
Vývoj politickej 
mapy Európy 
od skončenia 
studenej vojny

Ak sa pozriete na 
politickú mapu 
Európy, pripomenie 
vám pestrú mozaiku. 
Európa ako svetadiel je 
svojou rozlohou druhý 
najmenší v rebríčku 
svetadielov zoradených 
podľa veľkosti, ale na 
rozlohe približne 10,5 
mil. km2 sa rozkladá 
viac ako 40 rôzne 
veľkých štátov, štátikov 
a niekoľko závislých 
území. Počet štátov sa 
v minulosti viackrát 
menil a predpokladáme, 
že sa tento trend 
zachová aj v budúcnosti. 
Kým na začiatku 
20. storočia bol počet 
nezávislých štátov 18, 
ku koncu studenej vojny 
(v roku 1989) to už bolo 
33 štátov. 
Prelom tisícročí bol 
v znamení vzniku 
nových samostatných 
štátov, čím sa ich počet  
zvýšil na 43. Viete, ktorý 
z európskych štátov 
uznaný medzinárodným 
spoločenstvom je 
najmladší?
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Priestorovo-politická štruktúra Európy po roku 1945 bola 
relatívne stabilná. Opätovné naštartovanie dynamiky 
priestorovo-politickej štruktúry Európy je spojené s kon-
com studenej vojny a následne aj bipolárneho svetového 
systému na prelome 80. a  90. rokov minulého storočia. 
Postupne sa do popredia pozornosti na oboch stranách 
železnej opony dostali prirodzené faktory, akými boli his-
torická pamäť, populačné a ekonomické trendy, čo prispe-
lo k vzniku nových štátov na politickej mape Európy, ale 
aj k oživeniu separatistických a nacionalistických hnutí. Tie 
sa presadzovali a presadzujú nielen v postkomunistických 
krajinách, ale aj v západnej Európe a to bez ohľadu na sna-
hu o zavedenie významných decentralizačných reforiem. 

Doplňujúci text: Studená vojna je charakterizovaná 
ako ideologický konfl ikt, ktorý sa vyhrotil po skon-
čení druhej svetovej vojny. V  rokoch 1945 až 1947 sa 
sformovali dva antagonistické bloky, pre ktoré sa vžili 
pomenovania Západ (v ktorom hrali úlohu hegemóna 

Spojené štáty americké) a Východ (ktorému domino-
val Sovietsky zväz). Presadzované hodnoty v  týchto 
zoskupeniach boli výrazne protichodné a  nezmieri-
teľné. Obdobie rokov 1947 až 1990 je charakterizova-
né ako bipolárny svetový systém. Hranica oddeľujú-
ca oba bloky v  Európe známa ako „železná opona“ 
ju rozdeľovala na dva regióny – štáty socialistického 
bloku a štáty kapitalistického bloku. 

Zmeny v globálnom mocenskom usporiadaní, v  rámci 
ktorých dominoval úpadok komunistického bloku, sa 
prejavili v rozpade dvoch integračných  zoskupení, kto-
ré združovali Sovietsky zväz a jeho satelity. 28. júla 1991 
v súvislosti s presadením trhovej ekonomiky v dovte-
dajších členských štátoch ukončila svoju činnosť Rada 
vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP). 30. júna 1991 
bola rozpustená aj Varšavská zmluva.

Koniec studenej vojny bol spojený so zjednotením 
oboch nemeckých štátov a  Západného Berlína, ktorý 
bol zavŕšený 3. 10. 1990. Obnovenie jednotného ne-
meckého štátu vzhľadom na jeho ekonomický a poli-
tický potenciál znamenal zásadný geopolitický prelom 
v priestorovo-politickom usporiadaní nielen stredový-
chodnej Európy, ale aj Európy ako celku.

Doplňujúci text: Teritórium Nemecka bolo po skonče-
ní druhej svetovej vojny zredukované o jeho východné 
časti, ktoré boli pripojené k Poľsku, resp. k Sovietske-
mu zväzu. Zvyšok jeho územia bol rozdelený do šty-
roch okupačných zón – americkej, britskej, francúzskej 
a sovietskej. Výsledkom studenej vojny bol vznik dvoch 
nemeckých štátov – Spolkovej republiky Nemecko 
(pozostávajúcej z okupačných zón západných krajín) 
a Nemeckej demokratickej republiky (NDR, vytvorenej 
na teritóriu sovietskej okupačnej zóny). Popri tom ako 
zvláštna jednotka existoval aj Západný Berlín (enkláva 
obkolesená územím NDR, ktorá združovala tri západ-
né okupačné zóny). Koniec studenej vojny bol spätý 
3. októbra 1990 so zjednotením Nemecka, ktoré vystu-
puje pod názvom Spolková republika Nemecko. 

Následkom pádu komunistických režimov sa začala nová 
etapa utvárania národných štátov v  Európe. Štyridsať 
rokov zakonzervovaná priestorovo-politická štruktúra 
bývalého komunistického bloku sa začala prudko meniť, 
pričom došlo k rozpadu troch štátov: Sovietskeho zvä-
zu, Juhoslávie a Československa. Rozpad Sovietskeho 
zväzu v  roku 1991 znamenal na európskom kontinente 
obnovenie štátnosti šiestich krajín (Bielorusko, Estón-
sko, Moldavsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina). Ďalšie „mi-
moeurópske“ samostatné štáty vznikli v  Zakaukazsku 

RVHP vznikla v roku 1949. 
K jej zakladajúcim členom 
patrilo Albánsko, Bulharsko, 
Československo, Maďarsko, 
Poľsko, Rumunsko a ZSSR. 
Neskôr pristúpili aj ďalšie 
štáty socialistického bloku, 
vrátane mimoeurópskych  
– NDR, Mongolsko, Kuba 
a Vietnam. Albánsko v roku 
1987  ako jediný členský 
štát z tohto zoskupenia 
vystúpilo.
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(Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko) a v strednej Ázii 
(Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Tadžikistan a Turk-
ménsko). Tieto štáty sa stali členskými štátmi Organi-
zácie pre spoluprácu a  bezpečnosť v  Európe (OBSE). 
Proces dezintegrácie Sovietskeho zväzu mal prioritne 
mierový charakter, ale priniesol viaceré problémy, pre-
trvávajúce dodnes (Podnestersko, Abcházsko, Južné 
Osetsko, Náhorný Karabach), ktoré súvisia s nevyrieše-
nými národnostnými a hraničnými animozitami, ktoré 
majú dlhodobé historické súvislosti.

Doplňujúci text: Sovietsky zväz (ZSSR) vznikol v roku 
1922 ako federácia zväzových republík. Pred jeho roz-
padom v roku 1991 sa skladal z 15 subjektov. Vplyvom 
utlmenia komunistickej ideológie, ktorá bola nahra-
dená nacionalizmom, vzniklo na politickej mape 
sveta 15 nových štátov. Vzhľadom na úzke ekonomic-
ké zväzky medzi týmito krajinami vzniklo na základe 
dohody v  decembri 1991 Spoločenstvo nezávislých 
štátov (SNŠ). Toto zoskupenie pozostávalo po roku 
1993 z  12 členských subjektov – bývalých republík 
Sovietskeho zväzu (okrem troch pobaltských štátov 
– Litvy, Lotyšska a Estónska). V roku 2009 z organizá-
cie vystúpilo Gruzínsko a od roku 2005 Turkménsko 
vystupuje v pozícii asociovaného štátu.

Proces rozpadu etnických federácií v stredovýchodnej Eu-
rópe pokračoval mierovou dezintegráciou Československa 
(pod názvom Česká a Slovenská Federatívna Republika), 
keď 1. 1. 1993 na jeho mieste vznikli dva medzinárodne 
uznané štáty – Česká republika a Slovenská republika, a to 
na základe ústavných dokumentov, ktoré boli ratifi kované 
kolektívnymi štátnymi ústavnými inštitúciami.

Rozpad Juhoslávie predstavoval pomerne zložitý pro-
ces, spojený s  ozbrojeným násilím, ktoré nadobudlo 
najväčšie rozmery z hľadiska počtu ľudských obetí a vy-
číslených materiálnych škôd od skončenia druhej sve-
tovej vojny. Na základe referenda vyhlásili v roku 1991 
samostatnosť Slovinsko, Chorvátsko a  Macedónsko 
a v  roku 1992 aj Bosna a Hercegovina. Zvyšok bývalej 
Juhoslávie – Srbsko a Čierna Hora vystupovali v rokoch 
1992 pod názvom Zväzová republika Juhoslávia a  po 
roku 2003 ako Srbsko a Čierna Hora vo forme konfede-
rácie. Roku 2006 vyhlásila po referende samostatnosť 
Čierna Hora. Proces rozpadu bol dovŕšený v roku 2008 
jednostranným vyhlásením samostatnosti Kosova.  

Boje v  Chorvátsku prebiehali až do roku 1998, keď 
bola krajina obnovená v pôvodnom vymedzení. Po vy-
hlásení nezávislosti Bosny a  Hercegoviny v  roku 1992 
začala na jej území občianska vojna medzi Srbmi, 

Chorvátmi a moslimami, ktorá bola ukončená mierovými 
rokovaniami v  roku 1995. Násilie sprevádzalo aj snahu 
albánskej menšiny o nezávislosť Kosova, ktoré ukončila 
medzinárodná intervencia v roku 1999. K stretom medzi 
albánskou menšinou a vládnymi silami, ktoré boli ukon-
čené v  roku 2001, došlo aj v  Macedónsku. Následkom 
týchto udalostí na západnom Balkáne boli rozsiahle et-
nické čistky spojené s početnými migráciami. 

Doplňujúci text: Rozpad Juhoslávie mal viaceré prí-
činy. Socialistická federatívna republika Juhoslávia 
fungovala v  rokoch 1945 až 1991 ako federatívny 
štát, pozostávajúci zo šiestich členských subjektov 
– socialistických republík. Popri najviac prezento-
vaných konfesionálnych, resp. etnických rozdieloch 
pri jej rozpade zohrávali významnú úlohu aj ďalšie 

Kosovo ako republika má 
vlastné štruktúry výkonnej 
aj zákonodarnej moci. 
Zároveň je  medzinárodným 
protektorátom pod 
patronátom OSN. 
Samostatnosť Kosova 
uznalo viac ako 100 
štátov sveta.  Doposiaľ 
ho z európskych štátov 
neuznalo Rusko, Slovensko, 
Španielsko, Srbsko, Grécko, 
Moldavsko, Rumunsko, 
Bosna a Hercegovina. 
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faktory. Z  nich treba zdôrazniť výrazné vnútorné 
ekonomické disparity medzi jednotlivými časťami 
štátu. Iniciatíva, ktorá viedla k dezintegrácii kraji-
ny, má korene v Slovinsku a Chorvátsku, ktoré eko-
nomicky najvýraznejšie prispievali do federálneho 
rozpočtu. Tieto republiky považovali prerozdeľova-
nie fi nancií za nespravodlivé a pre nich výrazne ne-
výhodné, čo viedlo k politickému tlaku, vedúcemu 
k rozpadu Juhoslávie.

Výsledkom tohto vývoja je, že politickú mapu Európy 
tvoria takmer výlučne národné štáty, teda Európa je 
svetadielom národných štátov. V  týchto štátoch všet-
ci obyvatelia, resp. aspoň väčšina z nich, tvoria jeden 
národ a  zároveň väčšina príslušníkov tohto národa 
obýva tento štát. V  Európe v  súčasnosti existuje aj 
niekoľko mnohonárodných štátov, medzi ktoré patrí 

Na hornom obrázku sú subjekty 
Juhoslávie ako federatívnej 
republiky v roku 1991 a na dolnom 
obrázku samostatné štáty, ktoré 
vznikli po rozpade štátu – stav 
v roku 2008.

Najzložitejšiu štruktúru spomedzi 
bývalých republík Juhoslávie má 
federatívna Bosna a Hercegovina. 
Tvoria ju tri územné jednotky – 
Federácia Bosny a Hercegoviny 
(hlavné mesto Sarajevo), Republika 
Srbská (hl. mesto Istočno Sarajevo) 
a dištrikt Brčko.

Výkonná aj zákonodarná moc je 
rozdelená medzi centrum a jednotlivé 
územné jednotky. Krajina je zároveň 
od októbra 1996 pod medzinárodným 
protektorátom OSN. 

Zdroj: http://www.icty.org/bcs/o-mksj/sta-je-bivsa-jugoslavija

Belgicko, Spojené kráľovstvo, Španielsko alebo Švaj-
čiarsko. V týchto štátoch bolo dlhodobo presadzované 
úsilie o vytvorenie vedomia príslušnosti ich obyvateľov 
(napriek etnickým rozdielom) k štátu, v ktorom žijú. 

V súčasnosti sa priestorovo-politická štruktúra Európy 
v  jej fyzickogeografi ckých suchozemských hraniciach  
(približne v línii pohoria Ural, rieky Ural a Kumsko-ma-
nyčskej zníženiny) skladá zo  43 samostatných štátov, 
ktorých celé územie sa rozkladá na európskom konti-
nente. Okrem toho zasahujú do Európy svojím teritó-
riom aj Rusko, Kazachstan a Turecko. Popri tom sa na 
európskom kontinente rozprestiera 6 závislých území. 

Pred štvrťstoročím bolo možné považovať politickú 
mapu Európy za stabilizovanú, resp. za dotvorenú. Dy-
namický vývoj, ktorý kulminoval v 90. rokoch minulé-
ho storočia, však ukázal, že tento názor nezodpovedá 

Mapa č. 1: Rozdelenie Juhoslávie.
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skutočnosti a  pravdepodobne aj v  budúcnosti bude 
pokračovať trend zmien priestorovo-politickej štruktú-
ry Európy. Proces vzniku nových štátov nie je v Európe 
ukončený. Môže prebiehať súbežne s  európskymi in-
tegračnými procesmi, keďže tieto tendencie sa vzájom-
ne nevylučujú.

Zásadné zmeny priestorovo-politickej štruktúry Euró-
py výrazne prispeli k  vývoju najvýznamnejšej integrá-
cie európskych štátov – Európskej únie (EÚ). Efektivita 
fungovania tohto zoskupenia sa prejavila po skončení 
studenej vojny v podobe prehlbovania spolupráce člen-
ských štátov, ale aj jej rozširovaním o  nových členov. 
Symptomatický bol v roku 1995 vstup troch neutrálnych 
štátov – Fínska, Rakúska a Švédska. Popri tom po páde 
železnej opony na prelome 80. a 90. rokov minulého sto-
ročia prebiehala diskusia o možnostiach prijatia krajín 
stredovýchodnej Európy do EÚ. Tento proces vyvrcholil 
v  roku 2004 do jej najrozsiahlejšieho rozšírenia. Vtedy 
do nej vstúpilo osem postkomunistických štátov (Česko, 
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko 
a Slovinsko), ako aj dva stredomorské ostrovné štáty – 
Cyprus a Malta. V roku 2007 sa členskými štátmi EÚ stali 
Bulharsko a Rumunsko a v roku 2013 aj Chorvátsko. 

V  tejto súvislosti sa treba zmieniť sa o  možnostiach 
ďalšieho rozširovania EÚ. V  súčasnosti sa o  členstvo 
v EÚ uchádzajú štyri štáty, ktoré majú štatút kandidát-
skych krajín. Sú to Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská 
republika Macedónsko (FYROM), Srbsko a Turecko. Naj-
zložitejšie diskusie sa týkajú členstva Turecka v EÚ. Za 
kandidátsku krajinu bol po žiadosti o vstup považovaný 
aj Island, ktorý však svoju prihlášku do EÚ v roku 2013 
zrušil. Medzi potenciálne kandidátske krajiny patria 
Albánsko a Bosna a Hercegovina. Otázka defi nitívnych 
hraníc rozširovania európskej integrácie, ktorá je vý-
znamná pre vývoj integračných procesov, je stále otvo-
rená. 

Dnes predstavuje EÚ entitu, v ktorej sa v  porovnaní 
s  inými regionálnymi inštitúciami vo svete dosiahol 
najhlbší stupeň integrácie. Celý proces, ktorý prebie-
hal viac ako šesť desaťročí, nebol jednoduchý a dodnes 
naráža na problémy. Napriek relatívne rýchlemu proce-
su rozširovania EÚ po roku 1990 je jej konsolidácia ná-
ročným procesom, pričom v priebehu vývoja dochádza 
k ďalším komplikáciám.

S tým súvisí kritika súčasného stavu EÚ, ktorá sa opie-
ra o rôzne dimenzie (ďalší vývoj integračných procesov, 
vysoký stupeň byrokracie, fungovanie inštitúcií a orgánov 
integrácie a i.). Kritici zároveň poukazujú na to, že v súčas-
nosti ciele európskej integrácie stratili na jednoznačnosti. 
Hlavným problémom sa ukazuje ďalší vývoj EÚ v oblasti 
politickej integrácie. Poukázali na to diskusie týkajúce sa 
prijatia Ústavy EÚ. Viaceré štáty presadzujú model Európy 
integrovanej prioritne v ekonomickej sfére na rozdiel od 
sféry politickej. Doterajší vývoj ukázal, že politické a eko-
nomické aspekty sa vzájomne podmieňujú.

Slabiny európskej integrácie sa v  poslednom období 
odhalili v  súvislosti s  krízovými javmi (grécka fi nanč-
ná kríza, expanzia imigrantov). Popri tom po referen-
de v Spojenom kráľovstve v roku 2016 bol naštartovaný 
proces vystúpenia tejto krajiny z EÚ (tzv. brexit), ktorý je 
precedensom v doterajšom vývoji EÚ. 

Doplňujúci text: Brexit je vžitý termín, označujúci 
vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska z Európskej únie. Ide o relatívne 
dlhodobý proces, ktorý nadväzuje na referendum, 
konané 23. júna 2016, v ktorom sa väčšina hlasujú-
cich občanov tohto štátu vyslovila proti zachovaniu 
členstva krajiny v Európskej únii. Brexit má značný 
vplyv nielen na fungovanie európskej integrácie, 
ale aj na vnútornú politiku Veľkej Británie (napr. sil-
nejúce separatistické tendencie v Škótsku). 
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Zhrnutie kapitoly
Vývoj priestorovo-politickej štruktúry Európy po skončení studenej vojny, teda od prelomu 80. 
a 90. rokov minulého storočia, je dynamický. Jeho prejavom je vznik nových štátov na politickej 
mape Európy, ale aj oživenie separatistických a nacionalistických hnutí. V roku 1991 sa v dô-
sledku úpadku komunistického bloku rozpadli integračné zoskupenia  RVHP a Varšavská zmlu-
va. Pád komunistického režimu znamenal novú etapu utvárania národných štátov v Európe. 
Za najvýznamnejšie medzníky možno považovať zjednotenie Nemecka v roku 1990 a dezinteg-
ráciu Sovietskeho zväzu, Juhoslávie a Československa. V Európe s prívlastkom „svetadiel národ-
ných štátov“ existuje v súčasnosti 43 samostatných štátov a 6 závislých území. Proces vzniku 
nových štátov však nie je ukončený. Zmeny priestorovo-politickej štruktúry Európy prispeli aj 
k zmenám v najvýznamnejšej integrácii európskych štátov – EÚ, ktoré viedli k prehlbovaniu 
spolupráce a rozširovaniu o nových členov. Prejavili sa však aj slabiny vo fungovaní tejto integ-
rácie (zvlášť vypuklo pri riešení krízových javov). Spojené kráľovstvo sa na základe výsledkov 
referenda v roku 2016 rozhodlo z EÚ vystúpiť (brexit). 

Kľúčové pojmy:
Politická mapa Európy – kartografi cká interpretácia rozdelenia Európy medzi jednotlivé 
samostatné štáty a závislé územia.

Studená vojna – charakterizovaná ako ideologický konfl ikt dvoch antagonistických blokov 
Západu (na čele s USA) a Východu (na čele so Sovietskym zväzom) v rokoch 1947 až 1991.

Zjednotenie Nemecka a Západného Berlína – prebehlo v októbri 1990, keď sa do jedného 
štátneho celku spojili Spolková republika Nemecko (SRN), Nemecká demokratická republika 
(NDR) a Západný Berlín (samostatná politická jednotka – enkláva, obklopená územím NDR).

Dezintegrácia štátov – je chápaná ako proces zániku pôvodných štátov a vo vzniku nových samostatných štátov 
(príkladom je rozdelenie Česko-Slovenska na dva štáty - Českú republiku a Slovenskú republiku 1. januára 1993) 
závislé územia sú teritóriá, ktoré nedisponujú vlastnou suverenitou na svojom území a zároveň ani vlastnou 
medzinárodnou subjektivitou (jedným z ich znakov je, že nie sú členmi Organizácie spojených národov).

Integračné zoskupenia – spojenie štátov do spoločných organizácií, ktoré vznikajú na základe medzinárodnej 
dohody a disponujú stálymi spoločnými inštitúciami a orgánmi s kompetenciami defi novanými v ich štatúte.

Európska únia – inštitúcia regionálnej integrácie, ktorá vznikla v roku 1993 tzv. Maastrichtskou zmluvou 
a v súčasnosti združuje 28 európskych štátov.

Brexit – možno v súčasnosti charakterizovať ako proces vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska z Európskej únie, ktorý sa začal po referende 23. júna 2016 (väčšina hlasujúcich sa vyslovila 
za vystúpenie krajiny z EÚ).
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Otázky a úlohy:

1 3

2

4

Na mape Európy vyhľadajte mestá v stĺpci 
vľavo. Všetky súvisia s integračnými 
zoskupeniami ekonomickej či vojensko-
politickej povahy. 

Utvorte dvojice priradením mesta k sídlu 
inštitúcie:
a) Luxemburg 1. Európsky parlament
b) Mons 2. Európsky súdny dvor
c) Darmstadt 3. Európska centrálna banka
d) Štrasburg 4. centrum európskeho 
     kozmického výskumu
e) Frankfurt n. M. 5. hlavné sídlo NATO pre Európu

V Európe v súčasnosti existuje 
6 závislých území, ktoré sa však 
navzájom odlišujú, a preto patria 
do 4 rôznych typov:

a) pridružené štáty
b) kolónie
c) zámorské územia
d) zvláštne teritóriá

Zistite, v ktorých znakoch sa tieto typy 
závislých území líšia. 

Ktoré z nasledujúcich území nepatria medzi 
závislé územia v Európe?
Athos, Cyprus, Faerské ostrovy, Gibraltár, 
Grónsko, Guernsey, Jersey, Kanárske ostrovy, 
Man, Svalbard, Vesterály.

Priraďte závislé územia v Európe 
k jednotlivým typom. 

V rámci integračných procesov 
môžeme vymedziť niekoľko stupňov 
(typov) integrácie. Hlavným kritériom 
je miera prepojenia aktivít jej členov. 
Tieto stupne sa týkajú ekonomickej 
a politickej integrácie.

Zoraďte jednotlivé stupne do schémy 
a zapíšte písmeno reprezentujúce daný stupeň 
integrácie (postupujte od najnižšieho stupňa):
spoločný trh - F, politická únia - A, 
zóna voľného obchodu - C, colná únia - E, 
hospodárska a menová únia - T

V správnom riešení sa nachádza akronym 
integračného zoskupenia. O ktoré integračné 
zoskupenie ide?
Do ktorého stupňa/typu integrácie ho 
zaraďujeme?
Z wikipédie zistite, aký bol vývoj zoskupenia 
a ktoré európske štáty sú aktuálne jeho členmi.

Gibraltár predstavuje strategicky 
významný 5 km dlhý polostrov 
v Gibraltárskom prielive. Rozlohou 
neveľké územie (6,5 km2) je najjužnejším 
výbežkom Pyrenejského   polostrova. 
Na severe ho štátna hranica oddeľuje 
od jediného suchozemského suseda – 
Španielska. Na juhu ho od pobrežia Afriky 
oddeľuje iba 15 km široký Gibraltársky 
prieliv. Blízkosť európskeho a afrického 
brehu viedol k tomu, že bol prvou 
nárazníkovou zónou pri ťažení Maurov 
do Európy v roku 711 cez Pyrenejský 
polostrov, ktorý postupne takmer celý 
ovládli. Kultúrnym pozostatkom z tohto 
obdobia je aj samotný názov Gibraltáru 
(Tárikova skala). Počas reconquisty bol 
dobytý Španielmi, na začiatku 18. storočia 
ho obsadili Briti a až do súčasnosti 
si zachovalo štatút závislého územia 
Spojeného kráľovstva.

a) Pripomeňte si dôvody a priebeh vojny 
o španielske dedičstvo. Prečo sa Briti usilovali  
o získanie Gibraltáru?
b) Dĺžka hranice so Španielskom je len 1,2 km. 
Táto hranica je však zdrojom sporov medzi 
Španielskom a Spojeným kráľovstvom, a zároveň 
jedinou spochybňovanou legitímnou hranicou 
v západnej Európe. Územie Gibraltáru je však pre 
obyvateľov Španielska veľmi atraktívne. Pokúste sa 
z dostupných zdrojov na internete zistiť dôvody.      

?
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Odporúčané linky:
http://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia;

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=275;

http://zpravy.idnes.cz/nemecko-sjednoceni-oslavy-25-vyroci-dug-zahranicni.
aspx?c=A151002_151844_zahranicni_aba;

https://dennikn.sk/452344/konfl ikt-nahorny-karabach-sa-stupnuje-jerevan-chce-hlasovat-
uznani/;

• Diskusný klub:

Vstup Slovenska do Európskej únie mal a aj v súčasnosti má svojich zástancov aj protivníkov.
Rozdeľte sa na dve skupiny. 
Prvá skupina predstavuje zástancov, druhá odporcov členstva Slovenska v Európskej únii. 
Sformulujte a prediskutujte v každej skupine argumenty na obhajobu svojho názoru. 
Prezentujte svoje stanoviská a snažte sa presvedčiť svojimi argumentmi druhú skupinu.

• Projekt: 
Politická mapa budúcej Európy.

• Pracujte v 4-členných skupinách.
• Prečítajte si článok z nasledujúcej webovej stránky: 
https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/331468-kde-by-ste-nakreslili-hranice-statov-na-mape-europy-z-
roku-2050/
• Ako by mohla vyzerať politická mapa Európy v roku 2050 podľa vášho názoru?
• Do obrysovej mapy Európy zakreslite zmeny v usporiadaní štátov, ku ktorým ste dospeli v diskusii, a svoj návrh 

zdôvodnite.
• Porovnajte svoje úvahy s autormi máp Európy v roku 2035 na webovej stránke: https://www.aktuality.sk/

clanok/254435/katastrofi cky-scenar-alebo-skutocny-plan-vizia-europy-2035-podla-ruskych-novin/
• 
• Správa v tlači: 

Daytonská mierová dohoda
• Napíšte  výstižnú správu pre médiá  s rozsahom 300 slov o prijatí Uznesenia Európskeho parlamentu 

o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody, ktoré je zverejnené na webovej stránke: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1398+0+DOC+XML+V0//SK

Aktivity:
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