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A)  Dejiny štátu na území Slovenska 

 

A1 Patrimoniálna monarchia – definovanie konceptu a jeho aplikácia v podmienkach 

Uhorského kráľovstva 

A2  Stavovská monarchia – stavovská spoločnosť, organické učenie o štáte, idea Svätej 

uhorskej koruny 

A3 Absolutistická monarchia – definovanie konceptu absolutizmu, prejavy absolutizmu 

v Uhorsku v rokoch 1526 až 1848 a jeho vplyv na postavenie Uhorska v Habsburskej ríši 

A4 Revolúcia 1848/1849 – spoločensko-ekonomický a politický kontext, charakteristika 

spoločenských a ústavnoprávnych zmien podľa Bratislavskej marcovej ústavy 

A5 Rakúsko-uhorské vyrovnanie z roku 1867 – charakteristika zmien v štátnom zriadení 

Rakúskeho cisárstva po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 

A6 Uhorský konštitucionalizmus po rakúsko-uhorskom vyrovnaní – charakteristika 

formy štátu a volebného práva 

A7 Slovenské národné požiadavky z rokov 1848 a 1861 – sociálno-ekonomický 

a politický kontext, porovnanie Žiadostí slovenského národa a Memoranda národa 

slovenského 

A8 Vznik Československej republiky v roku 1918 – medzinárodno-politický, 

medzinárodnoprávny a ústavnoprávny kontext 

A9 Československá republika ako demokratická parlamentná republika – 

charakteristika formy vlády a štátneho režimu v čase ústavného provizória a po prijatí 

Ústavnej listiny z roku 1920 

A10 Československá republika ako centralizovaný unitárny štát – charakteristika štátneho 

zriadenia podľa Ústavnej listiny z roku 1920, Župného zákona (1920) a Zákona 

o organizácii politickej správy (1927), stručná charakteristika cieľov slovenského 

autonomistického hnutia 

A11 Československá republiky v rokoch 1938-1945 – dopady Mníchovskej dohody na 

hranice a formu štátu Československa, teória prezidenta Edvarda Beneša o kontinuite 

medzivojnovej Československej republiky 

A12 Vojnový Slovenský štát v rokoch 1939-1945 – právna kvalifikácia vyhlásenia 

vojnového Slovenského štátu a charakteristika ústavného systému 

A13 Štátoprávny program Slovenskej národnej rady v rokoch 1944-1948 – 

charakteristika postavenia Slovenska v Československu od Slovenského národného 

povstania po prijatie Ústavy 9. mája 

A14 Postavenie Slovenska v socialistickom Československu – charakteristika štátneho 

zriadenia podľa Ústavy 9. mája (1948), Ústavy Československej socialistickej republiky 

(1960) a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii 

A15 Zánik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1992 – politický a právny kontext 

štátoprávneho vývoja v rokoch 1989-1992 

 



B) Dejiny práva na území Slovenska 

 

B1 Archaické a „ranofeudálne“ právo – všeobecná charakteristika a charakteristika 

prameňov práva 

B2 Právny partikularizmus – charakteristika tohto fenoménu a stručná charakteristika 

jednotlivých partikulárnych práv 

B3 Pokusy o spísanie feudálneho práva v Uhorsku – ciele spísania feudálneho práva, 

najvýznamnejšie pokusy o inkorporáciu a unifikáciu mestského a krajinského práva 

B4 Osobné právo do roku 1848 – právna subjektivita a podmienky vplývajúce na 

spôsobilosť na právne úkony 

B5 Rodinné právo do roku 1848 – predmet úpravy rodinného práva, podmienky vzniku 

a zániku manželstva 

B6 Vecné a dedičské právo do roku 1848 – stredoveký koncept deleného vlastnícka, 

stručná charakteristika právneho režimu donačnej sústavy, mestského vlastníctva 

a urbárskej sústavy s ohľadom na rozsah vlastníckych oprávnení a dedenie majetku 

B7 Záväzkové právo do roku 1848 – príklady reálnych a konsenzuálnych záväzkov (kúpa, 

darovanie, nájom, pôžička), účel a spôsoby zabezpečenia záväzkov 

B8 Občianske právo v rokoch 1848-1918 – dôsledky revolúcie 1848/1849 pre oblasť 

občianskeho práva, Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 a najvýznamnejšie zmeny 

v občianskom práve do roku 1918 

B9 Občianske právo v časoch medzivojnového Československa – recepcia práva 

a najvýznamnejšie unifikačné projekty 

B10 Kodifikácia občianskeho práva v období socializmu – ciele kodifikácie a stručná 

charakteristika Zákona o rodinnom práve z roku 1949 a Občianskych zákonníkov z rokov 

1950 a 1964 

B11 Obchodné právo do roku 1848 – stredoveké gildy a cechy, vývoj foriem obchodných 

spoločností od stredoveku do prijatia Wildnerových zákonov 

B12 Obchodné právo po roku 1848 – úprava obchodných spoločností podľa uhorského 

Obchodného zákonníka z roku 1875 

B13 Hospodárske právo v rokoch 1948-1989 – znárodnenie, prechod od obchodného práva 

k hospodárskemu právu, Hospodársky zákonník a Zákonník medzinárodného obchodu, 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

B14 Vývoj procesného práva na Slovensku do konca 18. storočia – charakteristika 

procesného práva počas vlády Arpádovských kráľov, feudálne procesné právo a špecifiká 

dokazovania v stredoveku, zmeny v dôsledku rozšírenia rímsko-kánonického procesu 

a všeobecného (nemeckého) procesu v 16. až 18. storočí, vplyv osvietenstva 

B15 Vývoj procesného práva na Slovensku od začiatku  19. storočia – rakúske a nemecké 

procesné právo ako modernizačné vzory, kodifikácia uhorského civilného procesného 

práva v druhej polovici 19. storočia, premeny súdnictva a civilného procesu 

v medzivojnovom Československu, socialistická justícia v rokoch 1948-1989 

B16 Vývoj trestného práva na Slovensku do roku 1918 – archaické a feudálne trestné právo, 

unifikačné a modernizačné snahy z 18. storočia a kodifikácia uhorského trestného práva 

hmotného a procesného z konca 19. storočia 

B17 Vývoj trestného práva na Slovensku po roku 1918 – zákon č. 50/1923 Zb. z. a n. na 

ochranu republiky, retribučné zákonodarstvo po 2. svetovej vojne, zákon č. 231/1948 Zb. 

na ochranu ľudovodemokratickej republiky, „monsterprocesy“ z 50. rokov, kódexy 

socialistického trestného práva hmotného a procesného z rokov 1950 a 1961 


