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1) Základné pojmy dejín ústavného a správneho práva na Slovensku. 

2) Pojem medzinárodného práva a najstaršie formy vzťahov Rimanov k územiu Slovenska. 

Samova ríša a Veľká Morava vo vzťahu k Franskej ríši. 

3) Medzinárodné postavenie Uhorska vo vrcholnom stredoveku. Uhorsko ako súčasť únií. 

4) Habsburská monarchia ako únia a Uhorsko ako jej súčasť. Rakúsko-uhorská reálna únia, 

jej vnútorné usporiadanie a medzinárodnoprávna subjektivita. 

5) Vznik Československa z pohľadu medzinárodného práva. Parížske mierové zmluvy 

a Československo. Československo v medzivojnovom období. 

6) Mníchovská dohoda, Viedenská arbitráž. Slovenský štát, Protektorát Čechy a Morava 

a problém právnej kontinuity Československa. 

7) Medzinárodnoprávne vzťahy Československa po 2. svetovej vojne. 

8) Teoretické triedenie ústav. Právna obyčaj, naratívne pramene a zákonné články ako 

pramene uhorskej ústavy. 

9) Marcové zákony, Stadionova ústava. Pramene ústavného práva počas dualizmu. 

10) Pramene ústavného práva v Československu v rokoch 1918 – 1938. 

11) Návrhy SĽS (HSĽS) na autonómiu a pramene ústavného práva v r. 1938 – 1945. 

12) Pramene ústavného práva v r. 1945 – 1992. 

13) Práva, slobody a povinnosti do r. 1848. 

14) Práva, slobody a povinnosti v r. 1848 – 1918. 

15) Práva, slobody a povinnosti v r. 1918 – 1945. 

16) Práva, slobody a povinnosti podľa ústav z rokov 1948 a 1960. Listina základných práv 

a slobôd. 

17) Najstaršie zhromaždenia na Veľkej Morave a v arpádovskom Uhorsku. Vytvorenie 

stavovských snemov. 

18) Uhorské snemy od r. 1608 do zániku monarchie v roku 1918. 



19) Československé Národné zhromaždenie v r. 1918 – 1938. Snem Slovenskej krajiny, Snem 

Slovenského štátu, Snem Slovenskej republiky. 

20) Československé národné zhromaždenia po roku 1945. Slovenská národná rada. 

Federálne zhromaždenie. 

21) Hlava štátu. Knieža a kráľ v ranofeudálnej monarchii. 

22) Hlava štátu. Uhorskí králi v rokoch 1526 – 1918. 

23) Hlava štátu v republike (po roku 1918). 

24) Ústredné orgány v ranofeudálnej, stavovskej a absolutistickej monarchii. 

25) Vznik kolégia ministrov. Zodpovedné uhorské ministerstvo. 

26) Vláda ako orgán vládnej a výkonnej moci po roku 1918. 

27) Ústredné a vidiecke súdnictvo do roku 1848. 

28) Súdnictvo po roku 1848 a v 20. storočí. 

29) Ústavné súdnictvo. 

30) Orgány verejnej žaloby a pomocné orgány výkonu súdnictva. 

31) Historické formy vlády na Slovensku. 

32) Historické formy štátneho zriadenia na Slovensku. 

33) Demokratické a nedemokratické režimy na Slovensku. Politické strany a politický systém. 

34) Vývoj miestnej správy na Slovensku: hrady, komitátna správa, stoličná správa. 

35) Vývoj miestnej správy na Slovensku: mestská správa, osobitné územné oblasti, dedinská 

správa do roku 1848. 

36) Reformy miestnej správy v rokoch 1848 – 1918. 

37) Recepcia uhorskej a rakúskej správy v roku 1918. 

38) Vývoj obecnej a regionálnej správy počas 1. ČSR. 

39) Vývoj obecnej a regionálnej správy za Slovenského štátu. 

40) Národné výbory v rokoch 1944 – 1989. 

41) Obnova obecnej správy po roku 1989. Vývoj územnosprávneho členenia po roku 1989. 


