
 

SLOVÁCI A REVOLUČNÝ ROK  1848/49 
-     hlavným cieľom bolo odstrániť absolutizmus a poddanstvo 

- v marci 1848 nadobudli udalosti revolučný charakter 

- 15. marca 1848 vypukla revolúcia v Pešti 

- uhorský snem v Bratislave bol nútený schváliť reformné návrhy liberálnej šlľachty – 

„MARCOVÉ  ZÁKONY“ 

A) zrušili šľachtické výsady 

B) zrušila sa poddanská závislosť len u urbárských roľníkov 

C) zaviedlo sa volebné právo len pre bohatých a gramotných 

D) všeobecné zdanenie obyvateľstva 

E) sloboda tlače a zhromažďovania 

F) vobec neriešili národnostnú otázku 

G) dosiahla sa samostatná uhorská vláda podriadená iba panovníkovi vo Viedni 

 

UDALOSTI NA SLOVENSKU 

- Slováci privítali zmeny politického režimu, boli však sklamaní z neúplného zrušenia poddanstva a 

usilovali sa o to, aby vláda uznala ich národné práva, no uhorský snem a vláda sa usilovali o 

vytvorenie jednotného maďarského štátu 

- preto v mnohých krajoch Slovenska vypukli nepokoje 

- 22. marec 1848 povstali baníci v okolí Banskej Štiavnice a žiadali zlepšenie sociálnych 

podmienok 

- od 27. – 30. marca 1848 sa pod vedením JANKA KRÁĽA  a JÁNA ROTARIDESA  vzbúrili 

roľníci v 5 dedinách Hontianskej stolice, žiadali zrušenie poddanstva a právo používať slovenčinu 

v úradoch a školách 

- uhorská vláda zatkla Janka Kráľa aj Jána Rotaridesa a prepustili ich až v januári 1849 

- vláda pomocou určitých ústupkov hnutie baníkov potlačila 

- slovenskí politickí vodcovia sa usilovali vypracovať národný program a už 28. marca 1848 boli 

prijaté LIPTOVSKÉ ŽIADOSTI – slovenčina ako úradný jazyk, a o mesiac neskôr 28. apríla 

1848 boli na zhromaždení v Brezovej pod Bradlom prijaté NITRIANSKE ŽIADOSTI, ktoré 

zostavil Hurban, v nich koncipoval myšlienku „úplného bratstva a úplnej rovnosti medzi 

národmi v uhorskej krajine“ 

- 11. máj 1848 boli v ONDRÁŠOVEJ pri Liptovskom Sv. Mikuláši koncipované ŽIADOSTI 

SLOVENSKÉHO NÁRODA v 14. bodoch na porade predstaviteľov Tatrína / Hurban + 

Hodža + Daxner + J. F. Rimavský / 

- rozoberajú národné, politické a kultúrne požiadavky / jediná sociálna požiadavka – zrušenie 

poddanstva / 



1. Slováci sa vyhlásili za samobytný národ, ktorý vyjadruje svoju vôľu žiť vlastným 

národným životom v bratskej zhode s ostatnými národmi 

2. Uhorsko má byť krajinou rovnoprávnych národov, ktoré by boli zastúpené na 

uhorskom sneme 

3. Žiadali samostatný slovenský snem, ktorý by prejednával národné a celoštátne 

záležitosti 

4. Slováci žiadali poslanecký mandát a sankcie proti tým politikom, ktorí by 

nepostupovali v zhode s inštrukciami svojich voličov 

5. V slovenských obciach a župách používať slovenčinu ako úradný jazyk 

6. Zriadiť vlastné národné školy všetkých stupňov / vrátane univerzity a 

polytechniky / 

7. V maďarských župách založiť na školách katedry reči slovenskej pre Maďarov a 

v slovenských župách katedry reči maďarskej pre Slovákov 

8. Právo používať národnú červenobielu zástavu, slovenských veliteľov v národných 

gardách, zavedenie slovenského velenia 

9. Všeovbecné, rovné, tajné volebné právo 

10. Žiadali slobodu tlače, zhromažďovania 

11. Zrušenie poddanských povinností pre všetkých roľníkov a vrátenie všetkých 

pozemkov, pasienkov a lesov, ktoré im zobrali zemepáni 

12. Požadujú na slobodu prepustiť Janka Kráľa a Jána Rotaridesa uväznených 

preto, že bránili práva ľudu 

13. Vyzývajú národy Uhorska intervenovať u panovníka, aby zabezpečil ich práva aj 

práva Poliakov v Haliči 

14. Vyslovujú nádej, že tieto požiadavky budú čím skôr splnené, ich nevyslyšanie by 

museli hodnotiť ako odsúdenie svojho národa k bývalej feudálnej slepote a 

služobnosti 

- ŽSN odzrkadľujú zavŕšenie procesu formovania slovenskej národnej ideológie ako ideológie 

samobytného národa a nastoľujú požiadavky ústavného zabezpečenia jeho rovnoprávnosti v rámci 

federalizovaného Uhorska 

- vláda i maďarská verejná mienka zaujali voči ŽSN jednoznačne odmietavé stanovisko 

- na celom Slovensku bolo vyhlásené stanné právo a 22. mája 1848 bol vydaný zatykač na 

Hurbana, 1. júla 1848 na Hodžu a 12. mája 1848 na Štúra, ktorí odišli do Čiech, kde sa konal 

Slovanský zjazd 

 

 



SLOVANSKÝ ZJAZD 

 2. – 12. jún 1848, v Prahe, stretli sa tu predstavitelia Slovanov v Hab. monarchii 

 predseda zjazdu FRANTIŠEK PALACKÝ 

 zjazd mal 3 sekcie: 

1. česko – slovenskú  Š + H + H 

2. poľsko – ukrajinskú 

3. južnoslovanskú / Srbi, Chorváti, Slovinci / 

 základným bodom celého zjazdu bolo štátopravné prebudovanie monarchie v duchu 

austroslavizmu = premena monarchie na federáciu na čele s habsburským monarchom 

 v súvislosti s riešením slovenskej otázky vzniklo niekoľko politických plánov : 

A) uvažovalo sa o tom, že Slováci môžu byť začlenení do budúceho federalizovaného zväzku 

samostatných národov Rakúska 

B) ak by sa Rakúsko rozpadlo, tak spojenie Čechov, Slovákov + Moravanov 

C) Slovensko bude samosprávnym celkom vrámci federalizovaného Uhorska 

 jediným schváleným dokumentom zjazdu bol Manifest európskym národom, ktorý žiadal 

slobodu a rovnosť pre všetky národy a prestavbu Rakúska na federatívny zväzok 

 zjazd bol ukončený pražským povstaním, ktoré vypuklo 12. júna 1848 

 Š + H + H odišli do Chorvátska, tu nadviazali vzťahy s Chorvátmi a dohodli sa na spoločnom 

ozbrojenom postupe proti uhorskej vláde 

- 7. september 1848 bol odhlasovaný zákon o zrušení roboty za náhradu 

- po porážke pražského povstania a zlomení moci v Taliansku zamýšľal habsburský dvor znovu 

posilniť svoju moc v Uhorsku 

- ak sa mali udržať výdobytky revolúcie v Uhorsku,  bolo potrebné zjednotiť všetky národnosti 

Uhorska a spoločnými silami ubrániť jeho nezávislosť 

- maďarské vládnúce kruhy sa však nevzdali utláčateľskej politiky voči nemaďarským 

národnostiam 

- pretože uhorská vláda odmietla splniť požiadavky Slovákov, začali sa predstavitelia SNH 

pripravovať na revolučné vystúpenie  

- za podpory Chorvátov, Srbov a Čechov Slováci zorganizovali dobrovoľnícké výpravy 

- 16. september 1848 vznikla vo VIEDNI SNR, ktorá sa stala hlavným politickým a 

vojenským orgánom SNH pod vedením Š + H + H 

 

1. DOBROVOĽNÍCKA VÝPRAVA  18. – 28. september 1848 

- 18. september 1848 prešli slovenské dobrovoľnícké vojská na územie Slovenska 

- 19. september 1848 na ľudovom zhromaždení v MYJAVE vyhlásila SNR odtrhnutie Slovenska 

od Uhorska 



- cieľom hnutia bolo dať podnet na celonárodné povstanie 

- cisárské vojsko + maďarské národné gardy vytlačili dobrovoľníkov na Moravu, kde ich odzbrojili 

- usilovali sa spolupracovať s viedenskou vládou, ktorá im sľúbila, že vyrieši národnostnú otázku 

 

2. DOBROVOĽNÍCKÁ VÝPRAVA – ZIMNÁ  1848/49 

- september 1848 - opäť sa vyostrili rozpory medzi Viedňou a Pešťou 

- panovník sa rozhodol maďarský odboj potlačiť vojenskou silou a preto prisľúbil národnostiam 

určité ústupky 

- Slováci zostavili osobitné zbory vrámci cisárskej armády a začiatkom decembra 1848 prichádzajú 

na Slovensko – 2 smery :  

1. cez Kysuce na stredné a východné Slovensko 

2. na juhozápadné Slovesko 

- 1. január 1849 sa odohrala 2. bitka pri Budíne, vďaka ktorej sa dobrovoľníkom otvorila cesta do 

vnútrozemia Slovenska 

- 13. január 1849 prišli do Martina, kde sa konalo ľudové zhromaždenie, bola tu zriadená 

turčianska dočasná spravujúca vláda 

- podobná situácia bola v oblasti Moravy, Liptova, Zvolena a na východnom Slovensku 

- 29. január 1849 Hurban predniesol nový program na zhromaždení vo Zvolene 

- program vychádzal z austroslavizmu, žiadali odtrhnutie Slovenska od Uhorska a jeho autonómne 

postavenie v rámci monarchie 

- do konca marca 1849 takmer celé územie Slovenska bolo obsadené dobrovoľníkmi a cisárskymi 

vojskami, na týchto miestach preberali do rúk správu Slováci 

- v polovici marca 1849 začala vo Viedni pôsobiť skupina slovenských vládnych dôverníkov pri 

viedenskej vláde napr. Kollár 

- marec 1849 vypracovaný ďalší PROSBOPIS, v  ktorom žiadali odčlenenie Slovenska od 

Uhorska a  jeho zaradenie pod viedenskú vládu 

- 20. marec 1849 prosbopis prepracovali a predložili Františkovi Jozefovi I., žiadali v ňom 

slovenský snem, štátnú správu podliehajúcu Viedni, slovenčinu ako úradnú reč 

 

3. DOBROVOĽNÍCKÁ VÝPRAVA – LETNÁ  1849 

- 10. máj 1849 sa v Skalici začal formovať nový dobrovoľnícký zbor pod vedením rakúskych 

veliteľov napr. LEWARTOVSKÝ 

- 24. jún 1849 cisárky komisár Uhorska GERINGER vymenoval sloveský ľudový zbor – Š + H + 

H, KOZÁČIK, tento výbor mal oboznamovať slovenskú verejnosť s cieľmi habsburskej politiky 

- 10. júl 1849 začali vo Viedni vychádzať SLOVENSKÉ NOVINY – redaktori DANIEL 

LICHARD, RADLINSKÝ 



- 13. august 1849 rakúska armáda za pomoci ruských vojsk porazila maďarský odboj pri 

VILÁGOŠI 

- 10. september 1849 slovenskí vládní dôverníci uverejnili MEMORANDUM, opäť sa vyslovili za 

odtrhnutie Slovenska od Uhorska 

- 7. október 1849 100-členná delegácia odovzala cisárovi vo Viedni petíciu na zriadenie 

slovenskej korunnej krajiny v rámci rakúskej monarchie 

- 21. november 1849 boli slovenské dobrovoľnícké zbory v Bratislave rozpustené 

- 21. december 1849 minister vnútra Alexander Bach s prispením J. Kollára vyhlásil 

staroslovienčinu za úradný jazyk na Slovensku / bola to čeština s prvkami slovenčiny / 

 

VÝZNAM A DÔSLEDKY REVOLÚCIE 

 v Habsburskej monarchii bola revolúcia nedokončená, lebo sa nevyriešila národnostná otázka 

 výdobytkom revolúcie bolo zrušenie poddanstva 

 viedenská vláda priznala Slovákom niektoré jazykové práva -  na ľudových a niektorých stredných 

školách sa mohla vyučovať slovenčina 

 Slováci nepresadili svoj národný a politický program 

 

 

 

 


