Terminologický slovník
anektované územie – násilne pričlenené územie
autonómia – ústavou zaručené právo určitej územnej jednotky riešiť samostatné otázky
špecifického záujmu v rámci väčšieho celku podľa vlastných noriem a prostredníctvom
vlastných orgánov
autonómna oblasť – pozri autonómia
autonómna provincia - pozri autonómia
autonómna republika - pozri autonómia
autonómne územie - pozri autonómia
autonómny okruh - pozri autonómia
autonómny štát - pozri autonómia
cirkevný štát – štát, ktorého hlavou je pápež
cisárstvo – pozri monarchia
člen SNŠ – bývalá sovietska republika, ktorá získala nezávislosť a stala sa členom
Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), hospodársko-politického zväzku republík
bývalého Sovietskeho zväzu
člen Spoločenstva – bývalá britská kolónia, ktorá získala nezávislosť a stala sa členom
Spoločenstva (Commonwealth) hospodársko-politického zväzku Spojeného kráľovstva
s jeho bývalými kolóniami a závislými územiami, ktoré uznávajú na základe personálnej
únie britského monarchu ako hlavu štátu alebo ako predstaviteľa Spoločenstva. Členovia
Spoločenstva nemajú voči sebe žiadne záväzky, každý člen môže zo Spoločenstva
vystúpiť jednotnou deklaráciou.
emirát – pozri monarchia; federácia
enkláva – vydelené územie v cudzom prostredí
federácia – zväz štátov (emirát, spolková krajina, štát, zväzová republika) s jednotnou
vládou, obvykle tiež s jednotnou armádou, menou a zahraničnou politikou, pričom si
jednotlivé štáty zachovávajú vlastnú zákonodarnú a výkonnú moc
federácia emirátov – pozri federácia
federácia štátov - pozri federácia
federálna dependencia – oddelené územie spravované priamo federálnou vládou
federálna oblasť – územie hlavného mesta s osobitným štatútom riadené priamo
federálnou vládou
federálne teritórium územie pod suverenitou federálneho štátu riadené priamo federálnou
vládou
federatívna republika – pozri federácia
federatívny štát – pozri federácia
historická krajina – tradičná územná jednotka Spojeného kráľovstva bez správneho
charakteru
kantón – územná jednotka vo Švajčiarsku s vlastnou miestnou správou
kniežatstvo – pozri monarchia
konštitučná monarchia – forma vlády, v ktorej stojí na čele dedičný, prípadne doživotne
volený panovník (cisár, kráľ, knieža) s ústavne obmedzenou mocou
korunná dependencia – autonómne územie pod priamou vládou Spojeného kráľovstva
kraj – spravidla vyššia územná správna jednotka
kráľovstvo – pozri monarchia
monarchia – forma vlády, v ktorej je hlavou štátu panovník, vyznačujúci sa osobnými
privilégiami, ktoré ho stavajú nad ostatné obyvateľstvo nezávisle od mocenskej
pôsobnosti vyplývajúcej z funkcie štátu (cisárstvo, emirát, kniežatstvo, kráľovstvo,
sultanát, veľkovojvodstvo)
národnostná oblasť – územná správna jednotka menšinového národa v štáte
oblasť – územná správna jednotka
okres – územná správna jednotka spravidla stredného stupňa
osobitná administratívna oblasť – územie s politickou a hospodárskou nezávislosťou
priama súčasť – oddelená časť štátneho územia

pridružený štát – autonómne územie pridružené k zvrchovanému štátu
provincia – územná časť štátu
republika – štát s formou vlády, ktorej najvyšší predstavitelia sú volení na obdobie
určené ústavou
spolková krajina – pozri federácia
spolková republika – pozri federácia
sultanát – pozri monarchia
štát – základná právna organizácia zvrchovanej politickej moci spoločenstva na istom
území
teritórium – územie s väčšou či menšou vnútropolitickou a hospodárskou nezávislosťou
veľkovojvodstvo – pozri monarchia
zámorské autonómne územie – pozri autonómia
zámorské územie – územie pod suverénnou vládou štátu , ktorého je integrálnou
súčasťou
zámorský departmán – zámorské územie s vlastnou miestnou správou
závislé územie – bývalá kolónia s orgánmi miestnej správy, ktoré sú podriadené vláde
zvrchovaného štátu

