
DEJ 7                  Na hranici s Osmanskou ríšou 

 
Dnešné Slovensko v 16.-17.storočí:  

1.súčasť novovzniknutej ________________ (Rakúskej) monarchie:  

_______ kráľovstvo + západná časť _______ + ________  veľkovojvodstvo; 

2.problém s Turkami: 

-Slovensko - nárazníková zóna → potreba zadržať postup __________ ďalej  

do ______ – mali cieľ _______ a i ___________ ju; 

-obsadené územia mali tureckú správu:              Janičiar  → 

kraje – ________ (na čele _______) → Budínsky pašalik 

okresy – ________ (na čele ____________):  

ostrihomský, novohradský, sečiansky, fiľakovský sandžak 

-plienenia, rabovanie, zabíjanie, ________ ľudí (aj detí!)  

do otroctva, výchova odvlečených chlapcov vo ________  

duchu a v nenávisti voči Neturkom → ___________ 

(slovenské úslovie: ____________________________) 

-útoky na __________   banské mestá → _______ kovy;  

-obrana: ________ hradby, vartovky (________), pevnosti (____________, 

Nové Zámky → pôdorys: ___________ hviezdica s dvojitým opevnením) 

1683 bitka pri __________ → Turci ___________ 

1699 ____________ mier -Turci definitívne vyhnaní z _____________ 

3.stavovské povstania: 

-snaha Habsburgovcov o _______ i náboženskú (________) jednotu v krajine  

a o hospodárske posilnenie zdanením _______ → mohutný storočný šľachtický 

odpor = ________________, tzv._____________ povstania s cieľom zbaviť 

Habsburgovcov trónu a získať ich majetky, a to hoci aj s podporou ________; 

podpora ľudových vrstiev                                     Uhorská kráľovská koruna 

       Vodcovia povstaní: Štefan __________ (1604 – 1606) 

                                    Gabriel __________ (1619 – 1626) 

Juraj ___________ (1644 – 1645) 

Imrich ___________(1677 – 1687) 

František II. _______(1703 – 1711) 
             Rákociho zástava 

1711 sátmársky mier  → koniec stavovských povstaní:  

-____________  čiastočnej náboženskej slobody pre protestantov; 

-krajina __________, obyvateľstvo ______________________________;   

-rozšírenie __________  → Juraj ____________ (popravený 1713) dh130317VK 
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DEJ 7                  Na hranici s Osmanskou ríšou 

 
Dnešné Slovensko v 16.-17.storočí:  

1.súčasť novovzniknutej Habsburskej (Rakúskej) monarchie:  

České kráľovstvo + západná časť Uhorska + rakúske  veľkovojvodstvo; 

2.problém s Turkami: 

-Slovensko - nárazníková zóna → potreba zadržať postup Turkov ďalej  

do Európy – mali cieľ podrobiť a islamizovať ju; 

-obsadené územia mali tureckú správu:              Janičiar  → 

kraje – pašaliky (na čele pašovia) → Budínsky pašalik 

okresy – sandžaky (na čele sandžakbegovia):  

ostrihomský, novohradský, sečiansky, fiľakovský sandžak 

-plienenia, rabovanie, zabíjanie, odvliekanie ľudí (aj detí!)  

do otroctva, výchova odvlečených chlapcov vo vojenskom  

duchu a v nenávisti voči Neturkom → janičiari  

(slovenské úslovie: Poturčenec horší od Turka) 

-útoky na stredoslovenské banské mestá → drahé kovy;  

-obrana: kamenné hradby, vartovky (Krupina), pevnosti (Banská Štiavnica, Nové 

Zámky → pôdorys: šesťcípa hviezdica s dvojitým opevnením) 

1683 bitka pri Viedni → Turci porazení 

1699 Karlovacký mier -Turci definitívne vyhnaní z Uhorska 

3.stavovské povstania: 

-snaha Habsburgovcov o politickú i náboženskú (katolícku) 

jednotu v krajine a o hospodárske posilnenie zdanením šľachty → mohutný 

storočný šľachtický odpor = protihabsburské, tzv.stavovské povstania s cieľom 

zbaviť Habsburgovcov trónu a získať ich majetky, a to hoci aj s podporou 

Turkov; podpora ľudových vrstiev                 Uhorská kráľovská koruna 

       Vodcovia povstaní: Štefan Bočkaj (1604 – 1606) 

                                    Gabriel Betlen (1619 – 1626) 

Juraj Rákoci I. (1644 – 1645) 

Imrich Tököli (1677 – 1687) 

František II. Rákoci (1703 – 1711) 
             Rákociho zástava 

1711 sátmársky mier  → koniec stavovských povstaní:  

-zachovanie čiastočnej náboženskej slobody pre protestantov; 

-krajina zničená, obyvateľstvo vyčerpané bojmi, chorobami;   

-rozšírenie zbojníctva  → Juraj Jánošík (popravený 1713) dh130317VK 
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