Gymnázium

SOŠ polytechnická

BARDEJOV

Deň vzniku SR
.

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

S po je ná š ko la Juraja He s nic ha, S lo ve ns ká 5, Barde jo v - s s jh.s k
ri a di t e ľ Ing. Pe t e r Dul e nči n, PhD.,
☎ 0 54486 1950 , 0 54486 196 0 , fax: 0 54486 196 0

OBSAH
OBSAH
Deň vzniku SR

2
3

1. január
Štátny sviatok¶
Rozdelenie Česko-Slovenska¶
Uznanie SR¶
Slovenská mena = Sk¶
Prvý prezident SR¶
Štátne vyznamenania¶
NATO¶

3
3
3
4
4
5
5
5

Ďalšie príspevky

6

Stránka č. 2

S po je ná š ko la Juraja He s nic ha, S lo ve ns ká 5, Barde jo v - s s jh.s k
ri a di t e ľ Ing. Pe t e r Dul e nči n, PhD.,
☎ 0 54486 1950 , 0 54486 196 0 , fax: 0 54486 196 0

Deň vzniku SR
1. január
Podľa zákona NR SR č. 241/1993 Z. z. o št át nych sviat koch, dňoch pracovného pokoja a
pamät ných dňoch je 1. január, Deň vzniku SR, št át nym sviat kom a spája sa s dňom
pracovného pokoja.
V dôsledku rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) na dva samostatné
štáty - Českú republiku (ČR) a Slovenskú republiku (SR) - vznikla 1. januára 1993 samostatná
SR, keď na spoločnej schôdzi vlády SR a Národnej rady SR prijali poslanci vyhlásenie k vzniku
nezávislej Slovenskej republiky. Obyvatelia Slovenska si 1. januára pripomínajú Deň vzniku SR.
V roku 2014 pripadá na stredu.

Zdroj foto: http://www3.teraz .sk
Prvého januára 1993 vz nikli po roz delení ČSFR samostatná Slovenská republika a Česká republika. Vz nik
samostatnej Slovenskej republiky privítali o polnoci posledného dňa roka občania v mestách a obciach
Slovenska . Po roz delení spoločného štátu Čechov a Slovákov prišli poz draviť z rod slovenskej štátností. Na
snímke na Námestí SNP v Bratislave sa ich z išlo 1. januára 1993 niekoľko desiatok tisíc.

Štátny sviatok¶
Podľa zákona NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a
pamätných dňoch v znení neskorších predpisov je 1. január, Deň vzniku SR, štátnym sviatkom
a spája sa s dňom pracovného pokoja.

Rozdelenie Česko-Slovenska¶
Rozdeleniu Česko-Slovenska predchádzalo v rokoch 1990-1992 množstvo stretnutí a
rokovaní československých, českých aj slovenských politikov i štátnych inštitúcií. Dňa 21.
januára 1992 Federálne zhromaždenie ČSFR neprijalo návrhy prezidenta Václava Havla novelu ústavného zákona o referende a ústavný zákon o prijatí novej Ústavy ČSFR.
Jedenásteho marca 1992 sa prerušili rokovania medzi SNR a ČNR o štátoprávnom usporiadaní
a mali v nich pokračovať novozvolené parlamenty.
V parlamentných voľbách 1992 zvíť azila v ČR koalícia Občianska demokratická strana (ODS) Stránka č. 3
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Kresť anskodemokratická strana a na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS).
Následne sa začala séria rokovaní vedúcich predstaviteľov ODS a HZDS.
Dňa 17. júla 1992 prijala SNR Deklaráciu o zvrchovanosti SR. Prvého septembra 1992 SNR
prijala Ústavu SR, ktorá nadobudla platnosť o mesiac neskôr, 1. októbra 1992. Dňa 25.
novembra 1992 prijalo Federálne zhromaždenie ústavný zákon o zániku ČSFR, ktorý
nadobudol platnosť o polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993.
Na poslednom zasadnutí vlády SR pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky bol okrem
iného schválený návrh Dohody vlád SR a ČR o spoločnom postupe pri prechode práv a
povinností z pracovno-právnych vzť ahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií ČSFR v
súvislosti so zánikom federácie.
Na námestiach slovenských miest sa od polnoci 1. januára 1993 uskutočnili polnočné oslavy
vzniku SR. V ten deň sa uskutočnila aj spoločná schôdza NR SR a vlády SR, na ktorej prijali
vyhlásenie k vzniku samostatnej SR.

Uznanie SR¶
Už počas prvého dňa existencie nezávislej SR ju diplomaticky uznalo 93 štátov sveta, medzi
nimi aj USA, Ruská federácia, Čína, Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko. Prvým, kto 1.
januára 1993 odovzdal vtedajšiemu premiérovi Vladimírovi Mečiarovi oficiálne dokumenty o
nadviazaní diplomatických stykov so SR, bol 30 minút po polnoci nemecký generálny konzul.

V ďalších hodinách a v prvých januárových dňoch roku 1993 sa SR stala členom významných
svetových organizácií a inštitúcií: napríklad Svetovej banky, Organizácie Spojených národov
(OSN), UNESCO. Aj v ďalších mesiacoch roku 1993 sa SR stávala členom významných inštitúcií
a organizácií: od marca bola členom Stredoeurópskeho združenia voľného obchodu (CEFTA),
ďalej Rady Európy (RE) a ďalších.
Od prvých dní existencie sa SR usilovala integrovať sa do európskych a atlantických štruktúr.
So vznikom SR začala svoju činnosť aj Armáda SR, ktorá sa neskôr transformovala na terajšie
Ozbrojené sily SR.

Slovenská mena = Sk¶
Od 8. februára 1993 začala na území samostatnej SR platiť nová mena - slovenská koruna
(Sk). Nahradila dovtedajšiu česko-slovenskú korunu. Aj slovenská koruna 1. januárom 2009
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ustúpila do minulosti, keďže ju na území krajiny nahradilo euro ako nová národná mena na
Slovensku. V čase od 1. januára do 16. januára 2009 platil na slovenskom území duálny obeh
oboch mien. Od 17. januára 2009 sa slovenská koruna začala sť ahovať z obehu.

Prvý prezident SR¶
Dňa 15. februára 1993 poslanci zvolili za prvého prezidenta demokratickej povojnovej SR
kandidáta HZDS Michala Kováča.

Štátne vyznamenania¶
Pri príležitosti sviatku Dňa vzniku SR udeľuje prezident krajiny štátne vyznamenania
osobnostiam spoločenského, kultúrneho a politického života.

NATO¶
Od roku 2004 je SR členským štátom NATO a Európskej únie, od decembra 2007 je členom
Schengenského priestoru. Dňa 1. januára 2009 sa SR stala členom eurozóny. Prijatím eura za
bežné platidlo sa zavŕšil integračný proces do EÚ.
ZDROJ: http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/den-vzniku-sr/7323- clanok.html
Bardejov, 29. novembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)
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Rozdeleniu Česko-Slovenska predchádzalo v rokoch 1990-1992 množstvo
stretnutí a rokovaní československých, českých aj slovenských politikov i
štátnych inštitúcií.
Deň plný zážit kov zo spojenej školy Juraja Henischa
2014- 11- 28 17:48:05

Hlavným cieľom zriadenia tohto centra je rozvoj a skvalitnenie odborného
vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy a transformovanie teoretických
vedomostí do praktických zručností.
Dot azník PSK
2014- 11- 27 16:24:13

Prešovská univerzita realizuje prieskum spokojnosti obyvateľov Prešovského
kraja. Vypĺňanie Vám zaberie maximálne 5 minút času a vaše odpovede sú
anonymné.
Minist er školst va
2014- 11- 26 17:37:52

Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR Petra Pellegriniho a na jeho miesto vymenoval súčasného štátneho tajomníka
rezortu Juraja Draxlera.
Ost nat ý drôt

2014- 11- 22 09:39:29

V klasickej konštrukcii z drôtu v pravidelných rozostupoch kolmo trčia zaostrené
špičky drôtu. Modernizáciou ostnatého drôtu je tzv. Žiletkový drôt.
Albert Einst ein

2014- 11- 22 09:36:16

Bol nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, bola mu za vysvetlenie
fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova
cena za fyziku.
Druhý výrazný úspech
2014- 11- 20 07:40:17

Druhý výrazný úspech v priebehu desiatich dní zaznamenal školský časopis
Gymoš.
Of f t o Holland

2014- 11- 20 07:30:43

Čo Európa znamená pre mladých ľudí? Kultúrne dedičstvo Európy
Nové inf ormačné cent rum Energoland v Mochovciach
2014- 11- 16 09:31:53

Preskúmajte celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť .
Čo je Finančná Gramot nosť, aká je jej podst at a? Prečo pot rebujeme FG?
2014- 11- 11 17:06:06

Zmeňte svoj postoj k peniazom, buďte zodpovedný a nezadlžujte sa.
Dokument vytvorený príkaz om wkhtmltopdf v

panoramatickom meste Bardejov.
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