
DEJEPIS 7. ročník  Poznámky prepíš do zošita a vypracuj otázky.  

 

                KRÁĽ S HAVRANOM V ERBE 
 

MATEJ HUŇADY „KORVÍN“ (vládol 1443-1490) 

-vzdelaný, pohotový, bystrý 

-cieľavedomý, ambiciózny 

-podporoval rozvoj remesiel, obchodu a baníctva 

-modernizácia súdnictva a daňového systému 

-silná žoldnierska armáda (Čierny pluk) → vojny:                Matej Korvín 

 -obranné proti Turkom na juhu Uhorska    

 -dobyvačné proti Čechám, Poľsku a Rakúsku   

-posilnenie panovníckej moci 

 

-rozvoj vzdelanosti a umenia: 1465-1485 Acadaemia Istropolitana  

-prvá uhorská univerzita na území dnešného Slovenska (Bratislava) 

-2500 ilustrovaných rukopisných kníh 

-nezanechal mužského dediča 

-silná stopa v ľudových tradíciách (povesti, piesne) 

 

VLADISLAV II.JAGELOVSKÝ (vládol 1490-1516) 

-veľmi slabý panovník           

 -kráľ „dobre“ → ústupčivý voči šľachte → úpadok moci kráľa 

-1514 sedliacke Dóžovo povstanie 

-1525 banícke povstanie 

 

ĽUDOVÍT II. JAGELOVSKÝ (vládol 1516 - 1526) 

-stal sa kráľom ako 10-ročný, takže istý čas vládol namiesto neho jeho 

strýko                 

-charakter vlády sa podobal vláde jeho otca → v Uhorsku bola silná 

feudálna rozdrobenosť a anarchia (bezvládie) 

-r.1526 zahynul ako 19-ročný, bezdetný v boji proti Turkom pri Moháči 

                                
 Lipa kráľa Mateja v parku pri Bojnickom zámku  

Zasadil ju vraj Matúš Čák Trenčiansky už v r. 1301. V čase  

rastového vrcholu mala vraj koruna stromu priemer asi 36 m,  

hlavné konáre siahali do výšky 28 m, obvod kmeňa mal 12 m.  

Kráľ Matej, o ktorom je známe, že rád trávil čas v Bojniciach,  

usporadúval pod lipou veľké hostiny a porady.  

Otázky k učivu (odpovede napíš do zošita): 

1. Kedy vládol Matej Korvín?  

2. Aké mal vlastnosti Matej Korvín?  

3. O čo sa pričinil v Uhorsku Matej Korvín? 

4. Ako sa volala jeho armáda?  

5. Posilnil Matej Korvín panovnícku moc? Ako?  

6. Akým spôsobom sa pričinil o rozvoj vzdelanosti v Uhorsku?  

7. Ako sa volá prvá uhorská univerzita na území dnešného Slovenska?  

8. Koľko rukopisných kníh bolo na univerzite?  

9. Ktorého panovníka volali kráľ „dobre“ a prečo?  

10. Ktorý panovník sa stal kráľom ako 10- ročný?  

11. Čo sa stalo v roku 1526?  

 
 

 

 


