
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Novodobé dejiny Slovenska 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: bez podmienenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Na absolvovanie predmetu je potrebné úspešne absolvovať písomný test a individuálnu ústnu skúšku. Kredity 

nebudú udelené študentovi, ktorého vedomosti budú hodnotené na 61 % alebo menej. 

Výsledky vzdelávania: 

Odkryť škálu vzájomne sa ovplyvňujúcich dejinných súvislosti, ako aj profil osobností daného obdobia. Naučiť 

študentov hlbšie poznať vlastnú minulosť, a tak plnšie poznávať aj našu prítomnosť (a to využiť aj pri práci 

s klientmi). Cez odkrytie životných profilov jednotlivých osobností, študenti získajú prehľadné informácie 

o osudoch jednotlivcov a ich vplyve na spoločnosť, čo im napomôže k osobnostnému rastu i chápaniu 

kauzálnych súvislosti nielen v oblasti histórie. Študenti sa pokúsia vo svojom bezprostrednom okolí spoznať 

o generáciu starších ľudí a v dialógu s nimi konfrontovať naučené s pohľadom „histórie všedného dňa“. 

Stručná osnova predmetu:  

 Prečo máme poznať a spoznávať svoju minulosť? 

 Pohľad na dejiny 20. storočia – základná chronológia – vývoj myslenia – ideológie. 

 Slovenské dejiny – ako vzniklo ČSR – autonómia a SR – obdobie komunistického režimu – 

Sviečková manifestácia – November ´89 – mečiarizmus. 

 Osobnosti – pohľad na osobnosti, ktoré žili svoj zápas o slobodu (z pohľadu histórie a politológie). 

Odporúčaná literatúra:  
NEUPAUER, F. 2012. Za komunizmu bolo lepšie... Bratislava : Vydavateľstvo DB, 2012, 40 s.  

ZEMKO, M. 2010. Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín. Bratislava : Prodama, 2010. 

BYSTRICKÝ, V. – MICHELA, M. – SCHVARC, P. a kol. 2010. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie 

zániku Česko-Slovenska. Bratislava : VEDA, 2010.  

KAMENEC, I. 2000. Hľadanie a blúdenie v dejinách. Bratislava : Kaligram, 2000. 

KOVÁČ, D. 1997. Slováci – Česi – dejiny. Bratislava : AEP, 1997.  

KRČMÉRY, S. 1995. To nás zachránilo. Bratislava : Lúč, 1995. 

LIPTÁK, Ľ. 1999. Storočie dlhšie ako sto rokov. Bratislava : Kaligram,1999. 

PEŠEK, J. – LETZ, R. 2004. Štruktúry moci na Slovensku 1948 – 1989. Bratislava, 2004. 

PRŮCHA, V. a kol. 2004. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl 1. Období 1918 – 

1945. Brno : Doplněk, 2004.  

VAŠKO, V. 2004. Dúm na skále. I – III. Kostolní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 2004. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
Mgr. František Neupauer, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2.9.2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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