionálneho rozvoja: NUTS 1 pre celé územie
‰tátu, NUTS 2 pre „vy‰‰ie územné celky“, NUTS 3 pre kraje. A podºa toho sa rozdeºujú
aj finanãné príspevky. V Únii je 254 NUTS 2.

Európsky ‰tatistick˘ úrad (Eurostat) informuje pravidelne o situácii v jednotliv˘ch
regiónoch. Vychádza z toho, ak˘ je hrub˘ domáci produkt (HDP, teda „aké bohatstvo
vyprodukovala ekonomika“) v jednotliv˘ch regiónoch. Zo v‰etk˘ch v EÚ sa dá vypoãítaÈ
priemer. A potom sa k jednotliv˘m regiónom uvedie, koºko percent priemeru majú.
Priemer EÚ je v tomto prípade sto percent. 

Eurostat uviedol v roku 2006 tieto najbohat‰ie regióny v Európskej únii:

Vnútorn˘ Lond˘n - tzv. City - Veºká Británia 278 %
Brusel - Belgicko 238 %
Luxembursko 234 %
Hamburg - Nemecko 188 %
Ile de France - Francúzsko 176 %
ViedeÀ - Rakúsko 174 %

Jedin˘m regiónom z 10 nov˘ch ãlenov Únie, ktor˘ prekroãil 125 %, bol ãesk˘ región
Praha so 138 %.

·tvrtina regiónov EÚ sa nachádza pod úrovÀou 75 percent priemeru Únie. ·esÈ
najchudobnej‰ích je v Poºsku (Lublinské vojvodstvo s 33 percentami je posledné) na 
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8. mieste (od konca) je V˘chodné Slovensko s 39 %. Desiatku hospodársky najviac
zaostávajúcich dopæÀajú 3 regióny Maìarska. Keì ‰tatistika bude sledovaÈ aj Bulharsko 
a Rumunsko, tieto tabuºky sa istotne zmenia.

Keì Slovensko vstúpilo do Únie, dosahovalo 54,4 percent priemeru EÚ. Odvtedy sa
na‰a hospodárska situácia zlep‰ila. V roku 2007 pravdepodobne Slovensko dosiahne
62,2 % priemeru Únie. Doteraz najnov‰ie regionálne ‰tatistiky (pre rok 2003) ukazujú, Ïe
Bratislava dokonca dosahuje 116 %. Západné Slovensko má 49 %, stredné 43, v˘chodné
39. Pre porovnanie: âeská republika 68 %, Maìarsko 59 %, Poºsko 47 %. V‰etky údaje
v tejto kapitolke sú oficiálnymi ãíslami, ako ich uverejnil Eurostat (·tatistick˘ úrad EÚ).

AAkkáá  jjee  bbuuddúúccnnoossÈÈ  rreeggiióónnoovv??
Doteraz zväã‰a hovoríme o Európe ‰tátov. Rozhodujúcim orgánom je Európska rada, 
v ktorej rozhodujú predstavitelia vlád ãlensk˘ch ‰tátov. Únia teda sama osebe nemá iné
právomoci, neÏ aké jej povolia vlády. Úvahy o budúcnosti sa uberajú zväã‰a smerom 
k zjednocovaniu, k posilÀovaniu Únie a oslabovaniu úlohy ‰tátu. 

V skutoãnosti existuje prinajmen‰om rovnako intenzívny opaãn˘ trend. ËaÏisko sa prená‰a
na regióny. Sãasti na veºké (·kandinávia, Benelux, Visegrádska ‰tvorka), viac na malé
(euroregión Beskydy, euroregión Tatry). Do polovice 80. rokov diskusia o Európe regiónov
nebola na pôde existujúcich spoloãn˘ch in‰titúcií vôbec moÏná. Nielen centralizácia, aj
regionalizácia totiÏ oslabí funkciu ‰tátu. Národná vláda totiÏ postúpi v˘kon ãasti
kompetencií in‰titúciám Únie (nech sú v Bruseli, ·trasburgu ãi inde), inú ãasÈ regiónom. 

Príde ãas, keì v Liptove ãi Zemplíne volené samosprávy povedia, Ïe je mnoÏstvo vecí,
ktoré si vedia rie‰iÈ aj samy. Alebo Ïe si ich lep‰ie vyrie‰ia v priamej spolupráci so svojimi
bezprostredn˘mi susedmi. Bez ohºadu na to, ãi sa nachádzajú na tejto ãi opaãnej strane
‰tátnych hraníc. Karpatsk˘ euroregión napríklad spája okresy na Slovensku, Ukrajine, 
v Maìarsku, Rumunsku a Poºsku.

Posilnenie regiónov teda oslabí aj funkciu ‰tátnych hraníc. Jedn˘m z princípov
medzinárodnej politiky je nedotknuteºnosÈ hraníc. To znamená, Ïe ich nikto nebude ani
posúvaÈ, ani ru‰iÈ. Ich v˘znam vo vnútri Európskej únie sa v‰ak postupne stane
symbolick˘m. Príklad na to uÏ máme: je ním Schengenská dohoda. Na Slovensku sú aj
obavy, Ïe regionalizácia oslabuje ‰tát aj hranice. Odpoveì: je to tak. E‰te jedna odpoveì:
niã zlé sa nestane. Naopak. Zastávame predsa zásadu, Ïe ‰tát má slúÏiÈ obãanom a nie
naopak. A Ïe hranice majú spájaÈ priateºov a nie rozdeºovaÈ nepriateºov. ·tát nie je siln˘
vtedy, ak v‰etko kontroluje z hlavného mesta, nie je siln˘, ak sa obkolesí ostnat˘m
drôtom. O tom sme sa uÏ presvedãili. Siln˘ je vtedy, ak nemusí riadiÈ a sledovaÈ v‰etko,
ão sa odohráva na jeho území, ak sa nemusí báÈ svojich susedov. Tak je to aj so
Slovenskom v Európskej únii.
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12. EURÓPA MNOH¯CH JAZYKOV - ALE DOROZUMIEME SA

UÏ viete, Ïe Ïijeme v Európe národov. V‰etky sa od seba odli‰ujú; niektoré veºmi,
niektoré len máliãko. Svojimi zvykmi, jedlami, ktoré majú radi, ºudov˘mi krojmi 
a piesÀami, dejinami, ale najmä jazykom. Veºmi podobní sú si napríklad âesi a Slováci,
Rakú‰ania a Nemci, ·panieli a Portugalci. Veºmi málo spoloãného majú napríklad Fíni 
a Slovinci, Francúzi a Estónci... Aby mohla maÈ Európska únia takú „vládu“ (Radu EÚ,
Európsku komisiu), tak˘ parlament, ale aj mnoÏstvo in˘ch in‰titúcií, kde si v‰etci
navzájom rozumejú, potrebovali sa predov‰etk˘m dohodnúÈ na tom, ak˘mi jazykmi
budú spolu hovoriÈ. Predstavte si, Ïe by ste v triede mali spoluÏiaka Taliana, Loty‰a,
Belgiãana, Dána, kaÏd˘ by vedel len svoj jazyk; a e‰te k tomu by vás matematiku uãil Fín
a prírodopis Grék - a tieÏ by hovorili svojimi jazykmi. Pravdepodobne by taká trieda
zanikla hneì na druh˘ deÀ.

Základné pravidlo v Európskej únii je: kaÏd˘ má právo na svoj vlastn˘ národn˘ jazyk. 
Ako to vyrie‰iÈ? Sú tri moÏnosti a v‰etky sa pouÏívajú:
1. Na zasadaniach Európskeho parlamentu a in˘ch dôleÏit˘ch in‰titúcií hovorí kaÏd˘

svojím jazykom, mnoÏstvo tlmoãníkov sa stará o to, aby kaÏd˘ kaÏdému rozumel.
2. Pri niektor˘ch príleÏitostiach, keì sa úãastníci rokovania dohodnú, hovoria v‰etci

jedin˘m jazykom, spravidla je to angliãtina. 
3. Niektoré in‰titúcie sa rozhodli (po súhlase v‰etk˘ch, ktor˘ch sa to t˘ka), Ïe budú

pouÏívaÈ dva jazyky. Spravidla to je angliãtina a francúz‰tina. Niekedy tri (aj nemãina).
Kombinácie jazykov môÏu byÈ rozliãné.

BBaabbyylloonn
Ten biblick˘ príbeh iste poznáte. Celá krajina bola jednotná v reãi, ºudia si povedali:
postavíme veÏu, ktorej vrchol bude v nebi; staneme sa slávnymi. Boh to videl a povedal:
„Sú jednotní a majú jednu spoloãnú reã, zaãali stavaÈ veÏu, ktorá má siahaÈ aÏ do neba a
nebudú chcieÈ ustúpiÈ od niãoho, ão si vymyslia.“ Príli‰ jednotní, to znamená príli‰ silní,
príli‰ silní, to znamená príli‰ nebezpeãní. A tak sa Boh rozhodol spôsobiÈ zmätok v ich
jazyku, aby si prestali rozumieÈ a nemohli pokraãovaÈ. VeÏa národov, ktorá mala siahaÈ
aÏ po nebesá, sa zrútila. Chce nám tento pouãn˘ príbeh povedaÈ, Ïe hovoriÈ spoloãn˘m
jazykom je zlé?

V dejinách máme mnoho príkladov o tom, Ïe príli‰ silné, príli‰ veºké ‰táty sa stali hrozbou
pre ostatn˘ch: ich panovníci si ãasto mysleli, Ïe si dokáÏu ºahko podmaniÈ nielen susedov,
ale ìal‰ie veºké územia. MaÈ moc, to sa môÏe staÈ poku‰ením. 

Z tohto príbehu máme dve pouãenia. Jedno hovorí, Ïe nie je dobré, ak sa sústredí veºká
sila ºudí, pretoÏe sa môÏe staÈ hrozbou a ãlovek si bude nahováraÈ, Ïe si môÏe dovoliÈ
v‰etko. Je to nielen zlé, ale aj pom˘lené. Druhé pouãenie je o jazyku a môÏeme ho
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pouÏiÈ, keì sa zaoberáme zjednocovaním Európy. Nie je zámerom, aby v budúcnosti
v‰etci Európania hovorili jedn˘m jazykom - to by bolo zlé rie‰enie. KaÏd˘ národ si má
ponechaÈ svoj vlastn˘ jazyk, ktor˘ má dokonale ovládaÈ. Hºadáme len tak˘ jazyk - alebo
niekoºko tak˘ch jazykov, ktor˘mi sa budeme môcÈ navzájom dohovoriÈ. Nie namiesto
rodnej reãi, ale popri nej. Teraz je tak˘m dorozumievacím jazykom najmä angliãtina, ale
popri nej aj francúz‰tina, niekedy nemãina a niektoré ìal‰ie.

KKooººkk˘̆mmii  jjaazzyykkmmii  hhoovvoorriiaa  EEuurróóppaanniiaa??
Európsku veÏu v tejto chvíli stavia dvadsaÈsedem národov. Nie babylónsku: nikto nikoho
nechce ovládaÈ. Viete povedaÈ, koºko jazykov má Únia? Najºah‰ou odpoveìou by bolo
„dvadsaÈsedem“. IbaÏe Rakú‰ania hovoria po nemecky ako Nemci, polovica Belgiãanov
hovorí po holandsky (to sú to Flámi), druhá polovica po francúzsky (to sú Valoni), nikto
„po belgicky“. Luxemburãania nepoÏadovali vlastn˘ jazyk, pretoÏe hovoria v‰etci po
francúzsky aj po nemecky a vlastn˘ jazyk povaÏujú iba za náreãie. A Íri hovoria po
anglicky, hoci majú aj vlastn˘ jazyk, ktor˘ sa stal oficiálnym aÏ od 1. januára 2007. 
Na maliãkej Malte sa zväã‰a hovorí po anglicky. Hoci existuje aj oficiálny maltsk˘ jazyk,
ktor˘ môÏeme povaÏovaÈ za variant arabãiny (písan˘ latinkou) s mnoh˘mi slovami
prevzat˘mi z talianãiny. V tej ãasti ostrova Cyprus, ktorá je uÏ ãlenom Európskej únie, sa
hovorí po grécky (v druhej najmä po turecky). Pozrite sa do tretej ãasti tejto knihy:
Európa hrou. Tam nájdete ukáÏky v‰etk˘ch jazykov EÚ, ktoré boli oficiálnymi na konci
roka 2006.

ÚÚLLOOHHAA:: OFICIÁLNYM JAZYKOM EURÓPSKEJ ÚNIE JE KAÎD¯ JAZYK
âLENSKÉHO ·TÁTU. VYMENUJTE V·ETKY OFICIÁLNE JAZYKY EÚ! SKÚSTE
NÁJSË NA MAPE EURÓPY ·TÁTY, KTORÉ NIE SÚ âLENMI ÚNIE, POMENUJTE
JAZYKY, AK¯MI SA V NICH HOVORÍ. DAJTE SI PRITOM POZOR NAJMÄ NA
·VAJâIAROV!

VViieemmee  ããííttaaÈÈ  vv‰‰eettkkyy  eeuurróóppsskkee  ppííssmmaa??
Pí‰eme latinkou. Napriek tomu, Ïe v 9. storoãí na‰i predkovia na ãasti dne‰ného
Slovenska písali najskôr hlaholikou, ktorú by sme uÏ sotva dokázali ãítaÈ, onedlho
potom cyrilikou, ktorá bola predchodkyÀou dne‰nej azbuky - písma v˘chodn˘ch
Slovanov. Od desiateho storoãia sme boli pevnou súãasÈou „Západu“: udomácnila sa u
nás latinka, ktorou pí‰eme podnes - rovnako ako takmer v‰etky európske národy.
Doteraz existoval v EÚ len jeden národ, ktor˘ mal odli‰né písmo. Boli to Gréci. Na
európskych bankovkách nájdete slovo EURO napísané aj takto: ΕΥΡΩ. V roku 2007
vstupuje do Únie druh˘ ‰tát, ktor˘ má odli‰né písmo. Je to slovanské Bulharsko, kde sa
pí‰e cyrilikou. Na budúcich bankovkách sa objaví aj ~~“œ. V‰imli ste si podobnosÈ
gréckeho písma a cyriliky? Solúnski bratia Cyril a Metod, ktorí na na‰om území zaviedli
písmo v období Veºkomoravskej rí‰e, pri‰li z Grécka (Solún alebo Thessaloniki je mesto 
v severnom Grécku). Poslal ich k nám byzantsk˘ cisár Michal, ich jazykom bolo
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macedónske náreãie. Keì Metodov˘ch Ïiakov od nás vyhnali, usadili sa v Bulharsku: tak
sa tam dostalo aj písmo, o ktorom je reã.

ÚÚLLOOHHAA:: POZRITE SA POZORNE DO UâEBNICE DEJEPISU, ALEBO DO INEJ
KNIHY, KTORÁ SA T¯M ZAOBERÁ, ALEBO SA POZHOVÁRAJTE S VA·OU
UâITEªKOU - VA·ÍM UâITEªOM, AKO TO V 9. A 10. STOROâÍ VYZERALO 
V EURÓPE: ABY STE SA LEP·IE VYZNALI V ZDANLIVOM CHAOSE
(SOLÚN/THESSALONIKI; GRÉCKO/BYZANTSKÁ RÍ·A/MACEDÓNSKO/
BULHARSKO). POMÔÎE VÁM TO LEP·IE POROZUMIEË AJ DNE·NEJ EURÓPE.

EExxiissttuujjee  aajj  „„jjaazzyykkoovváá  ppoolliittiikkaa““
Najviac obãanov EÚ má rodn˘ jazyk nemãinu (90 miliónov), angliãtinu „iba“ 64 miliónov,
z nich takmer 4 milióny Írov sa zrejme prikloní k vlastnému historickému jazyku, ktor˘
donedávna pod vplyvom angliãtiny veºká ãasÈ z nich ani neovládala. Francúz‰tina 
a talianãina sú rodn˘mi jazykmi po 60 miliónov ºudí. Z toho vypl˘va, Ïe popri
najpoãetnej‰ej nemãine zaujímajú rovnocennú pozíciu angliãtina, francúz‰tina 
a talianãina. Politická situácia v desaÈroãiach po druhej svetovej vojne posunula Nemcov
(a sãasti aj Rakú‰anov) do pasívnej pozície. Podnes Nemci na medzinárodn˘ch
zasadaniach uprednostÀujú angliãtinu a len zriedka sa pokú‰ajú presadiÈ nemãinu. Aj táto
skutoãnosÈ zohrala v˘znamnú úlohu pri „poangliãtení Európy“. 

Táto situácia sa môÏe v˘razne zmeniÈ v budúcnosti, ak Nemecko bude úspe‰ne
presadzovaÈ názor, Ïe nemãina je najroz‰írenej‰ím jazykom Únie a podºa toho by sa mala
aj pouÏívaÈ. A ak Francúzsko zotrvá na svojom kritickom postoji voãi angliãtine.
Napríklad francúzski politici v oficiálnych vystúpeniach na medzinárodn˘ch podujatiach
hovoria v˘luãne po francúzsky - tak si chránia svoj jazyk pred angliãtinou. 

V budúcnosti si vieme predstaviÈ „mnohojazyãnosÈ“ Európy aj podºa takéhoto modelu: na
juhu Európy bude prevládaÈ francúz‰tina, ão môÏu privítaÈ Taliani, ·panieli, Portugalci, Gréci,
polovica Belgiãanov a frankofónni Rumuni. V strednej Európe sa opäÈ roz‰íri nemãina, ku
ktorej sa môÏu vrátiÈ severské, pobaltské, stredoeurópske ‰táty; v Beneluxe je nemãina
pomerne beÏná i dnes. Angliãtinu najviac pouÏívajú ‰táty západnej a severnej Európy. 

V praktickom Ïivote v‰ak angliãtina zrejme bude beÏn˘m dorozumievacím jazykom
v‰etk˘ch Európanov. Existuje európska norma, ktorá poÏaduje, aby sa kaÏd˘ Ïiak uãil svoj
rodn˘ jazyk a dva cudzie. Jedn˘m z t˘ch dvoch bude najmä angliãtina. Druh˘m by mal
byÈ niektor˘ z „veºk˘ch“ jazykov: francúz‰tina, nemãina, ‰panielãina, talianãina. Navy‰e 
v Únii silnie poÏiadavka, aby kaÏd˘ z nás ovládal aj tretí jazyk: jazyk suseda. U nás je to
najmä nemãina (susedom je Rakúsko) alebo maìarãina. A e‰te navy‰e: je uÏitoãné, aby
kaÏd˘ z nás ovládal pasívne jazyk susedov, ktor˘ je blízky ná‰mu vlastnému. To je pre nás
ãe‰tina a poº‰tina. Nemusíme nimi hovoriÈ, mali by sme im rozumieÈ.
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âo z toho vypl˘va? UâTE SA JAZYKY! To je va‰a brána do sveta. Pozerajte v televízii
ãeské a poºské programy, ãítajte ãasopisy a kniÏky v oboch t˘chto jazykoch. Ale popri
angliãtine sa uãte ìal‰í jazyk tak, aby ste sa ním dohovorili. Bez znalosti jazykov Európska
únia nemá zmysel.

SLOVNÍâEK
- frankofónna krajina: úradn˘m jazykom je tam francúz‰tina, alebo domáci jazyk je blízky

francúzskemu, alebo ‰tát uprednostÀuje francúz‰tinu ako druh˘ jazyk

SSlloovvaanniiaa  vv  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiii
Zaujímavé je sledovaÈ aj meniace sa proporcie po roz‰irovaní EÚ. Slovansk˘mi jazykmi
hovorí po vstupe Bulharska do EÚ 65 miliónov ºudí, románskymi 175 miliónov,
germánskymi 182 miliónov. Pre zaujímavosÈ: Turkov je 64 miliónov. Podnes sa nijak˘
slovansk˘ ‰tát v EÚ neusiloval o to, aby jeho jazyk bol „medzinárodn˘m“. Ani Poºsko so
svojimi 40 miliónmi obyvateºov (vy‰e 60 % v‰etk˘ch Slovanov v EÚ!). „V‰eslovansk˘m“
jazykom sa sotva stane v budúcnosti ru‰tina. Je takmer vylúãené, Ïe Rusko sa niekedy
stane ãlenom EÚ. V ‰tátoch, ktoré boli súãasÈou „sovietskeho tábora“, stále e‰te
sledujeme nechuÈ hovoriÈ po rusky. Ru‰tina je ale dôleÏit˘m jazykom budúcnosti, je
jazykom vyspelej kultúry. Nevyh˘bajte sa mu, urãite bude patriÈ medzi uÏitoãné aj pre vás. 

OO  bbrruusseellsskk˘̆cchh  ttllmmooããnnííkkoocchh
Viete, koho je v Bruseli najviac? Tlmoãníkov a prekladateºov.

Viete spoãítaÈ, koºko tlmoãníkov musí sedieÈ v Európskom parlamente, aby mohli kaÏd˘
jazyk preloÏiÈ do kaÏdého? Pri 20 jazykoch 190! Za predpokladu, Ïe si Ïiaden z nich nikdy
nemusí odskoãiÈ ani na chvíºu. Keì máme 23 jazykov, treba 276 tlmoãníkov. Zjednodu‰iÈ
sa to dá len tak, Ïe tlmoãníci zo v‰etk˘ch jazykov prekladajú do angliãtiny a z angliãtiny
do v‰etk˘ch ostatn˘ch. Ale v takom prípade uÏ poslanci nepoãujú, ão hovorí reãník, ale
ão hovorí tlmoãník: Fín poãúva slovenského poslanca - vystúpenie jeden tlmoãník
prekladá zo slovenãiny do angliãtiny, druh˘ z angliãtiny do fínãiny. Podobá sa to na
známu hru „tichá po‰ta“.

Spoãítajte si, koºko ºudí musí pracovaÈ v Bruseli ãi ·trasburgu, ak chcú preloÏiÈ kaÏd˘
dokument do v‰etk˘ch jazykov. Dokumenty majú tisíce strán.

NajdôleÏitej‰ie veci si ºudia, pravdaÏe, hovoria pri káve cez prestávku rokovaní. Tam
nemajú nijakého tlmoãníka. Zväã‰a hovoria po anglicky.

My by sme v‰ak mohli u‰etriÈ jedného tlmoãníka: ak by sme sa napríklad s âechmi
dohodli, Ïe v pondelok, stredu a piatok budeme obaja pouÏívaÈ slovenského tlmoãníka,
v utorok, ‰tvrtok a sobotu ãeského.
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Únia dokazuje, Ïe veÏa, ktorú stavia, nie je babylonská. A nejde iba o to, aby sme sa
dorozumeli, ale predov‰etk˘m, aby sme si porozumeli. 

EEuurróóppsskkyy  ‰‰ttáátt??
Pol stovky americk˘ch ‰tátov je Spojen˘ch. Aj keì kaÏd˘ z nich má vlastn˘ parlament,
vládu a zákony, okrem t˘ch, ão sú federálne. Ich spoloãn˘m jazykom je angliãtina, hoci
ani zìaleka nie je rodn˘m jazykom väã‰iny obãanov.

·estnásÈ krajín, v ktor˘ch sa hovorí po nemecky, vytvorilo Nemeckú spolkovú republiku.
KaÏdá krajina má svoju vládu, svoj parlament a svoju ústavu.

V‰etci sa pamätáme na Zväz, ktorého súãasÈou bolo ‰estnásÈ republík. Rozpadol sa
preto, Ïe bol sovietsky? Alebo preto, Ïe sa tváril, Ïe je socialistick˘? 

Osudy ‰tátov, ktoré sa spájajú do vy‰‰ích celkov, sú rôzne. Na svete a priamo v Európe
nájdeme mnoÏstvo rozliãn˘ch väzieb. Niekoºko príkladov: Spojené kráºovstvo Veºkej
Británie (ktorá sama osebe je zväzkom) a Severného Írska - a to celé je e‰te súãasÈou
kedysi pomerne jednotného Commonwealthu, britskej rí‰e, ktorej súãasÈou bola
Austrália, Kanada, India a veºa ìal‰ích, Belgicko (nikto nie je Belgiãan národnosÈou,
belgick˘ jazyk neexistuje: sú len Valóni a Flámi). ·vajãiarsko, v ktorého rôznych
kantónoch sa hovorí ‰tyrmi rozliãn˘mi jazykmi. Taliansko, ktoré mnohí naz˘vajú
zlepencom (napríklad na severe je JuÏné Tirolsko autonómiou s vlastnou ústavou 
a nemãinou ako úradn˘m men‰inov˘m jazykom). A mnoho ìal‰ích.

BlíÏi sa Európska únia k niektorému modelu spoloãného ‰tátu jej ãlenov? O tom je
veºa diskusií. Prvou podobou bolo Spoloãenstvo uhlia a ocele. ëal‰ou Európske
hospodárske spoloãenstvo. Názvy prezrádzajú, Ïe spojenectvo bolo úãelové,
zamerané na splnenie konkrétnych zámerov. AÏ zmluva z Maastrichtu (1993) naãrtla
obrysy budúcej zjednotenej Európy. Dokument sa oficiálne volal Zmluva o Európskej
únii a dal spoloãenstvu aj nov˘ názov. Mnoh˘m sa takáto forma spojenia ‰tátov zdala
byÈ príli‰ tesná. UÏ viete, Ïe obãania Dánska v prvom referende Úniu odmietli. 
V Nemecku musel ústavn˘ súd odpovedaÈ na otázku, ãi ratifikácia zmluvy nebude
znamenaÈ obmedzenie suverenity Nemecka. Súd rozhodol, Ïe nebude. Na toto
rozhodnutie ãakali s napätím v mnoh˘ch ãlensk˘ch krajinách, pretoÏe opaãn˘
v˘sledok by znamenal koniec integraãného procesu. Prinajmen‰om na dlh˘ ãas. In˘m
sa Maastricht zasa málil. Aby sa mohlo hovoriÈ o skutoãnej únii, bolo treba dopracovaÈ
viaceré spoloãné zásady.

MôÏeme sa dohodnúÈ, Ïe EEuurróóppaa  ssmmeerruujjee  kk  ffeeddeerráácciiii..  
Nateraz v‰ak platí, Ïe Európska únia zostane v dohºadnom ãase predov‰etk˘m
spoloãenstvom ‰tátov, pre ktoré nejestvuje Ïiaden model alebo vzor. Jej podobu budú
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utváraÈ nasledujúce generácie. Dnes nemôÏeme tvrdiÈ, aká bude. Vieme urãite, Ïe
Európska únia nebude nikdy Sovietskym zväzom, pretoÏe dohoda ãlenov spoãíva na
úplne odli‰n˘ch princípoch a cieºoch. Nebude nikdy ani Spojen˘mi ‰tátmi americk˘mi,
pretoÏe vyrastá z in˘ch tradícií a spája starobylé krajiny s vlastn˘m národn˘m 
a kultúrnym bohatstvom. USA sa formovali ako veºk˘ hrniec, v ktorom sa roztavila
identita v‰etk˘ch prisÈahovalcov do podoby nového národa. EÚ nebude nikdy ani
centralizovan˘m ‰tátom, pretoÏe úãastníci dohody majú záujem vytvoriÈ spoloãenstvo
rovnocenn˘ch národov. V‰etky veºké ‰táty uÏ v Únii sú, pribúdaÈ budú malé alebo
stredne malé ‰táty. Budú tvoriÈ väã‰inu. Preto sa ich záujem, ich názor nevytratí.
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13. KTO GAZDUJE, TEN POâTUJE

UÏ od detstva sme vedeli, Ïe ºudia nemôÏu minúÈ viac neÏ zarobia. Takto gazdovaÈ musí
domácnosÈ, ‰tát, Európska únia. Dobr˘ gazda nerozm˘‰ºa len o tom, kde by u‰etril
(urãite nechce utrácaÈ za zbytoãnosti), ale najmä ako by viac zarobil. Bohat‰ie ‰táty sú
tie, kde sú ºudia usilovnej‰í a kde je tak˘ gazda - vláda, ão vie rozumne zaobchádzaÈ 
s majetkom. Európske ‰táty patria medzi bohaté - ak ich porovnávame s cel˘m svetom.
Ale aj medzi nimi sú rozdiely. Slovensko je chudobnej‰ie neÏ napríklad ·vajãiarsko; nie
preto, Ïe by Slováci boli lenivej‰í, ale preto, Ïe zlé hospodárenie vlád poãas obdobia
totality takmer priviedlo krajinu ku krachu. Máme ão robiÈ, aby sme dobehli, ão sme
zame‰kali. Ale sme zasa na tom oveºa lep‰ie neÏ väã‰ina ‰tátov Afriky, kde ãasto vyãíÀa
sucho (a niã sa neurodí), záplavy, vojny, je nedostatok ‰kôl, nemocníc.

SSvveett  jjee  vveeººkkáá  ddeeddiinnaa
Predstavte si, Ïe na na‰ej zemeguli neÏije ‰esÈ miliárd ºudí, ale len sto. Ako by sme si Ïili
v takej dedine? Zle? Dobre? Pred niekoºk˘mi rokmi to ktosi spoãítal. V takejto svetovej
dedine b˘va 55 Ázijcov, 21 Európanov, 8 Afriãanov, 6 ºudí z USA. Z t˘ch sto ºudí je len
30 belochov. A teda ako by sme sa mali? 80 ºudí by Ïilo v dome, ktor˘ je úplne biedny
(my Ïijeme v lep‰om!); 70 ºudí by nevedelo ãítaÈ (ani medzi t˘ch nepatríme); 50 by trpelo
podv˘Ïivou (z nás nikto); len jeden by mal vysoko‰kolské vzdelanie (z vás ho chce maÈ
azda väã‰ina); len jeden by mal poãítaã (u nás sa nájde vo väã‰ine domov, ba aj ‰kôl).
Patríme teda medzi t˘ch naj‰Èastnej‰ích. Nemáme dôvod sÈaÏovaÈ si, máme v‰ak dôvod
vzdelávaÈ sa a byÈ usilovn˘mi, aby Európa prekvitala - lebo to je dobre pre kaÏdého 
z nás. Zo spomínanej dediny e‰te jeden príklad: ak va‰i rodiãia majú nejaké peniaze 
v banke a vy aj v peÀaÏenke, patríte medzi ‰tvrtinu najbohat‰ích ºudí na svete. 

NNaa  zzaaããiiaattkkuu  bboolloo  PPHHAARREE
Napadlo vám niekedy, ão vlastne znamená toto ãudné slovo? Sú to veºké písmená 
z názvu grantového programu Poland and Hungary Action for Restructuring of the
Economy. TakÏe aktivita Európskeho spoloãenstva (ES) na obnovu hospodárstva 
v Poºsku a Maìarsku.

âo s t˘m máme my? V roku 1989 rozhodla Rada ministrov Európskych spoloãenstiev
(dne‰ná Únia) podporiÈ zmeny v oboch spomínan˘ch krajinách. Bolo to e‰te v ãase, keì
doÏívali totalitné vlády. Program sa zaãal uplatÀovaÈ v januári 1990, keì bolo zrejmé, Ïe
ho budú potrebovaÈ aj v‰etky ostatné krajiny sovietskeho bloku, ktor˘ sa rozpadal
veºkou r˘chlosÈou. E‰te v septembri toho istého roka pomoc roz‰írili na Bulharsko,
Juhosláviu (pomoc zastavili v roku 1991), b˘valú Nemeckú demokratickú republiku
(pomoc sa skonãila zjednotením Nemecka) a âeskoslovensko - âSFR (od roku 1993 sa
táto pomoc automaticky rozdelila na oba nové ‰táty). Postupne pribúdali ìal‰ie krajiny,
ktoré sa uchádzali o ãlenstvo v Únii.
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Od slávneho zasadania Európskej rady v Kodani v roku 1993 (tam stanovili podmienky
pre prijatie nov˘ch ãlenov EÚ) malo pre nás PHARE nov˘ zmysel: poskytlo finanãnú
pomoc na také programy, ktoré pomohli budovaÈ stabilné in‰titúcie zabezpeãujúce
demokraciu, fungujúce trhové hospodárstvo. Program PHARE nám teda pomohol
dosiahnuÈ v˘sledky potrebné pre integráciu.

Do roku 1995 celková suma pre 11 krajín dosiahla 5,5 miliardy ECU - bolo to takmer 217
miliárd Sk. UÏ za ãeskoslovenskej federácie boli projekty prideºované konkrétne jednej 
z oboch na‰ich republík. Najväã‰ie sumy i‰li do rozvoja súkromného sektora, ‰kolstva,
zdravotníctva, re‰trukturalizácie poºnohospodárstva. PHARE malo svoje regionálne
programy, ”demokratick˘ program” a veºa in˘ch. V rozpoãtovom období od roku 2000
Slovensko dostávalo roãne 49 miliónov eur. 

Pred na‰ím vstupom prichádzali peniaze, ktoré nám mali pomôcÈ lep‰ie sa prispôsobiÈ
ãlenstvu v Únii. DôleÏité boli najmä dva programy: volali sa ISPA a SAPARD. ISPA je
skratka, znamená „Predvstupov˘ nástroj pre ‰trukturálnu politiku“. Jednoduch‰ie:
financoval projekty v oblasti Ïivotného prostredia a dopravy. Slovensko získavalo roãne
od 36 do 57 miliónov eur.

SAPARD bol zasa ‰peciálny predvstupov˘ program pre poºnohospodárstvo a rozvoj
vidieka. V balíku pre Slovensko bolo kaÏdoroãne 18,3 milióna eur.

V‰etky tieto programy sa na‰ím vstupom skonãili. Po vstupe SR ãerpala prostriedky na
dobudovanie in‰titúcií z takzvaného Prechodného fondu. 

Namiesto PHARE pri‰li iné fondy urãené pre ãlenov Únie, ktoré sú v˘razne vy‰‰ie.
In˘ program sa volá TACIS: Technical Assistance to Community of Independent States
(technická pomoc Spoloãenstvu nezávisl˘ch ‰tátov), od roku 1994 dokonca aj pomoc
Mongolsku. Z konkrétnych projektov najviac peÀazí pohltilo Ïivotné prostredie, obnova
‰tátnych podnikov a rozvoj súkromného sektora, reforma ‰tátnej správy a vzdelávania,
poºnohospodárstvo. Nezabúdajme: v‰etko platili obãania Európskej únie zo svojich daní.
ZáleÏí im na tom, aby mali na v˘chode susedov, ktor˘m nehrozia nijaké pohromy. 
Je lep‰ie im predísÈ. Na obdobie 2000 aÏ 2006 poskytla EÚ t˘mto ‰tátom pomoc vo
v˘‰ke 3,138 miliárd eur!

SLOVNÍâEK
- ECU: Európska menová jednotka (po anglicky European Currency Unit), pred

zavedením eura slúÏila od roku 1979 do 1999 na zúãtovanie medzinárodn˘ch
finanãn˘ch operácií

- Spoloãenstvo nezávisl˘ch ‰tátov: ãasÈ b˘valého Sovietskeho zväzu bez troch
pobaltsk˘ch republík, veºmi voºn˘ zväzok existujúci od roku 1991
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EEuurrooffoonnddyy
Fond je urãité mnoÏstvo peÀazí urãen˘ch na nejak˘ konkrétny úãel. Eurofondy sú peniaze,
ktoré majú ãlensk˘m ‰tátom Únie pomôcÈ vyrie‰iÈ ÈaÏkosti, ktoré by bez tejto pomoci
samy prekonaÈ nedokázali. Slovensko má v rozpoãte Európskej únie na obdobie 2007 -
2013 vyãlenen˘ch viac neÏ 11 miliárd eur. Je to nesmierne veºa (pre t˘ch, ão zabudli:
miliarda je tisíc miliónov!). Zodpovedn˘m za eurofondy na Slovensku je úrad podpredsedu
vlády SR, ktor˘ vedie Du‰an âaploviã. On za najdôleÏitej‰ie povaÏuje vybudovanie
informaãného systému vlády, ktor˘ znamená lep‰í prístup k sluÏbám ‰tátu pre verejnosÈ.
Tento program sa volá eGovernment (písmenkom e oznaãujeme elektronické programy,
government je po anglicky vláda), podporu vzdelávania, vedy a v˘skumu, ‰kolstvo 
a kniÏnice. Vláda pripravila jedenásÈ programov, ktoré bude financovaÈ z eurofondov.
Napríklad zlep‰enie zdravotnej starostlivosti, podpora mal˘ch a stredn˘ch podnikov,
podpora konkurencieschopnosti podnikov a sluÏieb (len na tento program, ktor˘ bude
riadiÈ ministerstvo hospodárstva, bude 772 miliónov eur), základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl,
budovanie ãistiarní odpadov˘ch vôd, modernizácia Ïelezniãn˘ch tratí, v˘stavba diaºnic, ale
veºmi dôleÏité je podporovanie lep‰ieho vzdelávania. Premena ‰koly na modernú, to nie je
len oprava strechy. Predov‰etk˘m je to premena spôsobu vyuãovania, modernizácia
uãebn˘ch pomôcok, uãivo na CD. Aj vy z toho budete maÈ úÏitok.

··ttrruukkttuurráállnnee  ffoonnddyy
Namiesto PHARE a SAPARD, ale aj na iné úãely, existujú pre ãlenov Únie ‰trukturálne
fondy. To je pomoc najmä pre zaostávajúce regióny. Teda pre väã‰inu z nás. Ich
poslaním je - podobne ako poslaním kohézneho fondu - vyrovnávaÈ rozdiely medzi
bohat˘mi a chudobn˘mi. Zatiaº ão ‰trukturálne fondy sa orientujú najmä na regióny,
kohézny fond je skôr orientovan˘ na pomoc ‰tátom. Princípom t˘chto projektov je
solidarita. Nie „dobroãinnosÈ“, ale projekt, ktor˘ vychádza z poznania, Ïe ak rozdiely
nikto nevyrovnáva, zväã‰ujú sa. A to by brzdilo rozvoj celej EÚ. Zo ‰trukturálnych
fondov najdôleÏitej‰ím pre Slovensko je Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky
sociálny fond. Oba sa orientujú najmä na zvy‰ovanie zamestnanosti. Európsky fond
regionálneho rozvoja podporuje malé a stredné podniky, produktívne investície, rozvoj
infra‰truktúry a miestny rozvoj. Európsky sociálny fond vznikol uÏ v roku 1957, teda na
zaãiatku procesu integrácie. Orientuje sa najmä na zaradenie nezamestnan˘ch 
a znev˘hodnen˘ch sociálnych skupín do pracovného procesu. Okrem iného uºahãuje aj
zapojenie sa mlad˘ch ºudí do práce, vyrovnáva pracovné príleÏitosti pre muÏov a Ïeny,
pomáha zdravotne postihnut˘m získaÈ primeranú prácu. 

KKoohhéézznnyy  ffoonndd
Vznikol v roku 1993 na ochranu Ïivotného prostredia a na dopravu, pôvodne bol urãen˘
vtedy najmenej hospodársky vyspel˘m ‰tátom Únie: Grécku, Írsku, Portugalsku 
a ·panielsku. Po roz‰írení EÚ sa k nim pripojili aj nové ãlenské ‰táty vrátane Slovenska. Íri
zbohatli a tieto príspevky uÏ nedostávajú. ªutujú? Je lep‰ie zbohatnúÈ neÏ dostávaÈ
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príspevky. Veì ani my na Slovensku nechceme patriÈ medzi t˘ch, ão naveky budú
odkázaní na pomoc. Bude nám lep‰ie, keì uÏ dokáÏeme pomáhaÈ in˘m. 

Latinské slovo coahesio (ãítaj kohézio) znamená súdrÏnosÈ. Hovoríme o súdrÏnosti bohat‰ích
s chudobnej‰ími: drÏia spolu, aby sa darilo v‰etk˘m. Zásadou Európskej únie je solidarita. 

Sme na dobrej ceste, i keì sme e‰te takmer na jej zaãiatku. V Únii patríme medzi
najmenej prosperujúce krajiny, ale súãasne medzi krajiny s najlep‰ím v˘konom 
v hospodárstve. V európskom maratóne beÏíme teda takmer medzi posledn˘mi, ale
r˘chlej‰ie neÏ tí celkom vpredu, a tak sa vzdialenosti medzi nimi a nami postupne, i keì
veºmi pomaly, skracujú. Patríme medzi 13 „kohéznych ‰tátov“, teda t˘ch, ktor˘ch
v˘konnosÈ ekonomiky je stále e‰te pod 90 % európskeho priemeru.

V mnoh˘ch na‰ich obciach sa vìaka príspevku z kohézneho fondu zlep‰ilo zásobovanie
pitnou vodou, ãistenie odpadov˘ch vôd, protipovodÀová ochrana.

V júli 2006 schválil Európsky parlament novú „kohéznu politiku“ na roky 2007 aÏ 2013
(obdobie, na ktoré Únia schvaºuje svoj rozpoãet), zameriava sa najmä na ochranu
Ïivotného prostredia, konkurencieschopnosÈ a vytváranie nov˘ch pracovn˘ch miest.
Na to v‰etko vyãlenili pre 27 ãlensk˘ch ‰tátov 308 miliárd eur. Viete spoãítaÈ, koºko to
je korún?

JJeeddnnii  vviiaacc  ddáávvaajjúú,,  iinníí  vviiaacc  bbeerrúú
KaÏd˘ obãan Európskej únie platí aj ”európsku daÀ”. Nie priamo. âlenské ‰táty vkladajú
do spoloãnej pokladnice sumy, ktoré môÏeme z hºadiska slovenského rozpoãtu
povaÏovaÈ za obrovské. V‰etky ãlenské ‰táty v‰ak peniaze zo spoloãnej pokladne aj
dostávajú. Bohat‰ie menej, chudobnej‰ie viac.

T˘ch, ão viac platia, neÏ dostávajú, naz˘vame „ãist˘mi prispievateºmi“. T˘ch, ão viac
dostanú, neÏ dajú, „ãist˘mi prijímateºmi“. 

Prispievateºmi sú napríklad Nemecko, Rakúsko, Holandsko, ·védsko. Dávajú viac neÏ
dostávajú. Prijímateºmi sú ·panielsko, Portugalsko, Grécko a v‰etky nové ãlenské ‰táty.

Horlivú diskusiu rozprúdili uÏ pred niekoºk˘mi rokmi obe skupiny. V prvej najmä
Nemecko, ktoré v roku 1997 odviedlo do európskeho rozpoãtu o 22 miliárd mariek
viac, neÏ z neho dostalo (to je pribliÏne 11 miliárd eur). KeìÏe západné spolkové krajiny
musia veºmi veºa platiÈ spolkov˘m krajinám, ktoré kedysi boli súãasÈou NDR, pociÈujú
obrovskú záÈaÏ aj nemeckí obãania, ktor˘ch moÏno v porovnaní s in˘mi oznaãiÈ za
bohat˘ch. Nemecko Ïiada zmeniÈ systém platieb.
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V skupine prijímateºov sa diskusia t˘kala predov‰etk˘m roz‰írenia Únie. Menej vyspelé
krajiny sa obávali, Ïe o spoloãn˘ koláã sa budú musieÈ podeliÈ s ìal‰ími „chudobn˘mi
príbuzn˘mi“. VáÏnou témou je, Ïe cel˘ tento systém by nemohol fungovaÈ po prijatí
Turecka - obrovskej a chudobnej krajiny.

V ‰tatistickej roãenke Európskej komisie, ktorá vy‰la v roku 2006, je aj tabuºka, koºko
ktor˘ ãlensk˘ ‰tát platí a koºko dostáva. Aj s prepoãtom, koºko je to na jedného
obyvateºa. Pozrime sa aspoÀ na niekoºko ‰tátov. Najväã‰ím ãist˘m prispievateºom
(v prepoãte na jedného obyvateºa) je Luxembursko. Za rok 2005 zaplatil kaÏd˘
Luxemburãan do európskej pokladne 185 eur. PravdaÏe, nie priamo, ale cez odvody
‰tátnej pokladnice. ëal‰ími najväã‰ími prispievateºmi boli Holanìania (162 eur na
obyvateºa), ·védi (95), Nemci (74) a Belgiãania (58). Naopak, najväã‰ím ãist˘m
prijímateºom bolo Grécko (351 eur na obãana), ìalej najviac získali Íri (271 eur, ão je
prekvapujúce, pretoÏe uÏ majú veºmi vyspelé a prosperujúce hospodárstvo), Portugalci
(226), MalÈania (225 - najviac z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov), ·panieli (136). Najmenej dostali
âesi (17 eur - pomaly sa pribliÏujú na úroveÀ ãist˘ch prispievateºov), obãanom Slovenska
sa u‰lo po 50 eur, Poliakom 48, Maìarom 58. Tieto ãísla, pravdaÏe, neukazujú celú
zloÏitosÈ platenia a prijímania príspevkov (sú v tom aj obrovské peniaze pre
poºnohospodárov), berte ich iba orientaãne.

RRoozzppooããeett
KaÏd˘ ‰tát, kaÏdá in‰titúcia si koncom leta spoãíta, koºko peÀazí bude potrebovaÈ na
budúci rok a kde tie peniaze zoberie. V˘sledok b˘va smutn˘: potrebujeme oveºa viac
neÏ budeme maÈ. Potom treba rozm˘‰ºaÈ, kde získaÈ viac a kde u‰etriÈ. Aj Európska únia
si robí rozpoãet, lenÏe na 7 rokov. 

V roku 1999 schválili rozpoãet Únie na obdobie 2000 – 2006. A v roku 2006 - po
veºmi dlh˘ch diskusiách - schválili rozpoãet na roky 2007 - 2013. Rozdelili v Àom
862 miliárd eur, teda 1,045 percenta hrubého domáceho produktu Európskej únie.
Slovenská republika by mala z neho získaÈ celkovo 10,303 miliardy eur, v prepoãte
podºa súãasného kurzu okolo 350 miliárd Sk, ão je pribliÏne objem jedného
slovenského roãného rozpoãtu. To je nesmierne veºa peÀazí. Treba tieÏ vedieÈ, Ïe
rozpoãet domácnosti, ale aj ‰tátu, poãíta s dlÏobami. Kúpite si chladniãku, ktorú
budete splácaÈ niekoºko rokov. Minuli ste viac neÏ máte. To robia aj ‰táty. DlÏobe
sa hovorí schodok ‰tátneho rozpoãtu. Ale európsky rozpoãet nesmie maÈ nijak˘
schodok. RozdeliÈ môÏe len to, ão naozaj má.

Podºa rozhodnutia Európskeho parlamentu môÏe Únia z tohto rozpoãtu v roku 2007
minúÈ 115,5 miliardy eur, z nich takmer polovicu - 54,9 miliardy - na pomoc
zaostávajúcim regiónom, na vzdelanie, v˘skum a na podporu ekonomického rastu.

Kto gazduje, ten poãtuje

[103]



„„BBrriittsskkáá  zzººaavvaa““
Príli‰ veºa do rozpoãtu EÚ mala platiÈ aj bohatá Veºká Británia. B˘valá predsedníãka vlády
Margaret Thatcherová (vo funkcii bola od 1979 do 1989) v roku 1984 vyjednala s Úniou
takzvanú „britskú zºavu“. Majú v˘nimku a platia pribliÏne o 4 miliardy eur menej, neÏ by
mali. Ostatné ‰táty uznali vtedy Británii v˘nimku, pretoÏe preÏívala hospodársku krízu.
Dnes má úºava Britov hodnotu asi 4,5 miliardy eur roãne. Systém platenia sa
pravdepodobne zmení v roku 2008, keì zrejme prestane táto v˘nimka platiÈ. 
V rozpoãte na roky 2007 aÏ 2013 sa Briti vzdali ãasti britskej zºavy z rozpoãtu o 10,5
miliardy eur. Nejde v‰ak o nejaké zv˘hodnenie Britov: zo spoloãnej pokladne poberajú
oveºa menej, neÏ by im patrilo. A keby nemali „zºavu“, platil by do európskej pokladne 
(v prepoãte na poãet obyvateºov) kaÏd˘ Brit ‰trnásÈkrát viac neÏ Francúz a desaÈkrát viac
neÏ Talian. A to by asi naozaj nebolo veºmi spravodlivé.

Je to tieÏ jeden z britsko-francúzskych sporov. Asi 43 percent v‰etk˘ch európskych
peÀazí dostávajú poºnohospodári. To presadili najmä Francúzi. Briti odpovedajú: je to
priveºa, keby sme tu u‰etrili, mohli by ‰táty platiÈ menej a viac peÀazí by sme mohli daÈ
napríklad do vzdelania.

VViieettee,,  ããoo  jjee  vv  úúnniiii  nnaajjddrraahh‰‰iiee??  PPooººnnoohhoossppooddáárrssttvvoo..
Na malej farme v severnom Dánsku obedujeme s rodinou, ktorá ju vlastní. Je pote‰ením
pozeraÈ sa na ãistotu a skvelú technológiu v kravíne, na dvore, v hospodárskych
budovách. V‰ade. Z ãoho Ïijú? Predávajú mlieko a syry v niekoºk˘ch susedn˘ch obciach
a v jednej nemocnici. Predajú v‰etko, ão dokáÏu vyrobiÈ? To nie je správna otázka.

”Vyrábame toºko, koºko môÏeme predaÈ. To nám staãí. Za nadprodukciu by nás
potrestali: nepredáme ju a navy‰e musíme za Àu aj platiÈ poriadne zv˘‰enú daÀ. Straty?
Tie pokryje subvencia.” 

Takmer polovicu v‰etk˘ch peÀazí, ktoré roãne vydá Únia, minie na poºnohospodárstvo.
KaÏd˘ farmár dostáva finanãn˘ príspevok - agrodotáciu. Slovenskí farmári nedostávajú
toºko ako farmári v bohat‰ích krajinách Únie. Aby príspevok dosiahol aspoÀ 70 %
priemeru 15 ‰tátov, ktoré boli ãlenmi EÚ uÏ pred nami, musí rozdiel doplácaÈ vláda.
Agrodotácie v roku 2007 by na Slovensku mali prekroãiÈ sumu 19 miliárd korún. Bez
nich by na‰i poºnohospodári nemohli konkurovaÈ bohat‰ím a mnohí by stroskotali. 
Z tejto sumy 11 miliárd je urãen˘ch na priame platby. Sú to teda koruny, ktoré
poºnohospodári dostanú priamo do ruky. Odborníci na rozpoãet upozornili, Ïe tieto
peniaze budú ch˘baÈ napríklad aj ‰kolám.

Napriek tomu, Ïe do poºnohospodárstva ide najviac európskych peÀazí, francúzski farmári
ãasto ‰trajkujú za zlep‰enie svojich práv. Kto je v Únii príli‰ siln˘, musí svoju produktivitu brzdiÈ,
aby nepohltil t˘ch, ão sú slab‰í. Ani len farmári zo Îitného ostrova by sa k nim asi nepripojili.
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PretoÏe aj tí z pravidiel Únie majú úÏitok. Témou poºnohospodárstvo by sme mohli zaplniÈ
desiatky strán. Je to veºmi váÏna téma. Spoloãná agrárna politika je v Únii na programe dÀa.

SLOVNÍâEK
- agrodotácia: slovo agro je z gréãtiny a znamená vidiecky alebo poºnohospodársky,

dotácia je z latinãiny a znamená príspevok, ktor˘ netreba vrátiÈ

OO  ffaarrmmáácchh,,  bbrryynnddzzii  aa  vvooddkkee  
Odkedy sme v Európskej únii, nemáme gazdovstvá, ale farmy. Platíme farmársku daÀ 
a dostávame príspevok od Únie. DôleÏité je, Ïe príspevok je oveºa vy‰‰í neÏ daÀ.

V decembri 2002 boli v dánskej Kodani závereãné rokovania o tom, aké podmienky budú
maÈ poºnohospodári v ‰tátoch, ktoré vstupujú do Únie. Napokon vyjednávaãi získali pre
Slovensko viac neÏ im európski partneri navrhovali. Samozrejme, v‰etky na‰e poÏiadavky sme
museli odôvodniÈ. Keì nám Európska komisia stanovila hornú hranicu 950 miliónov litrov
mlieka, pri‰li sme s lekárskymi správami. V Európskej únii odporúãajú, aby roãne kaÏd˘ obãan
spotreboval 220 kg mlieka. My v tom zaostávame (pijete doma príli‰ málo mlieka?). Ak
chceme ÏiÈ zdravo a nedováÏaÈ mlieko, ktoré si dokáÏeme dorobiÈ aj sami, potrebujeme vy‰‰ie
kvóty. V tomto a mnohom inom sme sa napokon dohodli na podmienkach, ktoré nie sú zlé.
Pred ãasom sa celá Európa dozvedela, Ïe sme majstri bryndziari. Máme to, ão nikto in˘:
slovenskú bryndzu. Na‰i vyjednávaãi dokázali, Ïe ju vyna‰iel Ján Vagaã z Detvy v roku
1787. MôÏeme ju vyváÏaÈ v‰ade, kde si ju budú chcieÈ kúpiÈ. Podmienkou je, Ïe baãovia
dodrÏia na sala‰och hygienické podmienky. 

Európania nás potrápili aj so slivovicou. Liehoviny, ktoré sa nevyrábajú z ovocia, sa podºa
ovocia nesmú naz˘vaÈ. Hru‰kovica z hru‰iek, slivovica zo sliviek. Nie z ovocn˘ch koncentrátov.
Ak si v obchode kúpite rum, nedonesiete domov rum. Kto na Slovensku donedávna
vedel, ão to je rum? Vy to viete? Je to názov nápoja vyrábaného z trstinového cukru.
Nie z repného, ako ho poznáme my. V˘robcovia sa vyna‰li: predávajú um. Niektorí
odborníci hovoria: Tento spor vyvolali francúzski v˘robcovia - z konkurenãn˘ch
dôvodov. Jedine oni totiÏ vyrábali rum z cukrovej trstiny. Áno, stretáme sa aj s t˘m, Ïe
niektoré predpisy presadzujú silní v˘robcovia, pretoÏe to pre nich je v˘hodné. 

V Únii je aj ìal‰í spor: je vodka to, ão sa tak volá? V Bruseli vravia: „Nie. Vodka je len to, ão sa
vyrába z obilia alebo zemiakov.“ Tento názor zastávajú najmä Severania a Poliaci. Proti sú najmä
Briti, kde vodku vyrábajú z hrozna. My, rovnako ako 97 % v˘robcov, s t˘m problém nemáme.
Sporom sa vyhneme veºmi jednoducho: pime ovocné ‰Èavy. Ale z naozajstného ovocia.

ÎÎiivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee
Má nieão spoloãné s na‰ím gazdovaním? IsteÏe áno. Ak niekto chce za kaÏdú cenu ãím
viac vyrobiÈ a zarobiÈ a nedbá na Ïivotné prostredie, zniãí ho. Stane sa z neho neÏivotné
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prostredie. Teda také, v ktorom sa nedá ÏiÈ. V pôde je plno ‰kodliv˘ch látok, ktoré jeme
spolu s t˘m, ão sa v tej pôde urodí. D˘chame vzduch, ktor˘ nám niãí pºúca. ªudia
chorºavejú, slabnú. To uÏ samo o sebe je zlé. Navy‰e menej pracujú, pôda menej rodí.
Gazdovanie, ktoré niãí Ïivotné prostredie, je zlé.

V japonskom meste Kjóto dohodli v roku 1997 predstavitelia mnoh˘ch ‰tátov sveta, Ïe
spoloãne podpí‰u protokol (spis o spoloãn˘ch pravidlách), v ktorom sa zaviaÏu urobiÈ
pre zlep‰enie Ïivotného prostredia aspoÀ nieão: Ïe ho nebudú naìalej zhor‰ovaÈ.
Zaoberali sa ovzdu‰ím, ktoré sa nebezpeãne otepºuje, ão spôsobujú ‰kodlivé plyny (ch⁄lia
ich továrenské komíny, v˘fuky miliónov áut...). Dohodu doteraz podpísalo 141 ‰tátov,
platiÈ zaãala v roku 2005. Nie sú v‰ak medzi nimi také veºké krajiny, ako USA a Austrália.
Na jeseÀ 2006 vyzvala Európska komisia ãlenské ‰táty Únie, aby naozaj dodrÏiavali, ão
sºúbili. Zaujímavé je hodnotenie Komisie: najmenej 6 „star˘ch“ ãlensk˘ch ‰tátov
dohodnut˘ cieº do roku 2010 skoro urãite nesplní. Naopak, „nov˘ch“ 10 ‰tátov, medzi
ktor˘mi je aj Slovensko, zrejme nebude maÈ problém podmienky splniÈ. Aj to je dôkaz,
Ïe sme na dobrej ceste. I keì ani to nie je jednoduché. V praxi záleÏí nielen na veºk˘ch
koncepciách, ale aj na detailoch. Jedn˘m z nich sú ‰kodlivé emisie. Na území kaÏdého
ãlenského ‰tátu moÏno vypú‰ÈaÈ do vzduchu stanovené mnoÏstvo ‰kodliv˘ch látok
(najmä z komínov tovární). Slovensko svoju kvótu v roku 2006 nevyãerpalo, Európska
komisia mu na rok 2007 kvótu v˘razne zníÏila. Ekonómovia spoãítali, Ïe by to ohrozilo
na‰e hospodárstvo. Vznikol spor, ktor˘ v ãase, keì vy‰la táto kniÏka, e‰te nebol
vyrie‰en˘. 

SLOVNÍâEK
- emisia: vypú‰Èanie, z latinského emissio, in˘ v˘znam je vysielanie, z toho je odvodené

slovo emissarius, po slovensky emisár, ale v latinãine aj s v˘znamom posol, ba aj
vyzvedaã, emisia má aj v˘znam „danie do obehu“, napríklad peÀazí

ÚÚLLOOHHAA:: POKÚSTE SA V TLAâI, NA INTERNETE âI INDE SLEDOVAË V¯VOJ
„SPORU O EMISIE“. SLEDUJTE, AKO SA EURÓPSKA ÚNIA USILUJE ZLEP·IË
ÎIVOTNÉ PROSTREDIE.

SSúú  vv  ÚÚnniiii  nneezzaammeessttnnaanníí??
Samozrejme. Neexistuje ‰tát, v ktorom by neboli. Ak za socializmu bol na Slovensku
kaÏd˘ zamestnan˘, bolo to preto, lebo zákon stanovil pracovnú povinnosÈ. To nebolo
demokratické. KeìÏe pre v‰etk˘ch nebolo dosÈ práce, mnohí boli zamestnaní len
formálne. Z desiatich ºudí na jednom pracovisku mali naozaj prácu len piati ãi ‰iesti. Pre
zlú organizáciu práce to obyãajne vyzeralo takto: jeden ãi dvaja sa i‰li od práce roztrhaÈ.
Ostatní sa tvárili, Ïe pracujú. Podºa toho vyzerali platy: boli maliãké. PravdaÏe pre
v‰etk˘ch rovnako. Pre usilovn˘ch, aj pre t˘ch, ão nerobili niã.

Kto gazduje, ten poãtuje
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Nezamestnaní, ktorí si nedokáÏu nájsÈ prácu, dostávajú podporu od ‰tátu. Nie od
Európskej únie. Tá nepodporuje nezamestnan˘ch, ale usiluje sa vytvoriÈ ão najviac
pracovn˘ch miest. Preto dáva peniaze najmä na také projekty v chudobnej‰ích
oblastiach, ktoré vytvárajú nové - a podºa moÏnosti aj dlhodobé - pracovné príleÏitosti.
NajniÏ‰iu nezamestnanosÈ v Únii (údaje sú z leta 2006) má Holandsko (4 %), menej neÏ
5 % má aj Írsko, Dánsko a Luxembursko, 5 % má Rakúsko a Cyprus. Najvy‰‰iu
nezamestnanosÈ zo „star˘ch“ ãlensk˘ch ‰tátov má Francúzsko (nad 9 %), ·panielsko a
Nemecko majú tesne pod 9 % (Nemecko najmä preto, Ïe k bohatej Spolkovej republike
sa v roku 1991 pripojilo zaostávajúce „v˘chodné“ Nemecko). Z „nov˘ch“ ãlensk˘ch
‰tátov je na tom najlep‰ie Estónsko, kde nezamestnanosÈ pomerne prudko klesla tesne
nad 5 %, najhor‰ie Poºsko (vy‰e 14 %). V marci 2007 sa priemerná nezamestnanosÈ v SR
dostala na úroveÀ 9,2 %. Európsky priemer je mierne pod 9 percentami.

Pre porovnanie: v USA je nezamestnanosÈ len 4,4 %, za rok 2005 tam vzniklo 92 tisíc
nov˘ch pracovn˘ch miest.

V roku 2006 bola celková zamestnanosÈ v Únii necel˘ch 65 % (poãítajú sa v‰etci od 15
do 64 rokov), z toho v 10 „nov˘ch“ ãlensk˘ch ‰tátoch len okolo 56 %. V období 1998 aÏ
2004 vzniklo v 25 ãlensk˘ch ‰tátoch takmer 10 miliónov nov˘ch pracovn˘ch miest, no
súãasne sme zaznamenali aj opak: v Poºsku, Nemecku a Rumunsku za uplynulé roky
stratilo prácu asi poldruha milióna ºudí.

Spôsobov, ako zv˘‰iÈ zamestnanosÈ, je veºa. Jedn˘m z nich je predpis o tom, Ïe nijak˘
zamestnanec nesmie pracovaÈ viac ako 48 hodín t˘Ïdenne. Vlády to odôvodÀujú ochranou
zdravia. Krajiny ako Francúzsko a ·panielsko tvrdo zápasia proti v˘nimkám z tohto pravidla.
Briti a viacerí ìal‰í chcú v˘nimky napríklad pre sluÏby lekárov, hasiãov a in˘ch pracovníkov,
ktorí sa do tohto poãtu hodín nezmestia s noãn˘mi sluÏbami. Slovensko podporuje dohodu
o v˘nimkách. Ale Francúzi, ktorí majú uzákonenú t˘Ïdennú 35-hodinovú pracovnú dobu,
demon‰trujú aj proti tomu, aby museli pracovaÈ ão len o hodinu dlh‰ie. V roku 2005
vyhlásila Európska komisia novú „stratégiu zamestnanosti“. Chce do roku 2010 vytvoriÈ aÏ 6
miliónov nov˘ch pracovn˘ch miest. Najviac ich bude treba v Poºsku, Bulharsku a Rumunsku.
Va‰a perspektíva zamestnaÈ sa, aÏ skonãíte ‰kolu, sa teda z roka na rok zlep‰uje.

ÚÚLLOOHHAA:: ZISTITE, AKÁ VEªKÁ JE NEZAMESTNANOSË (1) VO VA·EJ OBCI, VO
VA·OM MESTE, (2) VO VA·OM OKRESE. ZISTITE, (3) AKÉ NOVÉ PRACOVNÉ
PRÍLEÎITOSTI U VÁS VZNIKLI V PRIEBEHU ROKA A (4) OD VSTUPU DO EÚ.
KOªKO PRACOVN¯CH MIEST VZNIKLO U VÁS VëAKA PROJEKTOM
EURÓPSKEJ ÚNIE? ROZDEªTE SA V TRIEDE NA 4 SKUPINY: KTORÁ DONESIE
DO ·KOLY V¯SLEDKY AKO PRVÁ?

Kto gazduje, ten poãtuje
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14. C= URÓPA BEZ KORUNKY

NNaa‰‰ee  hheesslloo::  vvzzddeellaannoossÈÈ  aa  uussiilloovvnnoossÈÈ
UÏ sme spomínali, Ïe k zjednoteniu Európy prichádzame rozliãn˘mi r˘chlosÈami. Tak je
to aj s peniazmi: väã‰ina ãlensk˘ch ‰tátov Únie má od roku 2002 spoloãnú menu, volá
sa euro, oznaãuje sa C= .

E ako euro, euro ako Európa. S dvoma ãiarkami uprostred. Viete, ako sa oznaãujú veºké
svetové meny? PripomeÀme si to: Americk˘ dolár |S, ale ãasto tieÏ dvakrát preãiarnuté,
japonsk˘ jen ¥, britská libra £. Ak sa im Európa chce vyrovnaÈ, potrebuje tieÏ dve ãiarky.
Vy samozrejme viete, Ïe by nám nepomohol ani tucet ãiarok: vyrovnáme sa im
v˘konnosÈou, keì budeme vzdelaní a usilovní. Berme teda tie dve ãiarky ako symboly
hodnoty: jednu za vzdelanosÈ, druhú za usilovnosÈ.

Vy si uÏ asi nepamätáte, Ïe pred zavedením eura mal kaÏd˘ ‰tát svoje vlastné peniaze,
tak ako my máme e‰te stále slovenské koruny: Rakú‰ania mali ‰ilingy, Nemci marky,
Taliani líry, atì. Ich prepoãet bol nesmierne zloÏit˘. Napríklad za jednu marku bolo
moÏné dostaÈ sedem ‰ilingov, ale takmer tisíc lír. Pri cestovaní Európou ste stále museli
meniÈ peniaze a prepoãítavaÈ. Ak zmrzlina v Berlíne stála dve marky, bola drah‰ia neÏ
zmrzlina vo Viedni, ak tam stála dvanásÈ ‰ilingov...

Ak sa euro osvedãilo v bohat‰om Francúzsku i chudobnej‰om Portugalsku, vo veºkom
Nemecku (a jeho marka bola naozaj veºmi dobrá!) i v maliãkom a veºmi bohatom
Luxembursku, preão by sme sa ho mali báÈ u nás?

Euro má v ãase, keì vzniká táto kniÏka, hodnotu okolo 34 slovensk˘ch korún. PouÏívajú
ho od 1. januára 2001 v 12 ‰tátoch EÚ, kde nahradilo dovtedaj‰ie meny. Teda vo
v‰etk˘ch okrem Veºkej Británie, ·védska, Dánska a „nov˘ch“ 9 ãlensk˘ch ‰tátoch Únie -
v Slovinsku zaviedli euro od 1. januára 2007. Ale napríklad aj v Monaku, San Marine a vo
Vatikáne, ktoré razia vlastné euromince. Sú veºmi vzácne, lebo ich je málo. A Briti? Tí
vôbec veºmi neradi prijímajú novoty. Boli poslední, ktorí uznali, Ïe dæÏku je dobré meraÈ
na metre a hmotnosÈ na kilá, autami sa u nich doteraz jazdí po ºavej strane cesty. Ale
postupne si zvykajú, Ïe sú rovnak˘mi Európanmi ako my ostatní. 

KKeeddyy  ssii  bbuuddeemmee  kkuuppoovvaaÈÈ  cchhlliieebb  zzaa  eeuurráá??
V Rakúsku alebo vo Francúzsku aj dnes. To uÏ viete. Na Slovensku sa Národná banka
Slovenska uÏ niekoºko rokov na to pripravuje. Nie je to také jednoduché, Ïe jeden deÀ
dovezú nákladné autá debny nov˘ch peÀazí a na druh˘ deÀ ich vymenia za staré. Viete
aj to, Ïe ‰tát, ktor˘ chce maÈ eurá, musí splniÈ niekoºko podmienok. A to nie je ºahké.
Predchádzajúca vláda Slovenskej republiky sa dohodla s bankou, Ïe je moÏné, aby sme
na Slovensku zaãali pouÏívaÈ eurá od 1. januára 2009. Teraj‰ia vláda tento dátum
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potvrdila. Zapamätajte si ho. A pár koruniek si potom nechajte na pamiatku. Dovtedy
musíme splniÈ niekoºko dôleÏit˘ch podmienok, ale musíme sa dostaÈ aj do takej situácie,
aby zru‰enie na‰ich korún nebolo pre nás nev˘hodné.

MôÏe to, pravdaÏe, byÈ aj inak: viacero slovensk˘ch odborníkov tvrdí, Ïe do tohto
termínu nebudeme na eurá pripravení. Ekonómovia síce vedia, Ïe môÏeme splniÈ
kritériá, a predsa sa nemusíme staÈ ãlenmi eurozóny (teda tej ãasti Európskej únie, kde
sa pouÏívajú eurá). Musíme totiÏ dokázaÈ, Ïe budeme kritériá plniÈ dlhodobo. 
A viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Lond˘ne Brigita
Schmögnerová (b˘valá ministerka financií vlády SR) v novembri 2006 upozorÀovala, Ïe
ponáhºaÈ sa do eurozóny nemusí byÈ pre slovenskú ekonomiku v˘hodné. Na váhe sú
v˘hody aj nev˘hody. V˘hody síce v˘razne prevládajú, no názory odborníkov sa
rozchádzajú v odpovedi na otázku „kedy je najv˘hodnej‰ie urobiÈ to“.

Ako tomu máte rozumieÈ? Povedzme, Ïe kaÏd˘ ‰tudent va‰ej triedy bude môcÈ nosiÈ
peknú európsku ãapicu, ak na konci ‰kolského roka bude maÈ samé jednotky.
Dodatoãná podmienka je takáto: nestaãí dostaÈ jednotky v júni. ·tudent sa musí uãiÈ tak,
aby bolo pravdepodobné, Ïe bude jednotkárom aj poãas ìal‰ích ‰kolsk˘ch rokov. Sem-
tam nejaká dvojka neprekáÏa. Ale nesmie sa objaviÈ ‰tvorka a priemer musí byÈ kaÏd˘
polrok bliÏ‰í k jednotke neÏ k dvojke. Tak je to aj s eurom a Slovenskou republikou.

Od roku 2004 sa na Slovensku môÏu pouÏívaÈ eurá v medzinárodnom obchode, ale
cudzinci nimi môÏu platiÈ aj v mnoh˘ch na‰ich obchodoch, re‰tauráciách, hoteloch.
Prístupová zmluva do Únie obsahuje aj bod, podºa ktorého Slovensko musí prijaÈ euro, keì
na to bude pripravené. NemôÏeme teda urobiÈ to, ão napríklad Dáni - euro odmietnuÈ.

Ako to vyzerá u na‰ich susedov? âeská vláda v októbri 2006 rozhodla, Ïe posunie na
neskôr aj termín, ktor˘ si pôvodne stanovila - rok 2010. Nebude totiÏ môcÈ dovtedy splniÈ
podmienky. Vyzerá to tak, Ïe Slovensko je na túto veºkú premenu pripravené najlep‰ie
zo v‰etk˘ch susedov. Z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov Únie nás predbehlo len Slovinsko (od 
1. januára 2007 tam namiesto toliarov majú eurá) a tri pobaltské republiky (2008). Poºsko
poãíta s rokom 2011, âesko 2012 a Maìarsko 2014. I keì to nie sú nijaké preteky.

ââoo  ttrreebbaa  uurroobbiiÈÈ??
Nestaãí povedaÈ: chceme eurá. V Maastrichte predstavitelia ãlensk˘ch ‰tátov stanovili
‰tyri podmienky, ktoré treba splniÈ, aby ‰tát mohol pouÏívaÈ spoloãnú európsku menu.
Sú veºmi zloÏité, pozrite sa na ne, aby ste videli, Ïe prijaÈ euro nie je moÏné bez
dlhoroãnej prípravy celej ekonomiky ‰tátu.

1. Inflácia v ‰táte nesmie prekroãiÈ o viac neÏ 1,5 percenta priemernú infláciu v t˘ch troch
‰tátoch Únie, ktoré majú najniÏ‰iu infláciu. Inflácia je znehodnocovanie peÀazí: ak prudko
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narastajú mzdy, ºudia majú viac peÀazí, neÏ v skutoãnosti zodpovedá ich práci. Keì majú
viac peÀazí, obchodníci zvy‰ujú ceny, keì sú príli‰ vysoké, zamestnávatelia zasa zvy‰ujú
mzdy a tak to ide dookola. Takéto peniaze postupne strácajú hodnotu. V Nemecku pred
90 rokmi stáli zápalky milión mariek. Tak ìaleko to do‰lo s infláciou!

2. Dlhodobé úrokové sadzby nesmú prekroãiÈ priemerné úrokové sadzby v t˘ch ist˘ch troch
‰tátoch o viac ako 2 percentá. Ak poÏiãiate svoje peniaze banke (teda si ich tam uloÏíte), banka
vám za to platí. Napríklad 1 percento z uloÏenej sumy za rok. Ak si vloÏíte do banky sto korún,
o rok vám banka pripí‰e korunu. Za tisíc korún desaÈkorunáãku, atì. Takisto vy musíte platiÈ
banke, ak si od nej poÏiãiate peniaze. Miera tak˘ch poplatkov sa volá úroková sadzba. Ak je
úroková sadzba v troch ‰tátoch, ktoré majú najniÏ‰iu infláciu spomedzi ãlensk˘ch ‰tátov EÚ,
priemerne 2,5 percenta, nesmie byÈ na Slovensku vy‰‰ia neÏ 4,5 percenta.

3. Schodok verejn˘ch rozpoãtov nesmie v beÏnom roku presiahnuÈ 3 percentá HDP 
a verejn˘ dlh nesmie presiahnuÈ 60 percent HDP.

4. Kurz (v na‰om prípade koruny) musí byÈ stabiln˘ najmenej dva roky. Teda kurz koruny
voãi euru sa nesmie zmeniÈ o viac neÏ 15 percent. V roku 2006 sa tento kurz pohyboval
medzi 35 a 36 korunami za jedno euro. Systém v˘menn˘ch kurzov sme zaãali uplatÀovaÈ
28. 11. 2005 - dostali sme sa tak do ãakárne na euro. Od spomínan˘ch 15 percent sa 
v ãakárni nesmieme vych˘liÈ.

Zdá sa vám to nezrozumiteºné? V skutoãnosti je podmienok e‰te viac a vyznajú sa v tom
len odborníci.

Verejné financie sú tie, ktoré má ‰tát – najmä z daní. Vláda kaÏd˘ rok robí rozpoãet, 
v ktorom stanoví, koºko dostane a za ão ich minie. KeìÏe nepatríme k bohat˘m ‰tátom 
a musíme veºa investovaÈ, míÀame viac, neÏ vyprodukujeme. Vzniká teda schodok
verejn˘ch financií. Schodok vzniká aj v domácnostiach. Ak niekto zarobí iba toºko, ão minie
na zaplatenie nájomného, stravy, obleãenia, nemôÏe kúpiÈ napríklad novú chladniãku. Kúpi
ju na splátky. Má dlÏobu, ktorú musí splácaÈ niekoºko mesiacov. Ak kúpi napríklad byt ãi
auto, spláca roky. Tak je to aj so ‰tátom. 

Podºa pravidiel schodok nesmie byÈ väã‰í neÏ 3 percentá HDP (hrubého domáceho
produktu), teda toho, ão ‰tát za rok zarobil. Slovensko sa drÏí na predpísanej hranici. 
V roku 2007 schodok bude asi len 1,8 percenta, teda menej neÏ kedykoºvek predt˘m. Túto
podmienku pre prijatie eura teda takmer urãite splní. Ak nezaãne utrácaÈ viac. 

Niekedy sa stane, Ïe sa ‰tát nesmierne zadæÏi. To je problém na‰ich ãesk˘ch susedov: tam
asi schodok narastie aÏ nad 4 percentá. âeská vláda doteraz nerobila reformy, ktoré túto
situáciu môÏu zlep‰iÈ. âím neskôr ich urobia, t˘m viac sa dovtedy zadæÏia.
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Maìarsko je na tom e‰te oveºa hor‰ie: schodok prevy‰uje 6 percent, ão je najviac v Európe.
K takémuto schodku sa pribliÏuje len Portugalsko. Má s t˘m starosti, lebo uÏ pouÏíva eurá
a musí dodrÏaÈ prísne pravidlá. 

Najlep‰ie sú na tom Dáni. Zaznamenali takmer 5 percent prebytkov. To znamená, Ïe
nemajú nijaké dlÏoby. Naopak: neminuli v‰etko, ão zarobili.

Loty‰i majú s eurom úplne iné starosti: chcú ho volaÈ eiro. Loty‰sk˘ jazyk nepozná
dvojhlásku eu. Ná‰ svetadiel naz˘vajú Eiropa. LenÏe v‰etky oficiálne zmluvy o spoloãnej
mene ju naz˘vajú euro. V˘nimka platí len pre Grécko a bude platiÈ pre Bulharsko (tam sú
ale odli‰né písma). V kapitolke o mnoh˘ch jazykoch sme si povedali, Ïe kaÏd˘ národ má
právo na vlastn˘ jazyk. A tak vznikajú otázky, na ktoré je ÈaÏké odpovedaÈ. âi bude 
v Loty‰sku euro, alebo eiro, to sa dozvieme onedlho: zavedú ho pravdepodobne v roku
2008. Podobná diskusia je aj na Malte: tam chcú názov spoloãnej meny písaÈ ewro.

ÚÚLLOOHHAA:: SKÚSTE DOMA ZISTIË, KOªKO PRIBLIÎNE ZARÁBAJÚ VA·I RODIâIA.
ZISTITE, KOªKO PLATIA NÁJOMNÉ A AKÉ MAJÚ ëAL·IE MESAâNÉ V¯DAVKY.
SPOâÍTAJTE TO V·ETKO. HOSPODÁRIA SO SCHODKOM, ALEBO 
S PREBYTKOM? V ·KOLE NEMUSÍTE POVEDAË, AKÉ SÚ TO SUMY, ALE
MÔÎETE PREZRADIË, âI V¯SLEDOK JE „PLUS“ ALEBO „MÍNUS“. PRAVDAÎE, LEN
AK S T¯M RODIâIA BUDÚ SÚHLASIË. 
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15. ÚNIA MÁ AJ PRÍBUZN¯CH

OOrrggaanniizzáácciiaa  ssppoojjeenn˘̆cchh  nnáárrooddoovv  ((OOSSNN))
To, Ïe sa predstavitelia v‰etk˘ch ‰tátov musia stretnúÈ za jedn˘m stolom, aby sa vyhli
konfliktom, to zistili uÏ po prvej svetovej vojne. V roku 1919 zaloÏili SpoloãnosÈ národov,
ktorá mala udrÏaÈ mier na svete. Medzi 26 zakladajúcimi ãlenmi bolo aj âeskoslovensko.
No keì sa k moci dostal Hitler, Nemecko v roku 1933 zo Spoloãnosti jednoducho
vystúpilo. Mier vydrÏal len 20 rokov. 

Hneì po skonãení druhej svetovej vojny v roku 1945 vznikla oveºa väã‰ia Organizácia
spojen˘ch národov (OSN). Dnes sú v nej v‰etky ‰táty sveta okrem Vatikánu. Jej základn˘m
dokumentom je Charta OSN. Zámerom OSN je zabezpeãiÈ mier a medzinárodnú
spoluprácu vo svete. O mier sa stará najmä Rada bezpeãnosti, ktorá má 5 stálych ãlenov
(âínu, Francúzsko, Rusko, USA a Veºkú Britániu) a 10 nestálych ãlenov, ktorí sú volení na
dva roky. V rokoch 2006 - 2007 je medzi nimi aj Slovensko. V prvom polroku 2007
Bezpeãnostnej rade dokonca predsedá. Po prv˘ raz v histórii.

In˘mi in‰titúciami sú napríklad Ekonomická a sociálna rada, Medzinárodná organizácia
práce, Organizácia pre v˘chovu, vedu a kultúru (UNESCO), Detsk˘ fond OSN (UNICEF),
Úrad vysokého komisára OSN pre uteãencov (UNHCR) a veºa ìal‰ích. Generálnym
tajomníkom OSN je od roku 2006 Pan Ki-mun, b˘val˘ minister zahraniãia JuÏnej Kórey.
OSN na rozdiel od Európskej únie nezdruÏuje ‰táty, ale umoÏÀuje im spolupracovaÈ na
programoch, ktoré sú uÏitoãné pre cel˘ svet. A venuje osobitnú pozornosÈ
najchudobnej‰ím ‰tátom a tak˘m, kde sú vojnové konflikty. Tam posiela svoje mierové
jednotky - na ich ãinnosti sa podieºa aj Slovensko.

SLOVNÍâEK
- charta: verejná listina o politick˘ch právach - slovo charta je pôvodne grécke, prevzaté do

latinãiny a znamená písmo, papier, kniha

RRaaddaa  EEuurróóppyy::  ggeenneerráállkkaa  nnaa  ssppoolluuÏÏiittiiee
Európa, to nie je len Európska únia. Slovensko bolo uÏ za b˘valého reÏimu súãasÈou
viacer˘ch medzinárodn˘ch in‰titúcií. Jednou z najdôleÏitej‰ích v Európe je Rada
Európy (RE). (Pozor: nie je to Európska rada, ani Rada Európskej únie, ktorá riadi
ãinnosÈ EÚ!)

Vznikla 5. mája 1949. Jej cieºom je predov‰etk˘m ochraÀovaÈ ºudské práva, prispievaÈ 
k uvedomovaniu si európskej kultúrnej identity, pomáhaÈ rie‰iÈ problémy európskej
spoloãnosti, ak˘mi sú men‰iny, nezná‰anlivosÈ medzi národmi, náboÏenstvami, rasami,
Ïivotné prostredie, AIDS, drogy... v˘poãet, Ïiaº, nemá koniec. Jednou z úloh Rady Európy
je pomoc krajinám juÏnej a v˘chodnej Európy pri uskutoãÀovaní reforiem.

Únia má aj príbuzn˘ch
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RE má 46 ãlenov, oveºa viac neÏ Európska únia. Sú v nej v‰etky európske ‰táty
(Bielorusko má pre poru‰ovanie ºudsk˘ch práv pozastavené ãlenstvo) vrátane Albánska,
Andorry ãi Ukrajiny. âlenom je aj Rusko, ale napríklad aj Arménsko, AzerbajdÏan,
Gruzínsko a Turecko. V˘bor ministrov, prakticky v˘bor ministrov zahraniãn˘ch vecí, má
rozhodovacie práva. Stretáva sa spravidla dvakrát roãne. Mesaãne sa v‰ak stretávajú
veºvyslanci ãlensk˘ch krajín. Okrem toho sa pravidelne stretajú aj ministri t˘ch rezortov,
ktoré majú nieão spoloãné s rie‰ením úloh Rady Európy.

DôleÏitá je práca Parlamentného zhromaÏdenia Rady Európy (nie je to Európsky
parlament!). Má 315 ãlenov a práve toºko náhradníkov (slovenská delegácia 5 ãlenov 
a 5 náhradníkov). Nie volen˘ch, vysielajú ich parlamenty ãlensk˘ch krajín v takom
pomere politick˘ch strán, ak˘ je v ich vlastn˘ch parlamentoch. Poslanci pracujú 
v 13 v˘boroch. Zasadá ‰tyrikrát roãne (január, apríl, jún a september) v ·trasburgu,
neìaleko obrovskej budovy Európskeho parlamentu.

V˘bor ministrov odovzdáva vládam ãlensk˘ch krajín dokumenty, ktoré majú podobu
odporúãaní. Ak niektor˘ dohovor alebo dohodu ãlensk˘ ‰tát ratifikuje (to znamená:
parlament ‰tátu odhlasuje, Ïe sa k dokumentu pripája), stáva sa pre ‰tát záväzn˘m a musí
ho zohºadniÈ vo svojich zákonoch.

Doteraz RE vypracovala okolo 150 dohovorov. O niektor˘ch ste urãite poãuli: Európsky
dohovor o ºudsk˘ch právach, Európska charta o regionálnych a men‰inov˘ch jazykoch,
Európska sociálna charta, Dohovor o boji proti terorizmu, Dohovor o ochrane
osobn˘ch údajov.

Pre nás je veºmi zaujímav˘ Kongres miestnych a regionálnych samospráv Európy, ktor˘
má 281 ãlenov a 281 náhradníkov zastupujúcich miestne a regionálne samosprávy.
Úlohou kongresu je podpora miestnej a regionálnej demokracie, posilÀovanie
cezhraniãnej a medziregionálnej spolupráce v Európe.

Veºa peÀazí je urãen˘ch pre uplatÀovanie Európskeho dohovoru o ºudsk˘ch právach 
a zvlá‰È pre Európsky súd pre ºudské práva. 

Spomedzi aktuálnych tém, ktor˘mi sa Rada Európy zaoberá, spomeÀme aspoÀ rie‰enie
domáceho násilia (aj násilie páchané v rodine je trestn˘ ãin!), Budovanie Európy pre deti
a s deÈmi - program Rady Európy na podporu práv detí a ochranu detí pred v‰etk˘mi
formami násilia a iné.

Slovensko spolu s âeskou republikou sa stali ãlenmi Rady Európy v roku 1993. Sídlo RE
je vo francúzskom ·trasburgu. Tam pôsobí aj Európska komisia pre ºudské práva 
a Európsky súd pre ºudské práva. Jeho rozhodnutia sú pre ‰tát, ktorého sa t˘kajú,
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záväzné. Za polstoroãie svojej ãinnosti pomohla Rada Európy ‰tátom a obãanom vyrie‰iÈ
veºa problémov súvisiacich s na‰imi medziºudsk˘mi (a teda aj medzinárodn˘mi) vzÈahmi.
Ukázala cestu, ako sa staÈ Európanmi.

Na Slovensku pracovalo Informaãné a dokumentaãné stredisko o Rade Európy. V plnení
jeho úloh teraz pokraãuje Informaãná kancelária Rady Európy.

EEuurróóppsskkee  zzddrruuÏÏeenniiee  vvooººnnééhhoo  oobbcchhoodduu
má skratku EFTA: European Free Trade Association, ão je oficiálny názov v angliãtine.
ZaloÏilo ho v roku 1959 (zmluva platila od roku 1960) sedem západn˘ch ‰tátov, ktoré
neboli ãlenmi Európskeho hospodárskeho spoloãenstva: Dánsko, Portugalsko, Rakúsko,
·védsko, Veºká Británia, Nórsko a ·vajãiarsko. Dnes je prv˘ch päÈ v Európskej únii, ale do
EFTA postupne vstúpil Island a Lichten‰tajnsko. Naão? Podpísali zmluvy o voºnom
obchode medzi sebou, ale aj s mnoh˘mi ìal‰ími ‰tátmi sveta. Keì budú aj teraj‰í 
4 ãlenovia EFTA v Európskej únii, toto zdruÏenie zanikne.

NNAATTOO  
má dva názvy. Jeden v angliãtine (North Atlantic Treaty Organisation), druh˘ vo
francúz‰tine: OTAN (l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord). Oba tieto jazyky sú
oficiálne. Zmluvu (treaty, prekladá sa aj ako pakt) podpísalo 4. apríla 1949 vo Washingtone
12 ‰tátov: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nórsko,
Portugalsko, Taliansko, USA a Veºká Británia. V roku 1952 pristúpilo Grécko a Turecko,
1955 Nemecká spolková republika, 1982 ·panielsko, 1999 âesko, Maìarsko a Poºsko, 2004
Bulharsko, Estónsko, Litva, Loty‰sko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. 

Od roku 2006 sú oficiálnymi kandidátmi ãlenstva Albánsko, Chorvátsko a Macedónsko.
UÏ dlh‰í ãas sa o ãlenstvo uchádza aj Gruzínsko, ktoré má rozliãné spory s Ruskom a verí,
Ïe ãlenstvo v NATO by posilnilo jeho pozíciu. NATO si v‰ak Ïelá dobré vzÈahy s Ruskom.
USA záujem Gruzínska a ìal‰ieho uchádzaãa - Ukrajiny podporujú, no dátum ich prijatia
je v nedohºadne. V budúcnosti sa zrejme stane ãlenom aj Bosna a Hercegovina, âierna
Hora a Srbsko.

Na Slovensku boli okolo vstupu do NATO dve horlivé diskusie. Jedna o tom, ãi je lep‰ie
byÈ neutrálnou krajinou. Druhá o tom, Ïe treba ão najr˘chlej‰ie vstúpiÈ do NATO. Jedna
aj druhá bola trocha zbytoãná. Do NATO vstupujú krajiny, ktoré sú na to pripravené 
a ktoré organizácia pozve. Neutrálnymi môÏu byÈ krajiny, ktoré dostanú bezpeãnostné
záruky od mocností, ktoré ich neutralitu skutoãne ochránia. Pozvánku sme dostali na
summite v Prahe v decembri 2002 spolu s pobaltsk˘mi republikami Estónskom, Loty‰skom 
a Litvou, s Bulharskom, Rumunskom a Slovinskom. Riadnymi ãlenmi sme sa stali v roku 2004.
Preão spomínam vojensk˘ pakt v súvislosti s integráciou Slovenska do Európskej únie?
Oboje spolu súvisí.
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Pre Poliakov znamenal vstup do Aliancie záruku, Ïe v budúcnosti nebude Rusko zasahovaÈ
do jeho suverenity. To neznamená, Ïe Rusko také nieão robí alebo sa chystá robiÈ 
v budúcnosti. Ale Poliaci majú, ako my v‰etci, historickú pamäÈ. O ich územie vÏdy viedli
boje Nemci s Rusmi, obãas si to územie jednoducho medzi sebou rozdelili. Teraz sú Nemci
súãasÈou veºkého spoloãenstva. Poliaci tieÏ. A toto veºké spoloãenstvo neustále zdôrazÀuje,
Ïe nechce vytvoriÈ nijakú bariéru medzi sebou a Ruskom, Ïe s ním chce ão najuÏ‰ie
spolupracovaÈ. Existujú o tom reálne zmluvy. Rusko sa stalo dôleÏit˘m partnerom NATO.

Sú ºudia, ktorí sú presvedãení, Ïe vojensk˘ pakt má zmysel len vtedy, ak má nepriateºa.
Stratégovia NATO po rozpade komunistického bloku, po zániku Sovietskeho zväzu, po
páde Ïeleznej opony zásadne prepracovali doktríny Aliancie. ËaÏiskom ich dlhodobého
záujmu je zabrániÈ konfliktom vo vnútri NATO, poskytnúÈ svojim ãlenom záruku ochrany,
ak by ich napadol ak˘koºvek nepriateº zvonka. Navonok chce NATO zabrániÈ vzniku
mal˘ch miestnych vojen a keì uÏ existujú, pôsobiÈ vo funkcii hasiãa. Na území b˘valej
Juhoslávie sme videli, Ïe je to veºmi ÈaÏká úloha, ktorá sa nie vÏdy dá splniÈ bezbolestne.

Podstatné v‰ak je, Ïe NATO vytvára pevné partnerstvo medzi Európou a USA. Nemá totiÏ
len povinnosÈ obrany územia, ale predov‰etk˘m obrany demokratick˘ch hodnôt. Aj preto
sme ãlenmi NATO. Najmä teraz, keì sa postoj Európy voãi USA stal predmetom mnoh˘ch
polemík. My na Slovensku vidíme rovnako v˘znam blízkeho vzÈahu k obom: cítime sa byÈ
prirodzenou súãasÈou nielen európskeho, ale celého euroatlantického priestoru.

Tu treba pripomenúÈ: vojna v Iraku nemá niã spoloãné ani s Európskou úniou, ani 
s NATO. Îiadna z oboch in‰titúcií sa na tejto vojne nepodieºa. Navy‰e: Európska únia
nemá na rie‰enie krízy v Iraku nijak˘ spoloãn˘ názor. KaÏd˘ ‰tát sa rozhodoval
samostatne, niektoré sa pripojili k Spojen˘m ‰tátom, iné nie. Slovensko sa v tejto veci
rozhodovalo naprosto suverénne. 

V roku 2006 najdôleÏitej‰ím problémom pre NATO bol Afganistan. Tvrdé boje na juhu
krajiny viedli velenie k tomu, aby poÏiadalo aj vládu Slovenskej republiky presunúÈ svoju
Ïenijnú jednotku zo severu na juh. UÏ tam sú Ameriãania, Briti, Holanìania a Kanaìania, nie
v‰ak Nemci, Francúzi, Taliani a ·panieli. Slovenská vláda o presune rozhodla na jar 2007. 

Pre Slovensko má teda ãlenstvo niekoºkonásobn˘ v˘znam. Predov‰etk˘m politick˘: je
potvrdením, Ïe SR je normálnou demokratickou krajinou. Je aj najv˘hodnej‰ím 
a najlacnej‰ím rie‰ením kolektívnej bezpeãnosti. 

SLOVNÍâEK
- aliancia: spojenectvo, z francúzskeho alliance - spojenectvo (‰tátov) - latinské doctrina 

a z toho francúzske doctrine - náuka, vedomosÈ: doktrína je súhrn názorov na nejakú vec,
napríklad na obranu Európy
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ZZááppaaddooeeuurróóppsskkaa  úúnniiaa
Veºmi zjednodu‰ene moÏno povedaÈ, Ïe Západoeurópska únia (WEU) je NATO bez
USA a Kanady a bez t˘ch európskych ‰tátov, ktoré nie sú v EÚ: bez Islandu, Nórska 
a Turecka. Súãasne je WEU politick˘m jadrom NATO. Vznikla v roku 1954 ako
in‰titúcia kolektívnej bezpeãnosti západnej Európy, na rozdiel od NATO v‰ak nemala
ani jedného vojaka.

Keì v roku 1993 vstúpila do platnosti Maastrichtská zmluva o vytvorení Európskej únie,
WEU dostala novú úlohu. Stala sa ”ako obranná zloÏka EÚ nástrojom na posilnenie
európskeho piliera Atlantickej aliancie” (to je citát z deklarácie WEU z roku 1992). V tom
istom roku vznikla aj spoloãná nemecko-francúzska brigáda, ktorá sa stala základom
spoloãnej vojenskej organizácie. Britská vláda, ktorá sa koneãne podujala úãinnej‰ie sa
podieºaÈ na európskej politike, pri‰la v roku 1998 s návrhom zapojiÈ ‰truktúry WEU do EÚ,
aby sa zosilnila obranyschopnosÈ Únie. Nemecko, hoci vtedy zdôrazÀovalo nevyhnutnú
úãasÈ USA na európskej politike, podporilo britskú iniciatívu.

MoÏno predpokladaÈ, Ïe spoluhráãmi USA a Kanady v NATO v budúcnosti nebude 
17 európskych ‰tátov, ale WEU ako celok. Nikto totiÏ nemá napriek krátkodob˘m
rozporom váÏny záujem oddeliÈ americk˘ch a európskych partnerov. Bolo by to proti
samotnému duchu spolupráce vyspel˘ch demokracií.

âlenské ‰táty EÚ, ktoré nie sú v NATO (niektoré mali ‰tatút neutrálnych krajín), sa uÏ stali
aspoÀ pozorovateºmi WEU: Rakúsko, ·védsko, Fínsko, Írsko. Dánsko je tieÏ
pozorovateºom, hoci je aj v EÚ, aj v NATO. Tí, ão sú v NATO, nie v‰ak v EÚ, sú
asociovan˘mi ãlenmi (Island, Nórsko a Turecko). Slovensko je v EÚ, NATO aj WEU. Takto
vyzerá európsky bezpeãnostn˘ systém. Slovensko je jeho súãasÈou.

PPaanneeuurróóppsskkaa  úúnniiaa
Gróf Richard Coudenhove-Kalergi napísal v roku 1922 kniÏku Pan-Europa. Slávnou sa
stala kniÏka aj jej autor s ãudn˘m menom. Jeho matka bola Japonka, on sa narodil 
v Tokiu. Z otcovej strany pochádzali jeho predkovia z Grécka aj Holandska. Îivot v‰ak
preÏil zväã‰a na svojom zámku v PobûÏoviciach v juÏn˘ch âechách, priamo na hraniciach
s Bavorskom. Jeho my‰lienkou bolo zjednotiÈ Európu po krutej prvej svetovej vojne.
Takmer v‰etky jeho návrhy sa uplatnili po druhej svetovej vojne, keì sa rodili základy
Európskych spoloãenstiev, dne‰nej Európskej únie.

Organizácie Paneurópskej únie pôsobia takmer vo v‰etk˘ch európskych ‰tátoch. 
V Európskom parlamente je aj skupina poslancov - ãlenov Paneurópskej únie, pôsobia
vo frakcii Európskej ºudovej strany – Európskych demokratov. Ich parlamentnej skupine
predsedá podpredseda Parlamentu Ingo Friedrich. UÏ z toho vypl˘va, Ïe Paneurópska
únia nie je okrajovou skupinou.
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Základn˘mi princípmi Paneurópanov sú zásady solidarity medzi národmi (to je jeden zo
základn˘ch kameÀov, na ktor˘ch spoãíva celá integrácia), my‰lienka, Ïe „Paneurópa je celá
Európa“, teda Ïe v‰etky európske národy majú právo staÈ sa ãlenmi Únie a heslo „jednota
v mnohosti“, ktoré vyjadruje zásadu, Ïe pri zjednocovaní Európy nesmú zaniknúÈ nijaké
národné ãi krajové zvlá‰tnosti. Európa musí aj po zjednotení ostaÈ pestrá. Budú sa v nej
pouÏívaÈ v‰etky jazyky a kaÏd˘ si bude pestovaÈ vlastnú kultúru. Symbolom Paneurópy je
ãerven˘ kríÏ v zlatom slnku. Coudenhove-Kalergi napísal: „symbol humanity a rozumu“.
Hovoríme aj o tradícii kresÈanstva, ktoré vzi‰lo zo Ïidovstva (kríÏ) a tradícii starovekého
Grécka a Ríma (slnko vzdelanosti). Neskôr pribudlo aj 12 hviezdiãiek v kruhu (solidarita
v‰etk˘ch národov, ktoré sú si rovnocenné).

Paneurópa sa usiluje daÈ integrácii du‰u. Jej medzinárodn˘m predsedom je Francúz Alain
Terrenoire, jeho predchodcami boli spomínan˘ Coudenhove-Kalergi a Dr. Otto Habsburg.
Na Slovensku vznikla paneurópska organizácia uÏ pred druhou svetovou vojnou, za vojny
a za komunistického reÏimu bola zakázaná, opäÈ zaãala pôsobiÈ v roku 1990. V ãase, keì
vychádza táto kniÏka, jej predsedom je Ján Figeº, ãlen Európskej komisie. V˘znamnou
európskou udalosÈou bolo 80. v˘roãie Paneurópy. Slávnostné Valné zhromaÏdenie sa 
v apríli 2002 konalo symbolicky v bratislavskom „starom parlamente“ a vo Viedni za úãasti
vy‰e 300 hostí z celej Európy a najvy‰‰ích predstaviteºov Slovenskej republiky. Inak sa valné
zhromaÏdenia konajú raz za dva roky, vÏdy v budove Európskeho parlamentu 
v ·trasburgu. Toto podujatie chcelo ukázaÈ pevnú väzbu medzi „starou Európskou úniou
Západu“ a ‰tátmi, ktoré sa oslobodili od diktatúry a vrátili sa do demokratickej Európy.
Slovensko má v Európe viac neÏ pevné miesto.
V rámci Paneurópskej únie pôsobí aj organizácia Paneurópskej mládeÏe.

AAffrriicckkáá  úúnniiaa
Nie, to nie je rodná sestra Európskej únie, iba jej veºmi vzdialená príbuzná. Aj keì si pri
vzniku brala z EÚ v mnohom príklad. V roku 1963 vznikla Organizácia africkej jednoty
(OAJ), to bolo v ãase, keì sa osamostatÀovali b˘valé kolónie. No väã‰inou sa iba raz za ãas
konali stretnutia predstaviteºov nov˘ch ‰tátov, skutoãné dohody neboli. V roku 2002 sa
OAJ zmenila na Africkú úniu, ktorá skutoãne chce na celom svetadieli zlep‰iÈ vzájomnú
hospodársku a politickú spoluprácu. V roku 2004 vznikol prv˘ Panafrick˘ parlament, ktor˘
má úlohu radiÈ, nie rozhodovaÈ. 

Treba si pripomenúÈ, Ïe väã‰ina africk˘ch ‰tátov je veºmi chudobná, Ïe veºká ãasÈ
obyvateºstva trpí hladom, obãianskymi vojnami a chorobami. Afrika teda potrebuje
pomoc zvonku. Dostáva ju od OSN (mierové zbory a peniaze) a Európskej únie
(v˘znamná finanãná pomoc). EÚ má komisára pre rozvoj a humanitárnu pomoc, ktor˘
sa zaãiatkom roka 2006 dohodol s prezidentom Európskej investiãnej banky, Ïe
poskytnú peniaze na zlep‰enie infra‰truktúry v Afrike. V rokoch 2006 aÏ 2007 by mala
Európska komisia poskytnúÈ 60 miliónov eur a banka 260 miliónov. V novembri 2006
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sa stretli ministri ãlensk˘ch ‰tátov EÚ a Africkej únie, aby sa dohodli o spolupráci v boji
proti nelegálnemu prisÈahovalectvu: uÏ roky takmer denne prichádza obrovské
mnoÏstvo chudobn˘ch Afriãanov na rozliãn˘ch preplnen˘ch plavidlách do Európy, aby
si na‰li lep‰ie Ïivotné podmienky, mnohí pri tom zahynuli v mori. No v Európe pre nich
niet dosÈ práce. Dohoda nie je len o tom, ako im zabrániÈ vystúpiÈ na európsky breh
mora, ale najmä ako pomôcÈ vytváraÈ v Afrike pracovné príleÏitosti. A tieÏ ako zabrániÈ
„úniku mozgov“: aby za lep‰ou prácou neodchádzali z Afriky odborníci, ktor˘ch doma
veºmi potrebujú.

AAffrriikkaa,,  KKaarriibbiikk,,  PPaacciiffiikk  ==  AAKKPP
Zväã‰a b˘valé kolónie Francúzska a Veºkej Británie - 48 africk˘ch ‰tátov, 16 z Karibskej
oblasti a 15 tichomorsk˘ch (Tich˘ ãiÏe Pacifick˘ oceán) - je od roku 1975 zdruÏen˘ch do
medzinárodnej organizácie, ktorá sa stará najmä o hospodársku spoluprácu. V roku 1975
podpísali v Lomé (hlavné mesto afrického ‰tátu Togo) prvú dohodu medzi AKP a EÚ.
Únia poskytla veºkú finanãnú pomoc a obchodné v˘hody pri v˘voze tovaru do Európy.
Táto i ìal‰ie dohody platili päÈ rokov, takÏe sa stretnete s v˘razmi „Lomé II“ (dohoda 
z roku 1980), „Lomé III“ (1985), „Lomé IV“ (1990, dohoda na 10 rokov). V roku 2000
podpísali a v roku 2005 obnovili dohodu o „zmierÀovaní a dlhodobom odstraÀovaní
biedy a o postupnom zaãleÀovaní ‰tátov AKP do svetového hospodárstva“. Príklad
európskej ‰tedrosti: za roky 1990 aÏ 1995 poskytla EÚ podporu dne‰n˘ch 13,2 miliardy
eur. Zapamätajte si, Ïe Európska únia veºmi v˘znamne podporuje v‰etky ‰táty sveta,
ktoré to potrebujú. Solidarita - pomoc v‰etk˘m, ktorí sa nie z vlastnej viny majú hor‰ie
neÏ my - patrí k základn˘m hodnotám Európskej únie. Navy‰e od „Lomé IV“ sú dohody
doplnené aj o ochranu ºudsk˘ch práv a rozvoj demokracie.
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16. STRUâN¯ ÎIVOTOPIS EURÓPSKEJ ÚNIE A JEJ PRÍBUZN¯CH

•• 11994499,,  44..  aapprrííll::  ZZaallooÏÏeenniiee  NNAATTOO
•• 11994499,,  55..  mmáájj::  VVzznniikk  RRaaddyy  EEuurróóppyy
•• 1950, 9. máj: Francúzsky minister zahraniãia RRoobbeerrtt  SScchhuummaann vo svojej slávnej reãi

in‰pirovanej JJeeaannoomm  MMoonnnneettoomm navrhol zaloÏiÈ Európske spoloãenstvo uhlia a ocele
(ESUO). To bola prvá in‰titúcia dne‰nej Európskej únie.

•• 1951, 18. apríl: ·esÈ ‰tátov zaloÏilo ESUO: FFrraannccúúzzsskkoo,,  NNeemmeecckkoo,,  TTaalliiaannsskkoo,,  BBeellggiicckkoo,,
HHoollaannddsskkoo,,  LLuuxxeemmbbuurrsskkoo..

•• 1954, 20 . – 23. október: Vznik Západoeurópskej únie (WEU).
•• 1955, 1. – 2. jún: Ministri zahraniãia ‰tátov ESUO rozhodli roz‰íriÈ spoluprácu na v‰etky

odvetvia hospodárstva.
•• 11995577,,  2255..  mmaarreecc::  PPrreeddssttaavviitteelliiaa  ‰‰eessttkkyy  ppooddppííssaallii  vv  RRíímmee  zzmmlluuvvyy o zaloÏení Európskeho

hospodárskeho spoloãenstva (EHS) a Európskeho spoloãenstva pre atómovú energiu
(Euratom).

•• 1959, 21, júl: Sedem ‰tátov zakladá Európske zdruÏenie voºného obchodu (EFTA).
•• 1967, 1. júl: ESUO, EHS a Euratom vytvorili spoloãné orgány Európskeho spoloãenstva (ES).
•• 1968, 1. júl: V rámci EHS vzniká colná únia.
•• 1973, 1. január: DDáánnsskkoo,,  ÍÍrrsskkoo,,  VVeeººkkáá  BBrriittáánniiaa sa stali ãlenmi ES.
•• 1974, 9. –10. december: Vlády ãlensk˘ch ‰tátov uussttaannoovviillii  EEuurróóppsskkuu  rraadduu,, iniciovali vznik

Európskeho parlamentu a zaloÏenie Európskeho regionálneho rozvojového fondu.
•• 1975, 28. február: Prvá dohoda z Lomé o spolupráci medzi Európskymi spoloãenstvami

a ‰tátmi Afriky, Karibskej oblasti a Tichého oceánu (AKP).
•• 1979, 13. marec: ·tart ãinnosti Európskeho menového systému.

1979, 7. a 9. jún: PPrrvvéé  vvooººbbyy  ddoo  EEuurróóppsskkeehhoo  ppaarrllaammeennttuu.. Odvtedy sa konajú kaÏd˘ch 5 rokov.
•• 1981, 1. január: GGrréécckkoo sa stalo 10. ãlenom ES.
•• 1986, 1. január: ··ppaanniieellsskkoo  aa  PPoorrttuuggaallsskkoo sa stali ãlenmi ES.
•• 1987, 14. apríl: Turecko opäÈ poÏiadalo o ãlenstvo v spoloãenstve.
•• 1990, 29. máj: âlenské ‰táty podpísali dohodu o zaloÏení Európskej banky pre obnovu 

a rozvoj (EBOR) na pomoc postkomunistick˘m ‰tátom.
1990, 19. jún: Podpis „vykonávacích predpisov“ o zru‰ení vnútorn˘ch hraníc
(SScchheennggeennsskkáá  ddoohhooddaa;; základn˘ dokument podpísalo 5 ‰tátov 14. 6. 1985 v Schengene).
Do platnosti vstúpila 26. marca 1995. Rôzne ‰táty pristupovali vo viacer˘ch etapách.
1990, 4. a 16. júl: Cyprus a Malta poÏiadali o prijatie do Spoloãenstiev.

•• 1991, 21. február: âSFR sa stala ãlenom Rady Európy. âlenstvo zaniklo 31. 12. 1992. SR 
a âR sa opäÈ stali ãlenmi 30. 6. 1993.

•• 1992, 7. február: VV  MMaaaassttrriicchhttee  ppooddppííssaallii  ddoohhoodduu  oo  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiii  (EÚ). Do platnosti
vstúpila 1. novembra 1993. Vznikla EÚ.

•• 1993, 4. októbra: PPooddppííssaanniiee  EEuurróóppsskkeejj  ddoohhooddyy  mmeeddzzii  EEÚÚ  aa  SSlloovveennsskkoomm,, ktorá
nadobudla úãinnosÈ 1. 2. 1995.

•• 1994, 1. a 8. apríl: Maìarsko a Poºsko poÏiadali o prijatie do EÚ.
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1994, 25. máj: SR podpísala Prezenãn˘ dokument pre úãasÈ v programe NATO
Partnerstvo za mier.

•• 1995, 1. január: FFíínnsskkoo,,  RRaakkúússkkoo  aa  ··vvééddsskkoo sa stali ãlenmi EÚ.
1995, 22. jún: Rumunsko poÏiadalo o prijatie do EÚ. 1995 poÏiadali o ãlenstvo postupne
aj Loty‰sko, Estónsko, Litva, Bulharsko.
1995, 27. jún: SSRR  ppooÏÏiiaaddaallaa  oo  ããlleennssttvvoo  vv  EEÚÚ..

•• 1996, 17. január: âeská republika poÏiadala o ãlenstvo v EÚ. V júni nasledovala ÏiadosÈ
Slovinska.

•• 1998, 31. marec: Zaãiatok vstupn˘ch rozhovorov medzi EÚ a Cyprom, âeskou
republikou, Estónskom, Maìarskom, Poºskom a Slovinskom.
1998, 1. júl: ZaloÏenie Európskej centrálnej banky.

•• 1999, 12. marec: âeská republika, Maìarsko a Poºsko sa stali ãlenmi NATO.
1999, 17. december: Prvé zasadanie Konventu o budúcnosti EÚ.

•• 2000, 4. február: Do 12. septembra 14 ãlensk˘ch ‰tátov zablokovalo vzÈahy voãi Rakúsku
na protest proti novej vláde.
2000, 7. február: ZZaaããiiaattookk  vvssttuuppnn˘̆cchh  rroozzhhoovvoorroovv  mmeeddzzii  EEÚÚ  aa  BBuullhhaarrsskkoomm,,  LLiittvvoouu,,
LLoottyy‰‰sskkoomm,,  MMaallttoouu,,  RRuummuunnsskkoomm  aa  SSlloovveennsskkoomm..
2000, 7. december: Európska rada schválila v Nice reformu umoÏÀujúcu roz‰írenie EÚ
(Zmluva z Nice).

•• 2001, 2. január: Grécko sa stáva 12. ãlenom eurozóny.
2001, 25. jún: EÚ podpisuje asociaãnú zmluvu s Egyptom.
2001, 14.-15. december: Európska rada na zasadaní v belgickom Laekene rozhodla 
o zvolaní Konventu.

•• 2002, 1. január: EEuurroo sa stáva jedinou menou v 12 ‰tátoch EÚ.
2002, 28. február: V Bruseli sa zaãína zasadanie Konventu o budúcnosti EÚ.
2002, 31. máj: EÚ ratifikuje Kjótsky protokol o ochrane Ïivotného prostredia.
2002, 17. jún: EÚ a Libanon podpisujú asociaãnú dohodu.
2002, 23. júl: Konãí sa platnosÈ Zmluvy o zaloÏení Európskeho spoloãenstva uhlia
a ocele, zmluva zaniká.
2002, 9. október: EEuurróóppsskkaa  kkoommiissiiaa  ooddppoorrúúããaa  uukkoonnããeenniiee  pprrííssttuuppoovv˘̆cchh  rrookkoovvaanníí  
ss  1100  ‰‰ttááttmmii  vvrrááttaannee  SSlloovveennsskkaa  aa  kkoonn‰‰ttaattuujjee,,  ÏÏee  vv  rrookkuu  22000044  bbuuddúú  pprriipprraavveennéé  nnaa  vvssttuupp
ddoo  ÚÚnniiee..
2002, 18. november: EÚ a Chile podpisujú asociaãnú dohodu.
2002, 21. november: SSlloovveennsskkoo  ddoossttaalloo  ooffiicciiáállnnuu  ppoozzvváánnkkuu  ddoo  NNAATTOO..
2002, 12.-13. december: EEuurróóppsskkaa  rraaddaa  vv  KKooddaannii  uukkoonnããiillaa  pprrííssttuuppoovvéé  rrookkoovvaanniiaa  
ss  kkaannddiiddááttmmii,,  aajj  ssoo  SSlloovveennsskkoomm..

•• 2003, 17. február: Zmluva z Nice nadobúda platnosÈ.
2003, 19. marec: EEuurróóppsskkyy  ppaarrllaammeenntt  ooddhhllaassoovvaall  ssúúhhllaass  ssoo  sspprráávvoouu  oo  pprriipprraavveennoossttii  
1100  ‰‰ttááttoovv  vvrrááttaannee  SSlloovveennsskkaa  nnaa  vvssttuupp  ddoo  EEÚÚ  vv  rrookkuu  22000044..  9. apríla potom odhlasoval
súhlas s ich prijatím.
2003, 16. apríl: Podpísanie prístupovej zmluvy v Aténach, zaãiatok ratifikaãného procesu.
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2003, 16.-17. máj: ÚÚssppee‰‰nnéé  rreeffeerreenndduumm  oo  vvssttuuppee  ddoo  EEÚÚ  vv  SSRR..
2003, jún: Konvent o budúcnosti EÚ predloÏil návrh zmluvy o ústave
2003, 14. september: Referendum vo ·védsku odmietlo prijatie eura.

•• 2004, 29. marec: PPrriijjaattiiee  SSRR  ddoo  NNAATTOO..
22000044,,  11..  mmáájj::  VVssttuupp  SSRR  aa  99  ììaall‰‰íícchh  ‰‰ttááttoovv  ddoo  EEÚÚ -- do Únie pribudlo vy‰e 100 miliónov
nov˘ch obãanov.
2004, 17.-18. jún: Európska rada rozhoduje o zaãatí prístupov˘ch rokovaní 
s Chorvátskom.
2004, jún: Voºby do Európskeho parlamentu, po prv˘ raz aj v SR.
2004, 29. jún: Summit EÚ nominoval na predsedu EK Portugalca José Barrosa.
2004, 29. október: Hlavy ãlensk˘ch ‰tátov EÚ, predsedovia vlád a ministri zahraniãia
slávnostne podpisujú Zmluvu o ústave pre Európu. Zmluva v‰ak nevstúpi do platnosti.
2004, 18. november: Európsky parlament schválil novú Európsku komisiu. Komisárom zo
Slovenska sa stal Ján Figeº.

•• 2005, 21.-22. február: G. W. Bush nav‰tívil Brusel. Je to historicky prvá náv‰teva
amerického prezidenta na pôde in‰titúcií EÚ.
2005, 29. máj: Francúzi v referende odmietli Zmluvu o ústave, 1. júna ju odmietli aj
Holanìania.
2005, 3. október: Zaãiatok prístupov˘ch rokovaní EÚ s Chorvátskom a Tureckom.

•• 2006, 11. júl: Európska rada súhlasí so zavedením eura v Slovinsku od 1. januára 2007.
•• 2007, 1. január: BBuullhhaarrsskkoo  aa  RRuummuunnsskkoo sa stali ãlenmi EÚ.
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17. KDE SA DOZVIETE VIAC?

VVaa‰‰aa  ddoommááccaa  kknniiÏÏnniiccaa
O tom, ão je v tejto kniÏke, vy‰lo uÏ nesmierne veºa odborn˘ch kníh a broÏúr. Vo v‰etk˘ch
moÏn˘ch jazykoch, aj po slovensky. Spomeniem tu iba niekoºko z nich, ku ktor˘m sa ºahko
dostanete, ak budete chcieÈ. Oveºa viac - aktuálnych - nájdete na adresách, ktoré sú 
v nasledujúcej kapitolke.

--  AAllnneerr,, Juraj: Európa pre Slovákov, Slovensko pre Európu. Bratislava 1999
--  AAllnneerr,, Juraj: Phare, Slovensko a vy. Bratislava 1999
--  AAllnneerr,,  Juraj: Slovensko v Európe. Bratislava 2003
--  ââáákkyy,, Milan: Robert Schuman a integrácia Európy. Trnava 2004
--  EEuurróóppaa od A do Z. Sprievodca európskou integráciou. Ed. Weidenfeld, W., Wessels, 

W. Luxemburg 1997
--  EEuurróóppaa  hhooddnnôôtt,, ed. Sládek, K. a Sklenka, I., Bratislava 2004
--  EEuurroorreeppoorrtt,, mesaãník, Bratislava
--  FFiiggeeºº,, Ján - AAddaammii‰‰, Miroslav: Slovensko na ceste do Európskej únie. Kapitoly a súvislosti.

Bratislava 2003
--  LLiippkkoovváá,, ªudmila: Európska únia. Bratislava 2006
--  SScchhuummaann,, Robert: Pre Európu. Bratislava 2003
--  SSttrruuããnn˘̆  sslloovvnnííkk  eeuurróóppsskkeejj  iinntteeggrráácciiee,, zost. Slivková, E., Matisová, A., Zsapka, P., Bratislava 2003
--  ZZaahhrraanniiããnnáá  ppoolliittiikkaa  SSlloovveennsskkaa  ppoo  vvssttuuppee  ddoo  NNAATTOO  aa  EEÚÚ.. Ed. Duleba, A., Lukáã, P.

Bratislava 2004

AAkk  mmááttee  iinntteerrnneett,,  ppoozzrriittee  ssaa  nnaa
- www.euroinfo.gov.sk (Euro Info Centrum pri Úrade vlády SR)
- www.europa.eu (v‰eobecná stránka EÚ, aj v slovenãine)
- www.europa.sk (stránka Zastúpenia Európskej komisie v SR aj kontakty na centrá Europe Direct)
- www.europarl.europa.eu (Európsky parlament)
- www.integracia.government.gov.sk (informácie Vlády SR)
- www.flaw.uniba.sk/kniznica (Európske dokumentaãné stredisko, Bratislava)
- www.europa.eu.int/comm/relays/index_en.htm (adresár Europe Direct vo v‰etk˘ch

jazykoch EÚ)
- www.radaeuropy.sk; www.coe.int; www.press.coe.int (Rada Európy)
- http://ec.europa.eu/euro (tu sú v‰etky informácie o mene euro v jazykoch ‰tátov, kde

sa pouÏíva)
- www.paneuropa.sk (Paneurópska únia na Slovensku)
- www.cpep.sk (Centrum pre európsku politiku, Bratislava)
a veºa ìal‰ích.
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ZZooppáárr  ddoobbrr˘̆cchh  aaddrriieess
ÚÚrraadd  vvllááddyy má vlastné Euro Info Centrum. Poskytuje informácie o Európskej únii 
a prevádzkuje bbeezzppllaattnnéé  iinnffoolliinnkkyy Slovak Telekom 0800 103 104 a Orange Slovensko
3876. Centrum aj bezplatné infolinky sú v prevádzke v pracovn˘ch dÀoch od 8.00 do
18.00 h. Adresa: ·tefánikova ulica ã. 2; 811 05 Bratislava.

Zastúpenie EEuurróóppsskkeejj  kkoommiissiiee v SR je v Bratislave od ná‰ho vstupu do EÚ. Adresa: Palisády 29,
811 01 Bratislava, tel. 02.5443 1718, e-mail recepcia@europa.sk. Vedúcou je Andrea Elscheková-
Matisová. Tam nájdete aj EEuurróóppsskkee  iinnffoorrmmaaããnnéé  cceennttrruumm ((EEIICC)),, tel. 02.5443 1718. Okrem toho
môÏe verejnosÈ posielaÈ svoje otázky aj na novú, ‰peciálne na tento úãel zriadenú, e-mailovú
adresu novootvoreného Európskeho informaãného centra, ktorá je eic@europa.sk. 

EEuurróóppsskkyy  ppaarrllaammeenntt má svoju Informaãnú kanceláriu na Slovensku v tej istej budove, ktorá
sa volá Dom Európy. Poskytuje informácie o histórii, ãinnosti, fungovaní, zloÏení, ‰truktúre
a rozhodnutiach Európskeho parlamentu. Tel. 02/5920 3296, 97; Fax 02/5464 8013; 
e-mail epbratislava@europarl.eu.int. Riaditeºom je Robert Haj‰el.

Európske informaãné centrá (volajú sa EEUURROOPPEE  DDIIRREECCTT) nájdete na t˘chto adresách:
Banská Bystrica Rudohorská 88 tel.: 048/471 6411 
Bardejov Dlh˘ rad 16 tel.: 054/4881 068
Komárno Záhradnícka 15 tel.: 035/7701 938
Ko‰ice Trieda SNP 48A tel.: 055/6446 863 
Nitra NábreÏie mládeÏe 1 tel.: 037/77 22 401
Poprad Mnoheºova 22 tel.: 052/7721 320 
Rimavská Sobota Francisciho 1 tel.: 047/5631 983
Senica ·tefánikova 1408/56 tel.: 034/6516 180
Trebi‰ov Ul. M.R. ·tefánika – komplex Berehovo tel.: 056/6725 711
Trenãín Opatovská 23 tel.: 032/7442 509
Zvolen Buzulucká 3 tel.: 045/5321 646
Îilina Nám. Republiky 1 tel.: 041/500 0704

V‰ade majú mnoÏstvo praktick˘ch príruãiek a poskytnú vám potrebné informácie. Alebo
vám poradia, kde ich nájdete.

DÔLEÎITÉ! DovolaÈ sa môÏete na bezplatné telefónne ãíslo z celej EÚ poãas úradn˘ch
hodín (v pracovn˘ch dÀoch od 9.00 do 18.30 h.): 0000  880000  66  77  88  99  1100  1111

MMôôÏÏeettee  hhoovvoorriiÈÈ  ppoo  sslloovveennsskkyy!!  (Ale dajte pozor: niektorí prevádzkovatelia mobiln˘ch sietí
neumoÏÀujú prístup k ãíslam zaãínajúcim 00800 alebo si za takéto hovory úãtujú poplatky.
V niektor˘ch prípadoch môÏu byÈ tieto hovory spoplatnené pri volaní z verejn˘ch
automatov alebo hotelov˘ch telefónov.)
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TTeeaamm  EEuurrooppee tvorí 717 nezávisl˘ch odborníkov predná‰ajúcich v rámci programov
Európskej komisie v ãlensk˘ch ‰tátoch Únie. Jeho ãlenovia pokr˘vajú v‰etky oblasti aktivít
Európskej únie a jej pracovné jazyky. âlena Teamu Europe môÏete pozvaÈ, aby sa zúãastnil
na va‰om seminári, konferencii, diskusii, ‰kolení a pod. Vyberte si ãlena tímu, ktor˘
vyhovuje poÏiadavkám podujatia, aké organizujete, a kontaktujte ho priamo, aby ste si
spolu dohodli praktické náleÏitosti súvisiace s jeho/jej úãasÈou. Zoznam predná‰ateºov
podºa krajín získate od kontaktnej osoby v Zastúpení Európskej komisie. Je ním Robert
Konrád. Kontakt hºadajte cez www.europa.sk - informaãné zdroje v SR.

EEuurróóppsskkee  ddookkuummeennttaaããnnéé  cceennttrráá  vv  SSRR::
--  CCeennttrruumm  vveeddeecckkoo--tteecchhnniicckk˘̆cchh  iinnffoorrmmáácciiíí  SSRR;;  

Nám. slobody 19, Bratislava; tel.: 02/43 33 55 25.
--  UUnniivveerrzziittaa  KKoommeennsskkééhhoo  vv  BBrraattiissllaavvee,,  KKnniiÏÏnniiccaa  PPrráávvnniicckkeejj  ffaakkuullttyy,,

·afárikovo nám. 6, Bratislava; tel.: 02/59 24 42 13.
--  UUnniivveerrzziittaa  MMaatteejjaa  BBeellaa  vv  BBaannsskkeejj  BByyssttrriiccii;;  UUnniivveerrzziittnnáá  kknniiÏÏnniiccaa,,

Tajovského 51, Banská Bystrica; tel.: 048/446 53 16.
--  UUnniivveerrzziittaa  PPaavvllaa  JJoozzeeffaa  ··aaffáárriikkaa  vv  KKoo‰‰iicciiaacchh,,  UUnniivveerrzziittnnáá  kknniiÏÏnniiccaa,,  

Garbiarska 14, Ko‰ice; tel.: 055/633 47 93.

IInnffoorrmmaaããnnáá  kkaanncceelláárriiaa  RRaaddyy  EEuurróóppyy  vv  SSRR:: Klariská 5, Bratislava; tel.: 02. 5443 5752

EEuurróóppsskkyy  ppoorrttááll  pprree  mmllááddeeÏÏ nájdete aj v slovenãine na adrese http://europa.eu/youth/
about_sk.html. Cieºom portálu je poskytnúÈ mlad˘m ºuìom jednoduch˘ prístup 
k informáciám t˘kajúcim sa mládeÏe v Európe, zv˘‰iÈ úãasÈ mládeÏe vo verejnom Ïivote 
a prispieÈ k aktívnemu obãianstvu. Cieºová skupina sú mladí ºudia vo veku 15 - 25 rokov 
a pracovníci s mládeÏou.

PPOOSSLLEEDDNNÁÁ  SSTTRRAANNAA
Ak sa vám podarilo preãítaÈ celú kniÏku aÏ po poslednú stranu, zistili ste, Ïe Európska únia
nie je taká zloÏitá, ani taká vzdialená, ako sa niekedy zdá. Bolo by, pravdaÏe, predãasné
povedaÈ si „uÏ viem o Únii dosÈ“. Hoci tieto riadky tvoria záver, v‰etko, ão ste tu na‰li, je 
v skutoãnosti iba úvod. PomôÏe vám lep‰ie porozumieÈ tomu v‰etkému, ão sa o Únii
hovorí v televízii a rozhlase, ão sa doãítate v novinách. MoÏno vo vás prebudí pocit, Ïe
Európa je va‰ím domovom, Ïe je kusom sveta, v ktorom chcete ÏiÈ. 
Vtedy budete uÏ naozajstn˘mi Európanmi – Európankami.
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IIII..  EEuurróóppaa  hhrroouu

Hry, ktoré tu nájdete, sú len pomôckou, in‰piráciou, dajú sa ºubovoºne obmieÀaÈ a môÏete
vym˘‰ºaÈ mnoÏstvo in˘ch. Sú vhodné na hodiny zemepisu, dejepisu, obãianskej náuky ãi
náuky o spoloãnosti, do rozliãn˘ch záujmov˘ch krúÏkov a na iné príleÏitosti.

PPuuzzzzllee
Tieto pomôcky treba vyrobiÈ. MôÏu si ich vyhotoviÈ ‰tudenti sami tak, Ïe si nakreslia celok 
a jednotlivé ãasti povystrihujú. Odporúãame v‰ak vyrobiÈ veºkú sériu pre ‰koly 
v profesionálnej kvalite. Nie sú tu len ãlenské ‰táty Európskej únie, ale celá Európa. 
Na západe lemovaná Atlantick˘m oceánom, na severe zah⁄Àa Island a celé Nórsko, na juhu
Stredozemné more aj s Maltou, na v˘chode Cyprus a teda aj Bielorusko, Ukrajinu a ãasÈ
Turecka. Bielorusko, Moldavsko, ‰táty b˘valej Juhoslávie, Malta a Cyprus sú v na‰ich hrách
tieÏ kamienky v mozaike. Veì tieÏ patria do Európy.

V‰etky hry môÏu hraÈ jednotlivci (v triede ãi inej skupine, víÈazí ten, kto je prv˘ hotov˘)
alebo malé skupiny (dvojica ãi trojica ‰tudentov v jednej lavici, väã‰í poãet na puzzle nie je
vhodn˘). BodovaÈ moÏno dvojako: poradie napr. prv˘ch piatich, tak ako sa prihlásia, Ïe sú
hotoví (kontrola je jednoduchá – puzzle sa nesprávne nedajú poskladaÈ – kontrola je
potrebná pri hrách, v ktor˘ch nejde len o poskladanie dielov). Alebo moÏno meraÈ ãas, za
ktor˘ Ïiak (alebo skupina) puzzle poskladá.

Odporúãame súÈaÏ, v ktorej ‰tudenti musia súÈaÏiÈ vo viacer˘ch (hoci aj v‰etk˘ch)
„disciplínach“, ktoré dole uvádzame (alebo aj v in˘ch), je moÏné takto usporiadaÈ majstrovstvá
triedy, víÈazi postúpia do majstrovstiev ‰koly, tí do mestskej, okresnej, slovenskej alebo aj
medzinárodnej súÈaÏe. âím vy‰‰ia súÈaÏ, t˘m nároãnej‰ie musia byÈ podmienky.

11..  PPoosskkllaaddaajjmmee  EEuurróóppuu!!
Jednotliv˘mi dielmi sú európske ‰táty. KaÏd˘ diel je pomenovan˘. ·tudent teda vidí
napríklad nápis Italia - Taliansko (názvy odporúãame dvojjazyãne: v origináli a v slovenãine)
a vie, Ïe tento diel patrí „dolu“ na juh... Kto bude prv˘?

Nároãnej‰ia obmena: Na jednotliv˘ch dieloch nie je názov ‰tátu, je na doske, ktorá tvorí
podklad hry (aby ‰tudenti mechanicky neskladali tvary nevediac, ão predstavujú).
Iná obmena: diely sú oznaãené ‰tátnou zástavou, nie názvom ‰tátu.

22..  PPoozznnáámmee  ‰‰ttááttyy??
Máme pred sebou pevnú mapu Európy s obrysmi ‰tátov, no na mape nie je niã napísané. Tam,
kde sú hlavné mestá, nájdete malé rozliãne tvarované otvory. Jednu sadu puzzle tvoria ‰títky
s názvami ‰tátov v origináli a v slovenãine, dole majú v˘ãnelky, ktoré zapadajú do otvorov na
mape. KaÏd˘ sa dá zasunúÈ len tam, kam patrí. Úlohou je zasunúÈ v‰etky na svoje miesta.
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Na ìal‰ej sade sú názvy hlavn˘ch miest (v origináli a po slovensky), treba s nimi urobiÈ to isté.
Napokon tretia sada: na ‰títkoch sú vlajoãky ‰tátov. Kto ich najr˘chlej‰ie umiestni na
správne miesta?

O nieão nároãnej‰ie bude, ak na ‰títkoch budú ãísla: budú to zaokrúhlené poãty
obyvateºov ‰tátu, alternatívou sú ãísla oznaãujúce rozlohu ‰tátu.

33..  TTrroocchhaa  zzeemmeeppiissuu
Mnohí z vás sa to uÏ uãili. A mnohí si to aj zapamätali. Teraz sa v‰ak pozrieme na Európu
trocha in˘mi oãami. Ako na krajinu, v ktorej Ïijeme, v ktorej sme doma, ktorú dôverne
poznáme, i keì sa Àou prepletajú hranice mnoh˘ch ‰tátov.

Na hárku papiera A4 sa vinie modrá rieka Dunaj. Tenké ãiary, ktoré ju na mnoh˘ch
miestach pretínajú, ãi prechádzajú priamo jej korytom, oznaãujú hranice ‰tátov. Va‰ou
úlohou je na políãka ohraniãené hranicami vpísaÈ názvy ‰tátov. Uãiteº meria ãas, ktor˘ ste
potrebovali. Ale zaznamená aj poãet ch˘b. Prv˘mi v hodnotení sú tí, ão sa nepom˘lili – 
v poradí, ako r˘chlo odovzdali úlohu. Nasledujú v‰etci, ktorí majú len jednu chybu, atì.
Názvy ‰tátov môÏete písaÈ aj skratkami – tak ako sú beÏné napr. pri ·PZ áut. Za chybu sa
povaÏuje rovnako vpísanie nesprávneho názvu, ako aj prázdne políãko.

Na inom hárku sú vytlaãené obrysy jednotliv˘ch ‰tátov, no kaÏd˘ osobitne. Pre tento úãel
sú v‰etky pribliÏne rovnako veºké. Francúzsko ako âesko. To nech súÈaÏiacich nepom˘li. 
Ak vidíte zahnut˘ obdæÏniãek Slovenska, hneì ho spoznáte. A ão ostatné ‰táty? Treba ku
kaÏdému napísaÈ jeho názov. Na jeden hárok A4 sa ich vojde najviac 10, inak obrázky nie
sú zreteºné. Pri dvojstrannej tlaãi môÏe hraÈ dostatoãn˘ poãet ‰tátov. V jednej hre stanoví
uãiteº ãasov˘ limit, napr. 10 minút, víÈazí ten, kto stihol správne pomenovaÈ najviac ‰tátov.
V inej môÏe byÈ dosÈ ãasu aj pre pomal‰ích. Hodnotí sa poãet správnych oznaãení, za
kaÏdé nesprávne oznaãenie sa bod odpoãíta.

Na ìal‰om hárku je 30 okienok. V kaÏdom je uveden˘ poãet obyvateºov a plocha ‰tátu.
Vedºa toho treba vpísaÈ názov (skratku) ‰tátu a hlavné mesto.

Obmena: V okienkach sú len názvy hlavn˘ch miest. VpísaÈ treba ‰tát, prípadne zaokrúhlen˘
poãet obyvateºov.

Obmena: Na hárku sú farebné vlajky, k nim treba napísaÈ, ak˘ ‰tát symbolizujú. Tu moÏno
opäÈ pouÏiÈ puzzle. Na do‰tiãku sa vkladajú vlajky, kaÏdá je tvarovaná trocha inak, takÏe ich
nemoÏno vloÏiÈ chybne. Na podklad sa zmestia v‰etky európske ‰táty.

A znova puzzle: tentoraz sú na mape vyznaãené regióny. Viaceré sú v‰ak na dieloch,
ktoré do mapy treba vloÏiÈ; tieÏ sú pomenované. Treba vedieÈ, kam patria. SpomeÀme
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príklady: Laponsko, Ulster, Wales, Sasko, Opole, VolyÀ, Vysoãina, Nógrád, Uri, Alsasko,
Umbria, León... Aby skladaãka bola prehºadná, vyberateºn˘ch regiónov by nemalo byÈ viac
neÏ 15-20.

44..  EEuurrootteesstt
Na hárku A4 sú otázky s alternatívami odpovedí. Testy majú rozliãnú úroveÀ nároãnosti.
Tu uvediem len niekoºko príkladov.

NNíízzkkyy  ssttuuppeeÀÀ  nnáárrooããnnoossttii::

Typ otázok:
• Európska únia má

8 ‰tátov
25 ‰tátov
27 ‰tátov

• SR je ãlenom Európskej únie od roku
1993
2004
nie je ãlenom

• NATO je
americká armáda pôsobiaca v Iraku
európska armáda
organizácia severoamerick˘ch a európskych ‰tátov

• Mesto Visegrád je
na Morave
v Poºsku
v Maìarsku

• âlenom Európskej komisie zo Slovenska je
Monika BeÀová
Ján Figeº
Irena Belohorská

Atì.

SSttrreeddnn˘̆  ssttuuppeeÀÀ  nnáárrooããnnoossttii::

Typ otázok:
• Európska komisia má

15 ãlenov
23 ãlenov 
27 ãlenov
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• Európsky parlament má
400 poslancov
732 poslancov
785 poslancov

• Predseda EP sa volá
Barroso
Poettering
Solana

• Zo SR nie je v EP
Zita Ple‰tinská
Eduard Kukan
Peter ·Èastn˘

VVyyssookk˘̆  ssttuuppeeÀÀ  nnáárrooããnnoossttii::

Typ otázok:
• Medzi zakladateºsk˘mi ‰tátmi pôvodnej „európskej ‰estky“ nebolo

·panielsko
Luxembursko
Nemecko

• Európsky parlament vznikol v roku
1952
1958
1973

• Sídlo Európskej banky pre obnovu a rozvoj je
Lond˘n
Brusel
·trasburg

• Island nie je ãlenom
NATO
EÚ
Rady Európy

• Schumanov plán vznikol
9. 5. 1950
1. 5. 1956
1. 1. 1968

• Spoloãná mena euro sa nepouÏíva 
v Grécku
v Británii
v Taliansku
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55..  NNuummiizzmmaattiiccii
Numizmatici sú ºudia, ktorí zbierajú mince – rovnako ako filatelisti zbierajú známky. V‰imli
ste si niekedy dôkladne mince európskej meny? Pozrite si na nich nápisy a obrázky.
Zoraìte si ich od jedného centu po dve eurá (pozor, to je viac neÏ 70 korún!). Na kaÏdej
minci môÏete zistiÈ, v ktorom ãlenskom ‰táte ju vyrobili. Pokúste sa do konca ‰kolského
roka (napríklad do 15. júna) nazbieraÈ takéto mince z ão najväã‰ieho poãtu ãlensk˘ch
‰tátov. Ak máte napríklad veºa „päÈcentoviek“ z Francúzska (lebo ste tam boli cez
prázdniny), vymeÀte si ich so zberateºmi, ktorí majú napríklad veºa päÈcentoviek z Rakúska
a vám ch˘bajú do zbierky. 

Na v˘stavke, ktorú si urobíte 15. júna, si porovnáte, kto má rovnaké hodnoty z najväã‰ieho
poãtu ‰tátov, prípadne kto má najkompletnej‰ie zbierky v rozliãn˘ch hodnotách.
V˘stavka môÏe prekroãiÈ dvere triedy: usporiadajte ju pre celú ‰kolu. 

NNáárrooããnneejj‰‰íí  vvaarriiaanntt:: urobte spoloãnú v˘stavku kompletnej série mincí na miestnom úrade
aj pre verejnosÈ, iste sa nájde veºa ºudí, ktorí sa radi prídu pozrieÈ. Veì o dva roky ich uÏ
budú pouÏívaÈ u nás v‰etci, aj so slovensk˘mi symbolmi. Existujú aj plagáty, na ktor˘ch sú
v‰etky „euromince“ zobrazené. Len si nezabudnite „svoje“ mince stráÏiÈ...

66..  HHrraa  nnaa  jjaazzyykkyy
NASLEDUJE JEDNA VETA V JAZYKOCH EÚ, KTORÉ BOLI OFICIÁLNYMI DO KONCA
ROKA 2006: TEDA BEZ BULHARâINY, RUMUNâINY A ÍRâINY. SKÚSTE OZNAâIË,
KTOR¯ TEXT JE V KTOROM JAZYKU. (Na konci textov nájdete odpovede, ale neãítajte
ich skôr neÏ si vyskú‰ate odpovedaÈ sami.)
- The European Union (EU) is a family of democratic European countries, committed to

working together for peace and prosperity.
- Evropská unie (EU) je rodina demokratick˘ch evropsk˘ch státÛ, které se zavázaly

spolupracovat v zájmu zachování míru a prosperity.
- Den Europœiske Union (EU) er en familie af demokratiske lande i Europa, som har

forpligtet sig til at arbejde sammen for fred og fremskridt.
- Euroopa Liit (EL) on demokraatlike Euroopa riikide pere, kes on otsustanud töötada koos

rahu ja õitsengu saavutamiseks.
- Euroopan unioni (EU) koostuu demokraattisista valtioista, jotka ovat sitoutuneet

työskentelemään yhdessä rauhan ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi.
- L’Union européenne (UE) est une famille de pays démocratiques européens décidés à

œuvrer ensemble à la paix et à la prospérité.
- Η Ευρωπαϊκη’ ’Ενωση (ΕΕ) ει’ναι µια οικογε’νεια ευρωπαϊκω’ ν

δηµοκρατικω’ ν χωρω’ ν, οι οποι’ες ε’χουν δεσµευτει’ να συνεργα’ζονται για
την ειρη’νη και την ευηµερι’α.

- De Europese Unie (EU) is een familie van democratische Europese landen die
gezamenlijk aan vrede en welvaart willen werken.
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- Eiropas SavienI-ba (ES) ir demokra-tisku Eiropas valstu apvienI-ba, kuras ietvaros valstis 
apn‚e-mu‰a-s kopI-gi stra-da-t miera un labkla-jI-bas sasnieg‰anai.

- Europos Sajunga (ES) yra demokratiniu Europos valstybiu ‰eima, pasiryÏusi taikos ir
geroves labui veikti i‰vien.

- Az Európai Unió (EU) olyan demokratikus európai országok családja, amelyek a békéért
és a fejlŒdésért dolgoznak együtt.

- L-Unjoni Ewropea (UE) tirrapprez. enta familja ta' pajjiz. i demokratic. i Ewropej b'impenn li
ja-hdmu flimkien g-hall-pac. u l-g. id.

- Die Europäische Union (EU) ist ein Zusammenschluss demokratischer europäischer
Länder, die sich der Wahrung des Friedens und dem Streben nach Wohlstand
verschrieben haben.

- Unia Europejska (UE) to rodzina demokratycznych paƒstw europejskich, których celem
jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu.

- A Unia~o Europeia (UE) é uma família de países democráticos europeus, com um projecto
comum de paz e prosperidade.

- Európska únia (EÚ) je spoloãenstvom demokratick˘ch európskych ‰tátov, ktoré sa
zaviazali spolupracovaÈ na dosiahnutí mieru a prosperity.

- Evropska unija (EU) je druÏina demokratiãnih evropskih drÏav, ki si skupaj prizadevajo za
mir in blaginjo.

- La Unión europea (UE) es una familia de países europeos democráticos, que se han
comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad.

- Europeiska unionen (EU) är en familj av demokratiska europeiska länder som gått
samman för att verka för fred och välstånd.

- L’Unione europea (UE) è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati
a lavorare insieme per la pace e la prosperità.

ââoommuu  zz  ttoohhoo  rroozzuummiieettee?? Nájdite slová, ktoré sú podobné vo v‰etk˘ch (vo väã‰ine)
európskych jazykoch. Nájdite slová, ktoré sú charakteristické pre románske, pre
germánske, pre slovanské jazyky. Skúste rozlú‰tiÈ grécke písmo: kto z vás podºa textu,
ktor˘ ste si preãítali, dokáÏe zostaviÈ ão najúplnej‰iu grécku abecedu? Vypí‰te z jazykov
písan˘ch latinkou také znaky, ktoré nemáme v slovenãine a urãite, v ktor˘ch jazykoch sa
pouÏívajú. Máme v slovenãine písmená, ktoré nie sú v in˘ch jazykoch?

NNáárrooããnneejj‰‰íí  vvaarriiaanntt:: dohodnite sa na jednom slove, ktoré preloÏíte do v‰etk˘ch jazykov
Únie. PouÏite na to slovníky (napríklad z kniÏnice), niektoré slovníky nájdete na internete.
Za správne slovo, aj správne napísané, máte bod. Vyhrá ten, kto nazbiera najviac bodov.
„Rozhodcovi“ musíte napísaÈ, odkiaº máte preklad, aby si mohol overiÈ, ãi je správny.

Veta v jazykoch EÚ: 20 jazykov je zoraden˘ch podºa ich názvov v slovenãine 
v abecednom poradí. Prvá je teda v angliãtine, posledná v talianãine. Ostatné si ºahko
urãíte sami.
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77..  MMeessttáá  aa  ddookkuummeennttyy
EXISTUJE LISABONSKÁ STRATÉGIA. JE MNOHO ëAL·ÍCH MIEST, KDE BOLI
SCHVÁLENÉ V¯ZNAMNÉ EURÓPSKE DOKUMENTY. VYMENUJTE TAKÉ MESTÁ 
A NÁZVY DOKUMENTOV. ALE AÎ KEë PREâÍTATE TÚTO KNIÎKU.

VVaarriiaanntt  11:: Na papieri, ktor˘ dostanú v‰etci súÈaÏiaci, je zoznam miest. Ku kaÏdému
pripí‰ete názov alebo charakter dokumentu, ktor˘ sa viaÏe na toto mesto. Príklad:
LISABON - Lisabonská stratégia (vedomostná spoloãnosÈ).

VVaarriiaanntt  22:: Dostanete ãist˘ papier. Po „od‰tartovaní“ zaãnete písaÈ: mesto, v ktorom je
‰táte, ako sa volá dokument. TToo  iissttéé,,  pprree  nnáárrooããnn˘̆cchh:: Napí‰te aj rok, kedy tam dokument
prijali. Bodovanie: kto v urãenom ãase uvedie najviac správnych údajov. Ak majú viacerí
rovnaké v˘sledky, moÏno hodnotiÈ ãas.

VVaarriiaanntt  33:: Forma testu. Na papieri sú uvedené alternatívy, treba oznaãiÈ správnu. Hodnotí
sa mnoÏstvo správnych odpovedí, za nesprávne sú zlé body. 
Príklad 1:
MAASTRICHT 1957 1993 2004
Príklad 2:
MAASTRICHT Európska ústava Sídlo NATO Zmluva o Európskej únii
Príklad 3:
MAASTRICHT Belgicko Luxembursko Holandsko,
prípadne moÏno tieto príklady kombinovaÈ.

VVaarriiaanntt  44:: „Skú‰ajúci“ povie názov, zo súÈaÏiacich zdvihne ruku, kto vie odpoveì.
Odpovedá, kto sa prv˘ prihlási. Za nesprávnu odpoveì má zl˘ bod, za správnu dobr˘. 
Ak odpovie nesprávne, odpovedá ìal‰í v poradí.
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IIIIII..  KKaappiittoollaa  pprree  uuããiitteeººoovv

V‰etko sa zaãína od nadpisu. Na‰a ‰kola je v Európe. Je v Európskej únii. Aj v‰etci na‰i
‰tudenti sú v Únii. Ale aj my uãitelia sme v Únii! âasto si to ani neuvedomujeme.
Rozprávame Ïiakom o Únii ako o objekte, ktor˘ je kdesi mimo nás. „Brusel od nás chce...“
A nedo‰lo nám, Ïe Brusel, to sme aj my.

Preto treba braÈ váÏne aj druhú polovicu nadpisu; a zodpovedaÈ si dôleÏitú otázku: je
naozaj Európa aj v na‰ej ‰kole? Nie je integrácia a v‰etko, ão s t˘m súvisí, iba súãasÈ uãiva,
ktoré sa navy‰e komplexne nezmestí do nijakého predmetu? Nepodliehame ãasto
roz‰írenému názoru „budeme to uãiÈ, aÏ ministerstvo zaradí predmet Európska integrácia
do osnov“? A nelamentujeme hneì pri takej predstave, Ïe „nám zasa ãosi pribudne, ale
istotne na úkor nieãoho dôleÏitej‰ieho“?

Vieme, Ïe zaradiÈ nov˘ predmet „Európska integrácia“, hoci by mal maÈ miesto iba 
v jednom roãníku iba jednu hodinu t˘Ïdenne, nie je ºahké. Túto kniÏku som koncipoval tak,
aby ju bolo moÏné vyuÏiÈ na hodinách dejepisu, zemepisu, prípadne na in˘ch. Neopakuje
uãivo, ale umoÏÀuje pozrieÈ sa na Európu a jej dejiny in˘m pohºadom.

Európa v na‰ej ‰kole, to si vyÏaduje splniÈ dve úlohy. Prvou je, Ïe si uãitelia osvoja dostatok
vedomostí o EÚ (mimochodom: ão je „dostatok“?) Druhá je dôleÏitej‰ia: vyÏaduje, aby sa
uãitelia identifikovali s my‰lienkou zjednocujúcej sa Európy.

To nepredpokladá iba ju chváliÈ. Verím, Ïe kaÏd˘ uãiteº sa identifikuje so Slovenskom, veì
je slovensk˘m uãiteºom (tu mám na mysli „slovensk˘“ v súvislosti so ‰tátnosÈou, nie 
s národnosÈou: veì so Slovenskom sa rovnako identifikuje aj uãiteº maìarskej ãi inej
národnosti). Nepotrebujeme stále rozprávaÈ o Slovensku, v‰elião môÏeme a musíme aj
kritizovaÈ (‰tudentom potrebujeme v‰tepovaÈ kritické myslenie!), no napriek tomu sme
obãanmi Slovenska: toto vedomie je v nás. Nie je v nás v‰ak vedomie, Ïe sme obãanmi
Európskej únie. Hoci nimi od mája 2004 reálne sme. V tejto súvislosti teda máme e‰te dosÈ
ão robiÈ sami so sebou!

Ak pouÏívam slovo „uãiteº“, nemám na mysli toho vo va‰om zbore, ktorého riaditeº poveril
vyuãovaním integrácie. Mám na mysli kaÏdého uãiteºa. Aj spisovnou slovenãinou má
hovoriÈ kaÏd˘ uãiteº, nie iba slovenãinár (poznám slovenãinárov, ktorí si dajú záleÏaÈ na
vlastnom jazyku iba poãas vyuãovacej hodiny, to sú tí, ktorí sa neidentifikovali ani len 
s vlastn˘m predmetom). Európa je v ‰kole vtedy, ak je v ‰kole európska atmosféra. To sa,
pravdaÏe, nedá nauãiÈ. Ale je to veºmi dôleÏité. 

·kola, ako v‰etci vieme, plní dvojakú úlohu: uãí a vychováva. âasto sa (nielen na
Slovensku) stretáme s t˘m, Ïe dobrá ‰kola „dobre uãí“: má dobré v˘sledky, Ïiaci
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odchádzajú so solídnymi vedomosÈami. Ale so zanedbanou v˘chovou. âasto sa
stretávame s názorom uãiteºov: vychovávaÈ majú rodiãia, my s t˘m uÏ veºa nenarobíme.
Moja odpoveì: ale narobíme! âasto staãí len máliãko a ‰tudent si uvedomí, v ãom bol
jeho problém.

V˘chova pozostáva z dvoch zloÏiek: prvou je informácia. ·tudentovi poviem, Ïe fajãenie
‰kodí. Presvedãím ho argumentmi. Druhou je osobn˘ príklad. Keì po hodine vojdem do
kabinetu a zapálim si cigaretu, moja v˘chova nielen Ïe nebola úãinná, ale bola ‰kodlivá.
·tudent si zapamätá, Ïe uãiteºove slová nemusí braÈ váÏne, zapamätá si, Ïe uãiteº klame
(tvrdil nieão, ão sám popiera).

Mám tu na mysli v˘chovu k európanstvu. Potrebujeme poznaÈ argumenty a potrebujeme
sa s nimi stotoÏniÈ. Potrebujeme v ‰kole vytvoriÈ atmosféru dôvery. Pri mojich stretnutiach
v rozliãn˘ch slovensk˘ch ‰kolách sa mi vracala vÏdy rovnaká otázka: Naão presviedãaÈ
mlad˘ch ºudí o zmysle Európy? Je to téma star‰ej a strednej generácie, ktorá sa musí
vysporiadaÈ so zásadnou zmenou vlastn˘ch Ïivotn˘ch postojov. Ale mladí uÏ Ïijú v Únii, je
to ich prirodzené prostredie, nemajú dôvod uvaÏovaÈ o nejakom inom. A vyrastá
generácia, ktorá iné ani nepoznala. Z mnoh˘ch prác, ktoré som pri rozliãn˘ch
príleÏitostiach videl a ãítal, je zrejmé, Ïe uÏ majú nielen svoje predstavy, ale aj záÏitky,
príbehy, priateºstvá.

SScchhuummaann  aa  ‰‰kkoollaa
Toto je azda najdôleÏitej‰ia kapitola celej kniÏky.

Prv˘m impulzom zjednotenia Európy po druhej svetovej vojne bola nevyhnutnosÈ
odstrániÈ stároãné nepriateºstvo medzi Nemeckom a Francúzskom. Nestaãilo o tom
hovoriÈ, bola potrebná in‰titúcia, ktorá zabezpeãí mier. Tak vzniklo Európske
spoloãenstvo uhlia a ocele. Bolo by v‰ak neúãinné, keby nepriateºstvo pokraãovalo
nenávisÈou medzi ºuìmi. 

TO MOHLA ZMENIË LEN ·KOLA!!!
VychovávaÈ mlad˘ch ºudí tak, aby pozitívne, priateºsky vnímali svojich susedov,
príslu‰níkov národov, ktoré proti nim v minulosti viedli vojny alebo ich utláãali. JE TO AJ
DNES VEªMI DÔLEÎIT¯M POSLANÍM ·KOLY! To musí byÈ zrejmé - samozrejmé
kaÏdému uãiteºovi.

Robert Schuman o tom napísal: „Tieto my‰lienky sa musia spopularizovaÈ v ‰kole ...
Nestaãí len odstrániÈ bariéry, treba organizovaÈ spoluprácu. Tá predpokladá
predov‰etk˘m roz‰irovanie osobn˘ch kontaktov ... Jednou z prvorad˘ch úloh je
odstránenie „otráven˘ch“ uãebníc dejepisu. Nie je to v protiklade ani so slobodou
myslenia a vyjadrovania dospel˘ch, ani so skutoãn˘m vlastenectvom, ktorému sa
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mládeÏ musí uãiÈ. Mali by sme vyuãovaÈ hlboké príãiny nepriateºstiev, ktoré rozdelili
ºudstvo, nezmyselnosÈ obetí, ktoré nanútili vojny dynastií a rôzne ideológie ºudu
platiacemu za malichernosti a fanatizmus… Vyuãovanie musí daÈ ‰tudentovi
kon‰truktívnej‰iu a menej pesimistickú víziu budúcnosti.“ Aby nedo‰lo 
k nedorozumeniu, Ïe zjednotenie ublíÏi národnej kultúre, zdôraznil: „NadnárodnosÈ sa
nebude aplikovaÈ na oblasÈ kultúry, ktorá re‰pektuje rozliãnosti.“ (Robert Schuman: Pre
Európu, s. 41-3)

Európska únia, to je mnoÏstvo in‰titúcií. Ale európanstvo sa rodí v ‰kolách!

TTááttoo  kknniiÏÏkkaa  nniiee  jjee  jjeeddiinnáá
V zozname literatúry nájdete niekoºko odporúãaní na kniÏky ãi broÏúrky o EÚ. A zopár
po‰tov˘ch a internetov˘ch adries. Cez ne sa dostanete vari ku v‰etk˘m ostatn˘m.
Literatúry a zdrojov informácií je v‰ak dnes naozaj dosÈ. Ak nav‰tívite niektoré
pracovisko EÚ, nájdete tam mnoÏstvo tém, ktoré vás zaujímajú. Istotne nimi obohatíte
prácu v ‰kole.

Táto kniÏka tieÏ nie je prvou, urãenou pre ‰koly. Vo va‰ej ‰kolskej kniÏnici moÏno e‰te leÏí
Európa pre Slovákov – Slovensko pre Európu a Slovensko v Európe. Obe vydal Úrad vlády
SR. Vy‰li v rokoch 1999 a 2003. Tej prvej vy‰lo stotisíc kusov, ão autora vÏdy pote‰í. E‰te
viac pote‰ilo, Ïe sa dostala do ‰kôl. Uãitelia i Ïiaci sa neustále ponosovali, Ïe im ch˘ba
príruãka, ktorá hovorí o integrácii. Presnej‰ie: kniÏiek o integrácii je azda aj dosÈ. Takmer
v‰etky sú napísané jazykom úradníkov, ekonómov, politikov, „normálny ãlovek“ (medzi
ak˘ch sa poãítam aj ja) im ÈaÏko rozumie a dlho pri nich nevydrÏí. Európa uteká dopredu
tak r˘chlo, Ïe takmer v‰etko, ão pred niekoºk˘mi rokmi bolo nové, dnes uÏ je staré. âo je
najdôleÏitej‰ie: dnes nikto nepochybuje, Ïe Slovensko je v Európe práve tak doma ako
hociktor˘ in˘ ‰tát, Ïe Slováci, Maìari ãi Poliaci sú práve tak˘mi Európanmi ako napríklad
Francúzi alebo ·védi. Napriek tomu si aj u nás doma mnohí neuvedomujú, kam sme sa to
vlastne dostali. Stále hovoria: „Idem na Západ.“ Napríklad aj keì cestujú do Viedne.
Nedo‰lo im, Ïe aj my sme „Západ“. Ak vo Viedni beÏne o nás hovoria ako o „v˘chodnej
Európe“, staãí sa pozrieÈ na mapu, aby zbadali, Ïe sme práve tak v strednej Európe ako oni.

Ak si Francúzi hovoria, Ïe sú juÏanmi a ·védi severanmi, sme my prav˘mi
Stredoeurópanmi. Samozrejme, odpradávna. Îe nie sme v Európskej únii od jej zaloÏenia,
to zapríãinilo nami nezavinené rozdelenie Európy po druhej svetovej vojne: rozhodnutím
mocností sme spadli do sovietskej klietky. Neprichádzali sme ku dverám Únie ako
chudobní príbuzní kdesi od v˘chodu s prosíkom, aby nás zobrali medzi seba. Vracali sme
sa dôstojne na miesto, ktoré je prirodzene na‰e a ktoré sme si zaslúÏili.

Prv˘ cieº – ãlenstvo v EÚ – sme dosiahli, no nie je to koneãná stanica. Veì ani pre
‰tudentov nie je koneãnou stanicou dostaÈ sa do ‰koly, ale úspe‰ne v nej existovaÈ,
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preukázaÈ sebe aj in˘m schopnosti, usilovnosÈ, slu‰nosÈ, patriÈ medzi úspe‰n˘ch. To chcú aj
‰táty v Únii, aj Slovensko.

Nie sme nijaké béãko. Sme usilovní a dodrÏiavame pravidlá hry. To predsa zvládne kaÏd˘ z nás.

A v tomto duchu vedieme ‰tudentov.
âo povaÏujem za mimoriadne dôleÏité: ‰‰kkoollaa  nniiee  jjee  pprríípprraavvaa  nnaa  ÏÏiivvoott..  ··kkoollaa  JJEE  ÏÏiivvoott..

TTrroocchhaa  mmeettooddiikkyy
Istotne r˘chlo zistíte, Ïe niektoré údaje, niektoré fakty sa v tejto kniÏke opakujú na
viacer˘ch miestach. Je to zámer: povaÏoval som za potrebné ozrejmiÈ veci v rozliãn˘ch
súvislostiach. Znova ich pripomenúÈ v novom kontexte. KaÏd˘ uãiteº vie, Ïe uãivo, s ktor˘m
sa ‰tudent stretol iba raz, veºmi r˘chlo zabudne. Ak sa mu v‰ak vráti v rozliãn˘ch podobách,
zaãne o Àom uvaÏovaÈ. 

Toto nie je odborná príruãka Európskej únie, ani európskej integrácie. Nenájdete tu v‰etky
informácie, ktoré potrebujete, ak sa chcete váÏne zaoberaÈ európskymi záleÏitosÈami. 
Nie je to ani uãebnica, ktorá systematicky zoraìuje v‰etky potrebné informácie. Takú
uãebnicu e‰te len treba napísaÈ. ªudia, ktorí sú „odborníkmi na Európu“, tu iste nájdu
v‰elião, s ãím nebudú súhlasiÈ. „To bolo treba povedaÈ presnej‰ie“, namietnu. A mnoho
informácií, ktoré povaÏujú za dôleÏité, im tu bude ch˘baÈ. 

Nie je to ani encyklopédia. Je to kniÏka pre mlad˘ch ºudí, ktorí sa chcú presvedãiÈ, ãi vstup
Slovenska do Európskej únie (a do NATO a in˘ch in‰titúcií) bol dobr˘ a naão nám to
vlastne je. Chce vám pomôcÈ pri va‰ich rozhovoroch so ‰tudentmi: aby porozumeli, preão
sa Európania dávajú dokopy. Preão veríme, Ïe Európa je spoloãenstvom ºudí, ktorí k sebe
patria, preão sme sa tak veºmi usilovali, aby aj Slovensko bolo ãím skôr súãasÈou veºkej Únie.
A preão sme presvedãení, Ïe by o tom mali byÈ presvedãení aj na‰i Ïiaci, ‰tudenti – 
a samozrejme ich rodiãia a vy - uãitelia.

Téma tejto kniÏky je súãasÈou v˘chovy k obãianskej spoloãnosti. Iste poznáte aj projekt
Rady Európy V˘chova k demokratickému obãianstvu.

PPoozznnáámmkkyy  kk  hhrráámm
MoÏno ich hraÈ na akejkoºvek vyuãovacej hodine, pokiaº to dovolí uãebn˘ plán, prípadne
uãebné osnovy. Sú tu hry, ktoré moÏno vyuÏiÈ na hodinách zemepisu, dejepisu, obãianskej
v˘chovy (náuky o spoloãnosti), ale aj na triednickej hodine.

Niektoré hry sú jednoduché, staãí hárok papiera pre kaÏdého ‰tudenta, text rozmnoÏí
uãiteº. Niektoré treba vyrobiÈ. Ale aj tu si môÏu ‰koly pomôcÈ vlastn˘mi silami. Podrobnosti
sú uvedené pri jednotliv˘ch hrách v II. kapitole.
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ZZrriiaaììttee  ssii  vv  ‰‰kkoollee  „„eeuurróóppsskkyy  kkrrúúÏÏookk““
Ak to umoÏÀujú podmienky, riaditeº otvorí v ‰kole „európsky krúÏok“, do ktorého budú
chodiÈ ‰tudenti so zv˘‰en˘m záujmom o túto tému. Na krúÏku budú ‰tudenti okrem
krátkych predná‰ok, diskusií a vlastn˘ch referátov na európske témy hraÈ hry, ktoré majú
súÈaÏn˘ charakter. Mnohé hry moÏno prepracovaÈ tak, aby boli nároãnej‰ie.

Ak sa nájde v meste, v okrese viac ‰kôl, v ktor˘ch pracuje Európsky krúÏok, zorganizujú
uãitelia (alebo len usmernia ‰tudentov, ktorí sa súãasne budú uãiÈ organizovaÈ podujatia)
súÈaÏ medzi ‰kolami. SúÈaÏiÈ môÏu jednotlivci aj malé skupiny alebo celé krúÏky. Kritériom
je dosiahnutie najlep‰ieho v˘sledku a najlep‰ieho ãasu. Najlep‰í jednotlivci a najúspe‰nej‰ie
krúÏky z okresov môÏu postúpiÈ do súÈaÏe medzi krajmi (alebo Ïupami) a napokon do
celoslovenského kola. Pre víÈazov moÏno zorganizovaÈ napríklad autobusov˘ zájazd do
Európskeho parlamentu, do Bruselu, atì.

KrúÏky budú maÈ urãite otvorené dvere do európskych in‰titúcií, ktoré sídlia na Slovensku.

OO  aauuttoorroovvii::
PhDr. Juraj Alner je pôvodn˘m povolaním stredo‰kolsk˘ uãiteº, dlho pôsobil ako novinár.
Od roku 1994 je generálnym tajomníkom Paneurópskej únie na Slovensku, 1993 zaloÏil 
a odvtedy je predsedom Slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov, 2002-2004
bol jej medzinárodn˘m generálnym tajomníkom.
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Zastúpenie Európskej komisie 
v Slovenskej republike (ZEK)
ZEK reprezentuje Európsku komisiu v ãlenskom ‰táte EÚ. Jeho hlavnou úlohou je zabezpeãiÈ
tok informácií medzi Komisiou, médiami a slovenskou verejnosÈou a zároveÀ sprostredkovaÈ
informácie zo Slovenska Komisii v Bruseli.

ZEK organizuje náv‰tevy predstaviteºov Európskej komisie, konferencie, semináre, zabezpeãuje
servis pre celoslovenské aj regionálne médiá, vydáva publikácie a spravuje sieÈ informaãn˘ch
centier Europe Direct  po celom Slovensku (pozri mapku). Pri svojej ãinnosti ZEK ãasto
spolupracuje s Informaãnou kanceláriou Európskeho parlamentu a s Úradom vlády SR.

Vedúci ZEK spolu s ostatn˘m personálom vysvetºuje politiky EÚ, sprostredkúva stanoviská
Komisie a prispieva k tomu, aby diskusia o Európe na Slovensku bola vedená na základe
korektn˘ch a faktick˘ch informácií. Jedn˘m z konkrétnych príspevkov v tomto smere je aj
nové Európske informaãné centrum v Bratislave.

Európske informaãné centrum:
DÀa 13. októbra 2006 otvorilo svoje brány ‰irokej verejnosti Európske informaãné centrum (EIC),
ktoré vo svojom sídle, v Dome EÚ, Palisády 29 v Bratislave, zriadili Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku a Informaãná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

V EIC:
- Nájdete aktuálne informaãné dokumenty o Európskej únii, jej in‰titúciách, legislatíve,

programoch, ‰túdiu, práci a podnikaní v Európskej únii;
- MôÏete individuálne vyhºadávat informácie o Európskej únii pomocou internetu;
- Odpovieme na Va‰e otázky a sprostredkujeme kontakt s odborníkmi pri otázkach, ktoré 

si budú vyÏadovat podrobnej‰ie vysvetlenie;
- Ponúkame sledovanie tlaãov˘ch konferencií k aktuálnym európskym témam, prenosy 

zo zasadaní Európskeho parlamentu a reportáÏe z diania vo svete;
- Organizujeme prezentácie na témy Európskej únie pre ‰kolské publikum.

Te‰íme sa na Va‰u náv‰tevu poãas t˘chto otváracích hodín:
Pondelok - ·tvrtok: 9.00 - 17.00
Piatok: 9.00 - 16.00
(EIC sa nachádza v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie)

Zastúpenie Európskej komisie 
v Slovenskej republike
Palisády 29, 811 06  Bratislava
Tel.: 02/54 43 17 18
Fax: 02/54 43 29 72
Email: recepcia@europa.sk
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Zvolen

Trenãín

Nitra

Komárno

Senica
Rimavská

Sobota

Poprad
Bardejov

Ko‰ice
Trebi‰ov

SúÈaÏ pre kreatívnych profesorov
PrestíÏna súÈaÏ Cena Slovak Telekom priniesla ‰tudentom atraktívnej‰ie vyuãovacie
hodiny a motivujúce odmeny profesorom, ktorí vynikajú svojím modern˘m spôsobom
vyuãovania. Neváhajte, zapojte svojich vyuãujúcich do ìal‰ieho roãníka tejto súÈaÏe!

Po prv˘krát bola súÈaÏ vyhlásená v apríli 2006, kedy zá‰titu nad Àou prevzalo Ministerstvo
‰kolstva SR. „Cieºom Ministerstva ‰kolstva SR je intenzívne podporovaÈ rozvoj slovensk˘ch
‰kôl tak, aby dokázali konkurovaÈ ostatn˘m ‰kolám v Európe. PouÏívanie poãítaãov,
internetu a ìal‰ích modern˘ch technológií k nim nevyhnutne patrí. Chceme motivovaÈ aj
na‰ich pedagógov, aby spoznali v˘hody ich pouÏívania, dokázali pripraviÈ Ïiakom
atraktívne hodiny a neustále pracovali aj na svojom ìal‰om vzdelávaní,” uviedla Bibiana
Obrimãáková, ‰tátna tajomníãka Ministerstva ‰kolstva SR.

Takmer 5 mesiacov mali uãitelia v‰etk˘ch základn˘ch, stredn˘ch a ‰peciálnych ‰kôl
moÏnosÈ posielaÈ do súÈaÏe práce, v ktor˘ch opisujú svoje skúsenosti s pouÏívaním
informaãno-komunikaãn˘ch prostriedkov na vyuãovacích hodinách. ÚroveÀ v‰etk˘ch
prihlásen˘ch prác posudzovala odborná komisia, na základe ‰tyroch kritérií – originalita,
metodick˘ prínos, aktuálnosÈ a atraktívnosÈ pre Ïiakov. Najviac prác súÈaÏilo v kategórii
Základné ‰koly, priãom absolútnym víÈazom v tejto kategórii sa stal mlad˘ uãiteº Mgr.
Peter Pallo zo ZÂ R. Dilonga z Trstenej. Jeho práca priná‰a nápady a rie‰enia ako zaujaÈ 
a urobiÈ pútavou aj tú najnudnej‰iu vyuãovaciu hodinu prostredníctvom vyuÏitia
informaãn˘ch technológií. Najúspe‰nej‰ím autorom v kategórii Stredné ‰koly bol PaedDr.
Jozef BeÀu‰ka z Gymnázia V. Paulínyho-Tótha z Martina, ktor˘ porotu zaujal vyuÏívaním
videozáznamov fyzikálnych experimentov na svojich hodinách fyziky. V kategórii
·peciálne ‰koly bola v roku 2006 najúspe‰nej‰ou autorkou Mgr. Jarmila Strechová zo
·peciálnej Z· v Drietome, ktorá vo svojej práci opisovala svoje metódy v˘uãby pre Ïiakov
s dysleksiou a dysgrafiou. Odborná komisia sa rozhodla udeliÈ v kaÏdej kategórii i tri
ãestné uznania. 

V‰etky prihlásené práce do súÈaÏe Cena Slovak Telekom sú súãasÈou virtuálnej kniÏnice 
na www.cenast.sk, kde sa môÏu v‰etci uãitelia in‰pirovaÈ, a motivovaÈ tak seba i svojich Ïiakov. 

Milí ‰tudenti, uÏ teraz sa te‰íme na ìal‰í roãník tejto úspe‰nej súÈaÏe, ktor˘ zaiste i vám
prinesie ìal‰ie kreatívne vyuÏitia info-komunikaãn˘ch prostriedkov vo va‰om vyuãovaní,
preto neváhajte a oslovte svojich profesorov.

Vá‰ Slovak Telekom
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