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Druhá Česko-Slovenská republika
Charakteristika štátneho režimu

• Zásadná zmena pomeru zákonodarnou a výkonnou mocou
• Tzv. zmocňovací zákon č. 330/1938 Zb. z. a n.

• Vyradenie zákonodarných orgánov z činnosti presunom 
kompetencií na orgány výkonnej moci

• Na základe jednomyseľného návrhu vlády prezident republiky 
vydával dekréty
• Úprava vecí, na zmenu ktorých sa vyžadoval ústavný zákon
• Na zmenu ústavných zákonov o autonómii Slovenska – súhlas 

Snemu Slovenskej krajiny
• Vláda bola splnomocnená po dobu 2 rokov od účinnosti 

zákona vydávať nariadenia
• Úprava vecí, na zmenu ktorých sa vyžadoval zákon
• Na zmenu vecí, týkajúcich sa autonómie Slovenska – súhlas 

Slovenskej krajinskej vlády



Druhá Česko-Slovenská republika

Charakteristika štátneho režimu
• Autoritatívne opatrenia ústrednej vlády

• Sociálna politika
• Otázka zamestnanosti – prevádzkovanie pracovných táborov
• Znižovanie platov a pôžitkov zamestnancov verejného sektora
• Sprísňovanie podmienok pre poskytovanie sociálnych dávok

• Hospodárska politika
• Príprava prechodu na plánované riadenie ekonomiky

• Ľudské a občianske práva a slobody
• Vl. nar. č. 177/1938 Zb. z. a n. – predbežná policajná cenzúra

• Úrady mali právo na 3 mesiace zrušiť (suspendovať výkon) 
osobnú a domovú slobodu, slobodu tlače a zhromažďovania, 
spolkové právo a listové tajomstvo



Druhá Česko-Slovenská republika
Charakteristika štátneho režimu

• Trend koncentrácie straníckeho života – obmedzenie slobody združovania sa v 
politických stranách
• Čechy, Morava a Sliezsko

• Strana národnej jednoty
• Agrárnici (zakladatelia), Nár. zjednotenie, Živnostenská strana, ľudová strana, 

národní socialisti, Národná liga, Gajdovi fašisti
• Politický program – vzory v Nemecku a Taliansku (národ = spoločenstvo krvi, 

jazyka, kultúry...; antisemitizmus; štát so stavovskou spoločnosťou)
• Národná strana práce

• Sociálni demokrati, bývalí komunisti a niektorí nár. socialisti
• KSČ – ministerstvom vnútra zrušená 20.10.1938

• Slovensko
• HSĽS – Strana slovenskej národnej jednoty

• 8.11.1938 – pripojenie slovenskej vetvy ČSL, agrárnikov, národných socialistov, 
fašistov, živnostenskej strany, Národného zjednotenia a zvyšku SNS

• Komunisti, sociálni demokrati, SNS a Židovská strana - rozpustené 
slovenským ministerstvom vnútra



Slovenský štát (1939-1945)

Vznik Slovenského štátu
• Historický kontext

• Homolov puč (9.-10.3.1939)
• Odvolanie Tisovej autonómnej vlády
• Vyhlásenie stanného práva a nastolenie vojenskej diktatúry z obavy 

pred slovenským separatizmom
• Zatknutie A. Macha, V. Tuku a ďalších radikálnych členov HSĽS

• 11.3.1939 – vymenovanie novej autonómnej vlády na čele s K. Sidorom
• 12.3.1939 – Kepplerova misia – Arthur Seyss-Inquart a Willhelm Keppler

neúspešne naliehajú na K. Sidora, aby vyhlásil samostatný Slovenský štát
• 13.3.1939 – rokovanie A. Hitlera s J. Tisom

• Opätovný nátlak na vyhlásenie samostatného Slovenského štátu
• J. Tiso odmietol samostatnosť vyhlásiť z Berlína, kontaktoval prezidenta 

E. Háchu, ktorý na 14.3.1939 zvolal zasadnutie Snemu Slovenskej 
krajiny



Slovenský štát (1939-1945)
Vznik Slovenského štátu

• 14.3.1939 – Vyhlásenie samostatného Slovenského štátu na zasadnutí 
Snemu Slovenskej krajiny
• J. Tiso poslancom predniesol závery z berlínskeho rokovania

• Poslanci následne aklamačne (povstaním) odsúhlasili zákon č. 1/1939 Sl. z. o 
samostatnom slovenskom štáte, čím bol vyhlásený samostatný Slovenský 
štát

• Právna kvalifikácia aktu vyhlásenia samostatnosti Slovenského štátu
• Nulita (t.j. absolútna neplatnosť) tohto aktu od počiatku = Slovenský štát 

ústavnoprávne a medzinárodnoprávne neexistoval
• Nedostatok ústavno-politickej legitimity Snemu (absencia mandátu 

národa a ľudu – HSĽS nezastupovala celý národ a ľud Slovenska)
• Nedostatok ústavnoprávnej legitimity Snemu (absencia pôsobnosti a 

právomoci)
• Nedostatok slobodnej vôle poslancov Snemu (nátlak zo strany Nemecka –

poslanci nemali vlastnú vôľu samostatnosť vyhlásiť, konali v stave nutnej 
obrany a krajnej núdze)



Slovenský štát (1939-1945)

Vznik Slovenského štátu
•Zákon č. 1/1939 Sl. z. o samostatnom slovenskom štáte

•Štátne teritórium
•dovtedy autonómna Slovenská krajina bola vyhlásená za Slovenský štát

•Orgány štátnej moci
•Snem Slovenskej krajiny sa stal Snemom Slovenského štátu; 
•Vláda bola kreovaná Snemom Slovenského štátu, pričom disponovala 

širokým oprávnením vydávať vládne nariadenia
•Právny poriadok

•Recepčná norma (§ 3) – recepcia práva s novelizáciou
•Zákony, nariadenia a opatrenia ostávajú v platnosti so zmenami, ktoré 

vyplývajú z ducha samostatnosti Slovenského štátu
• t.j. normy ČS právneho poriadku, Č-S právneho poriadku, normy 

slovenských autonómnych orgánov



Slovenský štát (1939-1945)

Postavenie Slovenského štátu
•Obmedzená medzinárodnoprávna i vnútroštátna suverenita 

Slovenského štátu („vazalský/satelitný štát“ Nemeckej ríše)
•„Schutzvertrag“ - Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou 

ríšou a Slovenským štátom č. 226/1940 Sl. z. (podpísaná na dobu 25 
rokov dňa 23.3.1939, no publikovaná až 23.9.1940)
•Samostatnosť Slovenského štátu závisela od vôle Nemeckej ríše

•Čl. 1: „Nemecká ríša preberá ochranu nad politickou nezávislosťou 
Slovenského štátu a nad integritou jeho územia.“

•Zriadenie ochrannej zóny na Považí
•Zriadenie vojenských posádok Wehrmachtu, personalita práva

•Organizácia armády a zahraničnej politiky v úzkej spolupráci s 
Nemeckou ríšou

•Tajný protokol o hospodárskej spolupráci
•Pôda pre prenikanie nemeckého kapitálu na Slovensko



Slovenský štát (1939-1945)

Ústava Slovenskej republiky
•Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. z 21.7.1939 – Ústava Slovenskej 

republiky
•Teokratické zdôvodnenie (legitimizácia) pôvodu štátu, moci a práva
•Vznik na základe ústavných vzorov – Rakúsko, Španielsko, 

Taliansko, Nemecko
•Posledné dva mali najväčší vplyv

•Nemecký národný socializmus – prenikanie do riadenia štátu 
(politický tlak na Salzburských rokovaniach koncom júla 1940) = ústava 
bola do značnej miery fiktívna (formálne parlamentarizmus, 
republika – reálne vodcovský princíp)

•Taliansky fašizmus – korporativistický systém organizácie spoločnosti 
(v praxi nerealizovaný kvôli dominancii národného socializmu)

•Kresťanský solidarizmus – pápežské encykliky Rerum Novarum
(1891) a Quadragessimo anno (1931) – inšpirácia v oblasti sociálnej a 
hospodárskej politiky (práva a povinnosti občanov)



Slovenský štát (1939-1945)

Ústava Slovenskej republiky
•Formálny parlamentarizmus a republikánske zriadenie

•Jednokomorový Snem Slovenskej republiky 
•voľba prezidenta, zmena ústavy, prijímanie ústavných a bežných zákonov, 

schvaľovanie medzinárodných zmlúv, právo interpelovať členov vlády, 
vysloviť nedôveru člnom vlády alebo celej vláde a obžalovať prezidenta

• Prvky fašizmu a nacizmu
•Prezident

•Posilnenie pozície zlúčením s funkciou predsedu HSĽS (od z. č. 215/1942 
Sl. z. o HSĽS – vodca podľa nacistického vzoru)

•Zvolával a rozpúšťal Snem, právo suspenzívneho veta
•Vymenúval a odvolával členov vlády a obsadzoval jednotlivé rezorty, 

spolupodpisoval nariadenia s mocou zákona
•Neniesol ústavno-politickú zodpovednosť za svoje rozhodnutia
•Úst. z. č. 200/1944 Sl. z. – za brannej pohotovosti štátu právo vydávať 

dekréty s mocou ústavného zákona



Slovenský štát (1939-1945)

Ústava Slovenskej republiky
• Prvky fašizmu a nacizmu

• Vláda
• Zákonodarná iniciatíva + právo vydávať štandardné vykonávacie nariadenia a 

osobitné nariadenia s mocou zákona vo veciach mimo výlučnú 
právomoc Snemu so súhlasom väčšiny vlády a prezidenta
• Snem mohol vyjadriť nesúhlas – nar. s mocou zák. č. 201/1942 Sl. z. o 

dočasnej úprave verejného notárstva
• Úst. z. č. 210/1940 Sl. z. – neobmedzená nariaďovacia právomoc vlády 

vo veciach arizácie
• Štátna rada

• De facto druhá komora Snemu – reflektuje stavovský princíp organizácie 
spoločnosti (členovia z HSĽS, reprezentanti stavov,...)

• Zákonodarná iniciatíva
• Disciplinárne právomoci (strata poslaneckého mandátu) + trestné stíhanie 

prezidenta, predsedu vlády a členov



Slovenský štát (1939-1945)
Ústava Slovenskej republiky

• Povinnosti a práva občanov
• Prednosť povinností pred právami

• Povinnosť účasti občanov na obrane štátu, pracovať, platiť dane a dávky, 
starať sa o výchovu a vzdelanie svojich detí, sociálna funkcia vlastníctva 
(užívanie vlastníctva v záujme všeobecného dobra)

• Občianske práva realizované v zákonmi a kresťanskou morálkou 
stanovenom rámci – zákony mohli obmedziť výkon niektorých práv a 
slobôd
• Ochrana života, osobnej slobody, majetku, domovej slobody a listového 

tajomstva
• Zvýšená ochrana manželstva, rodiny a materstva
• Sloboda tlače, zhromažďovania a spolčovania, vyznania, prejavu, vedeckého 

bádania a umenia, prejavu
• Ochrana práce – zákaz rušenia práce (štrajku) a vykorisťovania sociálne 

slabších 
• Práva národnostných menšín – princíp reciprocity



Slovenský štát (1939-1945)
Rasové zákonodarstvo

• Vl. nar. č. 65/1939 Sl. z. - vymedzenie pojmu Žid + vylúčenie Židov z 
výkonu konkrétnych profesií
• zohľadnenie izraelitského vierovyznania (výnimka - osoby ktoré 

prestúpili na inú vieru do 30.10.1918)
• Tzv. Arizačný zákon č. 113/1940 Sl. z.

• Zákaz nadobúdať a disponovať s nehnuteľným majetkom, likvidácia 
židovských podnikov (urýchlené splnomocňovacím zákonom č. 210/1940 
Sl. z.) 

• Pracovná povinnosť pre Židov (z. č. 153/1941 Sl. z.)
• Tzv. židovský kódex (vl. nar. č. 198/1941 Sl. z.)

• Prevzatie a sprísnenie rasových norimberských zákonov
• Žid a židovský miešanec (3 a 2 židovskí prarodičia), povinná evidencia a 

verejné označenie žltou hviezdou
• Obmedzenie právnej subjektivity, likvidácia majetku, vylúčenie z 

hospodárskeho života
• Deportácia Židov – úst. z. č. 68/1942 Sl. z. o vysťahovaní Židov



SNR a slovenská národná štátnosť
Ústavno-politické orgány odboja počas 2. sv. vojny

•Odmietnutie politického režimu na Slovensku i v Protektoráte Čechy 
a Morava
•17.10.1939 – Štefan Osuský zakladá v Paríži ČSNV

•Neuznáva autoritu Beneša, odlišné predstavy o povojnovom osude 
ČSR

•M. Hodža, J. Paulíny-Tóth, V. Clementis – SNR ako reprezentantka 
Slovákov, kým ČSNV reprezentantka Čechov 

•Po páde Francúzska v júni 1940 – dominancia londýnskych 
predstaviteľov čs. emigrácie na čele s E. Benešom
•21.7.1940 - Dočasné štátne zriadenie československé (úst. dekr. 

prez. rep. č. 1/1940 Úř. věst. čsl.)
•Snaha napodobiť ústavné orgány ČSR podľa Ústavnej listiny z r. 

1920 v období ústavnej núdze
•Odstavenie Osuského a Hodžu, jednotné zastúpenie ČSR v 

zahraničí uznané aj spojencami (VB, Fr., USA, ZSSR)



SNR a slovenská národná štátnosť
Dočasné štátne zriadenie a otázka kontinuity ČSR

• Orgány dočasného štátneho zriadenia
• Prezident – E. Beneš ako hlava štátu (nepretržite od r. 1936, neplatnosť 

abdikácie v r. 1938), disponujúca dekretálnou právomocou
• Vláda – menovaná prezidentom (rozšírenie ČSNV), legislatívna iniciatíva 

(návrhy dekrétov, vydávaných prezidentom)
• Štátna rada – poradný orgán prezidenta a pomocný a kontrolný orgán v 

rámci dočasného štátneho zriadenia
• Právna rada – poradný orgán pri príprave dekrétov

• Otázka kontinuity predmníchovskej ČSR
• Úplná medzinárodnoprávna i ústavnoprávna kontinuita ČSR, založená na 

nulite Mníchovskej dohody (Slovenský štát ani Protektorát právne neexistujú)
• Dočasné štátne zriadenie v Londýne = legitímne orgány ČSR
• Úst. dekr. prez. rep. č. 11/1944 Úř. věst. čsl. o obnove právneho poriadku –

kontinuita právneho poriadku ČSR
• neplatnosť právnych aktov vydaných okupačnou mocou alebo kolaborantskými 

orgánmi (Slov. štát, Protektorát ČaM) v období neslobody (od 30.9.1938 do 
4.5.1945)



SNR a slovenská národná štátnosť
Predstavy slovenského domáceho odboja - SNR

• Vianočná dohoda (25.12.1943)
• Zriadenie SNR ako vrcholného orgánu domáceho odboja a politickej 

reprezentácie slovenského národa a jeho záujmov (spojenie komunistického a 
občianskeho odboja) 

• Úmysel odstrániť nadvládu nacistov a domácich uzurpátorov a prevziať od 
nich moc na Slovensku

• Vyjadrenie uznania a podpory zahraničnej londýnskej reprezentácii, vôľa 
koordinovať odbojovú činnosť

• Štátoprávne ciele – obnovenie ČSR na princípe rovný s rovným 
(ústavnoprávna diskontinuita predmníchovskej ČSR), odmietnutie idey 
jednotného československého národa

• Deklarácia SNR (1.9.1944)
• SNR = jediná oprávnená reprezentantka slovenského národa; preberala moc 

na území pod kontrolou povstalcov
• Podpora zahraničného odboja + vôľa koordinovať odbojovú činnosť, ktorá 

mala vyústiť do oslobodenia vlasti a vytvorenia novej ČSR, založenej na 
princípe rovný s rovným (bratské spolužitie českého a slovenského národa)



SNR a slovenská národná štátnosť
Vznik demokratickej a antifašistickej slovenskej 
národnej štátnosti

• Nariadenie SNR č. 1/1944 Zb. nar. SNR o vykonávaní 
zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku
• SNR = jediný orgán, vykonávajúci všetku zákonodarnú, vládnu a 

výkonnú moc na Slovensku
• Originárne (t.j. pôvodné - revolučnou cestou nadobudnuté, 

neodvodzované od Ústavnej listiny ČSR ani Slov. štátu), výlučné
(žiaden iný orgán ich nemal) a neobmedzené (na celom teritóriu 
Slovenska) právomoci SNR

• Recepčná norma – recepcia s výhradou, t.j. v platnosti ostali 
všetky dovtedajšie zákony, nariadenia a opatrenia, ktoré 
neodporovali republikánsko-demokratickému duchu
• t.j. aj právne normy Slovenského štátu – odmietnutie 

ústavnoprávnej kontinuity predmníchovskej ČSR a úst. dekr. 
č. 11/1944 Úř. věst. čsl. (dekréty na Slovensku neplatili)


