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Slovenské dejiny 
Otázky na písomný test pre prijímacie konanie 

Číslo Otázka 

1.  Z ktorého roku pochádza nápis na trenčianskej hradnej skale, ktorý svedčí o pobyte rímskych vojsk 
na Slovensku? 

2.  Aký spoločensko-politický útvar predstavovala Samova ríša? 

3.  Charakterizujte Veľkomoravské kniežatstvo! 

4.  V ktorom storočí vznikla Veľká Morava? 

5.  Ako sa volali vo Veľkomoravskej ríši strediská štátnej správy a obchodu, v ktorých sa sústreďovali aj 
mnohé odvetvia remeselnej výroby? 

6.  Kto zavŕšil formovanie jednotného Uhorského kráľovstva a v r. 1000 bol korunovaný za uhorského 
kráľa? 

7.  Aká norma z roku 1222 zakotvila v Uhorsku právo šľachty na odpor voči kráľovi, ak nebude 
zachovávať jej ustanovenia? 

8.  Ktorá dynastia nastúpila na uhorský trón v roku 1308? 

9.  Ktorý mocný uhorský šľachtický rod bol kráľom Karolom Róbertom porazený v bitke pri 
Rozhanovciach? 

10.  Za panovania ktorého kráľa (1342-1382) dosiahlo Uhorsko vrchol svojej moci (zlatá doba 
stredovekého Uhorska)? 

11.  Za vlády ktorého panovníka (1387-1437) sa v Uhorsku opäť dostala k moci panská koalícia? 

12.  Ktorý uhorský panovník porazil v r. 1467 bratrícke vojsko na Slovensku? 

13.  Kto sa stal uhorským kráľom po smrti uhorsko-českého kráľa Ladislava Pohrobka (1457)? 

14.  Ako sa nazývala univerzita, ktorá začala svoju činnosť v Bratislave r. 1467? 

15.  Ktoré mesto sa stalo po bitke pri Moháči r. 1526 sídlom ústredných mocenských, správnych a 
súdnych orgánov Uhorska? 

16.  K akým zmenám v správe štátu dochádza v čase panovania Márie Terézie a Jozefa II.? 

17.  Čo uznal uhorský snem zákonom z r. 1723 nazvaným Pragmatická sankcia? 

18.  Akými znakmi bol charakterizovaný tzv. Metternichovský absolutizmus? 

19.  Čo charakterizuje vnútornú a zahraničnú politiku Habsburskej ríše v druhej polovici 19. storočia? 

20.  Ktorá celoslovenská kultúrna organizácia bola založená pod vedením M. M. Hodžu v Liptovskom 
Sv. Mikuláši v roku 1844? 

21.  Čo deklarovali tzv. marcové zákony, ktoré prijal v roku 1848 uhorský snem? 

22.  V ktorom roku bola Trnavská univerzita premiestnená do Budína? 

23.  Ministri zahraničných vecí ktorých štátov sa zúčastnili na Viedenskej arbitráži v roku 1938? 

24.  Predstavitelia ktorých krajín sa zúčastnili na podpise Mníchovskej dohody? 

25.  V ktorom roku bola prijatá prvá riadna československá ústava? 

26.  Ako sa nazýva dielo, ktorého prvú kapitolu napísal jeden z rímskych cisárov na území Slovenska? 

27.  Ktorého kňaza určil Metod za svojho nástupcu? 

28.  Čím sa skončil konflikt, ku ktorému došlo začiatkom 13. storočia medzi uhorským kráľom Ondrejom 
II. a stavmi? 

29.  Čo bolo podstatou Zlatej buly Ondreja II.? 

30.  Ktorému mestu na území Slovenska bolo udelené najstaršie známe mestské privilégium? 

31.  V ktorom roku získala Bratislava mestské výsady? 

32.  Čo obsahovalo privilégium kráľa Ľudovíta I. Veľkého udelené žilinským Slovákom? 

33.  V ktorom období sa odohrala bitka pri Lipanoch? 

34.  Ktorých dvoch kráľov malo Uhorsko v rokoch 1440-1444? 
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35.  Ktorá udalosť je považovaná za hranicu medzi stredovekom a novovekom na Slovensku? 

36.  Mená ktorých panovníkov sa spájajú s dvojvládím v Uhorsku v rokoch 1526-1540? 

37.  Ktoré z protihabsburských stavovských povstaní vypuklo ako prvé? 

38.  Kto bol autorom prvej politickej obrany slovenského národa „Ostne alebo Obrana“ (Murices sive 
Apologia)? 

39.  Čo označuje slovo janičiar? 

40.  Aké najdôležitejšie zmeny zakotvila Ústava ČSSR z roku 1960? 

41.  Ako sa nazýval dokument KSČ z apríla 1968, ktorý obsahoval požiadavku partnerského vzťahu 
KSČ k ostatným politickým stranám a spoločenským organizáciám a zabezpečenie základných 
občianskych práv? 

42.  Vojská ktorých štátov patrili k tým, ktoré prepadli Československo v auguste 1968? 

43.  Kto vystriedal A. Dubčeka vo funkcii 1. tajomníka ÚV KSČ v apríli roku 1969? 

44.  Čo obsahovala Washingtonská deklarácia z roku 1918? 

45.  Aký bol obsah znárodňovacích dekrétov vydaných prezidentom E. Benešom v roku 1945? 

46.  Aká udalosť sa uskutočnila v Bratislave 25. marca 1988? 

47.  Príslušníci ktorých národov sveta sa zúčastnili na bojoch v SNP? 

48.  Ako sa nazýval proces uskutočnený po apríli 1969 s cieľom návratu k režimu spred roku 1968? 

49.  Čo znamenal banderiálny systém v Uhorsku? 

50.  Aké faktory pôsobili na slovenský národ v rokoch 1867 - 1918? 

51.  Aké dôsledky malo uzavretie mieru v Brest-Litovsku pre česko-slovenský zahraničný odboj? 

52.  Uveďte dátum a miesto konštituovania Slovenských národných rád! 

53.  Aký jazyk sa používal podľa Ústavy ČSR z r. 1920 v školách a úradoch na Slovensku? 

54.  Aké politické strany pôsobili na Slovensku počas existencie prvej ČSR (1918-1939)? 

55.  Akou udalosťou bola zavŕšená likvidácia ČSR v roku 1939? 

56.  Mince akého typu razili Kelti pravdepodobne v Bratislave? 

57.  Čím sa zaoberali Kelti na našom území? 

58.  Čo znamenalo "Privilegium pro Slavis" pre slovenských mešťanov v Žiline? 

59.  Kedy nastal záujem slovenského patriciátu o humanizmus a renesanciu? 

60.  Aké udalosti sa spájajú s vládou Mateja Korvína? 

61.  Ako môžeme časovo vymedziť povstanie baníkov v stredoslovenských banských mestách? 

62.  Čo bolo obsahom pápežskej buly "Industriae tuae" z r. 880? 

63.  Aká významná udalosť pre Veľkú Moravu sa spája s rokom 907? 

64.  Charakterizujte slovenský barokový slavizmus! 

65.  Aké aktivity vyvíjal Vavro Šrobár? 

66.  S akými udalosťami sa spája barok na Slovensku? 

67.  Ktoré sú hlavné znaky feudálneho spoločenského zriadenia? 

68.  Ktorý orgán vyhlásil Slovenský štát v roku 1939? 

69.  Aké fakulty mala pôvodná (historická) Trnavská univerzita? 

70.  Ako sa vyvíjal vzťah štátu a cirkvi od r. 1948 v ČSR? 

71.  Aké aktivity vyvíjal Dr. Jozef Tiso? 

72.  Kto bol zakladateľom Trnavskej univerzity? 

73.  Čo je spojené s menom sv. Konštantína-Cyrila? 

74.  Čo je spojené s menom sv. Metoda? 

75.  Kto bol sv. Gorazd Nitriansky? 

76.  Kto bol Majster Pavol z Levoče? 
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77.  Kto bol Ján Jessenius? 

78.  Charakterizujte Academiu Istropolitanu! 

79.  Kto bol Anton Bernolák? 

80.  Kto bol Jozef Ignác Bajza? 

81.  Kto bol Matej Bel? 

82.  Kto bol Juraj Fándly? 

83.  Kto bol Michal Miloslav Hodža? 

84.  Kto bol Jozef Miloslav Hurban? 

85.  Ako možno charakterizovať život u Avarov? 

86.  Ktoré opatrenia uskutočnila Mária Terézia počas svojej vlády? 

87.  Ktorý Slovák pôvodom z Terchovej bol poradcom Márie Terézie a propagátorom myšlienok 
osvietenského absolutizmu? 

88.  Aké sú základné znaky politiky panovníckeho rodu Habsburgovcov? 

89.  Kedy prijali uhorské stavy Pragmatickú sankciu? 

90.  Charakterizujte nariadenie o reorganizácii školstva v rakúsko-uhorskej monarchii (Ratio 
Educationis)! 

91.  Kedy boli zrušené urbariálne povinnosti, cirkevný desiatok a zemepanský deviatok v Uhorsku? 

92.  Čím je možné charakterizovať Maticu slovenskú? 

93.  Charakterizujte šľachtickú insurekciu! 

94.  Aké boli požiadavky obsiahnuté v Žiadostiach slovenského národa prijatých v Liptovskom Mikuláši v 
roku 1848? 

95.  Charakterizujte uhorský národnostný zákon z roku 1868! 

96.  Charakterizujte skupinu slovenskej inteligencie označovanú ako hlasisti! 

97.  Charakterizujte postavenie Slovenskej ľudovej strany! 

98.  Kto bol Edvard Beneš? 

99.  Kto bol členom Dočasnej slovenskej vlády, ktorá vznikla v roku 1918? 

100. Charakterizujte Ústavu ČSR z roku 1920! 

101. Ktorý z nasledovných politikov sa stal ako prvý Slovák predsedom vlády v medzivojnovej ČSR? 

102. Koľkokrát počas existencie ČSR bol T.G. Masaryk zvolený za prezidenta? 

103. Aké zmeny priniesla krajinská reforma z roku 1927 v Československu? 

104. Kto sa stal prvým ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska? 

105. Charakterizujte vytvorenie Komunistickej strany Československa! 

106. Charakterizujte Modus vivendi z roku 1928! 

107. Charakterizujte Žilinský manifest! 

108. Datujte vyhlásenie tzv. Košického vládneho programu, t. j. programu československej vlády po 2. 
svetovej vojne! 

109. S ktorými slovenskými biskupmi boli vedené politické procesy v 50-tych rokoch 20. st.? 

110. Aké boli výsledky parlamentných volieb na Slovensku z roku 1946? 

111. Uveďte názov dokumentu z decembra 1970, ktorým bol nariadený návrat k štátnemu centralizmu a 
k prísne plánovanému hospodárstvu! 

112. Charakterizujte Ústavu ČSR z 9. mája 1948! 

113. V ktorom roku sa stal Alexander Dubček prvým tajomníkom ÚV KSČ? 

114. Charakterizujte hnutie Charta 77! 

115. Čo platí o ústavnom zákone o československej federácii? 

116. Vymedzte časové obdobie prezidentského úradu Gustáva Husáka! 

117. V ktorom roku bol generál Ludvík Svoboda zvolený za prezidenta ČSSR? 
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118. Uveďte, kedy podľa zákona o československej federácii vznikla Slovenská socialistická republika! 

119. V ktorom roku bol za prezidenta ČSSR zvolený Antonín Novotný? 

120. Čo bolo cieľom kolektivizácie (násilného sceľovania pôdy), ktorá na Slovensku prebiehala od roku 
1949? 

121. Čo charakterizuje normalizáciu - súhrn politických krokov po intervencii vojsk Varšavskej zmluvy? 

122. Kedy prijalo Federálne zhromaždenie ústavný zákon o zániku ČSFR? 

123. Čo patrí medzi základné zásady dokumentu "Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po 
13. zjazde KSČ"? 

124. Čo charakterizuje obdobie tzv. pražskej jari z roku 1968? 

125. Kedy sa v Československu konali prvé slobodné voľby po páde komunizmu? 

126. Ktorý politik sa stal priamym symbolom procesu normalizácie v ČSSR v 70-tych rokoch 20. 
storočia? 

127. Kedy sa (na protest proti začínajúcej normalizácii v Československu) upálil študent Jan Palach? 

128. S akou udalosťou sa spája prvá písomná zmienka o Bratislave (Brezalauspurc)? 

129. Ktoré územia zohrali dôležitú úlohu pri vytvorení Samovej ríše a stali sa súčasťou jej centra? 

130. Na akých záveroch sa na Postupimskej konferencii v lete roku 1945 dohodli víťazné mocnosti? 

131. Charakterizujte postoj ČSR k tzv. Marshallovmu plánu z júna 1947! 

132. Kto sa stal predsedom prvej vlády v ČSR po skončení 2. svetovej vojny? 

133. Ktoré politické strany sa uchádzali o priazeň voličov na Slovensku vo voľbách v roku 1946? 

134. Kto sa stal predsedom vlády ČSR po voľbách v roku 1946? 

135. Na čo bola zameraná celoštátna akcia bezpečnostných a policajných zložiek s názvom "Akcia K"? 

136. Na čo bola zameraná celoštátna akcia bezpečnostných a policajných zložiek s názvom "Akcia R"? 

137. Kto patril medzi významných predstaviteľov katolíckeho prúdu národného obrodenia nazvaného 
bernolákovci? 

138. Aké boli povinnosti mešťanov podľa mestských privilégií udeľovaných od čias Bélu IV.? 

139. Kto to boli bratríci? 

140. Kto to boli husiti? 

141. Charakterizujte marcové zákony z roku 1848! 

142. Kto patril medzi popredné osobnosti Slovenskej národnej strany v druhej polovici 19. a prvej polovici 
20. storočia? 

143. Ktoré organizácie za Slovenského štátu niesli meno A. Hlinku? 

144. Kedy bol prijatý ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny? 

145. V akom dokumente bola v našom štáte po prvýkrát zakotvená vedúca úloha KSČ v spoločnosti a v 
štáte? 

146. Charakterizujte panslavizmus! 

147. Charakterizujte retribučné súdy, ktoré vznikli v roku 1945! 

148. Kto to bol a aké aktivity vyvíjal A. Mach? 

149. Charakterizujte stavy v Uhorsku! 

150. Kto to bol a aké aktivity vyvíjal Maximilián Hell? 

151. Charakterizujte pojem oktrojovaná ústava! 

152. Kto patril medzi signatárov tzv. Vianočnej dohody za občiansky blok? 

153. Kto patril medzi signatárov tzv. Vianočnej dohody za komunistov? 

154. Čo bolo podstatou „ochrannej zmluvy“, ktorú podpísali Slovenský štát a Nemecká ríša 23. marca 
1939? 

155. Charakterizujte vládnu krízu a komunistický prevrat z februára 1948! 

156. Charakterizujte politickú krízu na Slovensku v jeseni roku 1947! 
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157. Kto patrí medzi obete politických procesov (poprava, dlhoročné väzenie) v 50-tych rokoch v ČSR? 

158. Kto sa stal prvým predsedom Matice slovenskej? 

159. V ktorom roku sa stal prezidentom ČSR Klement Gottwald? 

160. Vymedzte obdobie v ktorom prezidentský úrad v ČSR zastával prezident A. Zápotocký! 

161. Vysvetlite čo znamená zásada „cuius regio, eius religio“! 

162. Charakterizujte myšlienkový prúd humanizmus! 

163. Charakterizujte dualistickú rakúsko-uhorskú monarchiu! 

164. Kde, v ktorých mestách sa nachádzali prvé slovenské gymnáziá zriadené v druhej polovici 19. 
storočia? 

165. Vysvetlite pojem Zalitavsko! 

166. V ktorom roku bola podpísaná dohoda o „dočasnom pobyte“ sovietskych vojsk na území ČSSR? 

167. V ktorom roku vznikla v USA krajanská organizácia s názvom "Slovenská liga"? 

168. S ktorým sovietskym politikom sa spája začiatok politiky „glasnosti“ a „prestavby“? 

169. Ako sa nazývali rozsiahle opevnené hradiská administratívneho a výrobno-obchodného charakteru, 
ktoré na našom území zakladali Kelti? 

170. Čo charakterizuje deportácie židovského obyvateľstva počas Slovenskej republiky (1939-1945)? 

171. Akým heslom vydal pplk. J. Golian dňa 29. augusta 1944 rozkaz na začatie ozbrojeného povstania?

172. Charakterizujte Košický vládny program! 

173. V ktorom roku bolo vydané nariadenie o reorganizácii školstva v rakúsko-uhorskej monarchii (Ratio 
Educationis)! 

174. Aké organizácie vznikli v ČSSR roku 1968 ako výraz odporu proti totalitnej moci? 

175. Aký je názov najstaršieho slovanského právneho spisu, ktorý je prekladom byzantských právnych 
noriem? 

176. Akými oprávneniami disponovali cudzinci, ktorí sa usadzovali na Slovensku počas osídľovacieho 
procesu? 

177. Ktoré opatrenia uhorskej vlády z konca 19. storočia v priemyselnej výrobe otvorili cestu 
industrializácii? 

178. Ako žili a čím sa zaoberali Slovania? 

179. Kedy vznikla Samova ríša? 

180. Aké historické udalosti predchádzali vzniku Veľkomoravskej ríše? 

181. Ktoré hradské mestá sa stali najvýznamnejšími veľkomoravskými centrami? 

182. V ktorom období dochádza k postupnému včleňovaniu Slovenska do uhorského štátu? 

183. Kto bol palatín a akú funkciu zastával? 

184. Ktorí hodnostári zabezpečovali chod štátu a kráľovského dvora v stredovekom Uhorsku? 

185. Kto a kedy sa stal prvým uhorským kráľom? 

186. Čo znamená pojem "feudum"? 

187. Ako prebiehala na našom území stredoveká kolonizácia? 

188. Za vlády ktorého panovníka dosiahla Veľkomoravská ríša svoj najväčší územný rozmach? 

189. Aké práva obsahovala Zlatá bula z r. 1222? 

190. Čo prinieslo panovanie Karola Róberta z dynastie Anjouvcov a jeho syna Ľudovíta i. Veľkého v 
Uhorsku? 

191. Aké udalosti sú spojené s panovaním Žigmunda Luxemburského? 

192. Kto bránil nároky Ladislava Pohrobka na uhorský trón? 

193. Ktorý panovník z dynastie Habsburgovcov bol najdlhšie vládnucim panovníkom v našej histórii? 

194. Aký obsah mali mestské výsady, ktoré uhorský panovník udelil Trnave, neskôr Banskej Štiavnici, 
Zvolenu a Krupine? 
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195. Ktorým kráľovským dekrétom upravil Žigmund Luxemburský postavenie mešťanov kráľovských 
miest v súdnej, administratívnej a hospodárskej oblasti? 

196. Ktoré povstania vypukli na Slovensku v dôsledku zhoršovania postavenia poddaných a 
námezdných síl v baniach? 

197. V akej bitke a v ktorom roku zahynul uhorský kráľ Ľudovít ll., posledný príslušník Jagellovskej 
dynastie na uhorskom tróne? 

198. Aké dôsledky mala porážka Dóžovho povstania pre poddaných a sedliakov v Uhorsku? 

199. Ktoré udalosti sa spájajú s rokom 1526 na území Slovenska? 

200. Aké kultúry existovali na území Slovenska v dobe bronzovej? 

201. Označte začiatok doby železnej na území Slovenska! 

202. Charakterizujte Limes Romanus! 

203. Aké boli osudy Metodových žiakov po jeho smrti v roku 885? 

204. Kde bolo v roku 1467 definitívne porazené bratrícke vojsko na území Slovenska? 

205. Uveďte názov územno-správnej jednotky v Uhorsku! 

206. Čo charakterizuje povstanie Juraja l. Rákocziho? 

207. Aké reformy uskutočnil Matej Korvín ako panovník na uhorskom tróne? 

208. Ktoré povstanie bolo posledným a najväčším protihabsburským stavovským povstaním v Uhorsku? 

209. Čo charakterizuje povstanie Františka ll. Rákocziho? 

210. S čím je spojené obdobie tzv. druhého nevoľníctva a večného pripútania poddaného k pôde v 
Uhorsku? 

211. Charakterizujte cechy a ich pôsobenie v Uhorsku! 

212. Charakterizujte prvé československé demokratické voľby po páde totality, ktoré sa konali v roku 
1990! 

213. Kde bolo lokalizované najstaršie staropaleolitické osídlenie na území Slovenska? 

214. Ktoré lokality možno zaradiť medzi najvýznamnejšie náleziská z obdobia mladého paleolitu na 
Slovensku? 

215. Ktoré kultúry patria medzi najvýznamnejšie v neskorej dobe kamennej (eneolit) na Slovensku? 

216. Čo bolo obsahom hospodárskych výsad udelených mestám v privilégiách panovníka Bela lV.? 

217. Z akých princípov vychádzala ústava Slovenskej republiky z 21. júla 1939? 

218. Charakterizujte politický prúd slovenského národného obrodenia v 60-tych a 70-tych rokoch 19. 
storočia, ktorý prijal názov Nová škola! 

219. Kto to bol a aké aktivity vyvíjal Milan Rastislav Štefánik? 

220. Charakterizujte Tökölyho povstanie! 

221. Charakterizujte priebeh Slovenského národného povstania! 

222. Ako sa skončilo Slovenské národné povstanie? 

223. Vymedzte časové obdobie prezidentského úradu T.G. Masaryka! 

224. Prezidentský úrad v Československu v 20. storočí zastávali: 

225. Prvým prezidentom Slovenskej republiky sa v roku 1993 stal: 

226. November 1989 v Československu charakterizovali udalosti: 

227. Kedy bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel? 

228. Odstraňovanie totalitnej československej minulosti sprevádzali: 

229. Prezidentský úrad v Slovenskej republike od r. 1993 zastávali: 

230. Obdobie rokov 1948 – 1989 sa v Československu vyznačuje: 
 


