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dva vojenské bloky 

1. TC Prvá svetová vojna (I.SV) 
1.1 Vypuknutie I.SV 

 
 

príčina I. SV 
 
 

Rusko 

Trojspolok – Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Taliansko /Osmanská ríša/ 
Dohoda – Francúzsko, Veľké Británia, Rusko 

 

Nemecko: nemalo kolónie, chce prerozdelenie sveta 
začalo zbrojiť, prijímať vojakov 
chceli  bleskovú  vojnu  (Blitzkrieg),  zaútočiť  na  západ,  potom 

 
R-U: chceli získať Balkánsky poloostrov (slovanské národy) 

nespokojnosť národov v R-U 
Francúzsko: chcelo späť Alsasko-Lotrinsko 
VB: strach o kolónie 

udržiavanie si prvenstva na mori 
Rusko: chceli Balkánsky poloostrov 

obmedziť vplyv Osmanskej ríše 
chceli prístup k Stredozemnému moru 

 

Balkánske vojny 
1911-1912 vojny balkánskych štátov s Osmanskou ríšou a medzi sebou 

 

28. jún 1914  
- atentát na následníka trónu R-U – Františka Ferdinanda d´ Este a jeho 

manželky, v Sarajeve počas vojenskej prehliadky R-U vojsk 
- od r. 1908 okupovalo R-U Bosnu a Hercegovinu, nesúhlas Srbov 
- GavriloPrincip: člen tajnej srbskej organizácie Čierna ruka, ktorí boli 

proti okupácii, atentátnik 
 

ultimátum - R-U vydalo Srbsku podmienky, ktoré nedokázali splniť 
 
začiatok vojny 

28. júl 1914, R-U vyhlásilo vojnu Srbsku 
- Srbsku na pomoc Rusko 
- R-U na pomoc Nemecko 

nepriateľské bloky 
- Centrálne mocnosti (Trojspolok): Nemecko, R-U, Turecko, Bulharsko, 

Taliansko vyhlásilo nezávislosť 
- Dohoda : VB, Franúzsko, Rusko, pridalo sa Srbsko, Čierna Hora, 

Belgicko, Grécko, Rumunsko, Japonsko, USA a iné 
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1.2 Priebeh I.SV 
 

- nem. vojenský plán (Blitzkrieg – blesková vojna) 
- plán bleskovej vojny zlyhal na západnom fronte 
- blesková vojna sa zmenila na zákopovú (spomalenie) 

 
vojenské fronty 

 západný: Nemecko prešlo cez Belgicko, Luxembursko (nezávislé štáty) 
bitky – na rieke Somme, Marne, krvavá bitka mesto Verdun 
vojna sa na záp. fronte zastavila (nebolo viťaza) 

 východný: Rusi sa dostali až po Karpaty (Karpatská zima 1914-1915) 
Nemci pomohli R-U vytlačiť Rusov z nášho územia (Rusi späť na východ) 

Ruská armáda nedostatočne vyzbrojená 
ruský generál Brusilov 

 Brestlitovský mier / 3.marec 1918 – koniec I.SV na východnom fronte 
 

zbrane v I.SV  
- šable, bodáky 
- strelné: bajonety, tanky, delá, lietadlá, ručné granáty 
- chemické: chlór, yperit (oslepenie vojakov) 

 

apríl 1917 USA vstupuje do vojny (potopená loď s Američanmi) 
 
revolúcia v Rusku 

- marec 1917 – februárová revolúcia, útok na Zimný palác (Aurora) 
- zvrhnutie monarchie (cárizmu-samoderžavie), snaha o demokratickú 
republiku 
- posledný ruský cár Mikuláš II., rod Romanovcov, celá rodina zavraždená 
vo vyhnanstve v Jekaterinburgu 

- 7. november 1917 – Veľká októbrová revolúcia (VOSR) 
- moci v Rusku sa ujali boľševici, na čele s  V. I. Leninom (Uľjanov) 
- demokracia sa v Rusku neujala, vzn. ZSSR (Zväz sovietskych 
socialistických  republík) 

 
koniec I. SV   11. november 1918 – Nemci podpísali mier s Dohodou (Versailský mier) 

 

1.3 Slováci v I. SV 
 
obyčajní ľudia 

- bojovali vo vojsku R-U (Halič, rieka Piava Taliansko) 
- nechceli bojovať proti Rusom a Srbom (Slovania) 
- slovenskí vojaci prechádzali na stranu Ruska, Francúzska a Anglicka 
- ženy a deti nahradili mužov v poľnohospodárstve a priemysle, hlad, 
chudoba 

- Karpatská zima 1914-1915 (boje na území Slovenska) 
- Rusi obsadili východoslovenské mestá 
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slovenská inteligencia 
- politici, spisovatelia 
- nesúhlasili s vojnou 
- očakávali porážku R-U 
- chceli potom vytvoriť: a. pripojenie Slovenska k Rusku 

b. Poľsko-česko-slovenskú federáciu 
c. Česko-slovenskú republiku 

 

zahraničný odboj Slováci v zahraničí 
T.G.Masaryk (USA) 
M.R.Štefánik  (Francúzsko) 
E. Beneš (VB) 

domáci odboj  
českí a slovenskí politici, spisovatelia: Vavro Šrobár, P. Blaho, Ferdinand 
Juriga, Karol Kramář 

 
 

Zahraničný odboj 
- v USA vydali Česia a Slováci dokumenty vzájomnej spolupráce 
 Cleveladská dohoda /október 1915/ vzn. Česko-slovenského štátu ako 

federácia 
 Pittsburská dohoda /máj 1918/ vzn ČSR so slovenskou autómiou 
 Washingtonská deklarácia /október 1918/ vyhlásenie nezávislosti 

Československa  (československý národ) 
Paríž 1916 - vzn. Československá národná rada (Masaryk, Štefánik, Beneš) 

najvyšší orgán   zahraničného odboja 
- hl. cieľ: organizovať ČS légie 
- bojovať proti R-U a Nemecku, na strane Dohody 
- vojsko zo zajatcov a z vysťahovalcov 
- krajiny Dohody uznali ČSNR za čs. vládu 

 
Domáci odboj 

- pod útlakom Maďarov a Rakúšanov 
- slovenskí a českí politici boli pasívni 
 Čechy: český zväz, združenie českých poslancov v ríšskom sneme, 
František Staněk 
Česi prejavili lojalitu k R-U 
požadovali  federálnu monarchiu 
neskôr sa rozhodli podporiť myšlienku vzn. ČSR 
Slovensko: 
1. centrum Martin/ Matúš Dula 
2. centrum Ružomberok/ Vavro Šrobár, Andrej Hlinka/ 
3. centrum BA/ Emanuel Lehotský 
4. centrum Viedeň/ Milan Hodža 
5. centrum Praha/ Anton Štepánek 

slovenskí poslanci v uhorskom sneme: Ferdinand Juriga, Pavol Blaho 
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Trojkráľová dohoda 
- 6. január 1918 
- českí poslanci v ríšskom sneme vydali požiadavku spojenia Čechov a 
Slovákov do samostatného štátu 

Vyhlásenie  
- 24. máj 1918, Turčiansky sv. Martin 
- slovenskí politici vydali vyhlásenie spojenia Čechov a Slovákov 

 

Anrej Hlinka ,,Tisícoročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť“ 
- Národný výbor československý v Prahe – najvyšší orgán domáceho 
odboja 
Ženevské rozhovory 
- október 1918 
- stretnutie domáceho a zahraničného odboja 
- zahraničný – Beneš, domáci – Kramář 
- hl. cieľ: vznik československej vlády 

 
28.10.1918 Národný výbor v Prahe vyhlásil Československú republiku 
30.10.1918  Martinská deklarácia – Slováci /SNR/ uznali vznik ČSR 

 
 
 

2.TC Medzivojnové obdobie 
 
Výsledky vojny 

1. európske mocnosti stratili svoje postavenie 
2. USA  hospodársky posilnené 
3. zánik 4 monarchií: R-U, Rusko, Nemecko, Osmanská ríša 
4. zánik nástupníckych štátov: ČSR, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Juhoslávia 

 
Parížska  mierová konferencia 

- stretnutie zástupcov štátov, ktoré bojovali proti Nemecku a R-U 
1919-1920 
- spolu 27 krajín 
Rada piatich – USA, VB, Fran., Tal., Japonsko 
- amer. prezident: W. Wilson, fran. premiér: Clemenceao, 
brit. premiér: L. George 

 
Spoločnosť národov 

1920 v Ženeva – medzinárodná organizácia, ktorej úlohou bolo udržiavať 
mier vo svete---navrhuje riešenie konfliktov diplomaticky, nie vojensky 
- predchodca OSN 

 
Mierové zmluvy Parížskej konferencie 

 1. Versailská zmluva (s Nemeckom) 
- Nemecko vinník vojny 
- stratilo 1/3 územia 
- Francúsko získalo Alsasko-Lotrinsko 
- Poľsko získalo časť Pruska, ČSR získalo od Nemecka Hlučínsko 
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a Belgicko získalo záp. časť Nemecka 
- Nemecko stratilo všetky kolónie 
- N. muselo platiť vojenské represálie víťazným krajinám 
- N. nemohlo zbrojiť, mať zbrane, vojsko 

 
2. Saint-germanská zmluva ( s Rakúskom) 
- zákaz spojenia Rakúska s Nemeckom 
- rak. armáda nemohla mať viac ako 30 tisíc vojakov 
- museli uznať suverenitu nástupníckych štátov 
- Rakúsko sa stalo spolkovým štátom 

 
 3. Trianonská zmluva (s Maďarskom) 
- Maďarsko stratilo 2/3 územia bývalého Uhorska 
- ČSR získalo Slovensko (Felvídek) a Podkarpatská Rus (Ukrajina) 
- Juhoslávia získala Chorvátsko, Slavónsko 
- Rakúsko získalo Burgenland 

 
 4. Neuvillská zmluva (s Bulharskom) 
 5. Sevreská zmluva (s Tureckom) 
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2.1 Prvá Československá republika (I. ČSR) 
 

ČSR 
Národný výbor Praha SNR 
28.10.1918 30.10.1918 Martinská deklarácia 

 
ČSR -   demokratická republika 

- centralistický štát (centrum hl. mesto Praha) 
- pluralitná parlamentná demokracia 

zákonodarná moc Národné zhromaždenie /český parlament/ 
Slovenská národná rada /slovenský parlament/, zrušená 1/1919 

výkonná moc - vláda a prezident 
- 1. čs. prezident: T.G. Masaryk 

súdna moc - ústavný súd 
- najvyšší súd 
- ostatné súdy 

 
znak/erb ČSR erby Sliezsko, Morava, Slovensko, Podkarpatská Rus, český lev 

- Ústava ČSR 29.2.1920: vychádzala z ústav demokratických 
západoeurópskych krajín (Fr., VB,  USA) 

princíp čechoslovakizmu 
politické strany  

- centralisti (Česi a Slováci tvoria jeden národ) 
- autonomisti (za slovenský snem a vládu) 
- komunistická strana 
- strany národnostných menšín (Nemci, Maďari) 

 

sociálne a triedne postavenie 
- Slovensko: poľnohosp. časť 
- Česko : priemyselná časť 
- ČSR mnohonárodnostný štát 

národnosti 1. Česi 6,8 mil. 
2. Nemci 3,3 mil. 
3. Slováci 2,3 mil. 
4. Maďari 
5. Rusíni vých. Slovenska/ Podkarpatská Rus 
6. Židia 
7. Poliaci 
8. Rómovia 

hospodárstvo  
- ČSR v rámci strednej Eu vyspelý štát (ostalo tu 70% priemyslu R-U) 
- vývoz tovaru: kožiarsky, textilný, sklársky, potravinársky 
- mena: čs. koruna 
- splácanie dlhov z vojny 
- hosp. krízy: malá hosp. kríza 1921-1923 

veľká hosp. kríza 1929-1933 
- vzniká nezamestnanosť, vysťahovalectvo, 
- rozvoj zbrojárskeho priemyslu 
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kultúra  
- 1920 – Slovenské národné divadlo (SND) 
- reforma školstva, PŠD zo 6 na 8 rokov 
- školy: cirkevné, súkromné, štátne 
- Slovenský rozhlas 1926 
- vzn. časopisov, novín 
- vysoké školy: Univerzita Komenského (bývalá AcademiaIstropolitana) 

Hudobno-dramatická  univerzita 
Vysoká škola technická Košice 

 

Bratislava – hlavné mesto Slovenska 
- sídlo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska /Vavro Šrobár/ 
- najviac obyvateľov 
- prístav lodí (Dunaj) 
- letisko 
- železničné spojenie s Prahou 

 
názvy Istropolitana (mesto na Dunaji) 

Pressburg, Pozsony – Prešporok 
- sídlo štátnych inštitúcii, centrálnych spolkov, redakcií novín, 
vydavateľstiev 

 
vzťahy ČSR 1. s Poľskom a) spor o Tešínsko (rozdelené medzi Poľsko a ČSR 1920) 

b) spor o Oravu a Spiš 
2. s Maďarskom – najhoršie vzťahy, nechcelo uznať južnú hranicu 

 
Malá dohoda: vojenská zmluva medzi krajina ČSR, Juhoslávia a Rumunsko na 

obranu  proti  Maďarsku /1921-1939 
 

Slovenské školstvo 
dôsledky maďarizácie 

- zlé  materiálne podmienky 
- čiastočne po slovensky 
- veľká negramotnosť obyvateľstva, iba najzákladnejšie vzdelanie 
- dôležitá úloha čs. štátu, budovanie slovenského školstva 

budovanie slov. školstva 
- vyučovací jazyk slovenčina 
- základné, stredné, odborné a učňovské školy 
- zlepšenie školskej dochádzky, ustupovanie negramotných 
- nedostatok slovenských učiteľov, českí učitelia 

význam slov. školstva 
- učitelia: organizátori kultúrnych podujatí 
- absolventi odchádzali na univerzity do zahraničia 
- nová generácia slovenských vzdelancov, vedcov 

 
Význam vzniku ČSR pre Slovákov 

- vznik hraníc 
- štátotvorný národ 
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- jeden z európskych štátov 
- školský systém 
- kultúrne a národné inštitúcie /obnovenie Matice slovenskej 
- demokratický systém 

 

2.2 Lenin (ZSSR) 
 
Februárová revolúcia 

- v Rusku zavládli počas I. SV nepokoje 
- marec 1917 
- cár Mikuláš II. zvrhnutý, koniec samoderžavie, monarchie 
- po zvrhnutí cára demokratické politické strany vytvorili dočasnú vládu 

 
VOSR   Veľká októbrová socialistická revolúcia 

- 7. november 1917 
- boľševici – skupina politikov (na čele s Leninom) nespokojná s vládou, 

rozhodli sa získať moc v krajine 
- nastolili diktatúru proletariátu (proletár) 

 
boľševici pri moci 

- mali podporu obyčajných ľudí 
- sľubovali lepší život pod ich vedením 
- po získaní moci nastolili krutovládu 
- kto protirečil bol potrestaný 
- zákaz náboženstva, ateizmus (odmietanie Boha) 
- cenzúra: zákaz slobody slova 

noviny, knihy, piesne, skladby kontrolovala boľševická strana 
- cieľ: nastolenie komunizmu 
- premenovanie na komunistickú stranu 
- premenovanie Ruska na ZSSR 

 
Lenin kult osobnosti 

dar reči 
krutovládca 1917-1922 

nástupcovia Stalin (viedol ZSSR v II. SV) 1922-1953 
Chruščov  1953-1964, 
Brežnev 1964-1982, 
Andropov 1982-1984 
Černenko 1984-1985 
Gorbačov 1985-1991, 
Jeľcin 1991-1999, 
Putin 1999-2008 
Medvedev 2008-2012, Putin 2012- 

 
znaky diktatúry 

a. vláda jednej strany a jedného človeka 
b. ostatné polit. strany zrušené 
c. odporcovia režimu prenasledovaní, odsúdení (GULAG) 
d. porušovanie ľudských a občianskych práv 
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snaha oživiť hospodárstvo 
a. prechod na socialistické hospodárstvo (znárodňovanie) 
b. industrializácia  (spriemyselňovanie) 
c. kolektivizácia (združstevňovanie 
d. elektrifikácia  (zavedenie elektriny) 
e. plánované hospodárstvo (5, 10-ročné plány výnosov) 

 

nedostatky 
- presuny obyvateľov 
- hladomor 
- likvidácia národov 
- likvidácia občianskych a ľudských práv 
- fyzická likvidácia protivníkov 

 

2.3 Mussolini (Taliansko) 
 
nacionalizmus - myšlienkový a politický smer, ktorý pokladá národ za 

základnú  spoločenskú jednotku 
 
fašizmus - z lat. fasces, tal. fascismo, sl. fašizmus 

- znak z Rímskej ríše: sekera ovinutá prútmi a remeňmi (právo 
bičovať a stínať hlavy) 

 
nespokojnosť v Taliansku 

- chudoba, rušenie podnikov, nezamestnanosť 
 

BenitoMussolini  
- obyčajný človek, nie z panovníckeho rodu 
- zakladateľ fašistickej strany v Taliansku 
- sľuboval ľuďom zlepšenie ich situácie 
- organizoval zhromaždenia 
- verejne vystupoval, dar reči, rečníctvo 
- vytvoril vlastnú vojenskú skupinu (čierne uniformy) 
- vzbudil dôveru u ľudí 

 

pochod na Rím - 1922 štátny prevrat 
- Mussolini sa dostal k moci ako predseda vlády 
- vodca: tal. duče 
- idea rímskeho impéria 

 
koniec demokracie v Taliansku 

- fašistická diktatúra 
- odstránenie občianskych práv a slobôd 
- príprava na vojnu 
- odstraňovanie  nepohodlných ľudí 
- vzn. Vatikán (Lateránske dohody, pápež a Mussolini) 
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2.4 Hitler (Nemecko) 
 
Nemecko - patrilo medzi porazené štáty v I. SV 

- Parížska mierová konferencia - Versailský mier 
- museli platiť za škody ostatným štátom 
- zlá hospodárska situácia (hlad, bieda) 
- pôžička od USA 
- po I.SV republikou – Weimarská republika 
- svetová hospodárska kríza 

 
Adolf Hitler - pochádzal z Rakúska 

- využíval nespokojnosť obyvateľov voči prezidentovi a vláde (robotníci, 
komunisti) 
- členom polit. strany NSDAP (nemecká národno-socialistická robotnícka 
strana) 
- dostal sa do vedenia strany 
- bol vo väzení – napísal MeinKampf (môj boj) – ideologický program 
nemeckých fašistov 
- nemecký prezident vymenoval Hitlera 1933 za ríšskeho kancelára 
- 1934 sa stal prezidentom 
- noc dlhých nožov (zavraždenie 1000 príslušníkov SA) 
- vodca: nem. Fuhrer 

 
stúpenci HermannGoring 

Rudolf Hass 
JosephGobels 
HeinrichHimmler 

 
nemecký fašizmus 

a. nacisti 
b. znak: hákový kríž 
c. hnedé uniformy 
d. rasizmus 
e. antisemitizmus 
f. prenasledovanie  komunistov 
g. využívanie davovej psychózy 
h. využívanie  rétoriky (rečníctvo) 

 
Hitlerová diktatúra 

1. antisemitizmus 
2. totalitná diktatúra 
3. cieľ: vytvorenie 3. ríše 
4. nadradenosť nordickej rasy (filozofia filozofa Nietsche) 
5. arizácia (zaberanie majetkov Židov) 
6. heslo: jeden národ, jedna ríša, jeden vodca 
7. norimberské zákony (rasistické zákony na postupné odstránenie, 
vyhladovanie iných národov – Židia, Slovanie, Rómovia) 
8. ozbrojené oddiely SA, bezpečnostná služba SS, tajná polícia Gestapo 
9. podrobenie si okolitých štátov (Rakúsko, ČSR, Poľsko – satelity) 
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10. porušovanie Versailskej zmluvy 
11. budovanie koncentračných a pracovných táborov 
12. krištáľová noc – pochod na Židov, ničenie ich obchodov, majetkov, 
vypaľovanie synagóg 

13. označenie Žida – Dávidova hviezda, J – Jude (Žid) 
14. centrálne riadené hospodárstvo, podpora verejných prác, stavba 

mostov, železníc, ciest 
15. fašistické krajiny (Španielsko, Rumunsko, Juhoslávia, Poľsko, pobaltské 
krajiny, Brazília, Argentína) 
16. príprava na II. SV 

 
politika appeasmentu 

- politika ustupovania záp. E krajín voči politike Hitlera, voči fašizmu 

Os Berlín – Rím – Tokio 

 
2.5 Život v I. ČSR /slovenská kultúra/ 

 
Matica slovenská - vzn. 1863, zrušená 1875 

- obnovenie činnosti 2/ 1919 
- súčasťou Slovenská národná knižnica 
- Umelecké beseda slovenská (kultúrna inštitúcia Dušan Jurkovič) 
- D. Jurkovič – autor Mohyla na Bradle, pamätník M.R.Štefánika 

 
SND - vzn. 1920, BA 

- Ján Borodáč, Hana Meličková, Janko Blaho 
- vzn. ochotnícke divadlá (dobrovoľné) 
- 1. slovenská herečka: Anna Jurkovičová 

 
Slovenský film - dokumenty o ľudovej kultúre: Karol Plicka 

- 1. slovenský film: Juraj Jánošík, režisér Martin Frič, 
herec Pavol Bielik 

 
Časopisy - Elán (lit. časopis) 

 

2.6 Rozbitie ČSR 
 

- Hitlerova moc v strednej Európe 
oslabovanie ČSR - zvnútra 

- Hitler využíval národnostné menšiny na oslabenie štátu zvnútra 
- ČSR: Sudetonemecká strana (KonradHenlein) Česko 
Karpatonemecká strana/ Slovensko 
- Hitler nechcel byť agresorom 
- Maďarsko – Zjednotená maďarská strana (žiadali návrat južného 

Slovenska, obnova Uhorska) 
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spojenci ČSR - Francúzsko, ZSSR (Dohoda o vzájomnej vojenskej pomoci) 
- Juhoslávia, Rumunsko (Malá dohoda), malá vojna 1924 

 
obrana ČSR - moderne vyzbrojená a vycvičená čs. armáda, nem. pohraničie: 

betónové opevnenia 
- presun továrni a výroby na Slovensko 
- spriemyseľňovanie Slovenska (zbrane, munície, voj. materiál) 

 

politika appeasmentu - anglo-francúzsky plán: odstúpenie území obývaných nad 
50% nem. menšinou Nemecku 

 

 Anšlus Rakúska 12.3.1938 
- pripojenie Rakúska k Nemecku (referendum) 
- Hitler vystupuje ako ochranca nemeckých menšín 

 
 Mníchovská konferencia 29.9.1938 

- mníchovský diktát/ zrada 
- „O nás, bez nás“ 
- prítomní: Nem.- Hitler, Tal.- Mussolini, VB- Chamberlain, 

Fran.- Daladier 
- odstúpenie pohraničia ČSR Nemecku (nem. oblasti) 
- prezident ČSR: E. Beneš 
predseda vlády ČSR: M. Hodža prijali mníchovský diktát 

- ČSR stratilo opevnenia, výzbroj a územie 
- čs. prezident: Emil Hácha 

dôsledky Mníchovkej konferencie 
- fašizovanie štátu 
- strata územia: Tešínsko 

 
autonómia Slovenska 6.10.1938 (Žilina) 

- vzrastá moc HSĽS (Hlinkova slovenská ľudová strana) 
- vzn. slovenskej vlády 
- predseda slovenskej autonómnej vlády: Jozef Tiso 
- Hitler chcel rozdeliť Slovensko medzi Poľsko a Maďarsko 

HSĽS rozdelená na radikálne krídlo (chceli pripojenie k Nemecku) 
umiernené krídlo (samostatnosť Slovenska) 

 
 Viedenská arbitráž   2.11.1938 

- arbitráž: medzinárodné vyriešenie sporu medzi dvoma krajinami 
(Slovensko-Maďarsko) 

- Nem.: Ribentrop, Tal.: Chiano – predsedovia vlád 
- dôsledky VA: Slovensko prišlo o južné Slovensko/ Maďari 
- Hitler pozval predsedu slov. autómnej vlády Jozefa Tisa do Berlína 
dal mu 2 podmienky: a. vyhlásiť Slovenský štát 

b. alebo Slovensko rozdelí medzi susedné štáty 
- Hitler pozval čs. prezidenta E. Háchu do Berlína, Hácha požiadal 
o ochranu českých krajín Nemecko (musel) 
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zanikla ČSR 
Slovenský štát Protektorát Čechy a Morava 
14.3.1939 vyhlásenie 15.3.1939 vyhlásenie 

 

3. TC Druhá svetová vojna (II.SV) 
 

1. 9. 1939 začiatok vojny 
8.-9. 5. 1945   koniec II.SV v Európe 
2. 9. 1945 definitívny koniec II.SV 

 
príčiny II.SV  a. Nemecko nesúhlasilo s Versailskou zmluvou 

b. celosvetová hospodárska kríza (malá, veľká) 
c. aktivity Nemecka v medzivojnovom období 
d. politika appeasmentu 

 
vojenské bloky - Os Berlín – Rím – Tokio (Nemecko, Taliansko, Japonsko) 

- VB, Francúzsko a ich spojenci 
- ZSSR nepatril nikam, potom sa pridal k Nem., neskôr k záp. Eu 

Pakt o neútočení - pakt Ribbentrop-Molotov 
- zmluva medzi Nem. a ZSSR, tajný dodatok o rozdelení Poľska 

 

3.1 Európa – obeť diktátorov 
 
Etapy vojny a. 1. 9. 1939 – 21. 6. 1941 (útok na  ZSSR) 

b. 22.6. 1941 – prelom 1942/1943 
c. začiatok 1943 – leto 1944 
d. leto 1944 – 8. 5. 1945 
e. 9. 5. 1945 – 2. 9. 1945 

 
1. etapa - začiatok vojny 1. 9. 1939, Nemci prepadli Poľsko 

- zámienka: Nemci chceli oslobodiť vysielač v Gliwiciach 
- Francúzsko a VB vyhlásili vojnu Nemecku 
- Poľsko rozdelené medzi ZSSR a Nemecko 

 
2. etapa - Nemecko útok na ZSSR 

- plán Barbarossa/ nem. plán vojny 
- Nemecko porušilo Pakt o neútočení 
3 smery útoku: Moskva, Leningrad, Donbas 
- 9/ 1941: blokáda Leningradu 
najdlhšia bitka 

- 8/ 1941: Atlantická charta 
dohoda medzi USA, VB, ZSSR 

- 9/ 1941: ZSSR prestúpil na opačnú stranu----Veľká trojka 
- 12/ 1941: Pearl Harbor 

Japonsko útočí na americkú vojenskú základňu na Havajských 
ostrovoch, Nemecko vyhlásilo vojnu USA 
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- 8/ 1942 – 2/ 1943: bitka pri Stalingrade 
Nemci porazení, ustupujú z východného frontu 

 
3. etapa - totálna vojna 

- 7/ 1943 – bitka pri Kurskom oblúku 
Nemecko najnovšie zbrane (tanky Panther, Tiger) 

- Prochorovka – najväčšia tanková bitka 
700 ruských tankov: 300 nem. tankov 

nem. armáda porazená, zastavená 
Rusi do protiútoku 

- jún 1943: vylodenie anglo-amerických vojsk na Sicílii 
postupné oslobodzovanie Talianska od fašizmu (Mussoliniho) 

Teheránska konferencia 1. stretnutie Veľkej trojky - VB, USA, ZSSR 
- ZSSR: Stalin 
USA: Roosevelt 
VB: Churchil 

- dohoda: budú spoločne postupovať do úplného zničenia Nemecka 
otvoria záp. front (Normandia) 
z východu ZSSR 

 
4. etapa - 6. 6. 1944 deň D – vylodenie anglo-amerických vojsk v Normandii 

otvorenie záp. frontu, operácia Overlord 
veliteľ spojeneckých vojsk – gen. Eisenhower 

- oslobodzovanie Eu. (BA 4.4.1945) 
- 1.465 čs. letcov 
- Červená armáda – útok na Berlín, 16.4.1945, dobytý za 2 týždne 
7.5.1945 – Nemci podpísali kapituláci v Remeši s VB, Fr, USA 
8.5.1945 – Nemci podpísali kapituláciu v Berlíne so ZSSR 
9.5.1945 – kapitulácia vstúpila do  platnosti 
koniec II.SV v Európe 

 
5. etapa - pokračovali boje v Tichomorí s Japonskom 

- fyzik RobertOppenheimer dokončil atómovú bombu 
- atómové bomby – USA na japonské mestá Hirošima a Nagasaki 

6.-9. 8. 1945 
- 250 tis. mŕtvych 
- cieľ atómových bômb: Japonsko prinútiť ku kapitulácii 

 
2. 9. 1945 koniec II.SV – jap. cisár Hirohito podpísal kapituláciu na amer. lodi 
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3.2 Židia (koncentračné tábory) 
Žiaci vypracujú projekt 

 
1. Židia ako národ 
2. Židia v Európe/ Nemecku 
3. Koncentračné tábory 
4. Arizačné zákony 
5. Holokaust 

 
3.3 Slovenský štát/ republika (I. SR) 

 

HSĽS, Jozef Tiso, Hlinkova garda, Hlinkova mládež, satelit 

nepriaznivé podmienky 
- dominantný vplyv nacistického Nemecka /satelit/ 
- SR prišla o južné oblasti /pričlenené k Maďarsku, Viedenská arbitráž 
- rozbitie ČSR 

ochrana SR - Ochranná zmluva s Nemeckom 
- Nemecko rozhoduje o politike v SR (satelit Nemecka) 
- kontrola slovenskej zahraničnej a vnútornej politiky 
- berateri – nemeckí úradníci na Slovensku 

HSĽS - vláda jednej strany – totalitný režim/ totalita 
- „deravá totalita“ – nepodpísali vš. rozhodnutia Nemecka 
- Hlinkova garda – polovojenská organizácia 
- Hlinkova mládež – príprava detí na vojenskú službu 

rozpor v strane  umiernené krídlo (konzervatívne) 
- snaha  o nezávislosť od Nemecka 
- J. Tiso, Ferdinand Ďurčanský 
 radikálne krídlo (fašistické) 
- snaha o zavedenie nem. fašizmu, nem. forma vlády, kópia 
Nemecka 
- Vojtech Tuka, Alexander Mach 

 
arizačné zákony 22.2.1940 

- protižidovské zákony 
- prevedenie židovského majetku kresťanom 
- vzn. na Slovensku pracovné tábory 1941 
Židovský kódex 

deportácie Židov - 3/ 1942 – 1. židovský transport z Popradu do Poľska 
 
ekonomika - vyspelá, na dobrej úrovni 

Imrich Karvaš, Peter Zaťko 
- Slovensko požičiavalo peniaze Nemecku 

 
hladové doliny - Spiš, Gemer, Pohronie (Hnilecká dolina – Spiš) 

- vysoká nezamestnanosť 
- vysťahovalectvo: Amerika, Kanada, Argentína 
- hosp. kríza (malá 1921/23, veľká 1929/33) 
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spriemyselňovanie Slovenska 

- industrializácia 
- vznik nových podnikov, továrni (železiarstvo, sklárstvo, textil) 
- podniky: Podbrezová/ železiarne, Krompachy, Baťa/ obuv, 

zbrojárske podniky/ Považská Bystrica, Dubnica 
 

3.4 Život v I. SR 
 
sociálne pomery - robotníci – sezónne práce v Nemecku 

- roľníci – priaznivé podmienky 
- úradníci a inteligencia – priaznivé podmienky, uplatnenie 
- remeselníci, obchodníci 
- detské prídavky, úprava dôchodkov, miezd, podpora chudobných 

 
kultúra v SR - rozvoj a podpora vedy 

- slúžila na propagandu 
- ovládaná totalitným systémom 
- rozvoj ochotníckeho divadla 
- vzn. Slovenská akadémia vied (SAV) 
- športové kluby (obmedzené na krajiny-satelity Nemecka) 

 

3.5 Slovenské národné povstanie (SNP) 
 

- nespokojnosť s režimom v Slovenskom štáte 
odboj zahraničný 

domáci – komunistický 
- občiansky 

 
domáci odboj a. komunistický – Gustáv Husák, Karol Šmidke, Ladislav Novomeský 

- chceli vytvorenie sovietskeho Slovenska ako súčasť ZSSR 
b. občiansky – Ján Ursíny, Jozef Lettrich, Vavro Šrobár 

- chceli obnovenie ČSR 
 
SNR - ilegálny politický orgán (tajný) 

- sídlo: BB 
- program: Vianočná dohoda (12/ 1943) spojenie domáceho odboja 

cieľ domáceho odboja- obnovenie demokratickej ČSR 
- uznanie samobytnosti slov. národa 
- rovnoprávne postavenie č. a sl. národa 

- pokus o ozbrojené povstanie proti fašistickej vláde 
 
SNP - vzniklo na základe spolupráce SNR, Vojenského ústredia a partizánov 

- povstanie proti nem. okupácii vypuklo 29.augusta 1944 
na základe Golianovho hesla „Začnite s vysťahovaním“ 
- slov. armádu viedli Rudolf Viest, Ján  Golian 
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- letisko počas SNP – Tri duby (Sliač) 
- počas povstania prevzala moc SNR, vyhlásila obnovenie ČSR, 
prezidentom Edvard Beneš (exil VB) 
- boje SNP trvali 2 mesiace, Nemci nakoniec obkľúčili územie stred. 
Slovenska 
- 27. 10. 1944 Nemci dobyli Banskú Bystricu, SNP neúspešné 

 
význam SNP  - Slováci pripojení k protifašistickej koalícii 

- obyvateľstvo ukázalo protest proti nedemokratickému režimu 
 

Návrat Slovenska do obnovenej ČSR 
 
Dukla - dobytím Duklianskeho priesmyku Červenou armádou a 1. čs. 

zborom (veliteľ Ludvík Svoboda) sa začalo oslobodzovanie slov. územia 
od nem. okupácie 
- oslobodzovanie trvalo od októbra 1944 – do apríla  1945 
- 1. oslobodená obec – Kalinov 21.9.944 
- potom PO, KE, BB, NT, BA, posledná PB, ZA, Čadca 
- oslobodzovacie vojská ZSSR (Červená armáda), Rum., 1.čs. armádny zbor 
- po SNP Nemci teror na Slovensku (vyvraždenie Kľak, Ostrý Grúň, 
Tokajík) 

- predstavitelia totalitného režimu opúšťali SR 
 
obnova Slovenska 

- škody, hladové doliny na vých. Slovenska 
- úloha SNR a miestnych národných výborov- obnova hosp. a verejného 
života 
- prijatá UNRRA – správa spojených národov pre pomoc a obnovu 

- prísun tovaru a predmetov každodenného života 
 
politický život 

- boj o moc komunisti a demokrati 
- z emigrácie prišla čs. vláda 
- program vlády 4/ 1945 Košický vládny program (KVP) 

 
KVP - obnova ČSR 

- Slováci samobytný národ 
- SNR – štátny a politický orgán Slovákov 

 

3.6 Koniec II.SV 
 
Veľká trojka - termín v kontexte II.SV pre označenie najvýznamnejších spojencov – 

- ZSSR, USA, VB 
 
USA -  FranklinDelanoRoosevelt 

- najúspešnejší prezident USA/ 4x prezidentom 
- zomrel 3 týždne pred kapituláciou Nemecka 
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VB -  WinstomChurchil 

- britský politik, premiér 1940/ 1945, 1951/ 1955 
- odmietal politiku ústupkov/ appeasmentuChamberlaina 
- cieľom politiky VB  zničenie fašizmu 
- s Rooseveltom vytvoril tzv. Atlantickú chartu 

 
ZSSR - J. V. Stalin (Džugašvili) 

- najprv spojenec Nemecka, potom VB, USA 
- stalinizmus v ZSSR 
- krutovládca 

 
konferencie V3  1.  Teheránska konferencia 

- v iránskom hl. meste Teherán 
- otvorenie záp. frontu 
- podpora Titových partizánov v Juhoslávii, ZSSR proti 
Japonsku 

 2. Jaltská konferencia 
- na ostrove Krym, Čierne more 
- poľská otázka, vytvorenie OSN 
- vojnové reparácie 

 3. Postupimská konferencia 
- Postupim, mesto pri Berlíne/Nemecko 
- povojnové usporiadanie Eu 
- Nemecko – program 4D 

 4. Casablanská konferencia 
- dohodnutie vylodenia spojencov na Sicílii v júli 1943 
- bezpodmienečná kapitulácia Nemecka 

 

4.TC Svet po II.SV 
 

koniec vojny máj 1945/ Európa 
september 1945/ svet 

 
rozdelenie sveta východ/ komunizmus 

západ / demokracia 
 
Studená vojna vedecká, kultúrna, zbrojárska vojna medzi ZSSR a USA 

60-roky rok Afriky, koniec kolonializmu 

vojny mimo Eu Kórejská vojna 
Afganistan 
Vietnam 
Karibská kríza 
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vojenské bloky Varšavská zmluva 
NATO 

OSN - medzinárodná organizácia, spoločenstvo štátov, ktoré riešia 
konflikty diplomaticky, nie vojensky 

- sídlo New York, 1952, nástupca Spoločnosti národov 
 

4.1 Rozdelenie Európy 
 
rozdelenie sveta Západ Východ 

- vplyv USA - vplyv ZSSR 
- demokracia - komunizmus/ diktatúra 
- voj. blok NATO - Varšavská zmluva 
- hosp. pomoc 
UNRRA, Marshallov plán - RVHP /Rada vzájomnej hosp. pomoci 

- bipolárny svet 
 
rozdelenie Európy  

západný blok východný blok 
- VB, Portugalsko, Rakúsko - Poľsko, ČSR, Juhoslávia 
Španielsko, Francúzsko  Maďarsko 

 

rozdelenie Nemecka - na 4 okupačné zóny: americká, anglická, francúzska (západ) 
sovietska (východ) 

 
4.2 Železná opona 

 
- imaginárna hranica medzi V a Z blokom 
- Berlínsky múr (1961-1992) rozdelenie mesta Berlín na V a Z 
- tento pojem použil W. Churchil (ang. premiér) 

 
Nemecko - rozdelené: Z – SRN (Spolková rep. Nemecko, hl. m. Bonn) 

V – NDR (Nemecká demokrat. rep,  hl.m. Berlín) 
 
 na západ od železnej opony 

- Norimberské procesy: procesy, súdy s nem. nacistami 
- západný blok 
- štáty oslobodené Spojeneckým vojskom (VB,  USA, Fr.) 

SRN -  Spolková  republika Nemecko 
- okupačné zóny: americká, anglická, francúzska 
- hl. mesto Bonn 
- demokratický režim 
- chceli obnoviť hosp. Nemcka, potom žiadať zaplatenie škôd 
- prezident: WilhelmPieck 
- záp. Berlín 
- členom NATO, OSN 
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- heslo Nemecka: dva národy, dve ríše, dvaja vodcovia 
- európska integrácia 

 
 na východ od železnej opony 

- východný blok 
- štáty oslobodené Červenou armádou 
- sovietske satelity: Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, ČSR, Poľsko, 

vých. Nemecko/ NDR, Juhoslávia, Albánsko 
- hosp. opatrenia: poľnoh. reforma, poštátnenie priemyslu 
- kolektivizácia (neexistuje súkromné vlastníctvo) 

NDR - Nemecká demokratická republika 
- okupačná zóna: sovietska 
- hl. mesto Berlín (východná časť) 
- komunistický režim, socializmus 
- ZSSR chce zaplatenie škôd od Nemecka hneď 
- prezident: KonradAdenauer 
- členom Varšavskej zmluvy 
- sovietsky satelit 

 
 
 

4.3 Kolonializmus 
 
koloniálne panstvá  - Anglicko (Spojené kráľovstvo), Francúzsko, Portugalsko, 

Španielsko, Holandsko, Belgicko, Taliansko, USA,  Japonsko 
 
dekolonizácia - proces likvidácie kolonializmu 

- kolónie sa  snažia o nezávislosť 
- 2 spôsoby a. nenásilná (dobrovoľná) 

dohoda medzi kolóniou a materskou krajinou (VB) 
b.  násilná (nedobrovoľná) 

vojenský konflikt kolónia/ materská krajina 
materská krajina nechce uznať samostatnosť 

kolónie 
 
 

anglické kolónie INDIA /nezávislosť od r. 1947 
- vzn. štáty: India, Pakistan (neskôr Bangladéš) 
- vodca odporu proti VB: MáhatmáGhándí 

 
francúzske kolónie  INDOČÍNA /vojna 1946-1954 

- vzn. štáty: Laos, Kambodža, S a J Vietnam 
- Liga boja za nezávislosť Vietnamu 
- Francúzsko nechcelo uznať Indočínu za samostanú krajinu 
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vojny v Ázii o zjednotenie 
- vietnamská vojna 1965-1973 
- vzn. Vietnamskej socialistickej republiky 
- Čína: občianska vojna, 1949 vzn. Čínska ľudovodemokratická rep. 

- diktatúra sovietskeho typu 
- vodca: MaoCe-tung 

 

Afrika - 1960 – rok Afriky 
- viac štátov malo svoje kolónie 
- 17 afrických štátov získalo nezávislosť (vojnami, dohodami) 

 
neokolonializmus - novodobá forma kolonializmu, politická samostatnosť štátu, ale 

krajina je hosp. závislá od vyspelého štátu 
 

4.4 Sovietsky zväz (ZSSR) 
 
názov Zväz sovietskych socialistických republík 

kontinent: V Eu a Ázia po Tichý oceán 
forma vlády (od 1917): komunizmus, socialistický štát 

 
vodcovia/prezidenti ZSSR 

Stalin (viedol ZSSR v II. SV) 1924-1953 
Chruščov  1953-1964, 
Brežnev 1964-1982, 
Andropov 1982-1984 
Černenko 1984-1985 
Gorbačov 1985-1991, 
Jeľcin 1991-1999, 
Putin 1999-2008 
Medvedev 2008-2012, Putin 2012- 

 
ZSSR po II.SV - sovietské satelity (vých. Eu, ČSR) 

- voj. blok: Varšavská zmluva 
- hosp. organizácia: RVHP 
- záp. Eu, záp. mocnosti, USA považované za nepriateľa 

 
Komunistická diktatúra 

1. porušovanie zákl. ľudských práv (cenzúra, sloboda slova) 
2. kontrola obyvateľov (KGB – tajná polícia, odpočúvanie ľudí, ľudia 

nesmeli kritizovať ZSSR) 
3. poľnohospodárstvo (kolektivizácia-spoločné vlastníctvo pôdy, 5- 
10   ročné plány produkcie, jednotné roľnícke družstvá) 
4. priemysel (industrializácia, zakladanie továrni, štátne 
vlastníctvo-štátne podniky) 
5. právo na prácu pre každého 
6. rozdiely medzi mestom (bohaté) a dedinou (chudobné) 
7. nespokojnosť niekt. vrstiev obyv. (spisovatelia. umelci, herci, 

inteligencia) 
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8. zákaz voľného pohybu ľudí (povolenie na vycestovanie z vých. 
bloku) 

9. emigrácia (nepovolené opustenie krajiny) 
10. vodcovia rešpektovaní ako diktátori (v komunistickej strane,  

v sovietskom bloku, vláda 1 strany) 
11. ateizmus (zákaz náboženstva) 

 
Stalin 1924-1953 - kult osobnosti-vodca 

- víťaz II.SV (Červené armáda oslobodzovala vých. Eu) 
- gulag: pracovný tábor pre nepohodlných ľudí 
- stalinizmus (tvrdá forma vlády) 

 
Chruščov - kritizoval stalinizmus 
1953-1964 - pokus o reformy v ZSSR, náznaky demokracie 

- mierové rokovania s amer. prezidentom Eisenhover, Kennedy 
- nepokoje v sovietskych satelitoch: NDR, Maďarsko 1956 
- spolupráca s Kubou (FidelCastro) 
- kubánska kríza 

 
Brežnev - nastolil obnovu komunizmu 
1964-1982 - tvrdý režim, kontrola sovietskych satelitov 

- posilnil komunistickú diktatúru 
- potlačil prevrat v ČSR, Pražskú jar 1968 v ČSR, Alexander Dubček 

 

4.5 Druhá Československá republika (II. ČSR) 
 

- obnovenie ČSR po II.SV (1945-1992) 
- návrat cez KVP /apríl 1945 

 
rôzne názvy ČSR 

ČSSR – Československá socialistická republika 
ČSFR – Česko-Slovenská federatívna republika 

 
prezident Edvard Beneš 
Národný front - združenie všetkých politických strán v ČSR 

 
rozdelenie moci 1. Národné zhromaždenie /český parlament 

2. SNR /slovenský parlament + Zbor povereníkov /slov. vláda 
 
polit. strany - celoštátne 

- české ( KSČ – Komunistická strana Československa, 
Čs. národno-socialistická str, Čslidová str.) 

- slovenské ( DS – Demokratická strana 
KSS – Komunistická strana Slovenska, Strana práce) 

zakázané strany: HSĽS 
 
obnovenie ČSR 2 názory: a. orientácia na západ (demokratický  režim) 

b. orientácia a na východ (ZSSR, komunizmus) 
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hospodárstvo 1. KSČ chce znárodnenie pôdy 
2. demokratické strany – trhové hosp. 
Benešove dekréty – zabranie pôdy Nemcom, Maďarom, zradcom, 

kolaborantom 
- návrat k hraniciam spred Mníchovskej konferencie (29.9.1938) 

politický systém - ČSR bola parlamentná demokracia 

prezidenti 
 
 
 
 
 
 
 

Voľby 1946 1. slobodné voľby do parlamentu 
výsledok: v ČSR – víťaz KSČ 

na Slovensku – víťaz DS, 2. miesto KSS 
- do roku 1948 ČSR ešte demokratická republika 
- KSČ nespokojný s výsledkom volieb 
- Klement Gottwald – čs. predseda vlády (KSČ) 

 
Víťazný február 25. 2. 1948 

- KSČ organizuje masové demonštrácie proti DS 
- podpora  roľníkov, robotníkov 
- výsledok: odstúpenie  nekomunistických ministrov 
- prezident Beneš podpísal odstúpenie ministrov DS, odstúpil 
- ČSR – komunistická republika, satelit  ZSSR 
- prezident: Klement Gottwald (komunista) 

Edvard Beneš 1945-1948 
Klement Gottwald 1948-1953 (zomrel Stalin) prvý komunista 
Antonín Zápotocký 1953-1957 
Antonín Novotný 1957-1968 
Ludvík Svoboda 1968-1975 
Gustáv Husák 1975-1989 (posledný kom. prezident) 
Václav Havel 1989-1992 
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4.6 Komunistická totalita v ČSR (1948-1990) 
 
komunizmus v ČSR - znaky komunizmu v ZSSR 

1. vláda jednej strany – KSČ (ÚV KSČ – Ústredný výbor kom. strany) 
2. porušovanie ľudských práv (sloboda pohybu, slova, cenzúra, 

sloboda zhromažďovania) 
3. ateizmus – zákaz vierovyznania 
4. neexistuje súkromné  vlastníctvo (kolektivizácia) 
5. tajná polícia ŠtB – štátna bezpečnosť, odpočúvanie 
6. verejná  bezpečnosť  – VB  (dnes polícia) 
7. zákaz voľného pohybu do záp. krajín 
8. napodobňovanie  ZSSR 
9. národné podniky 
10. JRD – jednotné roľnícke družstvo 
11. súdne procesy (odsúdenie kritikov ČSSR) 
12. kňazi – Vojtašák, Gojdič 
13. zákaz nekomunistickej literatúry 
14. samizdat, exil, disident 
15. príslušník KSČ – výber školy, zamestnania, 
16. zanedbaná odbornosť vo funkciách 

 
hospodárstvo - centrálne riadené 

- „päťročnice“  - nesplniteľné ciele 
priemysel: - industrializácia - spriemyselňovanie (nové továrne,  drahá výroba, 

chýbajúca kvalita) 
- v popredí – ťažba rúd, výroba ocele 

- strojársky, 
- chemický, 
- zbrojársky, 
- drevársky, 
- sklársky, 
- textilný 

poľnohospodárstvo  - kolektivizácia – združstevňovanie 
- vznik JRD (spočiatku stratové, nízka pracovná disciplína, 
roľníci bez pôdy do fabrík v mestách) 
- akcia „B“ (zaberanie majetkov pre komunistov) 

 
spoločnosť - obyvatelia Slovenska zamestnaní v priemysle (menej v 

poľnohospodárstve) 
- nárast počtu obyvateľov v mestách 
- výstavba sídlisk, nové domy na dedinách 
- elektrifikácia územia 
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podniky VSŽ – Východoslovenské železiarne (Košice) 
Hlinikáreň – (Žiar nad Hronom) 
Niklova huta (Sereď) 
Škoda – automobilka (Mladá Boleslav) 

postavenie Slovenska - nerovnoprávne k Čechom 

 

4.7 Alexander Dubček – Pražská jar 1968 

1953 - po smrti Stalina a Gottwalda ľudia očakávali aspoň čiastočné 
zlepšenie  neznesiteľných pomerov 

prezident Antonín Zápotocký 
– neochota niečo meniť 
- nedôvera Slovákom, ani slovenským komunistom, ožíval starý 
čechoslovakizmus 

prezident Antonín Novotný 
- v krajine sa musel pestovať jeho kult 
- všade sa dôsledne kádrovalo: minulosť , pôvod rodičov, známe  
názory a postoje rozhodovali, či niekto môže študovať, či sa 
uplatní v zamestnaní a ako bude ohodnotená jeho práca 
- ústava/ článok 4 - vedúca úloha komunistickej strany v 
spoločnosti  a štáte 
Štátna ideológia : 

- marxizmus – leninizmus 
- zmenil na názov štátu: Československá socialistická 

republika ČSSR 
- nový štátny znak už neobsahoval historický slovenský znak 
(dvojkríž) 

- zrušené SNR (slov. parlament) - Zbor povereníkov (slov. vláda) 
 
Pražská jar - označenie histor. obdobia počas socialistickej ČSR, kedy sa 

uskutočnil pokus o reformu komunizmu v ČSR 
- vedúca osobnosť: Alexander Dubček (Slovák, komunista) 

 Alexander Dubček  - narodený v Uhrovci (v dome kde Štúr), zomrel 1992 
- mal byť 1. prezidentom SR 
- iniciátor reformy komunizmu v ČSR 
- 1963 - 1. tajomník ÚV KSS 

1/1968 - 1. tajomník ÚV KSČ (Slovák) 
- vnútornou príčinou reforiem bolo nevyriešené postavenie 
Slovenska v štáte a stalinský režim (prezident Novotný) 

3/1968 - protesty proti Novotnému, 
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- nový prezident gen. Ludvík Svoboda 
4/1968 - Akčný program 

- priznal v ňom, že v predchádzajúcich rokoch došlo k 
nezákonnostiam a že postihnutí bol komunisti   aj nekomunisti 

- cieľ: socializmus sa mal stať príťažlivý pre ľudí 
„socializmus s ľudskou tvárou“(reformy, uvoľnenie komun. režimu) 

1. KSČ vedúca úloha, záruka slobôd občanov 
2. vytvorenie federatívneho česko-slovenského štátu 
3. odstraňovaná cenzúra v tlači, rozhlase a televízii 
4. rehabilitácie polit. väzňov (napr. Gustáv Husák) 

 
nespokojnosť s Dubčekom 

- v susedných socialistických štátoch vedúci činitelia kom. strán 
pripravovali plán, ako reformy zastaviť 
- obávali sa , že by prenikli aj do ich krajín (1956 Maď, NDR) 
- pod vedením Leonida Iľjiča Brežneva(vtedy vodca ZSSR) sa 
pripravoval vojenský zákrok proti Česko-Slovensku 
- Brežnev – navštívil Dubčeka (júl/august 1968) 

- rokovanie na želez. stanici Čierna nad Tisou 
- predložil čs. komunistom dokument 
- zastrešovanie, rozkol  v KSČ (Dubček vs. Biľak, Švestka) 

 
 intervencia vojsk Varšavskej zmluvy 

- intervencia – zásah najmä vojenský jedného štátu do vnútorných 
vecí iného štátu 

- Brežnev označoval za priateľskú pomoc čs. ľudu, pozvali ho Biľak 
a spol. (radikálna vetva KSČ) 

- skutočnosť: okupácia ČSR 1968-1990 
- v noci  z 20. na 21. augusta 1968 
- invázne vojská tvorili armády piatich štátov Varšavskej zmluvy: 
ZSSR, Maďarsko, NDR, Poľsko a Bulharsko 
- ľudia strach, že III.SV 

 
vojenská invázia : protesty ľudí, 108 životov, ťažko zranených bolo 500 ľudí 

do konca roka 1969 odišlo z Česko-Slovenska asi stotisíc ľudí 
 
Moskovský protokol – dokument, ktorý uznal vojská VZ za pomoc ČSR 

- donútili sovietski komunisti slovenských (Dubčeka) 
- zmaril všetky nádeje, ktoré ľudia vkladali do obrodného procesu v 
spoločnosti 

- v spoločnosti sa začal proces normalizácie, ktorá znamenala 
obnovenie stavu spred jari  1968 
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- Dubček bol zbavený vplyvu (poslaný do Turecka za diplomata) 
a nahradil ho v najvyššej straníckej funkcii Gustáv Husák 
- koniec Pražskej jari – pokus o reformu neúspešný 

 
 Gustáv Husák - najprv 1. tajomník ÚV KSČ 

- normalizácia (návrat komunizmu spred Pražskej jari) 
-  prezident ČSSR 1975-1989, posledný komunistický 
- kopíruje vládu Brežneva v ZSSR (1964-1982) 
- politické aktivity: 

- SNP 
- predseda Zboru povereníkov 
- poslanec SNR 
- podpredseda vlády 
- predseda KSČ 

 
normalizácia - zmrazenie demokratizačného postupu v ČSSR 

- postupná likvidácia výsledkov demokratizácie 
- obnova prosovietskeho totalitného režimu 
- „reálny socializmus“ 
- jeseň 1968 – november 1989 

 
prejavy nesúhlasu s Husákom 

- 16. január 1969 - upálenie J. Palacha na Václavskom námestí 
- 21.august 1969 – protestné demonštrácie v Prahe 
- vytvorenie Charty 77 (opozičná petícia, Ženeva 1977) 
- rozhlasové stanice – Slobodná Európa, Hlas Ameriky, BBC, 
vatikánsky rozhlas 
- samizdat 

 
4.8 Kultúra v II.ČSR 

 
kultúra pod dozorom - ideologický dozor KSS 

- socialistický realizmus 
- cenzúra 

 
literatúra - Dominik Tatarka 

- Ladislav Mňačko/ Ako chutí moc 
film - Obchod na Korze, herec Jozef Króner 

- získal Oscara 1966 
hudba - Prúdy/ Pavol Hammel 

- Peter Dvorský 
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vedecké a kultúrne inštitúcie 
- SAV (Slovenská akadémia vied) 
- SNG (Slovenská národná galéria) 
- Slovenská filharmónia 

umelecké súbory - SĽUK 
- Lúčnica 
- opera SND 

šport - Ondrej Nepela/ krasokorčuliar 
- Spartakiáda 

 
kultúra pre všetkých - kultúrne predstavenia – cenovo prístupné 

- snaha ovplyvňovať obyvateľstvo v duchu vládnej ideológie 
- najmasovejší druh kultúry – kino, amfiteáter 
- televízne vysielanie   - 1956 
- Slovenský rozhlas (budova obrátená pyramída) 

 
 

4.9 Studená vojna 
 
studená vojna - vojna v oblasti vedy, kultúry 

- medzi východom (ZSSR) a západom (USA) 
- rôzne nepriame vojenské konflikty medzi ZSSR a USA 
- trvala približne od roku 1947 do rozpadu Sovietskeho zväzu v 
roku 1991 

 
voj. konflikty - súperenie ZSSR-USA mimo ich územia 

1. Kórejská vojna (1950-1953) – Severná Kórea- ZSSR, Čína 
Južná Kórea – vplyv USA 

- nie je víťaz 
2. Blízky Východ arabsko-izraelské vojny (1948-1973) 
- doteraz konflikty 
3. Kubánska kríza Fidel Castro, Kennedy, Chruščov 
- vojenské rakety, 1962 stiahnuré 
4. Vojna – Vietnam – rozdelený sever (komunisti), juh (demokrati) 

- odišli USA, prehrali 
Afganistan - - neúspech ZSSR, Čína 

 
veda a technika a. kozmický vek /1957 

ZSSR – Sputnik 1, Sputnik 2 /pes Lajka - družica 
-4/1961 Jurij Gagarin /obletel Zem, 
- 1965 Valentína Tereškovová 

USA – 1962 John Glen/ obletel Zem 
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- Mesiac/ Armstrong, Aldrin 
- spoločne let Sojuz-Apollo 

b. masovokomunikačné  prostriedky 
- IBM – 1946, počítač ENIAC 

c. umenie 
- pop-art (Andy Warhol) 
- film – festivaly – Cannes, Benátky, Karlove Vary 
Oscar – Ostro sledované vlaky, Obchod na Kotze 

- populárna hudba - Beatles 
 

4.10 Pád komunistickej totality 1989 
 
proti totalite vo východnom bloku 

- neúspešné pokusy zlepšiť hospodárske pomery 
- reformy stroskotávali 
- prejavy nespokojnosti so zlou hospodárskou 
Poľsko a Slovensko – katolícke hnutie 
Maďarsko - národne orientovaná inteligencia 
Čechy – skupiny vzdelancov 
NDR - zjednotenie 
ZSSR – hnutie za občianske práva, vzdelanci (Solženici – spisovateľ, 

Sacharov – vodík .bomba) 
 
zbližovanie V a Z od r. 1970 

- rozhovory USA a ZSSR o odzbrojovaní ( dohoda o kontrole 
zbrojenia) 
- Helsinská konferencia o bezpečnosti a spolupráci  r. 1973 – 75 
- spolupráca v oblasti hospodárstva, vedy a kultúry, mierové 
spolunažívanie krajína rešpektovanie ľudských  práv 

 
zmena režimu v ZSSR 

- nástup M. Gorbačovr. 1985 
– pokus zaviesť demokratické práva v rámci komunizmu 
GLASNOSŤ (informovanosť) 
PERESTROJKA (prestavba) – hosp. a polit. reformy 
- r. 1991zánik a rozpad ZSSR i sovietskeho impéria 

 
rok 1989 – pád komunistických režimov v krajinách sovietskeho bloku 

- zmiernenie napätia vo svete 
- skončenie studenej vojny 
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5. TC Európa po r. 1989 
 

pád komunizmu mimo Slovenska 
Maďarsko - Imrich Nagy 
Poľsko - Solidarita/ Lech Wales 
NDR - pád Berlínskeho múru 
ČSR - Nežná revolúcia 

3. 10. 1990 zjednotenie NDR+SRN= Spolková republika Nemecko 
Nemecko - demokratická krajina 

- 16 spolkových krajín 
- hl. mesto Berlín 
- nem. porevolučný kancelár HelmuthKohl 

rozpad ZSSR 1991 – vzn. Litva, Estónsko, Lotyšsko 
rozpad Juhoslávie 

 
5.1 Európska integrácia 

 
myšlienka JeanMonnet (fr. ekonóm) 

RobertSchumann (otec Európy 
 
vývoj EÚ a. Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (1951) 

b. Európske hospodárske spoločenstvo (1957) 
c. Európska únia (Maastricht, 1992) 

 
znaky hymna: Óda na radosť (Beethoven) 

vlajka: modrá so zlatými hviezdami 
členov: 28 štátov 
mena: euro, vzn. 1.1.2002 

 
 

5. 2 Nežná revolúcia 
 
Nežná revolúcia v ČSR 

- 17. november 1989  sa považuje za  začiatok prelomových  zmien 
- 16. novembra v Bratislave a 17. novembra v Prahe sa uskutočnila 
študentská  manifestácia 

- brutálny zásah Zboru národnej bezpečnosti proti pokojnej 
študentskej manifestácii (obušky, vodné delá) 

 
Generálny štrajk - vypukol celoštátny generálny štrajk 

- totalitný režim stratil podporu obyvateľstva, armády a Zboru 
národnej bezpečnosti 
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- ľudia podporili študentov, hercov, umelcov (štrnganie kľúčmi) 
 
výsledok 1. federálne zhromaždenie prijalo 29. novembra 1989  zákon o 

zrušení vedúceho postavenia komunistickej  strany v štáte 
2. vzn. federácia Česko-Slovensko, prezident V. Havel 

(nekomunista) 
3. obnovený demokratický systém => vznikli rozličné hnutia a 
strany 
Slovensko – VPN (Verejnosť proti násiliu), Fedor Gál 
Česko – OF (Občianske fórum), Václav Klaus 
4. prvé porevolučné voľby roku 1990 

ČSFR -  pluralitná  parlamentná demokracia 
- prezident: Václav Havel 
- nerovnaké  postavenie Slovenska 
- Federálne zhromaždenie, Slovenská národná rada, 
2 predsedovia vlád (slov. a čes.) 

 
voľby 1992 - viťazi Česko – Václav Klaus 

Slovensko – Vladimír Mečiar 
predsedovia vlád, ktorí rozhodli o rozdelení ČSFR na SR a ČR 

 
rozdelenie - júl/1992 prijala Slovenská Národná Rada 

Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky 
- august 1992 rokovanie Klaus=Mečiar 
- 1. september 1992 schválená Ústava Slovenskej republiky 
- Federálne zhromaždenie november 1992 ústavný zákon o 
rozdelení Československa na dva samostatné štáty 
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5. 3  Slovenská republika 1993 
 

1.1.1993 vznik Slovenskej republiky 
- demokratická krajina 
- pluralita polit. strán 
- delenie moci na zákonodarnú (NR SR) 

výkonnú (vláda, prezident) 
súdnu 

1. prezident Michal Kováč 
1. predseda vlády (premiér) Vladimír Mečiar 

 
prezidenti SR Michal Kováč (1993 – 1998) 

Rudolf Schuster (1999 – 2004) 
Ivan Gašparovič (2004 – 2014) 
Andrej Kiska (2014 – ) 

 
 

 
 

SR členom OSN / 1. 1. 1993 
 členom NATO / 29. 3. 2004 
 členom EÚ / 1. 5. 2004 
 
 
Projekt 

mena Euro / 1. 1. 2009 

slovenská koruna 1993-2009 
nominálne hodnoty – symbol hodnoty 


