
Štátnicové otázky zo slovenských dejín - modul staršie dejiny 

1. Etnogenéza Slovanov a Slovákov. Sťahovanie národov a príchod Slovanov  
    do Karpatskej kotliny. 

2. Mocenské pomery po príchode Avarov do Karpatskej kotliny.  
    Povstanie Slovanov a vznik Samovej ríše. 

3. Vznik Nitrianskeho a Moravského kniežatstva. Zápas o hegemóniu 
    v naddunajskom priestore a vznik Veľkej Moravy. 

4. Veľká Morava za Rastislava. Misia Konštantína a Metoda 

5. Svätoplukova ríša. Vnútorná a zahraničná politika, expanzia a územný rozsah 
    koncom Svätoplukovej vlády. 

6. Vnútorné a vonkajšie príčiny rozpadu Veľkej Moravy. Veľkomoravská tradícia 
    v slovenských dejinách. 

7. Starí Maďari v Karpatskej kotline (pôvod, organizácia kmeňového zväzu, vzťahy 
    k starousadlému obyvateľstvu). 

8. Prechod na usadlý spôsob života. Počiatky budovania uhorského štátu 
    a kristianizácia v druhej polovici 10. stor.  

9. Uhorsko za prvých arpádovských kráľov. Vnútorné pomery a zahranično-politická 
    orientácia. 

10. Nitrianske údelné kniežatstvo a jeho miesto v Uhorskom kráľovstve. 

11.Genéza stredovekej šľachty v Uhorsku. Organizácia ranouhorskej spoločnosti. 

12. Zavŕšenie kristianizácie Uhorska. Najstaršie biskupstvá a kláštory. 
      Cirkevná organizácia v období včasného stredoveku. 

13. Donačná politika Ondreja II. a Bela IV. Počiatky feudálnej anarchie v Uhorsku. 

14. Vpád Tatárov do Uhorska. Politické, hospodárske a spoločenské dôsledky. 

15. Vznik a význam privilegovaných stredovekých miest (mestské právo, 
      právne postavenie meštianstva, hospodárske aktivity). 

16. Vláda posledných Arpádovcov v Uhorsku, feudálna anarchia na prelome 13. 
      a 14. stor. Matúš Čák Trenčiansky. 

17. Anjouovské obdobie v dejinách Uhorska. Vnútorná a zahraničná politika 
      Anjouovcov. Miesto Slovenska v hospodárskom živote. 

18. Vláda Žigmunda Luxemburského v Uhorsku (vnútorná a zahraničná politika, 
      boje s husitmi). 



19. Anarchia v Uhorsku po smrti Albrechta Habsburského. Účinkovanie Jána Jiskru 
      a bratríkov na Slovensku. 

20. Budovanie centralizovanej monarchie za Mateja Korvína. Vnútorná a zahraničná 
      politika. Počiatky humanizmu a renesancie. Univerzita Istropolitana. 

21. Vláda Jagelovcov v Uhorsku. Postavenie neprivilegovaných vrstiev spoločnosti. 
     Povstanie Juraja Dóžu a banícke povstanie v rokoch 1525/26. 

22. Postup a spôsoby osídľovania územia Slovenska v stredoveku. Nemecká 
      a valaská kolonizácia. Vývoj etnických pomerov v stredoveku. 

23. Hospodársky vývoj na území Slovenska v stredoveku (poľnohospodárstvo, 
      baníctvo, remeslá a obchod).  

24. Nástup Habsburgovcov na český a uhorský trón ( boje medzi Ferdinandom I. 
      a Jánom Zápoľským). 

25. Slovensko v pomoháčskom období. 

26. Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. 

27. Baníctvo na Slovensku v 16. – 17.storočí. 

28. Charakteristika agrárneho vývoja na Slovensku a v strednej Európe v 16. 
      - 18.storočí. 

29. Reformácia na Slovensku. 

30. Charakteristika protireformácie a rekatolizácie na Slovensku. 

31. Renesančné umenie a kultúra na Slovensku. 

32. Hospodárstvo, obchod a cechová výroba v prvých storočiach novoveku. 

33. Obyvateľstvo Slovenska a jeho národnostná a sociálna štruktúra. 

34. Protihabsburské stavovské povstania uhorskej šľachty v 17.  
      a začiatkom18.storočia.   (charakteristika a hodnotenie). 

35. Baroková kultúra a umenie. 

36. Školstvo a vzdelanosť na Slovensku v 16. - 17.storočí. 

37. Slovensko po Szatmárskom mieri. 

38. Osvietenstvo v uhorských a slovenských dejinách. 

39. Charakteristika vlády a reforiem Márie Terézie. 



40. Hospodársky rozvoj a manufaktúry v 18.storočí. 

41. Slovenská spoločnosť pred národným obrodením (rast národného povedomia, 
      obrany a ideológia). 

42. Školstvo, veda a kultúra na Slovensku v 18.storočí – významné osobnosti.  


