
Učebnica pre ôsmy ročník je posledným zväzkom edície
obnovených učebníc dejepisu pre základné školy, uverej-
nených farbotlačou. Má štruktúru, akú mala učebnica 
pre siedmy ročník. 

Aj táto bola napísaná v dvoch stĺpcoch. Širší stĺpec
obsahuje poznatky, bez ktorých nemožno dobre porozu-
mieť ani chodu dejín, ani neskorším lekciám. Preto túto
látku musíte všetci vedieť!

V užšom stĺpci sú – vytlačené na farebnom pozadí –
časti rozširujúce základné poznatky, pramene a ďalšie
pomocné materiály. Doplnkové časti sú pre niektorých len
zaujímavým čítaním, ale od lepších žiakov sa očakáva, aby
si ich aj zapamätali. Ak si preštudujete tabuľky, diagramy,
schémy, náčrty máp, môžete si doplniť svoje poznatky a aj
samostatne môžete dospieť k zaujímavým záverom. 

Dôležitú úlohu zohrávajú v učebnici obrázky, medzi
ktorými sú aj zriedkavé dobové fotografie. Zobrazujú 
realitu minulosti, ľudí aj predmety. Pozorne si prečítajte aj
texty k nim.

Na konci lekcií aj teraz nájdete zjednodušené osnovy a
otázky na uvažovanie. Takto sa nemusíte trápiť s písaním
dlhých osnov, namiesto toho budete mať čas na pochope-
nie súvislostí, na zopakovanie toho, čo ste sa naučili.
Udalosti môžete najlepšie pochopiť, ak sa oboznámite 
so životnou dráhou dôležitejších osôb uvedených v lekcii,
presne viete význam historických pojmov a máte prehľad
o tom, aké dôležité udalosti sa odohrali v danom období  
v iných častiach sveta. Preto kým sa učíte, nalistujte si
malý lexikón pojmov a osobností na konci učebnice, pre -
študujte si chronologickú tabuľku!

Prajem Vám, aby ste sa učili úspešne z tejto učebnice!
Získajte veľa pekných pätoriek!

Dr. Má tyás Helméczy 

ÚVODNÉ MYŠLIENKY 

001-003 cn2014 szlovak 5 tord.qxd:001-003 cn2008.qxd  1/26/16  11:54 AM  Page 3



Táto kapitola vás vráti späť do desaťročí po prvej svetovej
vojne a predstaví udalosti obdobia medzi dvoma svetový-
mi vojnami (medzivojnového obdobia), ich príčiny a
následky. 

Na začiatku tohto obdobia prvá svetová vojna a kríza,
ktorá po nej nasledovala, rozbili tradičnú mocenskú štruk-
túru v Európe, ktorej korene siahali do predchádzajúcich
storočí a v ktorej zohrávali dôležitú úlohu dynastické ríše.
Na povrch sa dostali snahy o nové usporiadanie tak 
v etnickej, ako aj hospodárskej, politickej a ideologickej
oblasti. V mnohých štátoch vypukli revolúcie, objavili 
sa a prevládali nové svetonázorovo-politické idey, inde
vzplanu lo národné cítenie, ktoré sa stelesnilo aj v zrode
nových štátov a prerode starých. Toto obdobie spečatil
mierový systém diktovaný víťazmi: víťazov čakalo obdo-
bie šťastného mieru, kým porazených tvrdé roky plné
zápasov a obetí. 

Svetu vládli veľmoci, ktoré vo vojne zvíťazili:
Anglicko, Francúzsko a Spojené štáty. Oproti nim už stál
Sovietsky zväz, ktorý sa zatiaľ zaoberal svojimi vlastnými
vnútornými problémami, a skupina víťazných alebo
porazených štátov, ktoré však neboli spokojné s mierom a
boli zatlačené do úzadia. Pre nich – podľa niektorých his-
torikov – bol mier iba „dvadsaťročným prímerím“. 

Ďalšiu historickú zmenu vynútila svetová hospodárska
kríza. Po skončení krízy si dovtedajší porazení uzatvorili
spojenectvo, zmenili pomery síl, čím svet posúvali
smerom k ďalšej vojne. 

ÚVOD

I. SVET V DVADSIATYCH 
A TRIDSIATYCH ROKOCH 20. STOROČIA

Odporúčaná literatúra:
Ko vács Gá bor: XX. szá zad. Tör té nel mi

ol va só könyv. Nem ze ti Tan könyv ki -
adó. (Jej používanie odporúčame
počas celého školského roka!)

A két nagy há bo rú. Új ké pes tör té ne lem.
Larousse–Officina No va, Bp., 1995.

A meg vál to zó Eu ró pa ké pe. Új ké pes
tör té ne lem. Larousse–Officina No va,
Bp., 1995.

Rubi con 1998/8. (XX. szá za di év for  -
dulók, 1918–1938)

A XX. szá zad kró ni ká ja. Of fi ci na No va,
Bp., 1996. (Obdobie rokov 1917–1939:
strany 238–537.)

Rubi con 1999/3. (Orosz or szág. strany
33–42.)
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Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia 5

V predošlom školskom roku sme ukončili učivo mierový-
mi zmluvami uzavretými pri Paríži. Nový školský rok
začneme opäť mierovými zmluvami uzavretými pri Paríži.
Úlohu mierových zmlúv teraz vyhodnotíme z ďalších
hľadísk. Nie tak, že uzatvorili obrovskú vojnu, ale tak, že
boli východiskom dejín novej Európy, ktorá sa mocensky
pretvorila. 

MEROVÉ ZMLUVY

Na jeseň roku 1918 sa vojna skončila s nečakanou
rýchlosťou. Vyčerpané centrálne mocnosti, ktoré spotrebo-
vali všetky svoje rezervy, požiadali o prímerie. Zaviazali sa,
že svoje zbrane vydajú víťazom a podrobia sa ich vôli. 

Následne sa začali mierové rokovania trvajúce takmer
štyri roky, na ktorých zohrali vedúcu úlohu štyri najsilnej -
šie víťazné mocnosti, Anglicko, Francúzsko, Spojené
štáty a Taliansko. Ich diplomati rozhodovali o tom, čo
majú obsahovať mierové podmienky – v skutočnosti
mierové diktáty – pri ktorých sa uplatnil jediný princíp:
„Beda porazeným!“. Ich cieľom bolo, aby porazení nikdy
nemohli zosilnieť do takej miery, aby mohli začať
vojnu, ktorá by pozmenila mierový diktát. 

Porazené krajiny sa nemohli vyjadriť k mierovým predpi-
som. Ich poverených predstaviteľov pozvali len na pod-
písanie hotových mierových podmienok. Podpisovanie sa
uskutočnilo – za slávnostných okolností – v historických
kaštieľoch okolo Paríža. 

1. MOCENSKÉ PRESKUPENIE V EURÓPE PO PRVEJ SVETOVEJ VOJNE.
SPOLOČNOSŤ NÁRODOV

Miesta, kde došli k podpísaniu miero -
vých zmlúv:
Spomedzi týchto palácov vo Versailles
[versáj] podpísali nemeckú, v Saint-Ger -
main [sen žermen] rakúsku, v Trianone
maďarskú, v Neuilly [nejli] bulharskú a
v Sévres [sevr] tureckú mierovú zmluvu.
Mier sa však súhrnne nazýval aj Ver -
sailleským mierom. 

Zdrvujúci obraz pre Nemcov. Úplné uznanie
porážky. Podpísanie prímeria pred generálmi
dohody. (Nemeckú delegáciu prijíma francúzsky

maršal Foch)

Odkedy dokedy trvala prvá svetová
vojna? Ktoré krajiny stáli navzájom proti
sebe? Čo bolo dôvodom a čo zámienkou
vypuknutia vojny?
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6 Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia

MIEROVÉ PODMIENKY

Spomedzi porazených krajín dali mier podpísať najskôr
delegácii Nemecka. Nemecko sa muselo zriecť všetkých
svojich kolónií a niektorých svojich prihraničných
dŕžav so zmiešaným obyvateľstvom. Ďalej muselo
zaplatiť aj mimoriadne vysoké reparácie*. Mierová
zmluva predpísala, že Nemecko môže mať len nepatrnú
(100-tisícovú) vojenskú silu. Porýnie sa čiastočne dostalo
pod kontrolu Dohody, čiastočne sa stala demilitarizovanou
(odzbrojenou) zónou. Takto Nemecko na istú dobu pre-
stalo byť veľmocou. 

Podobné mierové podmienky museli podpísať aj ostatné
porazené krajiny. Od každej zobrali významné územia. Ich
vojenskú silu znížili na minimum. Museli platiť mimo-
riadne vysoké reparácie. Rozdiely boli len v rozlohe
území, ktoré museli odovzdať. Respektíve v tom, že kým
Nemecko, Bulharsko a Turecko s menšou rozlohou síce,
ale prežili pád, Rakúsko-uhorská monarchia sa celkom
zničila. 

Väčšiu časť územných strát Turecka tvorili arabské
územia, ktoré boli predtým pod vládou sultána – Sýria,
Mezopotámia, Palestína atď. 

Niekoľko bodov Versailleskej mierovej
zmluvy pozostávajúcej zo 440 odsekov:
– Nemecko sa v prospech Francúzska

zriekne Alsaska-Lotrinska. 
– Západné Prusko a Poznanskú dŕžavu

čiastočne získa Poľsko. 
– Gdansk (Danzig) sa stane tzv. „slo-

bodným štátom“; okolie mesta
Klaipėda (memelská oblasť) sa dostá-
va pod medzinárodnú správu. 

– Oblasť Ratiboru odovzdajú Česko -
slovensku. 

– V niektorých (nemeckých) oblastiach
uskutočnia referendum o tom, kam
bude oblasť patriť. 

– Nemecko jediné znáša zodpovednosť
za vypuknutie vojny. 

Územné straty jednotlivých krajín:

Nemecko 490 000 km2 prišlo o 72 000 km2

Rakúsko 300 000 km2 prišlo o 216 000 km2

Uhorské králʼovstvo 325 000 km2 prišlo o 232 000 km2

Bulharsko 114 000 km2 prišlo o 11 000 km2

Turecko 1 791 000 km2 prišlo o 1028 000 km2

(Údaje neobsahujú koloniálne straty Nemecka.) Pred vojnou
bolo súčasťou území uhorskej Svätej koruny aj autonómne
pridružené kráľovstvo, Chorvátsko. (Aj to sa uvádza v údajoch.)

Keď po 13. lekcii budete hovoriť 
o bodoch Trianonskej mierovej zmluvy, 
nalistujte si opäť túto stranu a určte, ktorý
bod nemeckej mierovej zmluvy by boli 
uvítali Maďari aj v maďarskej mierovej
zmluve!

Slávnostný podpis nemec kej
mierovej zmluvy v zrkadlovej
sieni versailleského kaštie�a 

(28. júna 1919)
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Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia 7

MOCENSKÉ PRESKUPENIE

Pri uzatvorení mieru takmer každá víťazná krajina rozšírila
svoje územie, v menšej či väčšej miere. Aj to prispelo 
k zmene mapy Európy. 

Územnými zmenami – pri uskutočnení ktorých mali
hlavnú úlohu Francúzsko a Anglicko – chceli dosiahnuť,
aby Nemecko (a monarchia) už nemohli v budúcnosti
ohroziť európske prvenstvo dvoch mocností Dohody.
V záujme toho sa snažili posilnením Poľska a Českosloven -
ska „obkľúčiť“ Nemecko aj z východu, respektíve prostred-
níctvom Československa, Rumunska a Juhoslávie – túto
trojicu krajín nazývali aj Malou dohodou – chceli obkolesiť
Rakúsko a Maďarsko. 

Uzatvorené miery v tomto období smerovali proti soviet -
skemu Rusku v menšej miere, pretože jeho pretrvanie a
posilnenie v roku 1919 ešte nepovažovali za pravdepodob-
né. 

Uzatvorené miery znamenali aj mocenské preskupe-
nie. Zanikla predošlá dvojpólová Európa, ktorá sa členila
na Dohodu a na Trojspolok. Rozpadnutá Rakúsko-uhorská
monarchia navždy vypadla z kruhu veľmocí, ďalej sa osla-
bili porazené krajiny ako Nemecko a Rusko. Poklesli aj
váha a vplyv Talianska. Skutočnými pánmi Európy
zostali Anglicko a Francúzsko. O to viac, že Spojené
štáty sa vzdialili od európskeho politického diania. 

Nárast územia niektorých víťazných štá-
tov v km2

Pred Po Nárast
vojnou vojne

Fran cúzsko 536 464 550 986 14 517
Bel gi cko 29 457 30 484 1 027
Dánsko 38 985 44 324 5 339
Taliansko 286 680 310 122 23 442
Rumunsko 131 020 292 244 161 224

Hranice pozmenené uzatvorením mieru 
■ Aké ve�ké územia stratili alebo získali 

jednotlivé krajiny? Odhadnite!
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SPOLOČNOSŤ NÁRODOV

Na rokovaniach vedených paralelne s vyjednávaním
mierových zmlúv vytvorili prvú stálu svetovú organizáciu
so všeobecnými právomocami, Spoločnosť národov.
Základný dokument tejto organizácie, tzv. Pakt začlenili
do každej mierovej zmluvy. 
Hlavnou úlohou Spoločnosti národov bolo zabráneniť
ozbrojeným konfliktom. Jej členovia sa zaviazali 
k otvorenej diplomacii a k vzájomnému poskytnutiu pomoci
v prípade vojenského útoku. Vyhlásili, že spory medzi
sebou budú riešiť cestou rokovaní a príjmu rozhodnutia
vynesené medzinárodným súdom vytvoreným Spo -
ločnosťou národov. 
Vytvorenie Spoločnosti národov zároveň slúžilo aj
dlhodobému zachovaniu mocenského preskupenia,
ktoré sa ustálilo po svetovej vojne. Spoločnosť národov
totiž dlhé roky riadilo Anglicko a Francúzsko. Rozho d -
nutia Spoločnosti často zabezpečovali ochranu záujmov
týchto dvoch mocností. 

8 Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia

Plagát popularizujúci najnadšenejšieho zástan-
cu Spoločnosti národov, Woodrowa Wilsona.
Jeho návrhy na uzavretie mieru sa žia� neusku-
točnili, hoci porazeným by boli znamenali aspoň

iskru nádeje

Otázka kolónií: Kolónie porazených
štátov prevzala Spoločnosť národov 
a jednotlivým krajinám (najmä Anglicku
a Francúzsku) dala poverenie – mandát –
na správu týchto kolónií. Mandát bol
dočasný alebo bez časového ob med -
zenia. 

1. Kto pripravil mierové zmluvy? Akú
úlohu ponúkali autori porazeným?

2. Ktoré boli dôležitejšie body mierových
podmienok? 

3. Čo bolo hlavným cieľom mierových zmlúv? 
4. Čo rozumieme pod tým, že uzatvorenie

mieru znamenalo aj mocenské presku-
penie? 

5. Predchodcom ktorej dnešnej organizá-
cie bola Spoločnosť národov? 

Miery z okolia Paríža. Mocenské preskupenie
Miery z okolia Paríža

↓
ich príprava, mierové podmienky prekreslenie 

podpis a ich ciele mapy Európy
↓

mocenské preskupenie 
v Európe a vo svete

↓
založenie Spoločnosti národov a jej ciele

Schéma organizácie Spoločnosti národov

Sekretariát (Ženeva)
Medzinárodný

súdny dvor 
(Haag)

Rozsudok 
v medzinárodných

sporných 
otázkach

Organizácia 
SPOJENÝCH NÁRODOV 

V ŽENEVE 
(Spoločnosti národov)

Zvolanie zasadnutia
rady – 
príprava zasadnutí

Úlohy:
– príprava svetového odzbrojenia (konferencie v Ženeve 1932-1935)
– bezpečnostné opatrenia v prípade akútnych vojnových udalostí
– presmerovanie akútnych medzinárodných konfliktov na Medzinárodný súdny dvor v Haagu
– v prípade príležitostných sporov poradenstvo, návrhy na riešenie

(zasadnutia pod�a potreby, najmenej raz ročne)

Rada Spoločnosti národov (Ženeva)
Stáli členovia = hlavné ví�azné mocnosti (4-6)
Nestáli členovia (4-9)
Rozhodnutie má by� jednohlasné

Zhromaždenie spoločnosti (Ženeva)
Pôvodne Spoločnos� národov tvorili spojenecké mocnosti, ktoré zví�azili v prvej
svetovej vojne. 
– vstup so súhlasom Zhromaždenia spoločnosti
– vystúpenie a vylúčenie je možné
– zasadnutie aspoň raz ročne
– každý štát má jeden hlas

Odvolanie 
sa na Medzinárodný súdny dvor v Haagu 
(rozhodnutie o sankciách proti členom,
ktorí porušili zmluvu, s dvojtretinovou

väčšinou)

Ženeva

Haag

ŠVAJČIARSKO

HOLANDSKO
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Po vojne boli pre rôzne územia Európy príznačné odlišné
politické pomery. Pre západnú Európu zostala príznačná
parlamentná demokracia, v strednej Európe sa začal súboj
parlamentných a absolutistických síl, v stredovýchodnej
Európe vznikali štáty s nacionalistickými základmi, kým
vo východnej Európe (v Rusku) komunistický štátny útvar.
Ako prvú z nich predstavíme strednú Európu. 

NEPOKOJNÁ STREDNÁ EURÓPA

Koniec vojny nepriniesol pokoj do strednej Európy.
Vodcov, ktorí svoje vlasti vohnali do vojny, zmietol hnev
ľudu. Najmä v porazených krajinách boli panovníci
nútení abdikovať a vznikli buržoázne demokracie.
Veľkou otázkou v strednej Európe bolo, či dokážu tieto
demokracie prežiť, alebo na ich miesta nastúpi nejaká dik-
tatúra.

POSTAVENIE A PROBLÉMY NOVÝCH DEMOKRACIÍ

Vedúci predstavitelia vznikajúcich buržoáznych demok -
racií spočiatku prichádzali najmä z buržoáznych strán,
ktoré sa k vojne stavali odmietavo. Popri nich mali značnú
silu aj sociálnodemokratické robotnícke strany, ktoré sa
vo väčšine prípadov takisto chceli a aj sa mohli podieľať
na vládnej moci. V prevažnej väčšine porazených krajín
sa buržoázne a demokratické robotnícke strany snažili
nájsť východisko z povojnového chaosu spoločne, čo
vôbec nebolo ľahké. 

Chaotická situácia, množstvo sociálnych problémov,
ktoré boli takmer neriešiteľné, vytvárali priaznivé pod-
mienky pre extrémistov. Vznikli viaceré takéto strany a
organizácie, ktoré sa snažili postaviť si na svoju stranu
nespokojencov. Najnebezpečnejšie z nich boli krajne 
ľavicové (komunistické) a krajne pravicové (fašistické)
strany. Ich vodcovia, na rozdiel od sociálnodemokratic -
kých strán, ktoré väčšinou stáli na strane zachovania
demokracie, chceli získať vládnu moc násilným spô-
sobom. Keďže nové, demokratické vlády boli ešte slabé
–nemali ešte spoľahlivé vojsko a políciu – nikde sa to
nejavilo ako nemožné. 

NEMECKO NA RÁZCESTÍ

Najnepokojnejšou krajinou Európy bolo porazené
Nemecko. Tu vypukli povstania v desiatke miest, ktoré
krajinu takmer roztrhali na kúsky, po berlínskej revolúcii
abdikoval aj cisár (9. novembra 1918).

Vznikla sociálnodemokratická vláda, ktorá zabezpeči-
la politické práva a slobody. Povolila fungovanie všetkých
strán, tak pravicových, ako aj ľavicových. Keď sa však 

Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia 9

2. NEPOKOJNÉ ROKY STREDNEJ EURÓPY. POLITICKÉ 
A SPOLOČENSKÉ ZÁPASY V PARLAMENTOCH A MIMO PARLAMENTOV

III. internacionála:
Novovznikajúce komunistické strany
podporovala aj ruská boľševická strana,
ktorá so sídlom v Moskve založila
medzinárodnú robotnícku organizáciu:
III. internacionálu. Táto takmer štyridsať
rokov riadila a spájala zápas komunis -
tických strán usilujúcich sa o získanie
moci. 

Prečo? Vymenujte také problémy, ktoré
sa po takejto obrovskej vojne museli
vyriešiť!

Ohraničte na mape strednú Európu! 
Na základe čoho ste vyznačili hranice tohto
územia?

Ktorá panovnícka dynastia panovala 
v Nemecku do roku 1918? Kto bol cisárom?
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v januári 1919 pokúsil krajne ľavicový Spartakov zväz 
o získanie moci násilím, vláda potlačila povstanie spojením
kontrarevolučných síl. 

Podobný osud čakal aj mníchovskú (bavorskú) repub-
liku rád, vytvorenú taktiež násilným prevzatím moci, ktorá
existovala tri týždne. Ale vláda – pomocou celoštátneho
štrajku –  porazila  aj pravicový Kappov puč, ktorý
vypukol v roku 1920. 

Strany, ktoré mali najväčšiu autoritu, medzi nimi aj
sociálnodemokratická strana, trvali na parlamentarizme a
demokracii. Nová nemecká republika – Weimarská
republika – sa upevnila ako parlamentná demokracia. 

10 Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia

Výzva nemeckej vlády pri vypuknutí
spartakovského povstania: „Spartakov
zväz teraz bojuje o úplnú moc. Vládu,
ktorá chce do desiatich dní umožniť, aby
ľud mohol slobodne rozhodnúť o svo-
jom osude, chcú násilím zosadiť [...].
Vláda vykoná všetky potrebné opatre-
nia, aby zlikvidovala hrôzovládu, a
naveky zabránila jej návratu [...] násilie
môže byť porazené iba násilím.“

Weimarská republika vďačila za svoj
názov tomu, že demokratická ústava
nového Nemecka bola vypracovaná 
v nemeckom mestečku Weimar. 

Pokusy o likvidáciu republiky boli aj
po roku 1920. Pod vedením Ernsta
Thälmanna vypuklo v roku 1923 tri dni
trvajúce robotnícke povstanie 
v Hamburgu. V novembri v Mníchove
chcel pučom získať moc vodca pravice,
Adolf Hitler, vládne vojsko však aj tento
pokus potlačilo. Do histórie sa táto akcia
dostala pod názvom „pivný puč“, lebo
prívrženci Hitlera sa schádzali 
v pivárňach, a odtiaľ išli na demonštrácie. 

Povstalci Spartakovho
zväzu na ulici v Berlíne

„Očisti Nemecko!“ Plagát Demokratickej strany zo začiatku 20-tych 
rokov proti krajnej �avici a pravici, ktoré chceli diktatúru
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OSUD MONARCHIE A RAKÚSKA

Cisár Karol I. (uhorský kráľ Karol IV.) vidiac nevyhnutnú
vojnovú porážku, sa pokúsil o záchranu svojej ríše poskyt-
nutím úľav jednotlivým národom svojej krajiny,
vytvorením spolkového štátu. Jeho pokus sa nevydaril.
Monumentálna Habsburská ríša, ktorú stáročia držala
spolu – popri iných činiteľoch – najmä vojenská sila, teraz,
keď sa armáda rozpadávala, za niekoľko týždňov sa roz-
padla na svoje elementy.

V rôznych častiach ríše nasledovali ďalšie krvavé
demonštrácie, povstania, revolúcie. V Záhrebe, Prahe,
Viedni a Budapešti vznikali národné rady požadujúce
samostatnú štátnosť. Tak v Rakúsku, ako aj v Uhorsku
vyhlásili republiku. 

Výrazne zmenšené jadro niekdajšej ríše sa pretvorilo 
na demokratickú republiku Nemecké Rakúsko. Jeho
sociálnodemokratická vláda garantovala politické slobody.
Extrémistické strany – medzi nimi rakúska komunistická
strana – však ani takto nezosilneli do takej miery, aby zna-
menali hrozbu pre demokraciu. Demokratická vláda 
pritom čiastočne vyriešila sociálne problémy a úspešne
viedla novú krajinu, Rakúsko, z niekdajšieho cisárstva 
do buržoáznej republiky. 

Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia 11

VÍŤAZSTVO FAŠIZMU V TALIANSKU

Po svetovej vojne sa stalo kritickým územím aj Taliansko.
Táto krajina nepatrila medzi porazených, ale vo vojne sa
úplne vyčerpala. Obyvateľstvo zápasiace so sociálnymi
problémami malo čoraz menšiu dôveru k demokratickej
vláde a obracalo sa k extrémistickým stranám sľubu-
júcim zmenu. V snahe využiť to talianska komunistická
strana organizovala obsadzovanie pozemkov a tovární, a
moc sa snažila získať vytváraním ozbrojených robotníc -
kych jednotiek. 

Podľa novej ústavy sa Rakúsko stalo
zväzom samostatných dŕžav, spolkovým
štátom. Republika spočiatku zabezpečo-
vala pokojné politické ovzdušie a život-
né podmienky podobné západoeuróp-
skym pomerom. 

Sklamané Taliansko: Taliani si so skla-
maním uvedomili, že nezískali
Dalmáciu a časť Albánska, dokonca ani
dôležitý prístav Fiume, dnešnú Rijeku.
Ekonomická situácia bola pritom katas-
trofálna. V lete roku 1919 zásoby uhlia
talianskych železníc vystačili len 
na niekoľko týždňov, krajina nemala
zásoby obilia, hrozil hlad. 

„Mojím želaním je, aby naša vlasť,
posilnená jednotou národov, ktoré sa 
v nej zjednotili, vzišla z búrok vojny ako
aliancia slobodných národov.“ – uvádzal
Karol IV. vo svojom manifeste k svojim
národom zo 16. októbra 1918. Jeho
„národy“ však chceli samostatnosť.

Titulná strana novo vydávaného viedenského
časopisu znázorňuje cisársku korunu  

s postavou ženy symbolizujúcou republiku
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Druhou extrémistickou stranou, súperiacou s komunista-
mi, bola Mussolinim vedená fašistická strana, ktorá tiež
mala ozbrojené jednotky. 

Mussolini takisto sľúbil vyriešenie sociálnych problé-
mov, napr. nezamestnanosti či nedostatku bytov, ale
výrazne staval aj na národnej hrdosti. Nechcel sa dotknúť
ani súkromného vlastníctva podnikateľov či statkárov. Preto
títo podporili jeho snahy zamerané na získanie moci. 

Vodcu strany, ktorý sa stával čoraz populárnejším a
ovplyvňoval masy ľudí, taliansky kráľ nakoniec vymeno-
val za predsedu vlády. Mussolini po prevzatí moci vybu-
doval fašistickú diktatúru. Svojich protivníkov dal inter-
novať, zatknúť, zaviedol režim jedinej politickej strany.
Jeho politické metódy sa neskôr, v iných krajinách, stali
charakteristickými pre fašistické strany, ktoré boli odpor-
cami komunizmu, budovali však diktatúru. 

12 Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia

1. Ktoré sú tie porazené a víťazné stre-
doeurópske krajiny, v ktorých v dôsled-
ku revolučných akcií bolo otázne, či sa
vytvorí demokratický alebo diktátorský
režim? 

2. Hlavnú silu masových hnutí tvorili
robotníci. Aký bol zásadný rozdiel medzi
komunistickými a sociálnodemokratic -
kými robotníckymi stranami? 

3. V čom sa podobali a v čom sa líšili
pravicové fašistické strany a komunis -
tické strany? 

4. Ako sa vo vymenovaných krajinách
skončili nepokojné roky strednej
Európy? 

Nepokojné roky strednej Európy: 1918-1923
1918: Vojna vyúsťuje do povstaní, revolúcií

Nemecko Rakúsko-uhorská Taliansko
monarchia

↓ ↓ ↓
revolučná rozpad obsadzovanie 

kríza ríše pozemkov, tovární
↓ ↓ ↓

buržoázna zmenšené Mussoliniho 
republika Rakúsko fašizmus

Názov fašista pochádza čiastočne 
z názvu jeho strany, čiastočne z jej 
odznaku. Prvým názvom strany bol
Fascio di Combattimento (= Zväz 
účastníkov vojny). V odznaku strany bol
fasces [fáscés], sekera zasadená 
do zväzku prútov, čo bolo v starovekom
Ríme symbolom moci. 

Mussolini na čele fašisti c -
kých „čiernokošeliarov“
vchádza do Ríma a pre-
berá moc (v októbri 1922)
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STREDOVÝCHODNÁ EURÓPA A BALKÁN
PO PRVEJ SVETOVEJ VOJNE

Stredovýchodná Európa a Balkánsky polostrov sa po roku
1918 stali dejiskom búrlivých historických udalostí.
Nasledovali po sebe povstania, revolúcie, miestne vojny;
zrod nových  a znovuzrodenie starých štátov. Na tomto

Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia 13

3. ZROD NOVÝCH A ZNOVUZRODENIE STARÝCH ŠTÁTOV
V STREDOVÝCHODNEJ EURÓPE

Nové a znovuzrodené  štáty
(s rozrastajúcim územím)  
v stredovýchodnej Európe
■Ktorý štát sa z ktorej niek-
dajšej ve�moci vyčlenil
alebo zvyšoval svoje 

územie na jej úkor? 

Územné straty
Nemecka

Územné straty
Rakúska 
a Uhorska

Územné straty
Talianska

Územné straty
Bulharska

Územie, ktoré 
v r. 1920 získalo 
Grécko a ktoré 
v r. 1929 získalo
Turecko 
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území o rozlohe takmer poldruha milióna kilometrov štvor-
cových, ležiaceho medzi Baltickým a Stredozemným
morom, sa totiž vklinili medzi Nemecko a Rusko, resp.
medzi Habsburskú ríšu a Turecko tucty malých národov. 

Tieto menšie krajiny sa sužovali medzi týmito veľmoca-
mi. Mnohé z nich viackrát obsadili, rozdelili. Ale nádej, že
raz môžu opäť nadobudnúť svoju starú slobodu a samostat-
nosť, neustále prežívala. A teraz, keď všetky štyri niek-
dajšie veľmoci skončili vojnu ako porazení, malé
národy sa nazdávali, že nadišiel čas vydobytia ich
nezávislosti. 

Preto väčšina povstaní a revolúcií, ktoré vypukli v tomto
regióne, nehľadala riešenie na spoločenské problémy, ale
chcela napraviť krivdy svojich národov. Ich hybnou silou
bola idea s mimoriadnym vplyvom, nacionalizmus. 

POBALTSKÉ ŠTÁTY A UKRAJINA

Ako prvé vyhlásili svoju nezávislosť pobaltské štáty, ktoré
boli predtým pod nadvládou cárskeho Ruska: Fínsko,
Estónsko, Lotyšsko a Litva, resp. Ukrajina. Prvé z nich
bolo Fínsko, a to ešte v novembri 1917, pričom sa odvolá-
valo na sotva týždeň staré vyhlásenie sovietskej moci 
o  práve národov na sebaurčenie. Nezávislosť krajiny uzna-
lo v decembri 1917 aj sovietske vedenie. 

Estónsko, Lotyšsko a Litva sa pri vybojovaní svojej
nezávislosti opreli o Nemecko, ktoré ešte bojovalo 
s Rusmi. Nemecko tieto štáty aj podporovalo, keďže ich
samostatnosť oslabila moc sovietov, a mohla zachovať
nemecký vplyv v Pobaltí. 

Podobnú nezávislosť si chceli vybojovať aj ukrajinskí
nacionalisti, ktorí po vytvorení samostatnej vlády – a pred-
behnúc Rusko – uzatvorili separátny (samostatný) mier 
s Centrálnymi mocnosťami. Tento separátny mier pri
uzatváraní vlastného mieru uznala aj boľševická vláda, ale
keď sa pomery síl zmenili v jej prospech, Ukrajinu začle-
nila medzi sovietske zväzové republiky.

ZNOVUZRODENIE POĽSKA

Znovuzrodenie Poľska, ktoré si v minulosti rozdelili medzi
sebou jeho susedia, sa začalo už počas vojny, keď
Nemecko a monarchia na poľských územiach obsadených
od Rusov vytvorili Poľské kráľovstvo. Úplným sa však
stalo až vtedy, keď Dohoda dosiahla konečné víťazstvo
nad Centrálnymi mocnosťami. Vtedy sa zjednotili tri časti
krajiny, ktoré boli obsadené rôznymi krajinami, a
Versailleským mierom upravili západné (južné, seve r -
né) hranice Poľska. Na východe však v apríli 1920
vypukla klasická vojna medzi Poliakmi a Rusmi. Táto
vojna po striedavých bojových úspechoch nakoniec
priniesla úspech Poliakom. V mieri stanovenom podľa
frontovej línie sa hranice Poľska posunuli o takmer 
200 kilometrov východnejšie. Poľsko sa  pretvorilo 
na stredne veľkú mocnosť. 

14 Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia

Litovský snem uskutočnený v decembri
1917 vo Vilne (Vilniuse), obávajúc sa
prípadného ruského odvetného kroku,
pre krajinu už vopred zabezpečil
ochranu Nemeckej ríše. 

Čo sme sa učili o osude Poľska 
v 7. triede?

„Chlebový mier“: Nemecko, Turecko a
monarchia uzatvorili dňa 9. februára
1918 separátny mier s Ukrajinou. V ňom
uznali protiboľševickú Ukrajinskú
ľudovú republiku ako nezávislý štát. 
Na výmenu dostali dodávky pšenice
(„chlebový mier“).

Dve spomedzi známok nových alebo znovuzro-
dených štátov ■ Ktorá známka patrí ktorému
štátu a akú zaujímavos� vidíš na  nich? 

Józef Piłsudski, prvá hlava po�ského štátu, 
hrdina vojny proti Rusom
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VZNIK ČESKOSLOVENSKA

Československá republika bola vyhlásená v čase rozpadu
monarchie, koncom októbra 1918. Nový štát zjednotil
štyri časti krajiny: historické Česko a Moravu, Slovensko
a Podkarpatskú Rus. Posledné územia tvorili od príchodu
starých Maďarov do vlasti organickú súčasť Uhorska, ale
značná časť ich obyvateľstva tvorili Slováci a Rusíni
(karpatskí Ukrajinci). 

Československá republika sa v nasledujúcich dvoch
desaťročiach stala jednou z hospodársky najrozvinutejších
a najdemokratickejších krajín regiónu. Národnostná
otázka však aj tu spôsobovala časté problémy. 

VZNIK KRÁĽOVSTVA SRBOV, 
CHORVÁTOV A SLOVINCOV (JUHOSLÁVIE)

Vytvorenie druhej novej krajiny, susediacej 
s Maďarskom, Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov
(od r. 1929 Juhoslávia), navrhla srbská panovnícka
dynastia vtedy, keď Chorvátsko (s ktorým sa Uhorsko
vyrovnalo) a Slovinsko (do roku 1918 jedna z rakúskych
dŕžav) vyhlásili vystúpenie z monarchie. 

Vznikajúca Juhoslávia k sebe pripojila aj samostatný
malý štát, Čiernu Horu, ďalej Bosnu a Hercegovinu a
ďalšie menšie územia. Takto sa aj táto krajina stala mno-
honárodnostnou krajinou. Popri Srboch, Chorvátoch a
Slovincoch tvorili národnostné skupiny obyvateľstva 
s viac než 100 000 príslušníkmi Macedónci, Čiernohorci,
Bosniaci, Albánci, Turci a aj Maďari. Keďže srbský
nacionalizmus bol mimoriadne silný, tak pristupujúce kra-
jiny, ako aj národnosti museli strpieť, že vedúcu úlohu 
vo všetkom zohrávalo hospodársky menej rozvinuté Srbsko. 

OSTATNÉ KRAJINY REGIÓNU

Ostatné krajiny stredovýchodnej Európy a Balkánu zosil-
neli alebo zoslabli podľa toho, či patrili k víťazom alebo 
k porazeným. 

Grécko, ale najmä Rumunsko získali významné
územia. Bulharsko a Turecko, ktoré stáli na strane
Centrálnych mocností, však prišli o územia. Posledné dve
neobišli ľudové hnutia príznačné pre porazené krajiny:
demonštrácie, povstania, revolúcie. Tieto požadovali jed-
nak vyriešenie sociálnych problémov, a jednak mali 
za cieľ určenie zodpovednosti panovníkov, ktorí krajinu
dostali do prehratej vojny. 

V Bulharsku bol panovník, priateľ Nemcov, nútený
abdikovať v prospech svojho syna, ktorému dôverovali pred-
stavitelia Dohody. Pokoj však nevytvorila ani táto zmena. 
Za posledným povstaním, trvajúcim asi desať dní, stála
komunistická strana. Tú vláda porazila v septembri 1923. 
Národná revolúcia Turkov v najjužnejších častiach
Európy mala trochu odlišný charakter. Posledný sultán,
Mohamed VI., bol nútený odísť do zahraničia a Turecko sa
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Moc českej vlády spočiatku zasahovala
len české územia. Ako však silnela, a
ako sa vracali domov české légie z bojov
na strane Dohody vo Francúzsku a
Taliansku, svoju moc rozšírila aj 
na slovenské územia. 

Na úkor ktorých krajín získali územia
Rumunsko a Grécko? Pozri si v historickom
atlase!

V čom sa Turecko líšilo od európskych
krajín? Čo vieš o dejinách Turecka 
v 19. storočí?

Eduard Beneš, jeden z tvorcov českosloven-
ského štátu. Bol silne protima	arským politikom
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stalo republikou (29. októbra 1923). Novým hlavným
mestom sa stala Ankara. Výsledkom revolúcie Turci
nezískali späť len územia stratené vo vojne, ale moderni -
zovala sa aj ich krajina pod vedením Kemala Atatürka
(„otca Turkov“, ako ho nazývali jeho prívrženci).

16 Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia

1. Ktoré veľmoci panovali pred svetovou vojnou v stre-
dovýchodnej Európe a ktoré na Balkáne? 

2. Ktoré národy boli sužované týmito krajinami?
(Vymenujte ich smerom zo severu na juh!)

3. Ktoré národy si vydobyli svoju nezávislosť? 
4. Ktoré sú nové a ktoré sú znovuzrodené štáty regiónu? 
5. Ktoré krajiny sa stali výrazne mnohonárodnostnými kra-

jinami? 
6. V čom sa líšili revolučné pohyby Bulharska a Turecka 

od podobných udalostí v iných krajinách regiónu? 

4. ZÁPADNÁ EURÓPA: „ŠŤASTNÉ DVADSIATE ROKY“ 
VO VÍŤAZNÝCH KRAJINÁCH

PARLAMENTNÁ DEMOKRACIA V ZÁPADNEJ EURÓPE

Skutočným víťazom vojny a uzatvorených mierov bola
západná Európa, v prvom rade Anglicko a Francúzsko –
resp. na druhom brehu oceánu Spojené štáty – kde nasle-
dovali „šťastné dvadsiate roky“. V týchto krajinách nebo-
la prevysoká inflácia a nezamestnanosť. Protiklady neboli
vyostrené množstvom nevyriešených sociálnych problé-
mov. Preto nenašli živnú pôdu ani diktátorské hnutia a
zdravá parlamentná demokracia mohla plne prekvitať. 

NAPREDOVANIE ROBOTNÍCKYCH STRÁN. 
UPEVNENIE SOCIÁLNEJ ISTOTY

V polovici dvadsiatych rokov v západnej Európe došlo 
k politickému zemetraseniu. Vo voľbách zvíťazili robotnícke
strany a kvôli nim padol rad politikov, ktorí sa preslávili
vydobytím vojnového víťazstva. V Anglicku, Francúzsku
a aj v iných štátoch vznikali na kratšiu či dlhšiu dobu vlády
vedené robotníckymi (sociálnodemokratickými) politik-
mi. 

Robotnícki vodcovia, ktorí sa k moci dostali demokrati c -
kou cestou, sa ani nepokúsili o vytvorenie robotníckej 
moci na sovietsky spôsob, diktatúry proletariátu. Blahobyt
robotníkov chceli dosiahnuť inými nástrojmi. Trvali na par-
lamentnom systéme, na právnom štáte, ale rad radom
vybojovali zákony zlepšujúce životné podmienky
pracujúcich. Pracovná doba sa skrátila, mzdy sa zvyšovali.
Sociálne poistenie, dôchodok, podpora chorých zamestnan-
cov sa stali samozrejmosťou. Prostredníctvom nich sa 

Kemal Atatürk, modernizátor tureckého štátu

Striedanie sa politických strán 
pri moci: Na Západe je čoraz častejšie,
že pri moci sa striedajú dve, prípadne tri
veľké politické strany – zvyčajne mierne
ľavicové a občianske strany „stredu“.
Ak sú veci v poriadku, vládna strana si
zachová moc, ale ak nie, prichádza
druhá strana (snáď bude vládnuť lepšie)
a vyhrá voľby. Takto súťažia o hlasy
voličov vládne strany a opozícia, čím
dochádza k ich „striedaniu sa pri moci“. 
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z veľkej časti uskutočnili sociálne požiadavky robotníckych
strán. K tomu potrebné finančné zdroje nezabezpečili
zabratím (socializovaním) tovární, závodov, ale zavedením
spravodlivejšieho daňového systému, ktorý časť bremien
preniesol na najbohatšie podniky. 

Uvedené sa nezmenilo ani v prípade pádu robotníckej
vlády, na čo tiež poznáme príklady. Opatrenia sa neodvážili
odvolať ani nasledujúce vlády, veď potom by v ďalších
voľbách stratili veľký počet voličov a ich vláda by padla. 

ZMIERNENIE MEDZINÁRODNÝCH NAPÄTÍ

Vďaka najmä novým vládam, ktorých minulosť nezaväzo-
vala, začala z duší ustupovať nenávisť. Francúzi a Nemci,
ktorí začiatkom dvadsiatych rokov už boli takmer
pripravení opäť proti sebe bojovať, v roku 1925 uzatvorili
slávnu mierovú zmluvu doby, Locarnskú dohodu,
v ktorej sa zaviazali, že ak medzi nimi vzniknú spory,
vyriešia ich mierovou cestou. Niektorí vedúci nemeckí a
francúzski politici začali hovoriť o myšlienke európskeho
spoločenstva. Medzinárodný odmäk naznačuje aj fakt, že
do Spoločnosti národov prijali aj porazené krajiny. 

Nové vlády sa stavali voľnejšie aj k ruskej otázke.
Postupne si uvedomili, že či chcú alebo nie, Sovietsky
zväz existuje. Väčšina západných štátov nadviazala
v rokoch 1924-25 diplomatické vzťahy so Sovietskym
zväzom. Vzájomný nekonečný odpor vystriedala politika
vzájomného znášania sa. 

HOSPODÁRSKY VZOSTUP PO VOJNE

V čase svetovej vojny si všetky krajiny postavili svoje
ekonomiky do služieb vojny. Vyrábali železo a oceľ,
zbrane, strelivo a vojenskú techniku. Obyvatelia zázemia
často nemali ani tovar potrebný na každodenné živobytie.
Pokladali by však za hanobenie vlastenectva, ak by sa
boli kvôli tomu sťažovali. 

Koniec vojny postupne všetko zmenil. Vo víťazných
krajinách – a tie boli vo väčšine – každý chcel nakupo-
vať: nábytok, šaty, domáci tovar, dopravné prostriedky a
civilizačné výdobytky. Všetko, k čomu počas vojny
nemali prístup. Nové vynálezy zohrávali takisto čoraz
väčšiu úlohu. Objavili sa nové elektrické spotrebiče.
Novým, skvelým vynálezom bolo rádio, u zámožnejších
sa objavili doma aj autá, ktoré vtedy už mali za sebou
svoje detstvo: stali sa modernými a rýchlymi dopravnými
prostriedkami. 

Rozsiahly dopyt vyvolal potrebu stavania závodov.
Rozšírili sa umelé hmoty. Motorové vozidlá, lietadlá
doslova žrali benzín. Rástla ťažba ropy, postavili množ -
stvo rafinérií. Kto prežil vojnu, dostal prácu. Ľudia
konečne žili v skutočných „šťastných mierových
rokoch“. Ale len málo z nich myslelo na to, ako sa žije
ľuďom v porazených krajinách. 

Aj víťazi sa snažili vyriešiť svoje
vzájomné spory. Washingtonská
námorná zmluva (1922) stanovila
vzájomný pomer námornej vojenskej
sily Spojených štátov, Anglicka a
Japonska v pomere 5:5:3. Námorná
vojenská sila Francúzska a Talianska
mohla byť 35% sily Anglicka. 

Rozvoj dopravy: V Spojených štátoch
vzrástol počet motorových vozidiel 
za jediné desaťročie z troch miliónov 
na takmer tridsať miliónov. Ročne
opúšťali výrobné pásy priemerne 3 milióny
nových vozidiel, spomedzi ktorých bolo
najslávnejším čoraz lacnejší, zároveň
však spoľahlivý Ford model T s dlhou
životnosťou. (Projektoval ho maďarský
inžinier: József Galamb.) V tom istom
čase vstúpilo „do veku dospelosti“ aj
lietanie, i keď v tom čase ešte nebolo
zrejmé, či bude budúcnosť patriť
lietadlám alebo vzdušným lodiam.
Napríklad slávny polárny bádateľ
Amundsen v roku 1926 prišiel na Južný
pól vzdušnou loďou. O rok neskôr však
jeho slávu zatienil Lindbergh, ktorý
prekonal viac než 6000 km dlhú cestu
lietadlom, keď preletel Atlantický oceán
medzi Parížom a New Yorkom. 

Členmi Spoločnosti národov mohli byť
spočiatku len víťazné krajiny svetovej
vojny. Spojené štáty do nej nikdy
nevstúpili, Maďarsko sa pripojilo v roku
1922, kým Nemecko v roku 1926.
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ZMENA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

Blahobyt, ktorý vo víťazných krajinách postupne rástol,
zmenil aj životný štýl ľudí. 

Domovy sa stali usporiadanejšími, kultivovanejšími. (Aj
domovy robotníkov.) Nové technické zázraky, rádio a film
(vtedy ešte len nemý film) sa stali súčasťou každodenného
života ľudí. Džez bol čoraz populárnejší, pribúdali ohuru-
júce predstavenia (revue). Nočný lesk svetových veľko -
miest, početné farebné týždenníky, rastúca popularita 
športu (olympiády) otvorili horizont nového životného
štýlu. Ľudia, a v západných rozvinutých krajinách nielen
bohatí, chceli žiť, zabávať sa, k čomu už mali peniaze 
aj voľný čas. 

Výrazne sa zmenilo aj postavenie žien. Vo väčšine
európskych štátov dostali ženy volebné právo a politické
práva práve v tomto čase. V tomto období otvorili svoje
brány aj univerzity pred najtalentovanejšími pred-
staviteľkami „slabšieho pohlavia“. Sukne sa stávali kratší-
mi, ani na kúpaliskách už neboli povinné uzavreté kúpacie
úbory, i keď móda „bikini“ bola ešte veľmi ďaleko. To
všetko znamená, že ženy vykročili cestou skutočnej rovno-
právnosti. Vznikali organizácie na ochranu práv žien. Aj to
bolo istou zmenou životného štýlu. 

18 Svet v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia

Nová jesenná móda
žien v západnej Euró -
pe v roku 1922. Ligo -
ta vá a ozdobená.
(Večerný kabátik 

z módneho salónu)

Blahobyt u ví�azov. Množ -
stvo slávnych modelov T
v americkom mestečku 

Reklamný inzerát, ktorý 
na nové auto s�ubuje už aj 

pä�ročnú záruku

004-038 I. fejezet2014 szlovak 5 tord.qxd:004-038 I. fejezet2008.qxd  1/26/16  11:56 AM  Page 18



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




