
Právne dejiny Slovenska I 

 

1. Veľká Morava a jej štátna forma.  

 

2. Právo Veľkej Moravy  

 

3. Uhorské kráľovstvo a Slovensko. 

 

4. Pramene stredovekého práva na Slovensku.  

 

5. Právny partikularizmus, krajinské, mestské a banské právo na Slovenku v stredoveku. 

 

6. Zlatá bula Ondreja II. 1222 a Dekrét Ľudovíta I. Veľkého z r. 1351.  

 

7. Opus Tripartitum a snahy o revíziu Tripartita 

 

8. Uhorské štátne právo do r. 1526 

 

9. Uhorské štátne právo v r. 1526–1848 

 

10. Uhorské správne právo do r. 1848 

 

11. Feudálne súkromné právo na Slovensku. 

 

12. Feudálne trestné právo na Slovensku.  

 

13. Feudálne procesné právo na Slovensku 

 

14. Reformy Márie Terézie a Jozefa II. a legislatívne projekty. 

 

15. Pramene práva po r. 1848. 

 

16. Marcové zákony uhorského snemu a konštitucionalizmus. 

 

17. Volebné právo v Uhorsku v r. 1848–1918 a Slovenská národná strana. 

 

18. Ústavný vývoj v Uhorsku v rokoch 1849 – 1867. 

 

19. Rakúsko-maďarské vyrovnanie. Vzťah Rakúska a Uhorska za dualizmu. 

 

20. Ústavno-politické požiadavky a orgány Slovákov v r. 1848 – 1861. 

 

21. Trestné právo na Slovensku v období rakúsko-uhorského dualizmu (1867 – 1918). 

 

22. Súkromné právo na Slovensku v období rakúsko-uhorského dualizmu (1867 – 1918). 

 

 



Právne dejiny Slovenska II 

 

1. Medzinárodnoprávne aspekty vzniku Československa. 

 

2. Ústavnoprávne aspekty vzniku Československa. 

 

3. Clevelandská dohoda, Pittsburská dohoda a Washingtonská deklarácia. Jednotný československý 

národ – dva národy, autonómia Slovenska – unitárna ČSR. 

 

4. Územná integrita Uhorského (maďarského) kráľovstva a Slovensko ako medzinárodnoprávne 

uznaná neoddeliteľná súčasť Československa (1918 – 1920). Presadenie suverenity 

československej štátnej moci na Slovensku. 

 

5. Úprava štátnych hraníc ČSR na Slovensku v mierových zmluvách (Maďarsko, Poľsko, 

Rumunsko). Pokusy o ich zmenu po r. 1938. Revizionizmus a iredenta. 

 

6. Liptovsko-mikulášske uznesenie z 1. mája 1918, Slovenská národná rada a Deklarácia 

slovenského národa z 30. októbra 1918 – prejav sebaurčovacieho práva národa, ich ústavná 

relevancia pre ustanovenie ČSR a otázka slovenského resp. československého národa.  

 

7. Ústavný vývoj ČSR v rokoch 1918 – 1920. Prvý zákon ČSR, Dočasná ústava. Ministerstvo 

s plnou mocou pre správu Slovenska. 

 

8. Ústavná listina Československej republiky z roku 1920. Preambula. Základné ustanovenia. 

Forma štátu.  

 

9. Ústavná listina Československej republiky z roku 1920. Základné práva, slobody a povinnosti 

občanov. Postavenie národnostných menšín, jazykové právo. 

 

10. Ústavný vývoj ČSR v po r. 1920. Volebné právo, mandát poslanca, viazaná volebná listina, 

volebný súd, politické strany, koaličné vlády; kríza parlamentarizmu a zmocňovacie zákony. 

 

11. Právne postavenie Slovenska v Československu v rokoch 1918 – 1938. Návrhy autonómie 

Slovenska. 

 

12. Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž. Ich dôsledky pre postavenie Československa 

(medzinárodnoprávne a ústavnoprávne). 

 

13. Autonómia Slovenska a tzv. 2. Česko-Slovenská republika podľa ústavného zákona 299/1938 

Zb. Forma štátu, forma štátneho zriadenia a štátny režim (obdobie neslobody). 

 

14. Zákon o „samostatnom Slovenskom štáte“ (14. 3. 1939). Charakteristika, forma štátu, legitimita 

a legalita týchto úkonov. 

 

15. Zákon o ústave Slovenskej republiky (č. 185/1939 Sl. z.). Preambula, ústavné princípy, forma 

štátu. 

 



16. Slovenský štát (1939 – 1944/1945) a jeho forma. Nominálne republika, stavovský štát, 

korporatívny (fašistický), autoritatívny, totalitný štát so štátostranou, vodcovský typ štátu, 

klerikálno-fašistický štát ako odmietnutie pluralitného straníckeho parlamentarizmu. 

 

17. Právne (ne-)jestvovanie slovenského štátu (1939 – 1944/1945), zrušenie resp. zánik, či rozklad 

tohto útvaru v SNP, kapitulačná dohoda vlády slovenského štátu.  

 

18. Doktrína právnej kontinuity ČSR podľa dr. E. Beneša (prezidenta a vlády ČSR v emigrácii), jej 

medzinárodnoprávne presadenie (v r. 1941 až 1945) a jej vplyv  na právny status vojnového 

slovenského štátu. 

 

19. Dočasné štátne zriadenie ČSR v zahraničí (1940 – 1945). Právne postavenie a dekretálna 

činnosť. 

 

20. Vianočná dohoda o SNR (1943), Deklarácia SNR (1. 9. 1944), nariadenie SNR č. 1/1944 Zb. n. 

SNR. Ústavnoprávny význam, konštrukcia (projekt) novej Č-SR a postavenie Slovenska 

a slovenského národa v nej. 

 

21. Nariaďovacia (legislatívna) činnosť SNR v období SNP a v prvom polroku 1945 a slovenská 

národná, demokratická a antifašistická štátnosť. Manifest SNR, Memorandum SNR, účasť na 

rokovaní o zostavení vlády Národného frontu ČSR. 

 

22. Ústavnoprávne aspekty Slovenského národného povstania (legitimita a legalita SNR, rokovanie 

delegácie SNR v Londýne s prezidentom a vládou ČSR dec. 1944, (ne-)uznanie ústavnej listiny 

ČSR 1920. 

 

23. Ustanovenia o forme vlády, forme štátu, štátnom režime v príslušných kapitolách Košického 

vládneho programu (5. apríl 1945).  

 

24. Nariadenie SNR č. 33/1945 Zb. n. SNR o potrestaní zradcov, kolaborantov, vojnových zločincov 

a o Národnom súde a jeho uplatnenie. Porovnanie s retribučnými dekrétmi prezidenta republiky. 

 

25. Osoby nemeckej a maďarskej národnosti (so sídlom na území ČSR) v rokoch 1945 – 1948 

a zmeny v ich právnom, štátoobčianskom postavení podľa ústavného dekrétu prezidenta 

republiky č. 33/1945 Zb.  

 

26. Dekréty prezidenta ČSR z r. 1945 riešiace dôsledky arizácie (č. 5/1945 Zb.) a právna úprava 

majetkových vzťahov k bankovníctvu, poisťovníctvu a kľúčovému priemyslu.  

 

27. Košický vládny program a riešenie vzťahu Čechov a Slovákov. Ústavno-politické aspekty. 

Vysporiadanie sa s ústavnou doktrínou z r. 1920 o jednotnom československom národe. 

 

28. Riešenie vzťahu Čechov a Slovákov v ČSR v rokoch 1945 až 1948 (tri pražské dohody). 

 

29. Ústava 9. mája z roku 1948 Charakteristika prijatia, Vyhlásenie a základné články. 

 

30. Unifikácia a kodifikácia československého právneho poriadku v rokoch 1949 – 1950. 



 

31. Trestné zákoníky (hmotný, procesný, správny a procesnoprávny) z r. 1950. Obsah a 

charakteristika aplikácie. 

 

32. Vývoj právnej úpravy trestných činov proti štátu (resp. „politických trestných činov“) po roku 

1948. Zákon č. 231/1948 Zb., kodifikácie tr. práva v rokoch 1950 a 1961; monsterprocesy 1948 

– 1954. 

 

33. Ústava ČSSR (úst. zákon č. 100/1960 Zb.). Ústava ako politický a ústavný dokument.  

 

34. Ústavnoprávna úprava česko-slovenských vzťahov  rokoch 1948 – 1968. 

 

35. Ústavný zákon č. 143/1968 o československej federácii a jeho realizácia a zmeny do roku 1989. 

 

36. Základné práva a povinnosti občanov (ľudské práva). Ústavnoprávna úprava v r. 1948 až 1989. 

 

37. Vývoj občianskeho zákonodárstva v rokoch 1950 až 1989. Občianske zákony z rokov 1950 a 

1964. 

 

38. Vývoj trestného zákonodárstva v rokoch 1950 až 1989. Trestné zákony z rokov 1950 a 1961. 

 

39. Vývoj zákonodárstva o rodine. Zákony z rokov 1949 a 1963 a ich zmeny. 

 

40. Novembrové udalosti 1989 a ústavné zmeny do volieb 1990. 

 

41. Ústavný vývoj v ČSFR v rokoch 1990 – 1992 (autentická federácia, originárna a odvodená 

suverenita národná republika, federácia, dohoda, zmluva o federácii, neúspech rokovaní). 

 

42. Príprava a prijatie Deklarácie o zvrchovanosti a Ústavy Slovenskej republiky (1992). 

 

43.  Konfederácia, únia, funkčná federácia. Možnosti transformácie ČSFR v r. 1992.  

 

44. Ústavnoprávny vývoj v Československu od prijatia Ústavy SR do zániku ČSFR a vyhlásenia 

a konštituovania Slovenskej republiky a Českej republiky. 

 


