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Vzťah Čechov a Slovákov po 2. sv. vojne

Postavenie Slovenska a SNR v obnovenej ČSR

• Košický vládny program (4.4.1945)
• Dokument politického významu, nanajvýš ústava v 

sociologickom/materiálnom zmysle
• Ústup od idey jednotného československého národa, princíp 

rovný s rovným (VI. časť KVP)
• 2 bratské národy - český a slovenský
• ČSR = spoločný štát dvoch rovnoprávnych bratských národov
• SNR = predstaviteľka slovenského národa i nositeľka štátnej 

moci na Slovensku (vládnej, výkonnej i zákonodarnej)
• Deľba kompetencií – celoštátna úroveň (prezident a čs. vláda) + 

národná úroveň (SNR)
• Výkon celoštátnych kompetencií čs. orgánmi na Slovensku 

po dohode so SNR a Zborom povereníkov SNR



Vzťah Čechov a Slovákov po 2. sv. vojne
Postavenie Slovenska a SNR v obnovenej ČSR

• Nariadenie SNR č. 30/1945 Zb. nar. SNR o zákonodarnej moci na Slovensku 
(21.4.1945)
• Zákonodarnú moc na Slovensku vykonáva SNR v duchu úprimnej zhody s 

prezidentom a čs. vládou
• Zákonodarnú moc v celoštátnych veciach vykonáva prezident po dohode so 

SNR
• Vymedzenie spoločných celoštátnych vecí dohodou medzi čs. vládou a SNR 

• Prvá pražská dohoda (2.6.1945; predsedníctvo SNR + čs. vláda)
• Vymedzenie spoločných vecí so zásadným celoštátnym hospodárskym, 

sociálno-kultúrnym a administratívno-politickým významom
• SNR mala zákonodarnú moc, ak nebola vyhradená celoštátnemu 

zákonodarnému orgánu a tiež výkonnú a vládnu moc, ak nebola vyhradená 
čs. vláde
• prof. Gronský – asymetrický model usporiadania štátoprávnych vzťahov Č a S; 

Slovensko – politická autonómia s dočasnými prvkami federácie
• doc. Gábriš – reálna únia (spoločné orgány, nutnosť dohody na spoločných 

veciach) smerujúca k federácii (posilňovanie celoštátnych kompetencií)



Vzťah Čechov a Slovákov po 2. sv. vojne

Postavenie Slovenska a SNR v obnovenej ČSR

• Ústavný dekrét č. 47/1945 Zb. o Dočasnom národnom zhromaždení
• DNZ až do 1. schôdze riadne zvoleného Ústavodarného NZ vykonáva 

zákonodarnú moc pre celú ČSR (vo veciach ústavnoprávneho 
postavenia Slovenska po dohode so SNR)
• DNZ zvolené nepriamo delegátmi Národných výborov (vl. nar. č. 48/1945 Zb.)

• Potvrdenie prezidenta vo funkcii až do nových volieb
• Ratihabícia (dodatočné schválenie) prezidentských dekrétov (úst. z. č. 57/1946 

Zb.) – súčasť platného právneho poriadku ČSR od ich prijatia
• Druhá pražská dohoda (11.4.1946; SNR a čs. vláda)

• Zbor povereníkov SNR zodpovedný čs. vláde za realizáciu celoštátnych 
zákonov

• Úprava kompetencií prezidenta s ohľadom na územie Slovenska
• Unifikácia právneho poriadku a jednotná štruktúra súdnej moci v celej 

ČSR
• Základy jednotného riadenia národného hospodárstva



Vzťah Čechov a Slovákov po 2. sv. vojne

Postavenie Slovenska a SNR v obnovenej ČSR

• Ústavný zákon č. 65/1946 Zb. o Ústavodarnom národnom zhromaždení
• ÚNZ kreované priamou voľbou na základe všeobecného, rovného a tajného 

hlasovacieho práva 
• Zákonodarný orgán pre celú ČSR s výnimkou vecí spadajúcich do 

kompetencie SNR s primárnou úlohou prípravy novej ústavy
• SNR prvý krát ústavnoprávne zakotvená ako súčasť formy štátneho zriadenia

• Kompetencie v duchu dovtedajšej dohody medzi SNR a čs. vládou (t.j. prvej a 
druhej pražskej dohody)

• Tretia pražská dohoda (27.6.1946; celoštátny Národný front Čechov a 
Slovákov, t.j. politické strany)
• Podriadenie normotvornej činnosti SNR preventívnej kontrole čs. vlády

• Obmedzenie na vykonávacie predpisy k celoštátnym zákonom
• Podriadenia Zboru povereníkov SNR čs. vláde – paralelná právomoc 

pražských ministrov a bratislavských povereníkov na území Slovenska
• Odstránené prvky federácie, oslabenie národnej svojbytnosti a 

rovnoprávnosti



Ústavný vývoj 
Československa v 
rokoch 1948-1989



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od prevratu vo februári 1948 do r. 1960
• 25.2.1948 – formálno-právne legálny komunistický prevrat

• November 1947 – rekonštrukcia Zboru povereníkov v prospech 
KSS po obvinení DS z prípravy prevratu

• Február 1948 – ministri čs. vlády za nekomunistické strany na 
protest podali demisiu
• prezident Beneš pod tlakom ľudových demonštrácií a na nátlak 

predsedu KSČ a premiéra K. Gottwalda demisie prijal a zostavil 
novú Gottwaldovu vládu na jeho návrh

• 5. apríl 1948 – príprava jednotnej kandidátky komunistami 
ovládaného NFČS – uľahčenie legitimizácie komunistického 
režimu
• 30. máj 1948 – kontrolované voľby s vynútenou účasťou, v ktorých 

však až 30 % voličov vyjadrilo nesúhlas s jednotnou kandidátkou 
NFČS



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od prevratu vo februári 1948 do r. 1960

• Ústava 9. mája – všeobecná charakteristika
• Koncipovaná ako „ústava tretej cesty“ – ľudová demokracia

• Štruktúra štátnych orgánov – nadviazanie na Ústavnú listinu z r. 1920 s 
korekciami (národné výbory + nové vzťahy Čechov a Slovákov)

• Zakotvenie výsledkov znárodnenia + hospodárske a sociálne práva 
občanov (2. generácia ľudských a občianskych práv)

• Fiktívnosť ústavy 
• oslabovanie pozície slovenských národných orgánov (centralizácia)
• prehlbovanie znárodnenia + zaradenie povinností občanov 

(zachovávanie pr. predpisov, ochrana národného majetku, práca podľa 
schopností, obrana vlasti,...)

• Teoreticky trojdelenie moci + zodpovednosť vlády parlamentu + 
nezávislosť súdov vs. fakticky prevaha zastupiteľských zborov (NV + 
NZ) + absencia Ústavného súdu (kontrola ústavnosti predsedníctvom NZ)

• Jednota štátnej moci (ľud = zdroj a súčasne vykonávateľ štátnej moci)



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od prevratu vo februári 1948 do r. 1960
• Ústava 9. mája – štruktúra štátnych orgánov

• Národné zhromaždenie
• Jednokomorový orgán zákonodarnej moci s 300 poslancami, 

volenými na obdobie 6 rokov
• Aktívne volebné právo – 18 rokov + aj vojaci; pasívne 

volebné právo – 21 rokov
• Prechod od pomerného k väčšinovému volebnému systému

(1 kandidát za volebný obvod, ktorý získa väčšinu hlasov)
• Princíp imperatívneho mandátu (poslanec mohol byť odvolaný 

hlasovaním svojich voličov + pri výkone mandátu bol viazaný 
inštrukciami strany)

• Absencia politickej plurality (koncentrácia politického života 
do NFČS s obmedzeným počtom politických strán, ktorých úlohou 
nie je politický súboj ale kooperácia)



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od prevratu vo februári 1948 do r. 1960

•Ústava 9. mája – štruktúra štátnych orgánov
•Vláda

•Menovaná prezidentom a zodpovedná Národnému zhromaždeniu
•Súdnictvo

•Absencia orgánu kontroly ústavnosti (zverené do rúk predsedníctva 
NZ)

•Laizácia súdnictva v snahe odbyrokratizovať súdy (t.j. zavádzanie 
laického prvku do organizačnej štruktúry súdnictva)
•Súdy boli tvorené 3- až 5-člennými senátmi, zloženými zo sudcov z 

povolania a sudcov z ľudu
•z. č. 319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva – na všetkých riadnych 

súdoch sudcovia z ľudu volení ONV a KNV, pre NS ČSR vládou z 
bezúhonných občanov vo veku od 30 do 60 rokov, zapísaných v stálom 
zozname voličov



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od prevratu vo februári 1948 do r. 1960

•Slovenské národné orgány (SNR a Zbor povereníkov)
•Celkový trend centralizácie

•30.3.1948 – predsedníctvo ÚV KSČ zrušilo zákaz majorizácia na 
pôde NZ (t.j. bariéru prehlasovania slovenských poslancov českými)

•Ústava 9. mája
•SNR – zákonodarný orgán so 100 poslancami, dopĺňanými podľa 

výsledkov volieb do NZ na 6 rokov, s taxatívne vymedzenou 
kompetenciou (veci národnej a regionálnej povahy, nie celonárodnej)

•Zbor povereníkov – orgán vládnej/výkonnej moci menovaný a 
odvolávaný čs. vládou; vydáva nariadenia + povereníci opatrenia 
(podzákonné normy na úrovni vyhlášok)
•Úst. z. č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy –

zmena Ústavy 9. mája – vláda nariadením upravuje pôsobnosť 
ministerstiev a  povereníctiev + zriaďuje ich a ruší



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od prevratu vo februári 1948 do r. 1960
• Slovenské národné orgány (SNR a Zbor povereníkov)

• 30.3.1956 – rezolúcia ÚV KSČ o príprave podmienok pre 
zvýšenie právomocí slovenských národných orgánov, ONV a 
KNV 

• Ústavný zákon č. 33/1956 Zb. o slovenských národných 
orgánoch
• SNR – priama voľba + posilnenie právomocí

• Prijímanie zákonov SNR, menovanie a odvolávanie Zboru 
povereníkov, kreácia a rušenie povereníctiev, plán rozvoja a 
rozpočet Slovenska

• Marginálny význam normotvornej činnosti – len oblasť 
školstva a kultúry

• Zbor povereníkov – zákonodarná iniciatíva (spolu s poslancami 
SNR), zodpovednosť za výkon zákonov SNR



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od Ústavy ČSSR z r. 1960 do r. 1989

• Ústava ČSSR z r. 1960 – všeobecná charakteristika
• Proklamovala dosiahnutie nového stupňa vývoja spoločnosti -

socializmu, a nastúpenie cesty budovania rozvinutej socialistickej 
spoločnosti
• Zmena názvu štátu – Československá socialistická republika

• Otvorená centralizácia riadenia štátu a spoločnosti
• ČSSR = jednotný (unitárny) štát dvoch rovnoprávnych bratských národov
• Čl. 4 – vedúca úloha KSČ v štáte i spoločnosti
• Socialistická hospodárska sústava, založená na zospoločenštenom 

vlastníctve výrobných prostriedkov a plánovanom národnom hospodárstve 
• Dôraz na sociálne a hospodárske práva (právo na prácu a odmenu za 

vykonanú prácu, odpočinok po práci, liečebnú starostlivosť a sociálne 
zabezpečenie...), politické a individuálne práva až sekundárne; 
povinnosti občanov (dodržiavať zákony, ochraňovať a upevňovať spoločenské 
vlastníctvo,...)



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od Ústavy ČSSR z r. 1960 do r. 1989
• Ústava ČSSR z r. 1960 – slovenské národné orgány

• Zrušenie Zboru povereníkov ako orgánu výkonnej a vládnej 
moci na Slovensku

• SNR = národný orgán štátnej moci a správy na Slovensku 
(zákonodarná + výkonná moc)
• Poslanci SNR volení ľudom (4 roky) a ľudu zodpovední 

(imperatívny mandát)
• V súlade s celoštátnym zákonodarstvom sa SNR uznášala na 

zákonoch SNR vo veciach národnej a regionálnej povahy, ak k tomu 
bola nevyhnutná osobitná úprava

• Predsedníctvo SNR – vykonávalo činnosť pléna SNR v čase, keď 
toto nezasadalo alebo mu vypršalo volebné obdobie
• Nemalo však kompetenciu prijímať a meniť ústavné zákony a 

uznášať sa na štátnom rozpočte



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od Ústavy ČSSR z r. 1960 do r. 1989

• Príprava federalizácie – úst. z. č. 77/1968 Zb. o príprave federatívneho 
usporiadania ČSSR
• Uplatnenie práva národov na sebaurčenie
• Socialistická federácia - forma spolužitia rovnoprávnych bratských 

národov v spoločnom socialistickom štáte
• ČNR (zvolená NZ ako dočasný orgán ústavno-politickej reprezentácie 

českého národa) a SNR zodpovedné za prípravu federatívneho 
usporiadania

• Úst. z. č. 143/1968 Zb. o československej federácii
• Transformácia unitárneho štátu na federáciu (zložený štát) –

• Vznik federácie zhora, dekomponovanie unitárneho štátu
• Federácia odvodená od národných útvarov (národné štáty ČSR a SSR vznikli 

až spolu s federáciou 1.1.1969)
• Deľba kompetencií – federálne, spoločné, výlučné republikové

• Federácia ostala reálne nenaplnená v dôsledku normalizácie (centralizácia)



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od Ústavy ČSSR z r. 1960 do r. 1989
• Úst. z. č. 143/1968 Zb. o československej federácii – štruktúra štátnych orgánov

• Federálne zhromaždenie
• Celoštátny dvojkomorový zákonodarný orgán (Snemovňa ľudu – 200 poslancov; 

Snemovňa národov – 150 poslancov, z toho 75 Čechov, 75 Slovákov)
• Princíp zákazu majorizácie (t.j. možnosti prehlasovať  slovenských poslancov 

českými) v Snemovni národov
• Voľba prezidenta ČSSR, spolupôsobenie pri kreácii federálnej vlády, kreácia federálnych 

ministerstiev, schvaľovanie medzinárodných zmlúv
• Federálna vláda

• Ak bol minister Čech, štátny tajomník musel byť Slovák a naopak
• Úst. z. č. 125/1970 Zb. – opätovná centralizácia výkonnej moci – federálna vláda 

mohla pozastaviť, resp. zrušiť akty národných vlád, ktoré odporovali opatreniam 
federálnej vlády

• Ústavný súd ČSSR + ústavné súdy republík
• Kontrola ústavnosti zákonov a podzákonných noriem, dodržiavania občianskych práv a 

slobôd, riešenie kompetenčných sporov, podnety v oblasti zákonodarstva
• V praxi neboli tieto súdy nikdy ustanovené



Ústavný vývoj Československa (1948-1989)

Od Ústavy ČSSR z r. 1960 do r. 1989
• Úst. z. č. 143/1968 Zb. o československej federácii – štruktúra 

štátnych orgánov
• SNR = predstaviteľka národnej zvrchovanosti a svojbytnosti 

slovenského národa + najvyšší orgán štátnej moci v SSR
• 150 poslancov volených na obdobie 4 rokov
• Normotvorná právomoc (republikové zákony), kontrolná právomoc 

(výkon republikových zákonov), súhlas s medzinárodnými zmluvami, 
schvaľovanie národohospodárskeho plánu, kreácia republikových 
ministerstiev a ústredných orgánov št. správy

• Vláda SSR = vrcholný orgán výkonnej moci na Slovensku
• Za výkon funkcie zodpovedná SNR
• Zákonodarná iniciatíva – predkladá návrhy zákonov do SNR
• Právomoc vydávať nariadenia k vykonaniu republikových zákonov



Ústavné zmeny v 
súvislosti s nežnou 

revolúciou (1989-1993)



Ústavný vývoj od 17.11.1989 do 1.1.1993

Transformácia po r. 1989 a zánik federácie v r. 1992
• Pod vplyvom reformných zmien v ZSSR (M. Gorbačov) 

dochádzalo aj v ČSSR k formálnym snahám o prestavbu 
socialistickej spoločnosti
• Marec 1986 – prezident G. Husák inicioval prípravu novej 

ústavy ČSSR
• November 1988 – začiatok prípravných prác (ÚV NF), v januári 

1989 zvolená 20-členná komisia pod vedením JUDr. M. Čalfu
pripravila nekompletný dokument v podobe trojjedinej ústavy 
(spoločná pre federáciu i obe republiky)

• November 1989 – nežná revolúcia končí politicko-mocenský 
monopol KSČ; obnova tradičnej deľby moci, politickej plurality a 
hospodárska transformácia krajiny (trhová ekonomika)
• Transformácia štátu a práva sa prejavuje aj v oblasti prípravy zmien 

v ústavnoprávnom zakotvení vzťahu Čechov a Slovákov



Ústavný vývoj od 17.11.1989 do 1.1.1993

Transformácia po r. 1989 a zánik federácie v r. 1992
• Obnova suverenity ČSSR (ČSFR)

• Odstránenie politického vplyvu ZSSR – snaha o vyhlásenie 
súhlasu s pobytom vojsk ZSSR po auguste 1968 za nulitné, odsun 
týchto vojsk (1991)

• Úst. z. č. 135/1989 Zb. – derogácia článkov ústavy, typických pre 
totalitný štát
• Odstránenie vedúcej úlohy KSČ v štáte a spoločnosti, NF už ako 

orgán zastúpenia všetkých vrstiev spoločnosti a politických strán 
(politický pluralizmus)

• Séria demokratizačných zákonov z r. 1990
• Politické strany, zhromažďovacie a združovacie právo, petičné právo, 

zákony o voľbách do FZ a o periodickej tlači
• Úst. z. č. 21/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a 

slobôd



Ústavný vývoj od 17.11.1989 do 1.1.1993
Transformácia po r. 1989 a zánik federácie v r. 1992

• Štátoprávne zmeny
• „Pomlčková vojna“ kvôli úprave názvu štátu

• Úst. z. č. 81/1990 Zb. – Česko-slovenská federatívna republika na 
Slovensku a Československá federatívna republika v Českej republike, t.j. 
štát mal paradoxne dva názvy

• Úst. z. č. 101/1990 Zb. – názov bez pomlčky, Česká a Slovenská Federatívna 
republika

• Kompetenčné spory
• 19.6. 1990 - úst. z. č. 296/1990 Zb., tzv. malý kompetenčný zákon 

• presun výkonných kompetencií z federálnej vlády na republikové vlády (doprava, 
hospodárstvo), zrušenie 6 federálnych úradov, zriadenie komisie na usporiadanie 
federácie

• 12.12.1990 – úst. z. č. 556/1990 Zb., tzv. veľký kompetenčný zákon 
• De facto znefunkčnil federáciu, 3-delenie nahradilo 2-delenie kompetencií 

(taxatívne oklieštená výlučná federálna a rozšírené republikové), 
• De facto útvar podobný konfederácii – zrušenie jednotného hospodárstva a 

majetku ČSFR, kompetencie republík v medzinárodnej oblasti



Ústavný vývoj od 17.11.1989 do 1.1.1993

Transformácia po r. 1989 a zánik federácie v r. 1992

• Príprava novej ústavy ČSFR
• Jeseň 1990 – česká strana prišla s návrhom najprv pripraviť 

federálnu ústavu – zriadenie osobitnej prípravnej komisie
• Február 1991 – J. Čarnogurský navrhol najprv prijať „štátnu 

zmluvu“ – rozdelenie kompetencií medzi federáciu a 
republikami
• Február 1992 – predsedníctvo ČNR návrh zmluvy prijalo, SNR 

pomerom 10:10 zamietlo
• ČNR i SNR následne zriadili vlastné komisie na prípravu 

republikových ústav
• Práce stagnovali kvôli príprave federálnej ústavy, a aj tu práce 

stagnovali
• Prezident Havel podal vlastný návrh, no neúspešne



Ústavný vývoj od 17.11.1989 do 1.1.1993
Transformácia po r. 1989 a zánik federácie v r. 1992

• Vývoj smerujúci k zániku ČSFR
• Nezhody medzi ODS a HZDS po voľbách v júli 1992

• ODS – federácia (1 medzinárodnoprávna subjektivita), HZDS – konfederácia 
(republiky nositeľmi medzinárodnoprávnej subjektivity)

• ODS pre názor HZDS dávalo prednosť ústavnému rozdeleniu štátu na dva 
celky

• 17.7.1992 – Deklarácia SNR o zvrchovanosti SR
• Prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie
• V. Mečiar – len symbolické politické vyhlásenie, nie deklarácia nezávislosti SR
• KDH a maďarské koalícia proti, prezident V. Havel rezignoval

• 23.7.1992 – politická dohoda medzi ODS a HZDS o príprave rozdelenia 
ČSFR

• 1.9.1992 – prijatie Ústavy SR
• Niektoré ustanovenia účinné ešte za existencie ČSFR 
• Tie čo odporovali existencii federácie, účinné až od 1.1.1993



Ústavný vývoj od 17.11.1989 do 1.1.1993

Transformácia po r. 1989 a zánik federácie v r. 1992

• Zánik ČSFR
• 25.11.1992 – úst. z. č. 542/1992 Zb. o zániku ČSFR

• Uplynutím 31.12.1992 ČSFR zanikla a jej nástupníckymi štátmi 
sa k 1.1.1993 stali ČR a SR

• Zákaz používať štátne znaky ČSFR (ČR kvôli stotožneniu sa s 
ČSFR ich stále používa)

• Zánik štátu rozdelením (dismembratio) – deľba štátneho územia
• Oba štáty si vytvorili vlastné ústavy (vlastná štátna identita)
• Nástupnícke štáty sukcedovali do medzinárodných zmlúv, 

členstva v medzinárodných organizáciách, štátneho majetku, 
dlhov, postavenia veriteľov...


