
ÚVOD DO HISTÓRIE 

___________________________________________________________________________ 

„Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený prežiť ju znova.“ 

 

 História nás učí o činoch a chybách našich predkov. 

 Bez historického poznania by sme začínali stále odznova. 

 Poznanie histórie posilňuje sebavedomie človeka, kultivuje jeho prejav a tým mu 

pomáha uplatniť sa v živote. 

Dejiny – reálny proces vývoja ľudskej spoločnosti od jej vzniku, až po jej súčasnosť. 

Členenie dejín: 

1. Priestorové členenie: 

a. všeobecné    úzko spolu súvisia 

b. regionálne 

Regionálne dejiny sa vyvíjali v závislosti od všeobecných, ale často boli regionálne 

dejiny príčinou zmien dejín všeobecných. 

2. Vecné členenie (oblasti dejín; čoho sa konkrétne týkajú): 

a. Dejiny cirkvi 

b. Hospodárske dejiny 

c. Politické dejiny 

d. Vojenské dejiny 

e. Dejiny každodennosti 

f. Dejiny písomníctva atď. 

 

3. Chronologické členenie: 

- rozdelenie dejín na určité periódy, kde každá perióda vykazuje spoločné 

charakteristické črty; 

 

Historici rozdelili dejiny na časovej priamke nasledovne: 

 



Pravidlo datovania STAROVEKU: 

Tam, kde sa objaví písmo       objaví sa štát; štát + zákon = starovek 

Iné datovania a kalendáre: 

 Židia datujú svoj kalendár od tzv. stvorenia sveta v roku 5492 pred Kristom. 

 Rimania počítali čas od založenia Ríma v roku 753 pred Kristom. 

 Arabom (Islam) začína letopočet v roku 622, kedy Mohamed utiekol z Mekky do 

Mediny. 

Historické pramene 

Historické pramene sú historické pozostatky, ktoré boli jej súčasťou a prinášajú nám 

svedectvo a udalosti. 

Delenie prameňov podľa svojej povahy: 

1. Hmotné / materiálne pramene 

budovy, sochy, stroje, oblečenie, mince... 

2. Nehmotné 

dedičstvo našej duchovnej kultúry – jazyk, povesti, legendy, miestne názvy 

3. Písomné 

a. úradného charakteru 

b. súkromnej povahy – pamäti, memoáre, spomienky – nemusia byť dôveryhodné 

c. rozprávacie – kroniky 

d. periodická tlač – noviny a časopisy 

4. Obrazové pramene 

obrazy, mapy, plány, fotografie, film atď. 

Pomocné vedy historické (PVH): 

 Diplomatika – náuka o úradných dokumentoch 

 Paleografia – náuka o písme 

 Epigrafika – náuka o nápisoch 

 Sfragistika – náuka o pečatiach 

 Heraldika – náuka o erboch (znakoch) 

 Faleristika – náuka o vyznamenaniach a rádoch 

 Numizmatika – náuka o platidlách  

 Vexilológia – náuka o vlajkách 


