
General Information/Všeobecné informácie 

Course name/Názov 

predmetu 

Politické strany na 

Slovensku po roku 1918 
ECTS 

Credits 

5 

Semester 8 

 

Aims/Cieľ 

Študenti sa zoznámia zo základnými pojmami z oblasti teórie politických strán a straníckych 

systémov i s formovaním a vývojom politických strán a straníckeho systému od roku 1918 

po súčasnosť. 

  

Contents/Obsah 

Študenti sa zoznámia zo základnými pojmami z oblasti teórie politických strán a straníckych 

systémov. Definície politickej strany, vznik a genéza politických strán, Klasifikácia politických 

strán, Funkcie a ciele politických strán, Definícia systému politických strán, Typológia 

straníckych systémov, Postavenie strán v straníckom systéme. Politické strany a stranícky 

systém v období 1. československej republiky 1918-1938 – rysy straníckeho systému, 

predstavenie hlavných politických strán. Premeny straníckeho systému v období 2. 

československej republiky 1938-1939 a v období Slovenskej republiky 1939 – 1945. Stranícky 

systém v rokoch 1945-1948 – charakteristika politického systému Národného frontu, 

predstavenie oficiálne existujúcich strán a problémy neobnovených politických strán. 

Stranícky systém v období komunistického režimu 1948-1989 – zmeny vo fungovaní 

Národného frontu, charakteristika mocenského monopolu KSČ, postavenie ďalších 

politických strán v systéme Národného frontu. Počiatky formovania pluralitného straníckeho 

systému po roku 1989 – charakteristika protitotalitných hnutí (OF, VPN), vývoj KSČ a ďalších 

subjektov bývalého NF po roku 1989, nové politické strany a ich charakteristika. 

Evaluation/Hodnotenie 

Podmienkou pre udelenie známky je aktívna účasť na hodinách a získanie dostatočného 

počtu bodov (priebežné písomky, test, prezentácie, samostatná práca). 
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