
KOSOVO

„Nikto vás nesmie biť“

(Slobodan Milošević, 
Kosovo Polje, 24. apríl 

1987)



Welcome to...

• Podľa ústavy Srbska a štatútu chráneného rezolúciou OSN č. 1244 
autonómny kraj Kosovo a Metohija 

• Podľa vlastného vyhlásenia nezávislosti tvorí Kosovo štát Kosovská
republika

• Hlavné mesto Priština

• Rozloha 10 887 km²

• Počet obyvateľov 2,1 milíona 

• Nezávislosť deklarovalo  17. februára 2008

• Úradnými jazykmi sú albánčina a srbština

• Susedí so Srbskom, Macedónskom, Albánskom a Čiernou Horou



...





História....

• Oblasť Kosova už od stredoveku čisto a výhradne srbským územím

• Koncom 15. storočia sa Kosovo spolu s ostatnými časťami srbského štátu 
stalo súčasťou Osmanskej ríše. V 16-18. storočí prebehlo viac 
protitureckých povstaní srbského národa

• Od  konca 17. storočia nastáva masová emigrácia srbského obyvateľstva z 
Kosova a kolonizácia albánskymi moslimami ( Treba si všimnúť, že prví
predkovia dnešných kosovských albáncov prišli na toto územie až koncom 
17. storočia a dovtedy  bolo Kosovo čisto srbské územie)

• Po porážke Turecka vo vojne v roku 1912-1913 bolo Kosovo rozdelené
medzi Srbsko a Čiernu Horu.

• Po vzniku samostatného Juhoslovanského  štátu sa do Kosova opäť vracajú
Srbi a Čiernohorci a menia etnickú skladbu v neprospech Albáncov



• V rokoch 1941-1944 sa Kosovo stalo súčasťou Veľkého Albánska, 
okupovaného fašistickým Taliansko a Nemeckom. Nastáva ďalší prílev 

Albáncov z Albánska do oblasti Kosova. 
• Koncom roku 1944 bolo Kosovo oslobodené armádou Juhoslávie. 3.9.1945 

bola vytvorená autonómna oblasť Kosovo a Metohija. V roku 1970 sa 
názov zmenil na Kosovo.



Konflikt- začiatky a príčiny

• Národnostné nepokoje zo stany etnických albáncov vypukli v roku 1981 a znova v 
rokoch 1988-1989. Začína sa prvý odchod nealbánskych obyvateľov z Kosova do 
ostatných častí Juhoslávie. 

• V roku 1989 Srbsko zrušilo autonómiu Kosova a zaviedol sa znovu názov Kosovo a 
Metohija. Od roku 1990 sú v Kosove snahy albánskych teroristov za odtrhnutie sa 
od Srbska a Juhoslávie a za vyhlásenie samostatného albánskeho Kosova.Táto 
snaha vyvrcholila v protisrbské povstanie, ktorého priamy následok bolo 
bombardovanie Juhoslávie štátmi NATO na jar roku 1999.

• Skupiny majetných albánskych prisťahovalcov vykupovali srbské pozemky a 
osídľovali ich svojimi početnými rodinami z Albánska. Násilný aj nenásilný exodus 
obyvateľstva vrcholil v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

• Éra prezidenta Slobodana Miloševiča pochovala separatistické ambície kosovských 
Albáncov, znamenala vyhlásenie občianskej neposlušnosti a iniciovala vznik 
radikálneho separatistického bloku, podporovaného vplyvnými islamskými kruhmi 
zo zahraničia, najmä zo Saudskej Arábie (UCK)



UCK

• Kosovská oslobodenecká armáda

• Teroristická skupina, vznikla počas občianskej vojny a jej cieľom bola 
nezávislosť Kosova

• Spočiatku sa venovala len ilegálnemu obchodu s drogami, prostitúciou a 
organizovanému zločinu

• V roku 1997 vyšla z ilegality, prihlásila sa k niekoľkým útokom policajných 
staníc a vražde poslanca

• Šéfom UCK je Hashim Thaci (súčasný predseda kosovskej vlády)

• V konflikte srbských vládnych jednotiek s UCK  zahynulo od roku 1989, 
takmer 18-tisíc ľudí. Občianska vojna zanechala otáznik v podobe 1500 
nezvestných Albáncov a asi 500 kosovských Srbov. Tristotisíc civilistov 
utrpelo v občianskej vojne zranenia a desiatky tisíc ich muselo v strachu o 
život opustiť svoje domovy.



• „ Keď som sa v roku 1998 stretol s pracovníkom slovenského 
konzulátu v Belehrade, hovoril výhradne o Kosove. Hovoril o 
strachu ktorý vládne ulicami Prištiny. Hovoril o desať percentnej 
Srbskej menšine a jej žalostnom postavení, ktoré politika vlády ešte 
zhoršila. Hovoril o Belehrade, ktorý sa vďaka albánskym 
narkomafiám zmenil na mesto strachu. Smrť je realita 
belehradských ulíc rovnako ako ulíc Kosova. Srbský nacionalizmus a 
záujmy cudzích mocností podnecovali agresivitu albánskych 
povstalcov, rozdúchali občiansku vojnu, pochovali tisíce nevinných 
ľudí a s nimi aj šancu na pokojný život. Nebiť teritoriálnych záujmov 
západných mocností mohla sa kríza v Kosove vyriešiť mierovou 
cestou, tak ako to tvrdia bývalí obyvatelia Kosova, ktorý museli 
utiecť pred vojenskou agresivitou NATO. Verili, že by nakoniec našli 
s Albáncami spoločnú reč. Obviňovali Američanov nie Albáncov. 
Keby podľa nich nepchali nos, kam netreba nemuseli by dnes nikam 
utekať .“



Ukradnuté Kosovo- prepis rozhovoru 
vyšetrovateľa s členom UCK

• V: Znásilnili ste niekoho? 

• A. áno

• V: Koľko žien ste znásilnili?

• A: len jednu

• V: Koľko mala rokov?

• A: 15 … Potom mi veliteľ prikázal, aby som jej odrezal uši a aby som ju 
zabil.

• V: Tomu dievčaťu, ktoré ste znásilnil ste odrezal uši?

• A: áno

• V: Aj ste ju potom zabili? 

• A:áno



Kosovo dnes

• Po vybombardovaní Srbska a Kosova a rozpade Juhoslávie problémy v 
Kosove pretrvávajú

• 17.2. 2008 vyhlásilo Kosovo nezávislosť

• Silný odpor voči nezávislosti Kosova má Rusko a Srbsko

• Slovenská republika Kosovo neuznala a odmieta ho uznať skôr, ako tak 
učiní Srbsko



• V nedeľných voľbách sa stal premiérom úradujúci šéf exekutívy Hashim Thaci

• Voľby boli údajne zmanipulované, podľa svetových médií Kosovo prvú skúšku 
demokracie od svojho vzniku nezvládlo

• „podvody nesnažili ani zakryť.“- The Economist

• Zdroj z prostredia volebnej komisie denníku Guardian prezradil, že v troch 
volebných miestnostiach bolo viac hlasov ako registrovaných voličov. V jednej 
zaznamenali dokonca až 148-percentnú účasť.

• Hashim Thaci je šéfom Demokratickej strany Kosova a bývalím šéfom Kosovskej 
oslobodeneckej armády (UCK). Je obviňovaný z terotizmu a zodpovednosti za 
vojnové zločiny a genocídy počas občianskej vojny v Kosove









• „Strata národnej identity je tá najväčšia porážka, akú národ môže poznať.“

-Slobodan Milošević

• „je ťažké povedať, či bitka o Kosovo bola pre srbský ľud prehrou alebo 
víťazstvom, či už vďaka tomu , že sme upadli do otroctva, alebo, že sme to 
otroctvo prežili“- Slobodan Milošević


