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Geopolitika 
strednej 
Európy

Čo Ti napadne pri slove 
stredná Európa? Čo ju 
charakterizuje a čím sa 
odlišuje od východnej, 
južnej, západnej 
a severnej Európy?
Ako geografi cké podmienky 
ovplyvnili vývoj územia, 
na ktorom sa nachádza SR?
Študijným cieľom 
kapitoly je spoznanie 
geopolitických súvislostí, 
tzn. vzájomného vzťahu 
medzi geografi ckým 
prostredím a politickými 
javmi a procesmi 
v strednej Európe, ktoré 
nám pomôžu porozumieť 
základným princípom 
správania sa štátov 
navonok. Dôkladným 
poznaním regionálnych 
geopolitických súvislostí 
môžeme pochopiť, prečo 
je potrebné, aby sme sa 
jednoznačne orientovali 
na spoluprácu v rámci V4, 
na členstvo v EÚ a v NATO 
a vyhli sa nezodpovedným 
zahraničnopolitickým 
rozhodnutiam, ktoré 
v prípade malých štátov 
môžu mať fatálny vplyv 
na ich budúcnosť. 
Nasledujúci text ozrejmí, 
čo je geopolitika, prečo 
je dôležité vedieť sa 
pozrieť na strednú Európu 
z rôznych uhľov pohľadu. 
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Čo je geopolitika?

Pojem geopolitika patrí medzi značne rozporuplne 
a nejednoznačne defi nované a používané pojmy. Geo-
politicky myslieť je vlastne schopnosť myslieť v kategó-
riách priestoru a tiež konfl iktov, aké v ňom prebiehajú. 
Geopolitika leží na rozhraní geografi e, histórie a poli-
tických vied, ako aj ekonómie a sociálnych vied. Nové 
prístupy (v rámci kritickej geopolitiky) nerobia rozdiel 
medzi geopolitikou a  politickou geografi ou. Môžeme 
povedať, že geopolitika je interdisciplinárny smer, kto-
rý využívaním poznatkov viacerých vedných disciplín 
analyzuje správanie politických subjektov v priestore. 
Geopolitika sa zaoberá meniacim sa usporiadaním síl 
v  nezmenenom priestore. Geopolitické analýzy môžu 
byť významným a užitočným príspevkom k porozumeniu 
príčin konfl iktov, ale aj podmienok upevňujúcich bez-
pečnosť a mier v jednotlivých regiónoch. 

Pri geopolitických úvahách sa v  minulosti kládol dô-
raz na pochopenie vplyvu stabilných geografi ckých 
faktorov (hlavne teritórium a jeho fyzicko-geografi cké 
podmienky) na konanie aktérov (vlád, štátov, zosku-
pení štátov). V súčasnosti sa v čoraz väčšej miere pre-
sadzujú faktory civilizácie a  kultúry (tzn. dynamické 
geografi cké faktory – napr. obyvateľstvo, sídla, výroba, 
infraštruktúra), ale aj faktory, ktoré nemajú primárne 
geografi ckú povahu (napr. médiá, informačné toky, 
fi nancie). Médiá, populárna kultúra, sociálne siete vý-
razne ovplyvňujú naše vnímanie priestoru a  politiky. 
Predstava konkrétneho priestoru potom formuje výz-
nam, aký mu prisudzujeme, s reálnym vplyvom na náš 
každodenný život (kto sme, kam chceme patriť, ktoré 
miesta sú pre nás dôležité).

Geopolitika (resp. politická geografi a) ukazuje, ako 
priestor ovplyvňuje politiku a človeka, ale aj opačne, 
ako človek prostredníctvom politickej činnosti ovplyv-
ňuje priestor, jeho význam a usporiadanie.

Stredná Európa

Slovenská republika je defi novaná ako stredoeuróp-
sky štát. Môžeme dokonca priamo konštatovať, že Slo-
vensko sa nachádza v kontinentálnom a geopolitickom 
centre Európy. Vnímanie a vymedzenie strednej Európy 
bezprostredne vplýva na politické (zahraničnopolitické, 
bezpečnostné a pod.) rozhodnutia jednotlivých stredo-
európskych krajín.

So strednou Európou sa viaže svojrázna kultúra, špeci-
fi cký spôsob života so spoločnými zvykmi. V priebehu 
historického vývoja sa tento geopolitický región ocitol 
nie len pod západnými, ale aj pod východnými vplyv-
mi. Napriek svoje geografi ckej polohe v strede Európy 
nezjednocuje prvky Východu a  Západu vo svojom 
priestore v rovnakej miere. Slovenská spoločnosť, ako 
aj spoločnosti ostatných stredoeurópskych štátov majú 
charakteristické črty primárne západných spoločností 
s niektorými východnými prvkami.

To je dôvod, prečo je potrebné podrobnejšie analyzo-
vať vymedzenie regiónu strednej Európy. 

Fyzicko-geografi cký aspekt: Fyzicko-geografi cké pou-
žívanie termínu stredná Európa je dlhodobo zaužíva-
né. Dôkazom môže byť štruktúra máp v atlasoch, kde 
mapové listy strednej Európy vždy boli ich integrálnou 
súčasťou. Geografi cké útvary, ktoré zvyknú byť často 
považované za nositeľov jej špecifík, tzn. Dunaj či Kar-
paty, región neohraničujú, ale ním prechádzajú. Fyzická 
geografi a tak nedáva jednoznačnú odpoveď na otázku 
vymedzenia strednej Európy. Strednú Európu môžeme 
považovať za súbor troch veľkých prírodných jednotiek: 
Stredoeurópskej nížiny, Stredoeurópskych hercýnskych 
hornatín a Alpsko-himalájskej horskej sústavy. Prírodné 
hranice strednej Európy sú väčšinou položené na rieku 
Rýn na západe, na hrebene Álp na juhu a na pobrežie 
severného a Baltského mora na severe. Na východe však 
prirodzená horská bariéra chýba, a je tu akési „prechod-
né pásmo“ (Sedmohradsko, Halíč) medzi strednou Euró-
pou a východnými a juhovýchodnými regiónmi Európy.

Mapa č. 6: Fyzicko-geografi cká mapa strednej Európy.

Zdroj: http://www.freeworldmaps.net/europe/central/
centraleurope-physical-map.jpg
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Politicko-geografi cký aspekt: Dôležité je vymedzenie 
stredoeurópskeho priestoru na báze príslušnosti štátov k 
tomuto priestoru. Ukazuje sa, že priestorový rozptyl jej vy-
medzenia je veľmi široký. Za jednoznačnú súčasť strednej 
Európy sú považované štyri štáty: Poľsko, Česká republi-
ka, Slovensko a Maďarsko (krajiny V4). Pozícia Nemecka je 
v tomto kontexte posudzovaná veľmi rozporne. Dnes však 
napriek dlhodobej izolácii „železnou oponou“ je Nemec-
ko považované väčšinou autorov za súčasť strednej Eu-
rópy. Zohrávalo a zohráva v tomto priestore úlohu nielen 
kľúčovej mocnosti (pozícia „stredoeurópskej mocnosti“), 
ale aj významne podporilo vstup štátov strednej Európy 
do Európskej únie. Do užšieho vymedzenia strednej Eu-
rópy väčšina autorov zaraďuje aj Rakúsko, Švajčiarsko, 
Lichtenštajnsko, širšie politicko-geografi cké vymedzenie 
zahŕňa aj štáty Balkánskeho polostrova a pobaltské štáty.

Mocensko-politický aspekt: Tento aspekt ponúka pochopiť 
zložitosť historického vývoja. Kým geografi cká stredná Eu-
rópa pretrvávala nepretržite, potom z mocensko-politické-
ho aspektu bola jej geopolitická kontinuita prerušená vy-
tvorením železnej opony po roku 1945. Po druhej svetovej 
vojne sa stredná Európa (okrem Rakúska) stala súčasťou 
bloku krajín s totalitnými politickými režimami, ktoré boli 
pod politickou a vojenskou kontrolou Sovietskeho zväzu. 
Boli členmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) 
a Varšavskej zmluvy. Ich zahraničnopolitická a bezpečnost-
ná politika bola orientovaná výlučne na Sovietsky zväz. 
Stredná Európa nerozhodovala o svojom charaktere a part-
nerov na spoluprácu si nemohla sama vyberať. Sovietski 
vojaci kontrolovali vývoj v Československu, Maďarsku, NDR. 
V období studenej vojny sa preto hovorilo len o východ-
nej Európe. Po politických zmenách vo východnej Európe 
a rozpade ZSSR sa stredná Európa vracia do slovníka, hoci 
jej kontúry zostávajú nejasné. Všetky koncepcie vychádza-
júce z bezpečnostného hľadiska, či z klasickej mocenskej 
úvahy vidia strednú Európu ako pás malých národov a štá-
tov medzi dvoma gigantmi – Ruskom a Nemeckom.

Po páde komunistických režimov, po rozklade ZSSR, 
sa objavil aj termín stredovýchodná Európa pre celé 
pásmo štátov medzi Nemeckom a Ruskom. Bol prizna-
ním vyčlenenia Nemecka a Rakúska zo strednej Európy.

Doplňujúci text: Pozícia Nemecka je posudzovaná re-
latívne rozporne. Časť autorov považuje Nemecko za 
hegemóna strednej Európy, iní poukazujú na skutoč-
nosť, že v  druhej polovici 20. storočia prebehla v  zá-
padnej časti Nemecka taká westernizácia, že Nemecko 
sa stalo integrálnou súčasťou západnej Európy. S tým 
možno síce súhlasiť, ale zjednotenie Nemecka a presun 
hlavného mesta z Bonnu do Berlína opäť posúva jeho 

geopolitické ťažisko viac na východ. Faktom je, že bez 
Nemecka stredoeurópsky priestor nedisponuje dosta-
točnými vlastnými zdrojmi na stabilizáciu geopolitickej 
situácie v regióne.

Nejednoznačnosť geopolitického vymedzenia stred-
nej Európy vyplýva zo subjektivizmu prístupov krajín 
a pramení z ich polohy a záujmov. Príkladom môže byť 
Ukrajina, ktorá sa častejšie usiluje etablovať ako stre-
doeurópska krajina, keďže stredná Európa predstavuje 
pre tento štát úplne odlišné hodnotové zoskupenie, ako 
to, v ktorom sa podstatnú časť svojej histórie vyvíjala. V 
súčasnej geopolitickej situácii, z hľadiska jej politické-
ho smerovania a národných záujmov môže byť zdôraz-
ňovanie príslušnosti k strednej Európe veľmi dôležité. Je 
to príklad toho, že geografi cké hranice a vymedzenia 
sú často prispôsobované dominantným geopolitickým 
koncepciám v rámci aktuálnych štátnych doktrín.  

Kultúrne aspekty: Mnohí autori používajú a pracujú s 
kultúrnymi faktormi (náboženskými, etnickými, jazy-
kovými, historickými), ktoré by umožňovali defi novať 
priestor strednej Európy. Stredná Európa nebola nik-
dy zjednotená a jej dejiny sú plné fragmentácie, zmien 
hraníc a prelínajúcich sa identít. V dôsledku sústavných 
posunov územných hraníc počas storočí sa takmer vo 
všetkých stredoeurópskych štátoch nachádzajú národ-
nostné menšiny a niektoré z nich sú štátnymi hranicami 
aj rozdelené. Rôznorodá historická skúsenosť sa často 
podieľa na formulovaní odlišných strategických záuj-
mov (napr. v období 18. storočia – Rzeczpospolita – poľ-
ský zlatý vek, Habsburská monarchia, Rakúske cisárstvo 
1804 – 1867, Rakúsko-Uhorsko 1868 – 1918, Nemecká ríša 
a satelitné štáty v období druhej svetovej vojny). História 
jednotlivých národov, ich skúsenosti ovplyvňujú vníma-
nie strednej Európy a ich postavenie v tomto priestore.

Hľadanie optimálneho variantu usporiadania stredo-
európskeho priestoru výrazne ovplyvňuje aj posta-
venie Slovenska. V rámci Európy ako celku je pre Slo-
vensko príznačná poloha medzi dvomi geopolitickými 
osami – hlavnou (Paríž – Berlín – Varšava – Moskva) 
a vedľajšou (Porúrie – Mníchov – Viedeň – Budapešť – 
Belehrad – Sofi a – Istanbul). Územie Slovenska je po-
tenciálnym priestorom pre ich severo-južné prepoje-
nie, čo zvýrazňuje tranzitnú polohu Slovenska.

Slovensko susedí s piatimi štátmi, pričom každý z nich 
disponuje väčším ľudským a  ekonomickým potenciá-
lom. Preto charakter vzťahov so susedmi bude výrazne 
ovplyvňovať stabilitu Slovenskej republiky.
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Slovensko a Vyšehradská 
spolupráca

Vyšehradská spolupráca bola jednou z prvých kooperatív-
nych štruktúr v postkomunistickom bloku po roku 1989. 
V maďarskom Vyšehrade bola 15. februára 1991 podpísaná 
Deklarácia o spolupráci Českej a Slovenskej federatívnej 
republiky, Poľskej republiky a Maďarskej republiky na ces-
te k európskej integrácii. Miesto stretnutia nebolo vybrané 
náhodou. Takmer pred siedmimi storočiami sa na tomto 
mieste zišli poľský kráľ Kazimír I., český kráľ Jan Luxembur-
ský a maďarský kráľ Karol I. Róbert a dohodli sa na spolu-
práci k obmedzeniu napätia a konfl iktov v regióne. Aj keď 
Vyšehradská dohoda z roku 1335 zlyhala a nezabezpečila 
dlhodobý mier na tomto území, zjednotila snahy stre-
doeurópskych vodcov dať na bok rozdiely a upevniť kul-
túrne zväzky medzi ľuďmi. Stretnutie zač. 90. rokov malo 
obdobné ciele. Základnými cieľmi sú podľa vyšehradskej 
spolupráce predovšetkým obnova štátnej suverenity, de-
mokracie a  slobody, likvidácia pozostatkov totalitného 
systému, budovanie parlamentnej demokracie a moder-
ného právneho štátu, vybudovanie moderného trhového 
hospodárstva a úplné zapojenie sa do európskeho poli-
tického, hospodárskeho, bezpečnostného a  právneho 
systému. Vyšehradské zoskupenie umožnilo komunikáciu 
medzi stredoeurópskymi štátmi a Európskou úniou v otáz-
ke asociačných dohôd a komunikáciu so Severoatlantic-
kou alianciou (NATO). Vyšegradský priestor je so svojou 
rozlohou takmer 534 tisíc kilometrov štvorcových porov-
nateľne veľký ako Francúzsko a žije na ňom viac ako 60 
miliónov obyvateľov. Toto spoločenstvo vytvára možnosti 
pre spoločný postup v rámci EÚ v otázkach, ktoré sú dôle-
žité pre všetky štyri štáty. Nevyhnutnou podmienkou pre 
fungovanie vyšehradskej spolupráce je vôľa jednotlivých 
krajín spolupracovať. Regionálne i kontinentálne integrač-
né štruktúry môžu chrániť skupinové i  národné záujmy 
štátov a kompenzovať ich upadajúci vplyv.

Stredná Európa prežíva najúspešnejšiu časť svojej doteraj-
šej histórie a má všetky predpoklady, aby sa stala význam-
ným elementom celoeurópskych integračných procesov.

Formovanie slovenského 
národa a štátneho územia – 
geografi cké aspekty
Na európske územie postupovali Slovania viacerými 
smermi: do južnej časti smerom k delte Dunaja a na Balkán, 

do severnej časti cez územie Halíča (dnes v juhovýchodnom 
Poľsku a na severozápadnej Ukrajine), teda oblasť na úpä-
tí Karpát od Hornej Visly po Prut, cez karpatské kotliny do 
strednej Európy. V severnej časti obsadili územia až po Labe 
a pravdepodobne zo severu potom prenikli na naše úze-
mie. Pre vývoj slovenskej štátnej idey je významné, že tento 
príchod Slovanov predstavuje posledný severný migračný 
vstup na územie dnešného Slovenska. Potom začína domi-
novať južný a západný tlak, neskôr i tlak východný. 

Časť slovanského superetnika sa zastavila v oblasti, ktorá 
dnes tvorí územie Českej republiky a Slovenskej republiky 
– a  ich potomkovia tu natrvalo zostali. Príslušníci tejto 
skupiny sa stali politicky, jazykovo a kultúrne dominujú-
cimi. Postupne získavali črty svojbytného národa, ktorý 
zrástol, pokiaľ mu to bolo umožnené, s prírodnými hrani-
cami. Z hľadiska slovenskej histórie a politiky je dôležité, 
že územie, kde sa usadili predkovia dnešných Slovákov, 
bolo a je otvorené smerom do Západopanónskej panvy, 
v širšom chápaní do Panónskej nížiny. Je to oblasť s veľmi 
výhodnými podmienkami pre koncentráciu obyvateľstva. 
Do Panónskej nížiny tiež smerovali nájazdy kočovníkov 
z  východu, ale aj tlak vojsk Osmanskej ríše. Panónska 
nížina predstavuje hlboký pokles povrchu ohraničujúci 
stredný Dunaj medzi Alpami, Karpatmi a Dinárskymi ho-
rami. Panónska nížina je otvorená len do Čierneho mora, 
aj to pomerne obtiažne, je teda do značnej miery uzatvo-
rená. To ju robí nedobytnú z mora, zároveň ale aj necitlivú 
k problematike mora. Rakúsko-uhorská monarchia bola 
jedinou veľmocou, ktorá sa neusilovala o kolónie a nevy-
budovala silné vojenské námorníctvo.

Komunikačná uzatvorenosť stredného Podunajska 
a  jeho vnútrozemská orientácia boli prekonané až 
v druhej polovici 19. storočia výstavbou železníc a ná-
sledne ciest. Až otvorenie prieplavu Rýn – Mohan – Du-
naj v roku 1992 umožnili riečne prepojenie Severného 
a Čierneho mora cez Panónsku nížinu. 

História formovania slovenského národa a štátneho úze-
mia najmä na prelome prvého tisícročia, ako aj v prvej 
polovici druhého tisícročia je značne determinovaná na-
sledovnými fyzicko-geografi ckými charakteristikami:

1. Z oblasti Panónskej nížiny je územie súčasnej Slo-
venskej republiky úplne otvorené južnému tla-
ku. Táto nížina je svojím rozsahom prirodzeným 
terénom pre početnejšie národy, než predstavovali 
slovanskí predkovia dnešných Slovákov. Väčšie 
etnické skupiny buď ľahko útočili na dnešné južné 
Slovensko (maďarské kmene), alebo boli na toto 
územie zatlačované (Maďari zatlačovaní Turkami). 
To znamená, že politicky dominujúce sily v oblasti 
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Panónskej nížiny určovali osud štátnosti v priesto-
re dnešného Slovenska, a to po väčšinu z obdobia 
pobytu Slovanov v strednej Európe. 

2. Strednou a severnou časťou územia dnešného Slo-
venska prechádza oblúk Západných Karpát. Západné 
Karpaty v strednej a severnej časti Slovenska tvoria 
obtiažne dostupný terén. Ide o región, ktorý je z dô-
vodu úrodnosti a  klímy pre dobyvateľov málo zau-
jímavý. Umiestnenie mimo hlavných komunikačných 
trás z neho v minulosti vytvorilo kultúrne uzatvorenú 
oblasť. 

3.  Cez Malé a Biele Karpaty a  rieku Moravu je spo-
jené dnešné územie Slovenska s  Českou republi-
kou. Na západe je tak dnešné Slovensko, menej než 
na juhu, ale viac než na severe, otvorené smerom 
k Česku. Táto charakteristika sa však po väčšiu časť 
doby pobytu Slovanov v  strednej Európe – vzhľa-
dom k  určitej uzatvorenosti českých krajín a  juž-
ným špecifi kám slovenskej štátnosti – ukázala ako 
druhoradá. Prepojenie osudov Čechov, Moravanov 
a Slovákov našlo svoj politický výraz vo Veľkomo-
ravskej ríši a následne až v 20. storočí.

Koncepcie usporiadania 
strednej Európy

Procesy národného obrodenia a národnej emancipácie 
v strednej Európe umožnili vzniknúť dvom pozoruhod-
ným doktrínam: pangermánskej a panslovanskej.

Pangermánsky pohľad na strednú Európu hľadal rie-
šenie troch základných problémov integrácie, ktorými 
boli veľkonemecké spojenie Nemecka a Rakúska, ďalej 
zapojenie nenemeckých národov Rakúsko-Uhorska, 
ako aj pripojenie ďalších nenemeckých národov a prí-
padne štátov, či už s germánskym jazykovým základom, 
alebo bez neho. Zrod pangermánskej idey zapadá do 
obrovského kultúrneho a  ekonomického rozmachu 
nemeckého národa a  zároveň jeho politicko-štátnej 
roztrieštenosti. História ukázala, že spočiatku okrajo-
vé šovinistické prúdy postupne získali moc a rozpútali 
druhú svetovú vojnu. Pre vývoj smerom k nacizmu bolo 
nutné, aby v rámci vývoja od nemeckého vlastenectva v 
polovici 19. storočia k hitlerovskému nacizmu vstrebalo 
pangermánstvo dva dôležité motívy – rasizmus a soci-
álny darwinizmus. Tieto stáli spolu s geografi ckým de-
terminizmom pri zrode nemeckej geopolitiky na konci 
19. storočia a začiatku 20. storočia.

Osud panslovanstva sa odohrával na ploche vymedze-
nej dvoma hranicami:

1. Predstava slovanstva ako národa s viacerými kmeň-
mi. Pre toto chápanie je príznačné riešenie jazykovej 
otázky, ktorá bola spájaná s návratom k všeslovanské-
mu jazyku alebo k prechodu na ruštinu, v tejto pestrej 
skupine koncepcií bola prítomná tendencia premeny 
panslovanstva na panrusizmus.

2. Predstava slovanstva ako skupiny národov s  jed-
ným etnickým spoločným menovateľom, pre ktorý je 
potrebné nájsť politickú pôdu. Táto koncepcia rešpek-
tovala jazykové a národné rozdiely jednotlivých skupín 
Slovanov a  hľadala politické zastrešenie v  podobe 
zjednotenia niektorých, prípadne všetkých slovanských 
národov s cieľom zaistiť obranu ich záujmov.

Slavianofi lské koncepcie nemajú charakter politického 
panslovanstva. Tieto mali víziu slovanskej vzájomnosti, 
ktorá nehľadá cesty k  zjednoteniu všetkých Slovanov 
v  jednom štátnom celku, ale len predstavy o  možnej 
solidarite.

Slovanské národy majú vzhľadom na dôležité spoločné 
východiská podobné alebo príbuzné etnické, psychické 
a jazykové črty, avšak tieto nie sú nositeľmi štátnej idey. 
Politický potenciál pangermánskej a panslovanskej idey 
je odlišný, pretože vízia zjednotenia všetkých slovan-
ských národov v jednom štáte mala menšiu mobilizačnú 
silu, ako niektoré verzie veľkonemeckých predstáv. Pan-
slovanská myšlienka zahynula na bariérach národného 
štátu. Panslovanstvo postupne v 20. storočí takmer úplne 
vymizlo a  zmenilo sa na etnografi u, porovnávaciu jazy-
kovedu a literárne vedy. Panslovanstvo sa nikdy nestalo 
vládnucou ideou v niektorom z veľkých slovanských štá-
tov, tzn. predovšetkým v Rusku a Poľsku.

Civilizačná podstata strednej 
Európy

Priestorové a obsahové vymedzenie strednej Európy 
má množstvo verzií, nedisponuje preto jednoznačnou, 
všeobecne platnou defi níciou. V súvislosti s pomerne 
dynamickým procesom integrácie krajín strednej Euró-
py do NATO a EÚ sa objavovala častejšie téza, že stredná 
Európa je určitým pohyblivým predpolím západoeuróp-
skej civilizácie s  tendenciou na jednom (východnom) 
okraji sa rozširovať a  na západnom ustupovať v  pro-
spech plnohodnotnej západnej civilizácie.
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Zhrnutie kapitoly
Defi novať priestor strednej Európy môžeme z hľadiska viacerých faktorov: fyzicko-geografi ckého, 
politicko-geografi ckého, mocensko-politického, kultúrnych faktorov (náboženského, etnického, 
historického). Kým geografi cká stredná Európa pretrvávala nepretržite, potom z mocensko-po-
litického aspektu bola jej geopolitická kontinuita prerušená vytvorením železnej opony po roku 
1945. Po roku 1989 sa stredná Európa vracia do slovníka, hoci jej kontúry zostávajú nejasné. 

História formovania slovenského národa a štátneho územia najmä na prelome prvého tisíc-
ročia, ako aj v  prvej polovici druhého tisícročia je značne ovplyvnená fyzicko-geografi ckými 
charakteristikami: Dunajom a otvorenosťou územia Slovenska do Panónskej nížiny smerom na 
juh, oblúkom Západných Karpát na severe, ako aj Malými a Bielymi Karpatmi a riekou Moravou 
na západe.

Hľadanie optimálneho variantu usporiadania stredoeurópskeho priestoru výrazne ovplyvňuje 
aj postavenie Slovenska. 

Kľúčové civilizačné hodnoty prichádzali do strednej Európy zo Západu. Orientácia na  Západ 
patrí k základným charakteristikám politického a verejného života stredoeurópskych štátov.

Spolupráca V4 vytvára možnosti pre spoločný postup v rámci EÚ v tých  otázkach, ktoré sú dô-
ležité pre všetky štyri štáty.

Kľúčové pojmy
Interdisciplinárny – vyskytujúci sa medzi odvetviami, medziodborový, 
medziodvetvový.

Infraštruktúra – materiálno-technické zázemie štátu, v najvšeobecnejšom 
zmysle slova množina prepojených štrukturálnych prvkov, ktoré potom udržujú 
celú štruktúru pohromade. Termín infraštruktúra sa používa v jednotlivých 
odvetviach, napr. v ekonómii opisuje fyzickú infraštruktúru ako napríklad 
budovy alebo cesty.

Element – prvok, základná zložka.

Orientácia k  Západu patrí k  základným charakteristi-
kám politického a verejného života stredoeurópskych 
štátov. Zo Západu prijímali kľúčové civilizačné podnety. 
Práve prerušenie väzieb k Západu a príklon k Východu 
v histórii strednej Európy (záber Poľska Ruskom, Uhor-

ska Osmanskou ríšou, strednej Európy Sovietskym zvä-
zom) pôsobilo retardačne na napĺňanie emancipačných 
snáh národov a štátov v tomto prostredí. Vzťah k Zápa-
du je aj otázkou kvality demokracie, vzťahu štátu a trhu 
a štandardov verejného života. 
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Zamyslite sa nad výhodami  
kvalitného a moderného dopravného 
spojenia Krakova s Budapešťou pre 
rozvoj stredného Slovenska.

Z ktorých smerov prichádzali 
Slovania do strednej Európy?

Aké dôsledky má pre históriu  
Slovenska skutočnosť, že na juhu je 
naša krajina otvorená smerom do 
Panónskej nížiny?

Aké boli základné ciele na začiatku 
spolupráce vyšehradských krajín?

Prečo je pre nás dôležitá spolupráca 
v rámci V4? Zistite, či má vaša škola  
spoluprácu so školami v niektorých 
zo štátov V4? 

Vysvetli príčiny západnej orientácie 
stredoeurópskych štátov!

Akými fyzicko-geografi ckými 
charakteristikami je ovplyvnená 
história formovania slovenského 
národa a štátneho územia?

Čo je geopolitika?

Aký význam majú geopolitické 
analýzy?

Čo odlišuje strednú Európu od 
ostatných častí Európy?

Prečo v období studenej vojny 
nemohla stredná Európa rozvíjať 
svoje záujmy?

Prečo nebolo možné do roku 1989 
voľne prechádzať hranicu pri ceste 
do Maďarska alebo Poľska napriek 
tomu, že tieto stredoeurópske 
krajiny boli v spoločnom bloku krajín 
RVHP a Varšavskej zmluvy?

Prečo je pre nás dôležitá rieka 
Dunaj?

7

9

10

11

12

13

Otázky a úlohy: ?
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Aktivity:

• Práca s mapou: Ktoré prírodné celky sú súčasťou strednej Európy? Ktorými  štátmi preteká 
rieka Dunaj? Ktorými štátmi prechádza Karpatský oblúk? Charakterizuj reliéf strednej 
Európy. Charakterizuj hydrografi cké pomery strednej Európy. S ktorými časťami Európy 
je stredná Európa prepojená vodnými cestami? Ako ovplyvňujú geografi cké podmienky 
strednej Európy dopravnú sieť? Ako ovplyvňujú rozmiestnenie obyvateľstva?

• Práca s mapou: Na základe reliéfu urči hlavné dopravné trasy (cestné, železničné, vodné), 
ktoré prechádzajú strednou Európou. Čo z toho vyplýva pre Slovensko?

• Urobte prehľad stretnutí krajín V4 na úrovni prezidentov a na úrovni predsedov vlád za 
posledné 4 roky. Aké témy dominovali na týchto stretnutiach?

• Práca s mapou: a) Vyznač územia v štátoch V4, na ktorých sa nachádzajú etnické menšiny.
 b) Porovnaj náboženskú štruktúru obyvateľstva v krajinách V4.
 c) Porovnaj národnostnú štruktúru obyvateľstva krajín V4.
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