
Štátnicové otázky zo slovenských dejín - modul novšie dejiny 

1. Charakteristika osvietenskej fázy formovania moderného slovenského národa. 
Aktivity, idey, organizácia. 

2. Kollárovsko – hamuliakovská generácia slovenského národného hnutia. 

3. Slovanská vzájomnosť – vznik, podoby, osobnosti. Jej úloha v slovenskej 
kultúre. 

4. Charakter, etapy, osobnosti a ciele maďarského reformného hnutia v 20.- 
40.rokoch 19. storočia. Maďarská politika a slovenské národné hnutie. 

5. Inštitucionálne zázemie slovenského národného hnutia od 80.rokov 
18.storočia po 1848. Úloha štátnych inštitúcií, budovanie nových a nezávislých 
inštitúcií. 

6. Problém slovenského spisovného jazyka (80.roky 18.storočia – 60.roky 
19.storočia). Koncepcie spisovného jazyka a národa slovenskom národnom hnutí. 

7. Tretia etapa formovania moderného slovenského národa. Diferenciácia 
názorov a ich charakteristika, činnosť štúrovcov. 

8. Slovenská politika počas revolúcie 1848/1849. Formovanie slovenského 
politického programu. Slovenské štátoprávne snahy počas revolúcie. Aktivity, 
spojenci, ciele, hlavné udalosti. 

9. Priebeh revolúcie 1848 v habsburskej monarchii a v Uhorsku. Hlavné udalosti, 
politické tábory, národné hnutia. 

10. Idea federalizácie Uhorska a habsburskej monarchie do konca 1848. Uhorskí 
jakobíni, M.Šuhajda, maďarské reformné hnutie, austroslavizmus, federalizačné 
plány počas revolúcie 1848 - 1849. 

11. Obdobie neoabsolutizmu z hľadiska monarchie a postavenia Slovákov.  

12. Matičné obdobie slovenských dejín a jeho základné problémy.  

13. Rakúsko–maďarské vyrovnanie (charakteristika, význam a dôsledky pre vývoj 
v Predlitavsku a v Zalitavsku). 

14. Medzi Viedňou a Budapešťou – tradícia dvoch koncepcií v slovenskej politike. 

15. Vývoj slovenského štátoprávneho programu (1848 – 1918).  

16. Diferenciácia slovenskej politiky na prelome 19. a 20.storočia (domáce a 
zahraničné determinanty). 

17. Slovenské politické koncepcie (1900 – 1914). 



18. Slováci v zahraničnom odboji počas I. svetovej vojny. 

19. Slováci na ceste k ČSR. 

20. Národnostná (slovenská) otázka a jej reflexia v zahraničí (1867 – 1918). 

21. Politická spolupráca nemaďarských národov v Uhorsku (1848 – 1918). 

22. Česko – slovenské vzťahy do roku 1914. 

23. Sociálna a národnostná štruktúra, formovanie občianskej spoločnosti v 
Uhorsku (1848 – 1918). 

24. Slovenské robotnícke hnutie – vývojové tendencie a problémy. 

25. Vysťahovalectvo a Slováci v USA do roku 1918. 

26. Evanjelická cirkev v národnoemancipačnom hnutí do roku 1918. 

27. Katolícka cirkev v národnoemancipačnom hnutí do roku 1918. 

28. Slovensko v ekonomike Uhorska (1848 – 1918).  

29. Vznik ČSR a začleňovanie Slovenska do ČSR. 

30. Utváranie a zmeny hraníc Slovenska v rokoch 1918 - 1945. 

31. Formovanie a vývoj stranícko politickej štruktúry na Slovensku. 

32. Základné etapy a problémy sociálnoekonomického a kultúrneho vývoja na 
Slovensku v rokoch 1918 – 1945. 

33. Menšinová otázka a menšiny na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. Vzťah štátu 
k menšinám. 

34. Koncepcie a predstavy o štátoprávnom usporiadaní ČSR (1918-1939). 

35. Kríza v roku 1938. Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž. 

36. Druhá republika (1938-1939), jej vývoj a charakteristika. 

37. Vznik Slovenskej republiky a politický systém na Slovensku v rokoch 1939-
1945. 

38. Medzinárodné postavenie Slovenskej republiky 1939 – 1945. Vývoj, limity a 
vojenská angažovanosť. 

39. Formovanie a vývoj domáceho a zahraničného odboja počas 2.svetovej vojny. 

40. SNP a jeho význam pre ďalší vývoj slovenskej politiky.  



41. Vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti roku 1989 na Slovensku a v 
českých krajinách. 

42. Slovenská emigrácia v 2.pol. 20.storočia. 

43. Systém politických strán v Československu po roku 1945. 

44. Formovanie zahraničnopolitickej orientácie Československa po 2.svetovej 
vojne. 

45. Medzinárodné súvislosti politických procesov v Československu v 50.rokoch. 

46. Politické perzekúcie v Československu po roku 1948. 

47. Vývoj národného hospodárstva v českých krajinách a na Slovensku v rokoch 
1945-1948. Ekonomické reformy v Československu po roku 1948. 

48. Riešenie otázky maďarskej a nemeckej menšiny po 2.svetovej vojne. 

49. Genéza a vývoj reformného hnutia na Slovensku a v českých krajinách v 
2.pol. 20.storočia. 

50. Národnohospodársky vývoj v Československu v 50.rokoch. 

51. Národnohospodársky vývoj v Československu v 60.rokoch. 

52. Slovenská otázka v kontexte politického vývoja v Československu v 
60.rokoch. 

53. Počiatky normalizácie českej a slovenskej spoločnosti na začiatku 70.rokov. 

54. Základné východiská a tendencie v riešení slovenskej otázky po roku 1948. 

55. Charakteristika politického systému vytvoreného v Československu po roku 
1948. 

56. Pokus o reformu v roku 1968. Zahraničnopolitické a vnútropolitické faktory 
vývoja v Československu. 

57. Predpoklady a východiská obnovenia česko – slovenskej štátnosti po 
2.svetovej vojne. 


