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Vplyv zmien 
mocenských 
pomerov 
v Európe na 
vývoj Slovenska 
v 20. storočí

História ukazuje, že 
mocenské zmeny 
v Európe a následné 
zmeny na politickej 
mape kontinentu sa 
vždy dotkli situácie v 
strednej Európe.
Študijným cieľom 
kapitoly je spoznať, 
ako sa vyvíjalo 
územie, na ktorom 
dnes žijeme. 
Zistíme, kto ho 
ovládal, ako bolo 
organizované a čo 
jednotlivé obdobia 
vývoja priniesli 
pre obyvateľstvo. 
Oboznámime sa 
s charakteristickými 
črtami územia 
dnešného Slovenska 
v jednotlivých 
štátnych celkoch, 
ktorých bolo 
súčasťou. Na tomto 
základe si vysvetlíme, 
prečo súčasné 
členstvo v EÚ 
a v NATO vytvorilo 
historicky ojedinelé 
možnosti na 
efektívne naplnenie 
národných záujmov 
Slovenskej republiky. 
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Zmeny usporiadania 
priestoru strednej Európy  
v prvom tisícročí

V prvých rokoch nášho letopočtu sa územie dnešného 
Slovenska, obývané Markomanmi a Kvádmi,  nachádzalo 
v kontaktnej zóne s civilizačne vysoko rozvinutou Rím-
skou ríšou. Na prelome letopočtov vytvorili Rimania 
v  oblasti stredného Dunaja provinciu Illyricum, z  čas-
tí  ktorej vznikla provincia Pannonia. Vybudovali sa tá-
bory – Carnuntum (Hainburg), Vindobona (Viedeň), Bri-
gettio (Szony, Komárno), Aquincum (Budapešť) – ktorých 
úlohou bolo čeliť germánskemu tlaku a zároveň zabez-
pečiť obchodné kontakty. Rieka Dunaj tvorila súčasť 
Limes Romanum – hranicu Rímskeho impéria. Južná 
časť Slovenska bola vďaka jantárovej ceste v  kontakte 
s adriatickým regiónom a baltickým regiónom.

Niekoľko storočí sa vyspelá Rímska ríša usilovala  
ovplyvňovať politický a hospodársky vývoj národov ži-
júcich  severne od Dunaja vojenskými akciami, vytvára-
ním vazalských štátov (Regnum Vannianum),  vyvoláva-
ním sporov medzi barbarskými kmeňmi a pod. 

Konfrontácia s barbarskými kmeňmi vyústila do mar-
komanských vojen v roku 166 n. l. Cisár Marcus Aurelius 
mal zámer zriadiť provinciu Markomania, ktorá by po-
sunula hranice Rímskej ríše na sever do Karpát, oblasť 
východného Slovenska sa mala stať súčasťou provincie 
Sarmatia. V  roku 179 nášho letopočtu prenikli rímske 
légie až do Trenčína (Laugaricio), kde za-
nechali nápis vrytý do hradnej skaly. Na 
brehoch rieky Hron trávil so svojím voj-
skom zimné mesiace Marcus Aurelius, 
kde napísal aj niektoré časti svojich fi -
lozofi ckých „meditácií“ (Hovory k  sebe). 
V  tomto období ovládala Rímska ríša 
veľkú časť Slovenska. Na základe tzv. 
Kommodovho mieru, ktorý  v   roku 180 
Germáni podpísali s  Rimanmi, opustili 
títo územie Slovenska (do vzdialenosti 
7,7 km severne od Dunaja). Antické pa-
miatky  a rímske sídliská na našom území 
(Stupava, Devín, Rusovce) dokazujú čulý  
život  na území Slovenska v rímskej dobe. 
Nasledujúce obdobie znamenalo upev-
nenie  moci barbarov na území dnešného 
Slovenska. Pokus o  vytvorenie provincie 
Markománia za cisára Valentiniána (364-
375 n. l.) nebol úspešný.

Tlak barbarských kmeňov na Rímsku ríšu sa začal in-
tenzívne prejavovať od pol. 4. storočia a súvisel s ob-
rovskými pohybmi etník vo vnútri Ázie. Pod tlakom Hu-
nov dochádza k odchodu Kvádov z územia Slovenska. 
Ich vodca Atilla vytvára v  strednom Podunajsku ríšu, 
ktorá sa po jeho smrti rozpadáva (453).

V  6. storočí sa od východu do strednej Európy a  na 
Balkán tlačia slovanské kmene. Obsadzujú rozsiah-
le územia od Baltského až k  Jadranskému moru. Časť 
slovanského superetnika sa zastavila vo vnútornej 
zóne strednej Európy, v oblasti, ktorá dnes tvorí územie 
Českej a  Slovenskej republiky – a  ich potomkovia tu 
natrvalo zostali. Príslušníci tejto skupiny sa stali poli-
ticky, jazykovo a kultúrne dominujúcimi. Postupne zís-
kavali črty svojbytného národa, ktorý zrástol, pokiaľ 
mu to bolo umožnené, s prírodnými hranicami. 

Západní Slovania si v 7. storočí (623-658) pod vedením  
franského kupca Sama založili stredoeurópsku ríšu, 
ktorá sa však po jeho smrti rozpadla. Jadrom Samovej 
ríše boli územia dnešného Slovenska, Slovinska, ob-
lasti Moravy, okolo rieky Ráby, pričom k zväzku patrili 
i Srbi, Česi a Polabania. V tomto období Slovania odra-
zili útoky Avarov, ktorí  však  po rozpade Samovej ríše 
ovládli Karpatskú kotlinu na nasledujúce dve storočia 
(566 – 799), až do zdrvujúcej porážky od Karoľa Veľkého.

Veľkomoravská ríša, ktorej hranice a rozmach za Ras-
tislava (846 – 870) a Svätopluka I. (870 – 894) zname-
nali rastúci slovanský vplyv v  strednej Európe, bola 
zrejme výsledkom súperenia Byzantskej ríše s  pápe-

Mapa č. 7: Veľkomoravská ríša.

Zdroj: Rozsah Velkej Moravy - https://sk.wikipedia.org/wiki/
Ve%C4%BEk%C3%A1_Morava#/media/File:Great_moravia_svatopluk.png
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žom a  franským klérom.  Ovládla tzv. jantárovú cestu 
od Jadranského mora k Baltskému moru. Bola to  práve 
etnická, jazyková a kultúrna príbuznosť česko-morav-
ských a  slovensko-panónskych kmeňov, ktorá viedla 
k ich zjednoteniu vo Veľkomoravskej ríši. Tento proces 
viedol v centrálnych oblastiach ríše k formovaniu veľ-
komoravskej národnosti, zjednocovanej okrem štátnej 
moci aj zavádzaním slovanskej liturgie a zovšeobecňo-
vaním spoločného kultúrneho nárečia, či jazyka.

V 9. storočí prenikajú od východu uralskí Maďari, rozbíja-
jú Veľkú Moravu a trvalo sa usadzujú v Panónskej panve. 
V strednej Európe sa rodia zárodky slovanských štátov – 
Čiech a Poľska, na Balkáne Chorvátska a Srbska. Územie 
Slovenska sa stáva súčasťou uhorského stredovekého 
štátu, avšak bez akejkoľvek svojbytnosti, bez administra-
tívneho vymedzenia. Obdobie 10. – 11. storočia defi nitív-
ne  zničilo na dlhé stáročia slovenskú štátnosť v oblasti 
dnešného Slovenska. Vytvárajú sa základné stredoeuróp-
ske konštanty determinujúce špecifi ká vývoja slovenského 

národa, odlišné od vývoja českého národa a českého štátu.

Mocenské pomery v strednej 
Európe v druhom tisícročí

Napriek nepriaznivým vonkajším mocenským tlakom sa 
Slovensku v druhom tisícročí podarilo dosiahnuť pozoru-
hodnú harmóniu vlastných tradícií a udržať svoju identitu 
a národnú kultúru. Kontinuita kompaktného osídlenia po-
mohla obyvateľstvu zapustiť silné korene na svojom území, 
ktoré mu nebolo možné odňať ani po zániku Veľkej Moravy.

Okolo roku 1000 končí éra veľkých migrácií vo vnútri 
Európy a  začína sa stabilizovať geopolitická situácia. 
Vrcholia rozpory vo vnútri kresťanskej cirkvi. Európa sa 
defi nitívne delí na dve geokultúrne sféry, pričom hrani-
ca prebieha severom Balkánskeho polostrova a potom 
sa stáča smerom k Pobaltiu, čím sa vymedzuje geokul-
túrna hranica medzi východnou a strednou Európou.

Mapa č. 8: Etnické skupiny na území Rakúsko-Uhorska v roku 1910.

Zdroj: Etnická mapa Rakusko-Uhorska - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austria_Hungary_ethnic.svg
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V čele Svätej ríše rímskej národa nemeckého sa začí-
najú objavovať príslušníci dynastie Habsburgovcov, 
ktorí si vybudovali mocenskú základňu na východe alp-
skej oblasti a strednom Podunajsku. 

Uhorské kráľovstvo bolo v období medzi 11. – 15. sto-
ročí jedným z najrozľahlejších a najmocnejších štátov v 
strednej a juhovýchodnej Európe. Takmer väčšina kraji-
ny pokryla celú Karpatskú kotlinu po viac ako 900 rokov, 
vynímajúc obdobie 150 rokov tureckej okupácie. 

Veľká invázia Otomanov do strednej Európy bola vý-
znamnou historickou udalosťou, ktorá ovplyvnila osud, 
hranicu a koherentnosť Slovenka. Porážka uhorskej ar-
mády v bitke pri Moháči (1526) otvorila Turkom cestu na 
sever. Z územia, spadajúceho pod Uhorské kráľovstvo, 
iba Slovensko (okrem jeho južnej časti), transdunaj-
ský región (hraničiaci s Rakúskom) a niektoré regióny 
Chorvátska zostali mimo otomanskej okupácie. V  dô-
sledku týchto udalostí sa strategická, politická a eko-
nomická  dôležitosť Slovenska podstatne zvýšila. Brati-
slava sa stala hlavným mestom Uhorského kráľovstva 
a sídlom všetkých hlavných inštitúcií na viac ako 300 
rokov; Trnava (60 km severovýchodne od Bratislavy) 
bola sídlom cirkevných a kultúrnych inštitúcií. 

Do druhej polovice 2. tisícročia vstupuje Európa výraz-
ne politicky polarizovaná, pričom sa  začínajú prejavo-
vať i obrovské ekonomické rozdiely. Dlhodobé cirkevné 
spory celú oblasť veľmi vyčerpali, feudálne výrobné 
vzťahy zostali zakonzervované a celá oblasť začala za 
atlantickými štátmi výrazne zaostávať. Navyše, Habs-
burgovci niesli na svojich bedrách záťaž v podobe zadr-
žiavania tureckej expanzie. 

Po rozdelení Poľska  v období rokov 1775 – 1795 Ruskom, 
Pruskom a Rakúskom  dostala východná a stredná časť 
Európy úplne novú tvár, pretože v nej existovali  na zač. 
18. storočia len štyri štáty: Rusko, Prusko, Rakúsko 
(resp. habsburské súštátie) a Osmanská ríša.

Rakúska ríša utrpela  vo vojne s Pruskom v  roku 1866 
porážku, jej medzinárodné postavenie bolo otrasené. 
Zlá fi nančná situácia spôsobovala nestabilitu vnútornej 
situácie v habsburskej monarchii a výraznejšie sa začala 
vynárať národnostná problematika. Nová ústava v roku 
1867 zabezpečila rakúsko-uhorské vyrovnanie a  vzni-
ká dualistický štát Rakúsko-Uhorsko. Ústava zakotvila 
spoločného panovníka, ako aj spoločnú zahraničnú, me-
novú a obrannú politiku oboch štátov. Všetky ostatné 
záležitosti si obe krajiny spravovali samostatne.

Úsilie o záchranu  slovenskej 
národnej identity 

V  mnohonárodnostnej uhorskej časti krajiny uhorská 
vláda silno presadzovala politiku tvrdej maďarizácie 
nemaďarských národov a národností (Slovania, Rumu-
ni, Rusíni), ktoré tvorili početnejšiu polovicu obyvateľ-
stva a spočiatku úspešne potláčala akékoľvek emanci-
pačné pokusy týchto národov. Maďarská vládnuca elita 
neoddeľovala jednotlivé národy ani vnútorným admi-
nistratívnym členením.

Každý slovanský národ prežil obdobie poroby. Smut-
ný rekord medzi Slovanmi drží slovenský národ, ten sa 
k svojej samostatnosti predieral 900 rokov. Zo  všetkých 
uhorských národov mali najmenej výhodnú pozíciu pre 
národnú emancipáciu práve Slováci: chýbala šľachta, 
národne uvedomelé meštianstvo, národná inteligencia. 
Aj tí Slováci, ktorí dosiahli úspechy napr. na poli vedy, 
nemali vyhranené národné povedomie: slovenský poly-
histor Matej Bel označoval sám seba ako „lingua Slavus, 
natione Hungarus, eruditione Germanus“ (Krejčí, 2000).

Slovensko ako súčasť Uhorska malo dlhodobo charak-
ter výrazne agrárnej krajiny (až do polovice 20. storočia). 
História priemyslu však siaha ďaleko do minulosti. Ťažba 
surovín a výroba spotrebných predmetov v stredoveku 
súvisela s príchodom nemeckých kolonistov (12 – 14.sto-
ročie). Najskôr sa rozširuje remeselná výroba a od kon-
ca 15. storočia dochádza k  veľkému rozvoju baníctva 
a hutníctva. V 16. a 17. storočí sa v Uhorsku sformovali 
centrá a regióny baníctva a hutníctva európskeho význa-
mu: Banská Bystrica (meď), región Gemer a Spiš (železná 
ruda), Banská Štiavnica, Kremnica (zlato). V sledovanom 
období zaznamenávame zakladanie početných sklární 
a papierní v horských oblastiach stredného a východné-
ho Slovenska. Slovensko sa v priebehu 17. a 18. storočia 
stalo remeselníckou a „priemyselnou“ základňou celého 
Uhorska. Priaznivé podmienky pre nástup moderného 
priemyslu sa na Slovensku vytvorili až v 2. pol. 19. storo-
čia, čo je výrazné oneskorenie za európskymi krajinami 
(vrátane českých krajín). 

Pád Bachovho absolutizmu, prijatie novej ústavy (Febru-
árový patent), smerovanie k  federatívnemu usporiada-
niu štátu, odstránenie policajného systému viedol k oži-
veniu národných aktivít Slovákov. Poprední slovenskí 
predstavitelia (Jozef Miloslav Hurban, Daniel Richard, Ján 
Palárik, Ján Francisci a ďalší) sa pokúšali v nových pod-
mienkach formulovať slovenský národný program. V re-
akcii na neúspech Slovákov dostať sa do uhorského sne-
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mu bolo zvolané Slovenské 
národné zhromaždenie do 
Turčianskeho sv. Martina. 
Memorandum národa slo-
venského, ktorého tvorcom 
bol autor koncepcie štáto-
právneho postavenia Slová-
kov v Uhorsku Štefan Marko 
Daxner,  bolo prijaté v Tur-
čianskom Svätom Martine v 
júni 1861. Cieľom malo byť 
zákonné uznanie sloven-

ského národa a značný rozsah samosprávy slovenských 
žúp. Svojbytnosť slovenského národa požadovaná v Me-
morande mala byť uznaná v  priestore nazvanom hor-
nouhorské slovenské Okolie. Keďže panovník rozpustil 
uhorský snem, poslanci o  dokumente ani nerokovali. 
V decembri 1861 predložila slovenská delegácia vedená 
banskobystrickým katolíckym biskupom Štefanom 
Moyzesom upravené Memorandum, text známy ako Vie-
denské memorandum slovenské, podľa ktorého sa malo 
slovenské Okolie (dištrikt) konštituovať ako štátopráv-
ny útvar s vlastným snemom a samosprávou, pre oblasť 
hospodárskej, sociálnej a  kultúrnej politiky s centrom 
v  Banskej Bystrici. Slovenské okolie bolo prvým, kon-
krétne defi novaným slovenským teritoriálnym progra-
mom, pričom jeho južná hranica bola načrtnutá v po-
dobnej línii, ktorou bola o 80 rokov neskôr vymedzená 
hranica Slovenského štátu v období druhej svetovej voj-
ny. Viedeň prijala Viedenské memorandum, ale rozhodla 
sa splniť len  niektoré jazykové, školské a kultúrne po-
žiadavky (založenie Matice slovenskej, gymnázií a pod.)

Ďalší vývoj ukázal, že tieto malé ústupky Slovákom boli 
len taktickým ťahom zo strany rakúskej a  maďarskej 
politiky. Vznik Rakúsko-Uhorska viedol maďarské 
vládnuce kruhy k snahe pretvoriť mnohonárodnostné 
Uhorsko na jednonárodný centralizovaný štát.

Dôsledkom bolo, že slovenský národ bol vytláčaný na 
perifériu európskeho diania. Ekonomický a kultúrny roz-
voj bol mocensky spomalený. Maďarský jazyk bol vyhlá-
sený za jediný úradný jazyk, nemaďarské, najmä sloven-
ské školy boli zatvorené, boli prijaté zákony, ktorými sa 
pomaďarčovali názvy miest a dedín,  znehodnocovala sa 
národná kultúra (zatvorenie všetkých troch slovenských 
gymnázií v roku 1874, zatvorenie Matice slovenskej v roku 
1875, vyučovanie náboženstva v maďarčine od roku 1909). 
Takýto vývoj vyvolal, prirodzene, zo strán nemaďarských 
národov sebazáchovnú obrannú reakciu. Maďarskí libe-
ráli v  tom období (József Eotvos, Ferenc Deák) zdôraz-
ňovali potrebu uspokojiť požiadavky nemaďarských ná-

rodností, avšak popierali kolektívne národnostné práva 
a  odmietali administratívne vymedzenie samospráv-
nych oblastí občanov patriacich k  národnostnej men-
šine. Argumentovali, že neexistuje žiadna etnicky čistá 
oblasť a že národnostná autonómia povedie k secesii. 
Krátkozraká politika vychádzala z predstavy, že ak sa 
bude znemožňovať používanie nemaďarských jazykov, 
bude zaručené zachovanie štátu v  historických hrani-
ciach. Základom jazykových zákonov bola teda ilúzia, že 
maďarizáciou všetkých obyvateľov Uhorska bude jazyko-
vá hranica zodpovedať hranici štátu. 

Geopolitický vývoj v  prvých dvoch dekádach 20. sto-
ročia bol mimoriadne dynamický a  zložitý zároveň. 
Začiatkom 20. storočia môžeme na mape Európy vy-
medziť 7 mocností – V. Británia, Francúzsko, Nemecko, 
Rakúsko-Uhorsko, Taliansko, Turecko. Prvá svetová voj-
na a jej výsledky sú pre Európu a  svet prevratné. Po 
prvej svetovej vojne sa všetky štyri mocnosti ovláda-
júce strednú a východnú časť Európy zrútili, pričom dve 
(Rakúsko-Uhorsko a Turecko) úplne strácajú charakter 
veľmocí a  rozpadajú sa na menšie celky a ostávajúce 
dve (Nemecko a Rusko) strácajú síce veľmocenské po-
stavenie i časti územia, aj keď iba dočasne.

Slovensko v Československej 
republike (1918 – 1939)

Vojenská porážka nemeckej a rakúsko-uhorskej armá-
dy, pád habsburskej monarchie, víťazstvo a mocenská 
podpora dohodových veľmocí boli kľúčovými predpo-
kladmi pre úspech národnooslobodzovacieho hnutia 
českého i slovenského národa. 30. októbra 1918 Slováci 
využili právo na sebaurčenie a Martinskou deklaráciou 
sa defi nitívne rozišli s uhorskou štátnosťou a stali sa 
súčasťou nového československého štátu. V  rokoch 
1918 – 1939 sa Československo sformovalo ako pl-
nohodnotný demokratický štát. V  priebehu krátkeho 
obdobia bola zavedená nová vzdelanostná, kultúrna 
a technologická infraštruktúra. Všetky tieto skutočnosti 
znovu obnovili národné povedomie a  Slováci si opäť 
mohli slobodne rozvíjať svoju vlastnú kultúru.

Podobne ako s  porazeným Nemeckom a  Rakúskom, 
víťazné dohodové veľmoci pripravovali uzavretie mie-
rovej zmluvy aj s  povojnovým Maďarskom. Jej podpis 
sa uskutočnil 4. 6. 1920 v  zámku Grand Trianon v  Pa-
ríži. Trianonská mierová zmluva znamenala medziná-
rodnoprávne potvrdenie zániku habsburskej monar-
chie i  historického Uhorska. Trianonská zmluva po 
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prvýkrát vymedzila pojem Slovensko ako 
určitý historický, geografi cký a  správny 
celok v medzinárodnoprávnom dokumen-
te prvoradého významu. Rozvoj Česko-
slovenska však brzdilo niekoľko faktorov. 
T. G. Masaryk v  snahe dokumentovať silu 
štátotvorného národa vytvoril doktrínu 
homogénneho československého národa. 
Veril vo víziu, že vzájomné splynutie dvoch 
národov bude mať pokojný priebeh. Na 
Slovensku však bola historická situácia 
odlišná; spoločnosť si už plne uvedomova-
la národnú identitu a prijal sa a používal 
slovenský spisovný jazyk.

Slovensko má v  tomto období charakter 
poľnohospodárskej, málo rozvinutej kra-
jiny. Pre územie Slovenska je charakte-
ristický nízky stupeň urbanizácie, väčši-
na jeho obyvateľstva žije na vidieku. Celý 
proces vývoja priemyslu na Slovensku v 
medzivojnovom období sa dá jednodu-
cho charakterizovať ako útlm priemyselnej 
výroby na Slovensku, pričom medzi hlavné 
dôvody patrili najmä nižšia technologic-
ká vyspelosť priemyslu Slovenska, strata 
trhov v  dôsledku rozpadu Uhorska, eko-
nomická zaostalosť územia, vrátane úrovne dopravnej 
infraštruktúry a nízka kúpyschopnosť obyvateľstva Slo-
venska.

Prvá svetová vojna umožnila vznik nových národ-
ných štátov, pričom vznikajú i  viacnárodné štáty ako 
Československo a Juhoslávia. Mnohé štáty majú hranice 
vytvorené tak, že na mnohých miestach nezodpoveda-
jú etnickým hraniciam. Stredná a východná Európa tak 
mala pre ďalší rozvoj separatistických tendencií ide-
álne podmienky. Po dvadsiatich rokoch prišlo rozbitie 
Československa a Juhoslávie, iredentizmus sa prejavil 
výraznými úpravami hraníc medzi stredoeurópskymi 
a balkánskymi štátmi.

Slovensko vo sfére vplyvu 
Nemeckej ríše

Po nástupe Hitlera v Nemecku a Horthyho v Maďarsku 
obidva štáty deklarovali svoj zámer s revíziou hraníc 
dohodnutých po 1. svetovej vojne. Krátko po nárokoch 
Nemecka si nároky na južné územie Slovenska začali 

uplatňovať Maďari. Druhého novembra 1938 sa na Bel-
vedérskom zámku vo Viedni konala Viedenská arbitráž 
proti Slovensku. Slovensko stratilo územie o  rozlohe 
10 390 km2 s 845 000 obyvateľmi.

Dňa 14. 3. 1939 splnil slovenský snem príkaz Adolfa Hitle-
ra, vyhlásil samostatnosť Slovenského štátu. Rozdelenie 
Československa bolo bezprostredným dôsledkom pred-
chádzajúcich udalostí v Mníchove (Mníchovská dohoda) 
a vo Viedni (Viedenská arbitráž). Zničením Českosloven-
ska sa Hitlerovi otvorila cesta do Poľska. Podriadené 
Slovensko napadlo na podnet Hitlera 1. septembra 1939 
Poľsko a v regióne Spiša a Oravy obsadilo obce, ktoré boli 
po roku 1919 pričlenené k Poľsku. Osud českého národa 
sa ocitol v kompetencii Nemeckej ríše. Nemecká armáda 
15. marca začala okupovať Čechy a Moravu, ktoré Hitler 
včlenil do Tretej ríše ako „protektorát“. Nemecko-sloven-
ská zmluva z 18. marca 1939 urobila koniec samostatnej 
zahraničnej a obrannej politike a Slovensko podriadila 
Nemeckej ríši. Nemecko určovalo aj hospodársku a  fi -
nančnú politiku. Okrem sudetských Nemcov a  sloven-
ských separatistov našiel Hitler v úsilí pri rozbíjaní Čes-
koslovenska spojenca v  Horthyho Maďarsku. Maďarsko 
anektovalo časť Podkarpatskej Rusi a intervenovalo vo-
jensky na východe Slovenska, pričom Hitler neposkytol 
Slovensku ani diplomatickú, ani vojenskú pomoc.

Mapa č. 9: Štáty strednej a 
východnej Európy v období 
medzi dvomi svetovými 
vojnami.

Zdroj: Kol. autorov,2016. VPLYV EÚ A NATO NA EURÓPSKU A 
GLOBÁLNU STABILITU A ICH VÝZNAM PRE BEZPEČNOSŤ SR. 
Belianum, ISBN 978-80-557-1214-7,str. 69
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Politický život prestal existovať. Slovenská ľudová stra-
na bola jedinou povolenou stranou, v ktorej platil vod-
covský princíp. Politická opozícia bola kvalifi kovaná 
ako protištátna, neexistovala sloboda zhromažďova-
nia ani sloboda tlače. Zákonodarná moc slovenského 
snemu postupne upadala. Novou ideológiou sa stal 
slovenský národný socializmus. Slovenský štát bol 
ideovým, diplomatickým a politickým vazalom Nemec-
kej ríše. Slovenská vláda dala príkaz vojskám zúčastniť 
sa na útoku Nemecka na Sovietsky zväz. Po útoku na 
Pearl Harbour bola na žiadosť Berlína  13. decembra 
1941 podpísaná prezidentom Jozefom Tisom proklamá-
cia o vyhlásení vojny USA a Veľkej Británii.

Vďaka protifašistickému Slovenskému národnému po-
vstaniu v roku 1944 slovenský národ obnovoval novú 
Československú republiku ako účastník antifašistické-
ho odporu. Slovenský ľud povstaním prejavil túžbu po 
slobode, po obnovení republiky a po zapojení do sku-
piny demokratických krajín.

Po skončení druhej svetovej vojny sa Československo 
vrátilo na medzinárodnú scénu, avšak so stratou teri-
tória Podkarpatskej Rusi. Národné výbory odhlasova-
li v  Užhorode pripojenie k  ZSSR, čím Československo 
stratilo 12 745 km2 a 725 357 obyvateľov. Tento stav bol 
formálne potvrdený medzištátnou dohodou 29. júna 
1945. Skutočnosť, že Československo bolo z veľkej časti 
oslobodené Sovietskou armádou, mala značný vplyv na 
povojnový politický a štátny systém.

Slovensko ako súčasť 
socialistického 
Československa v sovietskej 
sfére vplyvu

S  ukončením druhej svetovej vojny sa geopolitické 
usporiadanie Európy opäť výrazne zmenilo. Výsledky 
druhej svetovej vojny posilnili ZSSR, ktorý síce utrpel 
obrovské ekonomické škody, ale zásluhou protifašistic-
kých spojencov a vďaka obratnej diplomacii rozšíril vý-
razne svoju záujmovú sféru. ZSSR si dlhodobo pripútal 
niekoľko európskych štátov, pri zachovaní formálnej 
politickej nezávislosti.

Zásadný zlom v  politickej orientácii Slovenska nastal 
vo februári 1948. Československo v  zmysle „Jaltskej 
Európy“ sa stalo súčasťou sovietskej sféry vplyvu 
a nová vláda Klementa Gottwalda vydala svoje progra-
mové vyhlásenie o  prechode k  socializmu. Prijala sa 
zahraničná orientácia na Sovietsky zväz bez akej-
koľvek verejnej diskusie. Pluralitný politický život 
bol zlikvidovaný. Totálnu moc získala komunistická 
strana, ktorá si svoje postavenie zakotvila aj v ústave 
formuláciou, že vedúcou úlohou spoločnosti je KSČ. 
Komunistická strana kontrolovala políciu (VB), armá-
du (ČSĽA) a  tajné služby (ŠTB), ktoré boli zneužívané 

Mapa č. 10: Územné straty Slovenska v rokoch 1938 – 1939.

Zdroj: Zmeny hraníc - https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_viedensk%C3%A1_arbitr%C3%A1%C5%BE#/
media/File:Slovakia_borderHungary.png
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na zastrašovanie, prenasledovanie a  perzekvovanie 
akejkoľvek politickej opozície. Neexistovala sloboda 
zhromažďovania, sloboda prejavu alebo sloboda tlače. 
V domácej politike sa prijal program centrálne riadenej 
ekonomiky, industrializácie, kolektivizácie a  znárod-
nenia. Socialistická industrializácia Slovenska sa stala 
jedným z hlavných znakov jeho hospodárskeho rozvo-
ja. Po druhej svetovej vojne Slovensko zaostávalo za 
českými krajinami úrovňou rozvoja hospodárstva, ako 
aj dosiahnutou životnou úrovňou obyvateľstva. Jedným 
z prvých cieľov bolo vyrovnávanie úrovne hospodárske-
ho rozvoja Slovenska s  českými krajinami a následné 
vyrovnávanie životnej úrovne. Kým v českých krajinách 
vzrástol počet pracovníkov v priemysle v rokoch 1962 – 
1988 o 5,8%, na Slovensku až o 46,4%. Hutnícke odvet-
via, energetický priemysel a priemysel palív predstavo-
vali v roku 1985 viac ako polovicu priemyslu Slovenska. 
Prakticky všetky výroby týchto priemyselných odvetví 
pracovali na importovaných surovinách, väčšinou zo 
Sovietskeho zväzu, resp. ostatných štátov socialistic-
kého bloku. Výrazne poklesol podiel tých odvetví, ktoré 
využívali prevažne domáce suroviny a materiály.

Socialistické Československo (ČSSR) sa stalo 
zakladajúcim štátom RVHP. Rada vzájomnej hospodár-
skej pomoci (RVHP) bola založená 23. 1. 1949 na mos-
kovskej porade predstaviteľov šiestich krajín – Bulhar-
ska, Československa, Poľska, Maďarska, Rumunska a 
Sovietskeho zväzu, vo februári bolo prijaté Albánsko 
(od roku 1961 sa nezúčastňovalo činnosti Rady), v roku 
1950 NDR, v roku 1962 Mongolsko, v roku 1972 Kuba, v 
1978 Vietnam. Vznik RVHP bol podmienený viacerými 
faktormi ekonomickej, ideologickej a politickej pova-
hy. Hlavným nástrojom spolupráce bol plánovitý rozvoj 
vzájomnej výmeny tovaru. Najdôležitejším problémom 
integrácie v rámci RVHP bolo, že členské štáty po celé 
povojnové obdobie sledovali tradičné industriálne 
tendencie a neboli schopné orientovať sa na intenzív-
ny ekonomický rast a zmeniť v potrebnom smere svoju 
ekonomickú štruktúru. Tým táto integrácia socialistic-
kých krajín nevytvárala predpoklady pre zachytenie 
novodobých tendencií vedecko-technického rozvoja, 
ktoré sa v rozvinutých krajinách západnej Európy, v USA 
a v Japonsku presadzovali najmä od polovice 70. rokov. 
Dôsledkom bolo postupné a rastúce zaostávanie eko-
nomík RVHP za ich západnými konkurentmi – v úrovni 
produktivity práce, kvalite produkcie, v inovačných 
trendoch. Rástla disparita v ekonomickej úrovni, zvy-
šoval sa rozdiel v úrovni HDP na obyvateľa medzi obo-
ma časťami Európy. Tieto tendencie najviac poškodili 
krajiny strednej Európy.

Zač. roku 1968 došlo k výmene vo funkcii generálneho 
tajomníka KSČ. Komunistického konzervatívca A. Novot-
ného nahradil komunistický reformátor A. Dubček. Hoci 
plánované reformy mali viesť k liberalizácii politického 
a  ekonomického systému, neprekračovali rámec štátu 
fungujúceho na marxisticko-leninskej ideológii. Zruše-
nie cenzúry a  väčšia otvorenosť komunistov pod Dub-
čekovým vedením sa stretla s pozitívnou odozvou vo ve-
rejnosti. Pre sovietske vedenie bol takýto vývoj v jednom 
z  jeho satelitov neprijateľný. V obavách, že by reformy 
v Československu mohli príliš demokratizovať krajinu 
a tým ohroziť mocenské pozície komunistov, sa ZSSR roz-
hodol vojensky zasiahnuť. Sovietska armáda spolu so 
svojimi spojeneckými armádami vo Varšavskej zmluve 
(Maďarsko, Poľsko, NDR, Bulharsko) vtrhla do Českoslo-
venska v noci z 20. na 21. augusta 1968. Okupačné vojská 
získali rýchlo kontrolu nad Prahou, Bratislavou a ďalšími 
dôležitými mestami, komunikačnými a dopravnými lin-
kami. Kľúčový mocenský obrat nastal v apríli 1969. Pod 
tlakom udalostí odstúpil z funkcie generálneho tajomní-
ka KSČ A. Dubček a nahradil ho konzervatívec G. Husák, 
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ktorého úlohou bolo zabrániť akýmkoľvek reformám 
a politickým a spoločenským pohybom. V nasledujúcich 
dvadsiatich rokoch sa Československo stalo poslušným 
a spoľahlivým satelitom Sovietskeho zväzu. 

Napriek tomu, že úsilie o  reformy známe ako Pražská 
jar bolo v auguste v roku 1968 zastavené intervenciou 
vojsk Varšavskej zmluvy, progresívne demokratické 
myšlienky  sa zapísali do mysle ľudí národov žijúcich 
v  Československu. Išlo o konfl ikt medzi „socializmom 
s ľudskou tvárou“ a autoritatívnym režimom, ktorý bol 
cudzí slovenským a českým demokratickým tradíciám. 
Československo sa koncom 60. rokov transformovalo 
na federálny štát, pozostávajúci z dvoch rovnoprávnych 
republík a český a slovenský národ si riešili svoje vnú-
torné vzťahy na vysoko kultivovanej úrovni. Totalitný 
systém riadenia štátu však limitoval naplnenie federa-
tívneho zväzku demokratickým obsahom.

Politické štruktúry „reálneho socializmu“ neboli schop-
né vyvodiť z roku 1968 trvalé závery. Rastúca kríza to-
talitných politických režimov vyústila v roku 1989 v kra-
jinách strednej a východnej Európy do ich kolapsu. 
„Nežná revolúcia“ v roku 1989 ukončila vládu komunis-
tickej strany a viedla k dramatickým politickým, eko-
nomickým a spoločenským zmenám.

Medzinárodnopolitické 
postavenie SR ako 
samostatného štátu

V druhej polovici 80. rokov dochádza k prehĺbeniu vnú-
torných rozporov v ZSSR. Nefunkčný ekonomický mo-
del nemohol vydržať 40 rokov sovietskej imperiálnej 
expanzie. Výzvy k reforme ZSSR po nástupe M. Gorba-
čova v  podobe „glasnosti“, teda otvorenosti, slobode 
vyjadrovania a „perestrojke“, teda reštrukturalizácii, 
vyvolali dezorganizáciu a  demoralizáciu celého 
systému. Nespokojnosť obyvateľstva s  komunistic-
kými vládami rástla a  pretavila sa do mohutnej vlny 
protestov, demonštrácií a nepokojov, ktoré viedli k ich 
zvrhnutiu. Sovietsky zväz, zavalený vlastnými exis-
tenčnými problémami, nemal už záujem zasahovať vo 
svojich satelitoch. Studená vojna sa končí na prelome 
80. – 90. rokov zrútením totalitných politických režimov 
vedených komunistickými stranami v  celej strednej 
a východnej Európe. Po zrútení totalitných štruktúr v 
Československu pod vplyvom študentských protestov, 
ktoré sa rýchlo rozšírili a participovali na nich všetky 

spoločenské vrstvy v  novembri 1989, sa začala realizo-
vať nová politická a ekonomická transformácia. Trans-
formácia bola zameraná na prechod od totalitného 
režimu k demokracii a od centrálnej plánovanej  eko-
nomiky na trhovú ekonomiku. 

Získaná sloboda a naštartovanie demokratických reforiem 
odkryli mnohé problémy, ktoré boli represívnymi režima-
mi dlhodobo potláčané. V  novonadobudnutej slobode 
dochádza ku kryštalizácii názorov a nastoľovaniu požia-
daviek, pričom rastúca polarizácia prináša nové napätia. 
Polarizujú sa rozdiely aj medzi jazykovo veľmi blízkymi 
národmi. Výsledkom je rozpad všetkých troch viacnárod-
ných štátov – ZSSR, Juhoslávie, Československa. Stredo-
východný pás Európy sa na národnostnej báze štiepi na 
malé štáty, z ktorých mnohé majú len pár desiatok tisíc 
km2 a menej než 5 miliónov obyvateľov. Štáty v regióne sú 
nútené hľadať nové záruky svojej bezpečnosti. Prioritou 
bolo čo najrýchlejšie získanie záruk bezpečnosti v oblas-
ti mocenského vákua, ktoré vzniklo po stiahnutí sa ZSSR 
z tohto priestoru. NATO sa potvrdilo ako jediný možný ga-
rant tzv. tvrdej bezpečnosti (6. 10. 1991 – Krakow).

Civilizovaný rozpad ČSFR, ako aj skutočnosť, že nová 
SR sa prihlásila k  nástupníctvu po česko-slovenskej 
federácii a nie po vojnovom Slovenskom štáte, urých-
lila proces medzinárodného uznania nového štátu. Od 
prvého dňa svojej existencie sa Slovensko stalo účast-
níckym štátom KBSE (OBSE), dňa 19. 1. členom OSN, od 
júna 1993 členom rady Európy a 4. 10. 1993 podpísala 
Európsku dohodu o pridružení medzi ES a ich členský-
mi krajinami (tzv. asociačná dohoda), ktorá vstúpila do 
platnosti 1. 2. 1995. Slovensko sa stalo defi nitívne sub-
jektom medzinárodného práva.

Rozpadom socialistickej sústavy skončilo obdobie 
defi novania zahraničnopolitických cieľov optikou so-
vietskych záujmov. Samostatná SR musela defi novať 
vlastné koncepcie, ktoré rešpektovali nové postavenie, 
záujmy a  možnosti na medzinárodnej politickej scé-
ne. Slovensko našlo vnútorné sily a prekonalo problé-
my s porušovaním demokratických princípov v rokoch 
1994 – 1998. Vďaka vytrvalému úsiliu začalo Slovensko 
po roku 1998 spĺňať kritériá na členstvo v EÚ. 

Na základe uvedeného pokroku Európska rada v Hel-
sinkách v  decembri 1999 konštatovala, že Slovensko 
plní kodanské politické kritériá, a  prizvala ho na ro-
kovania o  vstupe. Slovensko v  prístupovom procese 
potvrdilo naplnenie princípu catch-up a v počte uzav-
retých kapitol sa dostalo na úroveň krajín V4. V roku 
2004 sa Slovensko stáva členskou krajinou EÚ, ako aj 
členskou krajinou NATO.
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EÚ pozitívne ovplyvnila politickú diskusiu na Sloven-
sku a napomohla k vytvoreniu vnútropolitického kon-
senzu ohľadom zahraničnopolitického smerovania 
krajiny a  prispela k  vytvoreniu nástrojov politickej 
kontroly. Ukázalo sa, že formovanie režimu liberálnej 
demokracie po získaní samostatnosti bolo vo význam-
nej, dokonca rozhodujúcej miere ovplyvnené exter-
nými aktérmi, predovšetkým NATO a EÚ. Vplyv EÚ bol 
najvýraznejší najmä v predvstupovej fáze, od získania 
členstva ovplyvňuje najmä tvorbu zahraničnopolitic-
kej agendy. Rovnako vplyv NATO bol najviac viditeľný 
v  predvstupovom období, keďže zásadné podmien-
ky na získanie členstva boli kompatibilné s  režimom 
liberálnej demokracie. Slovensko prostredníctvom 
participácie v NACC (Severoatlantická rada pre spolu-
prácu), programu PFP (Partnership for Peace) a  MAP 
(Membership Action Plan) implementovalo jednotlivé 
prvky k  demokratizácii spoločnosti. Slovensko sa za-
viazalo k rešpektovaniu základných princípov obsiah-
nutých vo Washingtonskej zmluve zakladajúcej NATO, 
k  ochrane slobody, spoločného dedičstva a  hodnôt 
všetkých členov Aliancie.

Zahraničnopolitické a  bezpečnostné pôsobenie Slo-
venskej republiky v  globálnom rámci je obmedzené 
jej veľkosťou, limitovanými ľudskými zdrojmi a malým 
hospodárskym potenciálom. Členstvo SR v globálnych 
organizáciách ako OSN alebo OECD nezaručuje pre-
sadenie štátnych záujmov v  adekvátnej miere. Preto 
je možné konštatovať, že najlepším spôsobom, akým 
Slovensko môže čeliť tejto situácii, je využívanie jeho 
členstva v  NATO a  EÚ. Členstvo Slovenskej republiky 
v Európskej únii a zároveň v Severoatlantickej aliancii 
vytvára kvalitatívne novú dimenziu nášho postavenia 
nielen v  Európe, ale aj v  rámci globálneho sveta. 
Takmer súčasne nadobudlo Slovensko novú vysokú 
úroveň svojej medzinárodnej bezpečnosti, sociálno– 
ekonomickú stabilitu a  základné predpoklady vyššej 
dynamiky ekonomického rozvoja, a tým aj rast kvality 
života našich občanov.

SR spolu s  ďalšími krajinami strednej Európy vníma-
lo vstup do NATO ako poistku proti možným sused-
ským sporom, proti potenciálnemu obnoveniu hrozby 
zo strany Ruskej federácie, ako aj potenciálnym bez-
pečnostným hrozbám vyplývajúcim z  vývoja vo svete. 
Prirodzenou súčasťou tohto procesu bolo približova-
nie zahraničnopolitických záujmov so záujmami USA. 
Vzhľadom na jasne deklarovaný záujem spoločnosti po 
zmenách v roku 1989 formovať štát vyznávajúci demo-
kratické hodnoty so západnou prointegračnou zahra-
ničnopolitickou orientáciou sa USA stali prirodzeným 

spojencom demokratického Slovenska. Niektorí au-
tori tvrdia, že krajiny môžu byť blízke alebo vzdialené 
nielen v geografi ckom zmysle, ale aj iným spôsobom. 
Stupeň podobnosti alebo rozdielnosti medzi krajinami 
– „vzdialenosť“ medzi nimi v podmienkach politických, 
ekonomických, kultúrnych a v iných oblastiach – môže 
byť kľúčom k obsahu a druhom transakcií medzi nimi. 
Všeobecne povedané, čím podobnejšie politické, eko-
nomické a kultúrne črty štáty majú, tým vyššia úroveň 
obchodu, komunikácií a iných foriem interakcie medzi 
nimi vznikne. SR spolu s USA pôsobí v mnohých proble-
matických regiónoch sveta, ako vo vojenských, tak v ci-
vilných operáciách. Spojenecké väzby posilňuje spolu-
práca v boji proti terorizmu. Pozitívne sa rozvíja oblasť 
ekonomickej spolupráce, investícií, transferu technoló-
gií. SR je dnes blízkym partnerom USA aj v oblastiach 
vzdelávania, vedy, kultúry a športu.

Súčasné postavenie SR 
na európskej úrovni 

Ideály novembra 1989 už vyše dvadsaťpäť rokov de-
terminujú na slovenskej politickej scéne dôraz na do-
držiavanie demokratických princípov, na rozširovanie 
priestoru slobody a demokracie, rešpektovanie a dodr-
žiavanie ľudských práv, vlády zákona a dôslednejšie od-
mietanie nacionalizmu, extrémizmu a rasizmu. Členstvo 
SR v  NATO a  v  EÚ nám vytvorilo historicky výnimočný 
priestor pre formulovanie vlastných záujmov a stanovísk 
k medzinárodnému vývoju a je len na nás, akú pridanú 
hodnotu budeme v týchto stanoviskách generovať. 

V našom záujme je vyvážené a stabilné pôsobenia SR 
vo svete. Aktívne podporujeme partnerstvo európ-
skych krajín s USA, ktoré  v troch kľúčových obdobiach 
(prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, studená voj-
na) prinieslo pozitívne výsledky pre budúcnosť zjedno-
tenej Európy, ktorej je SR súčasťou.

Zahraničná politika Slovenskej republiky sa zásadným 
spôsobom zaslúžila o  významné zlepšenie medziná-
rodnopolitického postavenia SR ako dôveryhodného 
demokratického štátu s nespochybniteľnou západnou 
prointegračnou zahraničnopolitickou orientáciou.

Ako členský štát EÚ a NATO chceme aktívne spolupôso-
biť na formovanie sveta, v ktorom sa aj malé štáty môžu 
cítiť bezpečne, v ktorom sa môžu odvolávať na normy 
medzinárodného práva a  ich dodržiavanie, ktoré im 
zabezpečí stabilitu, územnú suverenitu a  prosperitu. 
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Členstvo v EÚ pre nás znamená účasť v klube, v ktorom 
sa podarilo odstrániť vo vzťahoch medzi jednotlivými 
štátmi hrozbu a použitie násilia. Ide o naše  spoločen-
stvo, v ktorom existujú skutočné záruky, že vzájomné 
spory nebudú riešené násilím. 

Zhoršujúca sa medzinárodná situácia v predvečer 
druhej svetovej vojny viedla k rozbitiu Československa. 
Dňa 14. 3. 1939 bola vyhlásená samostatnosť Sloven-
ského štátu. Slovenský štát bol ideovým, diplomatic-
kým a politickým vazalom Nemeckej ríše. Slovenským 
národným povstaním v roku 1944 slovenský národ, ako 
účastník antifašistického odporu, prejavil túžbu po slo-
bode, po obnovení Československej republiky a po za-
pojení sa do skupiny demokratických krajín.

Výsledky druhej svetovej vojny posilnili ZSSR, ktorý roz-
šíril výrazne svoju záujmovú sféru. Zásadný zlom nastal 
vo februári 1948, keď sa Československo stalo súčasťou 
sovietskej sféry vplyvu. Prijala sa zahraničná orientá-
cia na Sovietsky zväz, totálnu moc získala komunistická 
strana.

Úsilie reformných komunistov v  druhej pol. 60. rokov 
vtlačiť socializmu ľudskejšiu tvár bolo zastavené zo strany 
ZSSR. Sovietska armáda spolu s armádami štyroch ďalších 
krajín Varšavskej zmluvy vtrhla do Československa v noci 
z 20. na 21. augusta 1968. V nasledujúcich dvadsiatich ro-
koch sa Československo stalo poslušným a spoľahlivým 
satelitom Sovietskeho zväzu. 

Studená vojna sa končí na prelome 80. – 90. rokov zrú-
tením totalitných politických režimov vedených komu-

nistickými stranami v celej strednej a východnej  Euró-
pe. Po tzv. nežnej revolúcii v  novembri 1989 sa začala  
realizovať nová politická a ekonomická transformácia. 
Formovanie režimu liberálnej demokracie po získaní 
samostatnosti bolo vo významnej miere ovplyvnené 
externými aktérmi, predovšetkým NATO a EÚ.

EÚ pozitívne ovplyvnila politickú diskusiu na Slovensku 
a  napomohla k  vytvoreniu vnútropolitického konsen-
zu ohľadom zahraničnopolitického smerovania krajiny 
a prispela k vytvoreniu nástrojov politickej kontroly. 

Slovensko sa zaviazalo k  rešpektovaniu základných 
princípov obsiahnutých vo Washingtonskej zmluve za-
kladajúcej NATO, k ochrane slobody, spoločného dedič-
stva a hodnôt všetkých členov Aliancie.

Členstvom v EÚ a v NATO Slovensko  získalo novú vysokú 
úroveň svojej medzinárodnej bezpečnosti, sociálno– 
ekonomickú stabilitu a  základné predpoklady vyššej 
dynamiky ekonomického rozvoja, a tým aj rastu kvality 
života občanov.

Slovenská republika môže  aktívne spolupôsobiť na 
formovanie sveta, v ktorom sa aj malé štáty môžu cí-
tiť bezpečne, v  ktorom sa môžu odvolávať na normy 
medzinárodného práva a  ich dodržiavanie, ktoré im 
zabezpečí stabilitu, územnú suverenitu. Slovensko pre-
žíva najúspešnejšiu časť svojej doterajšej histórie a má 
všetky predpoklady, aby sa stalo rešpektovaným akté-
rom celoeurópskych integračných procesov. Je v našom 
záujme  ďalej rozširovať  priestor mieru, stability a pro-
sperity aj na perifériu Európy.
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Zhrnutie kapitoly
V prvých storočiach nášho letopočtu sa vyspelá Rímska ríša usilovala ovplyvňovať politický a 
hospodársky vývoj národov žijúcich severne od Dunaja vojenskými akciami, vytváraním vazal-
ských štátov, vyvolávaním sporov medzi barbarskými kmeňmi.

Pod tlakom Hunov dochádza k odchodu Kvádov z územia Slovenska.

V 6. storočí slovanské kmene obsadzujú rozsiahle územia od Baltského až k Jadranskému moru. 
Na území dnešnej Slovenskej republiky sa ich potomkovia stali politicky, jazykovo a kultúrne 
dominujúcimi. 

Veľkomoravská ríša znamenala rastúci slovanský vplyv v strednej Európe.

Po príchode Maďarov do strednej Európy sa územie Slovenska stáva súčasťou uhorského stre-
dovekého štátu, avšak bez akejkoľvek svojbytnosti, bez administratívneho vymedzenia. 

V dôsledku invázie Osmanskej ríše do Uhorska sa strategická, politická a ekonomická dôleži-
tosť Slovenska podstatne zvýšila. Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorského kráľovstva na 
viac ako 300 rokov.

V roku 1867 vzniká dualistický štát Rakúsko-Uhorsko. Ekonomický a kultúrny vývoj na Sloven-
sku bol v druhej pol. 19. storočia spomalený. Maďarské vládnuce kruhy popierali kolektívne 
národnostné práva Slovákov a odmietali administratívne vymedzenie samosprávnych oblastí 
občanov patriacich k národnostnej menšine.

30. októbra 1918 Slováci využili právo na sebaurčenie a Martinskou deklaráciou sa stali súčas-
ťou novej Československej republiky. 

Zhoršujúca sa medzinárodná situácia v predvečer druhej svetovej vojny viedla k rozbitiu Čes-
koslovenska. Dňa 14. 3. 1939 bola vyhlásená samostatnosť Slovenského štátu. Slovenský štát 
bol ideovým, diplomatickým a politickým vazalom Nemeckej ríše. Slovenským národným po-
vstaním v roku 1944 slovenský národ, ako účastník antifašistického odporu, prejavil túžbu po 
slobode, po obnovení Československej republiky a po zapojení sa do skupiny demokratických 
krajín.

Výsledky druhej svetovej vojny posilnili ZSSR, ktorý rozšíril výrazne svoju záujmovú sféru. Zá-
sadný zlom nastal vo februári 1948, keď sa Československo stalo súčasťou sovietskej sféry vply-
vu. Prijala sa zahraničná orientácia na Sovietsky zväz, totálnu moc získala komunistická strana.

Úsilie reformných komunistov v druhej pol. 60. rokov vtlačiť socializmu ľudskejšiu tvár bolo za-
stavené zo strany ZSSR. Sovietska armáda spolu s armádami štyroch ďalších krajín Varšavskej 
zmluvy vtrhla do Československa v noci z 20. na 21. augusta 1968. V nasledujúcich dvadsiatich 
rokoch sa Československo stalo poslušným a spoľahlivým satelitom Sovietskeho zväzu. 
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Studená vojna končí na prelome 80. – 90. rokov zrútením totalitných politických režimov ve-
dených komunistickými stranami v celej strednej a východnej Európe. Po tzv. nežnej revolúcii 
v novembri 1989 sa začala realizovať nová politická a ekonomická transformácia. Formovanie 
režimu liberálnej demokracie po získaní samostatnosti bolo vo významnej miere ovplyvnené 
externými aktérmi, predovšetkým NATO a EÚ.

EÚ pozitívne ovplyvnila politickú diskusiu na Slovensku a napomohla k vytvoreniu vnútropoli-
tického konsenzu ohľadom zahraničnopolitického smerovania krajiny a prispela k vytvoreniu 
nástrojov politickej kontroly. 

Slovensko sa zaviazalo k rešpektovaniu základných princípov obsiahnutých vo Washingtonskej 
zmluve zakladajúcej NATO, k ochrane slobody, spoločného dedičstva a hodnôt všetkých členov 
Aliancie.

Členstvom v EÚ a v NATO Slovensko získalo novú vysokú úroveň svojej medzinárodnej bezpeč-
nosti, sociálno-ekonomickú stabilitu a základné predpoklady vyššej dynamiky ekonomického 
rozvoja, a tým aj rastu kvality života občanov.

Slovenská republika môže aktívne spolupôsobiť na formovanie sveta, v ktorom sa aj malé štáty 
môžu cítiť bezpečne, v ktorom sa môžu odvolávať na normy medzinárodného práva a ich do-
držiavanie, ktoré im zabezpečí stabilitu, územnú suverenitu Slovensko prežíva najúspešnejšiu 
časť svojej doterajšej histórie a má všetky predpoklady, aby sa stalo rešpektovaným aktérom 
celoeurópskych integračných procesov. Je v našom záujme ďalej rozširovať priestor mieru, sta-
bility a prosperity aj na perifériu Európy.
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Kľúčové pojmy
Nacionalizmus – označenie  nekritického povyšovania záujmov vlastného 
národa nad ostatné.

Separatizmus – sa chápe ako hnutie pôsobiace s cieľom separácie časti územia 
a jeho obyvateľstva od určitého štátu, a to buď s úmyslom vzniku nového 
štátu, alebo pripojenia k susednému štátu. Jeho umiernené formy  môžu viesť 
k požiadavke federalizácie krajiny, resp. k udeleniu autonómneho štatútu pre 
územia etnicky alebo konfesionálne odlišné.

Iredentizmus – snaha o oddelenie určitého územia od existujúceho štátu s cieľom pripojiť ho k štátu 
inému (najčastejšie susednému).

Koherentný – súvislý, spojitý.
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Aký význam malo pre predkov 
dnešných Slovákov obdobie 
existencie Veľkomoravskej ríše?

Uveď príčiny rozdielneho vývoja 
štátnosti na území Slovenska 
a dnešnej Českej republiky v prvej 
polovici druhého tisícročia.

Aké dôsledky  mala invázia Turkov 
do strednej Európy pre územie 
dnešného Slovenska?

Aký charakter mal hospodársky 
vývoj územia Slovenska v Uhorsku?

Čo bolo úlohou rímskych vojenských 
táborov na území dnešného 
Slovenska?

Prečo sa Rimanom nepodarilo 
vytvoriť provinciu Markománia na 
území dnešného Slovenska?

Aké  skupiny obyvateľstva  
prichádzali do strednej Európy 
v období 4. – 6. storočia?

Čo vieš o príchode Slovanov 
na naše územie?

5

7

8

Otázky a úlohy: ?
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9

2010

11

12

Charakterizuj obdobie socialistickej 
industrializácie na území 
Slovenska.

Aké boli dôsledky členstva ČSSR 
v RVHP pre vývoj hospodárstva?

Prečo sovietske komunistické 
vedenie považovalo reformy 
československých komunistov 
známe ako Pražská jar za ohrozenie 
sovietskych záujmov?

Aké politické a spoločenské 
dôsledky malo pre ďalší vývoj v ČSSR 
obsadenie sovietskou armádou?

 Vysvetli príčiny rozpadu 
socialistickej sústavy na konci 
80. rokov. Aké boli dôsledky pre 
vývoj v Československu?

Uveď dôvody, ktoré viedli po roku 
1989 k rozhodnutiu o smerovaní 
Slovenska do EÚ a NATO.

Ako ovplyvnila snaha Slovenska 
o členstvo v EÚ a v NATO politický 
a ekonomický vývoj v rokoch 
1993 – 2004? 

Prečo sú USA  prirodzeným 
spojencom demokratického 
Slovenska? Uveď konkrétne príklady 
slovensko-americkej spolupráce.

Ako sa odrazilo členstvo SR v EÚ 
a v NATO na našom postavení 
vo svete?

Aké principiálne ciele má Slovensko 
v EÚ a v NATO?

Aké boli dôsledky rakúsko-
uhorského vyrovnania pre Slovákov?

Vysvetli prístupy maďarských 
vládnucich vrstiev k nemaďarským 
národom v Uhorsku.

Aký bol osud slovenských iniciatív 
zameraných na rešpektovanie práv 
Slovákov a územnú samosprávu? 

Vďaka ktorým medzinárodným 
predpokladom sa otvoril priestor 
pre národný rozvoj Slovákov?

Aký význam má pre Slovensko 
Trianonská mierová zmluva?

Aké faktory brzdili rozvoj 
Československa v medzivojnovom 
období?

Vysvetli medzinárodnú situáciu 
v predvečer druhej svetovej vojny. 
Ktoré udalosti mali kľúčový vplyv na  
rozpad Československa?

Aké bolo medzinárodné postavenie  
Slovenského štátu v rokoch 1939 
– 1945? Kto boli spojenci a kto 
nepriatelia?

Charakterizuj politický 
a spoločenský život počas existencie 
Slovenského štátu!

Aké boli vonkajšie a vnútorné 
príčiny nástupu komunistickej moci 
v Československu v druhej 
pol. 40. rokov?
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Aktivity:

• Zorganizujte exkurziu po pamiatkach z obdobia Rímskej ríše. Načrtnite plán cesty. Ktoré 
lokality  odporúčate navštíviť? Zhodnoťte význam pôsobenia Rímskej ríše v strednej 
Európe a osobitne na území dnešného Slovenska.

• Zorganizujte návštevu múzea SNP v Banskej Bystrici a zoznámte sa bližšie s pomermi, 
ktoré panovali na Slovensku v období druhej svetovej vojny. Zhodnoťte v diskusii význam 
SNP pre povojnový vývoj.

• Porozprávaj sa so svojimi starými rodičmi o živote v socialistickom Československu. 
• Zorganizujte diskusiu s pamätníkmi invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 

21. augusta 1968.
• Vypracujte mapu sovietskych vojenských základní na území SR v období 1968 – 1991.
• Navštívte pamätník odchodu sovietskych vojakov z Československa v meste Sliač.
• Napíš úvahu na tému „Čím by mohlo Slovensko prispieť k mieru, spolupráci a bezpečnosti 

v Európe a vo svete?“
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