
OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z PRÁVNYCH DEJÍN SLOVENSKA 
Študijný program Ekonómia a právo 

 

Otázky zamerané na kontrolu vedomostí 

A 1.  Predštátne útvary na Slovensku – Samova ríša a Nitrianske kniežatstvo 

 (charakteristika, porovnanie) 

A 2. Veľká Morava – vytvorenie štátu, jeho vývoj a medzinárodnoprávne postavenie 

A 3. Veľká Morava – štátne a správne právo 

A 4. Právo Veľkej Moravy – pramene a charakteristika 

A 5. Uhorské kniežatstvo a kráľovstvo do r. 1200 (charakteristika týchto útvarov, štátne 

 a správne právo) 

A 6. Právny partikularizmus (charakteristika a dôvody vzniku v pomeroch Uhorska) 

A 7. Partikulárne práva v Uhorskom kráľovstve (vymedzenie a stručná charakteristika) 

A 8. Pokusy o spísanie feudálneho práva - inkorporácia a unifikácia mestského práva 

 (mestské knihy, Decretum minus 1405), inkorporácia krajinského práva (Decretum 

 maius 1486, 1492, Opus Tripartitum 1514) 

A 9. Uhorské štátne právo do r. 1526 

A 10. Uhorské štátne právo po r. 1526 (snahy o centralistický absolutizmu, sústava štátnych 

 orgánov) 

A 11. Uhorské správne právo do r. 1918 (stručná charakteristika vývoja, správne orgány 

 komitátov a miest do r. 1848, municipiálny zák. čl. 42/1870, obecný zák. čl. 18/1871) 

A 12. Ústavnoprávne aspekty revolúcie 1848/1849 (marcová [bratislavská] ústava 1848, 

 Stadionova ústava 1849, vyhlásenie nezávislosti Uhorska  a koniec revolúcie) 

A 13. Ústavný vývoj v r. 1849-1867 (vojenská diktatúra a provizórium, neoabsolutizmus, 

 obnova konštitucionalizmu) 

A 14. Rakúsko-uhorské vyrovnanie z r. 1867 

A 15. Uhorský konštitucionalizmus za dualizmu (1867-1918) 

A 16. Slovenské ústavné protoprávo (regionálne žiadosti 1848, Žiadosti slovenského národa 

 1848, SNR a jej činnosť, Memorandum národa slovenského 1861) 

A 17. Medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty vzniku Československej republiky 

A 18. Začleňovanie územia Slovenska do ČSR a definitívne ustálenie hraníc ČSR 

A 19. Slovensko ako nedeliteľná súčasť ČSR (politická správa do r. 1920, zákon o župnom 

 zriadení z r. 1920, krajinské zriadenie z r. 1927) 



 

A 20. Prvé a druhé ústavné provizórium (1918-1920) 

A 21. Ústavná listina ČSR z r. 1920 (klasifikácia ústavy, štruktúra, ústavné vzory, základné 

 ústavné princípy) 

A 22. Autonomistické hnutie na Slovensku v medzivojnovom období (návrhy na autonómiu 

 Slovenska z 20. a 30. rokov, Manifest slovenského národa, Žilinská dohoda, úst. z. č. 

 299/1938 Zb. z. a n. o autonómii Slovenskej krajiny) 

A 23. Mníchovská dohoda (okolnosti jej prijatia, dôvody jej neplatnosti, dôsledky) 

A 24. Charakteristika štátneho režimu 2. Č-SR (pomer zákonodarnej a výkonnej moci, 

 autoritatívne opatrenia ústrednej vlády, zmeny v politickom systéme) 

A 25. Vznik Slovenského štátu v r. 1939 (právna kvalifikácia aktu vyhlásenia samostatnosti, 

 zákon č. 1/1939 Sl. z. o samostatnom slovenskom štáte, otázka vonkajšej a vnútornej 

 suverenity – Zmluva o ochrannom pomere) 

A 26. Ústava Slovenskej republiky č. 185/1939 Sl. z. (všeobecná charakteristika, prvky 

 fašizmu a nacizmu v organizácii sústavy najvyšších štátnych orgánov, povinnosti 

 a práva občanov) 

A 27. Zahraničný a domáci odboj počas 2. sv. vojny – náhľady na otázku kontinuity 

 predmníchovského Československa 

A 28. SNR a vznik antifašistickej a demokratickej slovenskej národnej štátnosti (Vianočná 

 dohoda 1943, Deklarácia SNR 1944, nariadenie SNR č. 1/1944 Zb. nar. SNR) 

A 29. Postavenie Slovenska v obnovenej ČSR do februára 1948 

A 30. Postavenie Slovenska a slovenské národné orgány od februára 1948 do r. 1960 

 (Ústava 9. mája z r. 1948, úst. z. č. 33/1956 Zb., Ústava ČSSR z r. 1960) 

A 31. Československé ústavné právo v rokoch 1948 až 1960 (Ústava 9. mája z r. 1948, 

 Ústava ČSSR z r. 1960) 

A 32. Federalizácia ČSSR (úst. z. č. 77/1968 Zb. o príprave federatívneho usporiadania 

 ČSSR a úst. z. č. 143/1968 Zb. o československej federácii) 

A 33. Štátoprávne zmeny vedúce k zániku ČSFR v r. 1990-1992 a konštituovanie Slovenskej 

 republiky v r. 1993 (pomlčková vojna, kompetenčné spory, zánik federácie a vznik 

 nástupníckych štátov) 

 

B 1. Osobné právo do r. 1848 (fyzické a právnické osoby a ich právna subjektivita) 

B 2. Rodinné právo do r. 1848 (vzťahy medzi manželmi, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, 

 náhradné rodinné vzťahy) 



B 3. Vecné právo do r. 1848 (pojem vec, systém vecných práv) 

B 4. Záväzkové právo do r. 1848 (druhy záväzkov a zabezpečenie záväzkov) 

B 5. Dedičské právo do r. 1848 (zákonné dedenie a dedenie podľa posledného poriadku) 

B 6. Procesné právo do r. 1848 (konanie pred súdmi, Božie súdy, princípy procesného 

 práva, mimosúdne urovnávanie sporov, opravné prostriedky) 

B 7. Osobné právo v r. 1848-1918 (charakteristika zmien po r. 1848, fyzické a právnické 

 osoby a ich právna subjektivita) 

B 8. Rodinné právo v r. 1848-1918 (vzťahy medzi manželmi, vzťahy medzi rodičmi 

 a deťmi, náhradné rodinné vzťahy) 

B 9. Vecné právo v r. 1848-1918 (charakteristika zmien po r. 1848, pojem vec, vlastnícke 

 právo a držba, feudálne relikty – fideikomis, urbárske a neurbárske pozemky, vecné 

 práva k cudzej veci) 

B 10. Záväzkové právo v r. 1848-1918 (právna úprava záväzkov, zmluvné a mimozmluvné 

 záväzky, vznik, zmena a zánik záväzkov) 

B 11. Dedičské právo v r. 1848-1918 (dedenie zo zákona a dedenie z posledného poriadku) 

B 12. Recepcia a vývoj občianskeho práva v medzivojnovej ČSR (rozsah recepcie, 

 kodifikačné a unifikačné snahy do r. 1938, vývoj osobného, vecného, záväzkového 

 a rodinného práva) 

B 13. Pozemkové reformy na Slovensku v r. 1918-1950 

B 14. Kodifikácia občianskeho práva z r. 1950 a 1964 

B 15. Občianske právo procesné v r. 1848-1950 (Dočasné súdne pravidlá 1861, Občiansky 

 súdny poriadok z r. 1868 a z r. 1911, recepcia a vývoj procesného práva 

 v medzivojnovej ČSR) 

B 16. Občianske súdne poriadky z r. 1950 a 1963 

B 17. Uhorské obchodné právo do r. 1918 (Wildnerove zákony, obchodný zák. čl. 

 XXXVII/1875) 

B 18. Obchodné právo v období medzivojnovej ČSR (recepcia práva, československá 

 obchodnoprávna a živnostenská legislatíva) 

B 19. Hospodárske právo v období medzivojnovej ČSR (recepcia práva, menová reforma, 

 úprava sústavy bankovníctva, nostrifikácia, kartelový zákon) 

B 20. Zánik obchodného práva v r. 1950 a hospodárske právo v r. 1950-1989 

B 21. Uhorské pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia do r. 1918 

B 22. Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia v medzivojnovej ČSR a za 

 Slovenského štátu (1939-1945) 



B 23. Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia v r. 1945-1989 

B 24. Uhorské trestné právo do r. 1848 (povaha stredovekého trestného práva, inštitúty 

 stredovekého trestného práva, systém trestov a trestné činy) 

B 25. Uhorské trestné právo v r. 1848-1918 (trestný zákon z r. 1878, priestupkový zákon z r. 

 1879, trestná novela z r. 1908, trestný poriadok z r. 1896) 

B 26. Trestné právo v medzivojnovej ČSR a za Slovenského štátu (1939-1945) (recepcia 

 práva, zákon na ochranu republiky z r. 1923, zákon o trestných činoch proti štátu z r. 

 1940) 

B 27. Retribučné zákonodarstvo po 2. sv. vojne 

B 28. Trestné právo v období r. 1948-1989 (zákon na ochranu ľudovodemokratickej 

 republiky z r. 1948, trestné zákony a trestné poriadky z r. 1950 a 1961) 

 

Interpretácia prameňov 

C 1. Štyri knihy kroník tzv. Fredegara 

•   otázky č. 1, 2 a 4 na str. 11 (Pramene k PDS, I. diel do r. 1918) 

C 2. Súdny zákonník pre ľud 

•   otázky č. 1 a 4 na str. 21 (Pramene k PDS, I. diel do r. 1918) 

C 3. Ondrej II., uhorský kráľ, potvrdzuje výsady šľachticom tzv. Zlatou bulou (1222) 

•   otázky č. 2, 3 a 5 na str. 92 (Pramene k PDS, I. diel do r. 1918) 

C 4. Belo IV., uhorský kráľ, udeľuje Trnavčanom mestské privilégiá (1238) 

•   otázky č. 2 a 3 na str. 109 (Pramene k PDS, I. diel do r. 1918) 

C 5. Tripartitum Štefana z Verboviec (Verbőciho) 

•   otázky č. 9, 10 a 11 na str. 88 (Pramene k PDS, I. diel do r. 1918) 

C 6. Bratislavská marcová ústava (1848) 

•   otázky č. 2, 4 a 6 na str. 179 (Pramene k PDS, I. diel do r. 1918) 

C 7. Žiadosti slovenského národa (1848) 

•   otázky č. 2 a 3 na str. 183 (Pramene k PDS, I. diel do r. 1918) 

C 8. Clevelandská dohoda (1915) a Pittsburská dohoda (1918) 

•   otázky č. 5 až 10 na str. 34-35 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 9. Martinská deklarácia (1918) 

•   otázky č. 11 až 14 na str. 39 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 10. Prvý československý zákon (zákon č. 11/1918 Zb.) 

•   otázky č. 3 až 5 na str. 39 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 



C 11. Zákon zo dňa 13. novembra 1918 o dočasnej ústave (zákon č. 37/1918 Zb.) 

•   otázky č. 2, 3, 7 až 9 na str. 64 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 12. Zákon zo dňa 29. februára 1920, ktorým sa uvádza Ústavná listina Československej 

 republiky (zákon č. 121/1920 Zb.) 

•   otázky č. 13 až 16 a 19 na str. 64 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 

2009) 

C 13. Zákon zo dňa 14. marca 1939 o samostatnom Slovenskom štáte (zákon č. 1/1939 Sl. 

 z.) 

•   otázky č. 1 a 2 na str. 80 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 14. Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 1. septembra 1944 o vykonávaní 

 zákonodarnej, výkonnej  a vládnej moci na Slovensku (nariadenie SNR č. 1/1944 Zb. 

 n. SNR) 

•   otázky č. 8, 9 a 13 na str. 81 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 15. Ústavný zákon č. 150/1948 Zb. (Ústava 9. mája) 

•   otázka č, 4 na str. 107 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 16. Ústava ČSSR č. 100/1960 Zb. 

•   otázky č. 1 a 2 na str. 122 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 17. Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii 

•   otázky č. 1, 3 a 4 na str. 126 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 18. Ústavný zákon č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky 

•   otázky č. 1 a 2 na str. 51 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 19. Ondrej II., uhorský kráľ, dáva hlavnému uhorskému pohárnikovi Šebušovi majetok 

 Svätý Jur so štyrmi k nemu patriacimi dedinami Čeklís (Bernolákovo), Ivanka, Farná a 

 Eberhard (Malinovo) 

•   otázky č. 2 a 4 na str. 123 (Pramene k PDS, I. diel do r. 1918) 

C 20. Kráľ Žigmund dáva nitrianskemu županovi Petrovi Forgáčovi do zálohu hrad Hrušov, 

 aby kompenzoval výdavky spojené s obliehaním Ostrihomského hradu 

•   otázky č. 1 a 2 na str. 124 (Pramene k PDS, I. diel do r. 1918) 

C 21. Manželský zákon 31/1894 

•   otázky č. 1 až 3 na str. 230 (Pramene k PDS, I. diel do r. 1918) 

C 22. Zákon č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník 

•   otázky č. 2, 3, 6 a 9 na str. 215 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 23. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 



•   otázky č. 1, 2, 4 a 5 na str. 221 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 24. Zákon č. 142/1950 Zb. o konaní v občianskych právnych veciach (Občiansky súdny 

 poriadok) 

•   otázky č. 1, 2, 7 a 8 na str. 218 (Pramene k PDS, II. diel po r. 1918; vydanie z r. 2009) 

C 25. Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník 

C 26. Zákonník práce č. 65/1965 Zb. 

C 27. Trestný zákonník o zločinoch a prečinoch 5/1878 

C 28. Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. n. SNR zo dňa 15. mája 1945 

 o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení 

 ľudového súdnictva 

C 29. Zákon č. 86/1950 Zb. trestný zákon zo dňa 12. júla 1950 a zákon č. 140/1961 Zb. 

 trestný zákon zo dňa 29. novembra 1961 


