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Občiansky štát a moderné právo
Slovenské štátoprávne hnutie počas 1. svetovej 
vojny

• Domáca politická reprezentácia (1914-1918)
• Slovenská národná strana (Slovenská ľudová strana - jej 

súčasť)
• Vojna + politika uhorskej vlády - zastavenie činnosti
• 5.8.1915 - formálne vyhlásenie vernosti monarchii (R-U = 

„naša vlasť a naša monarchia“), no súčasne boj za národné 
záujmy (kultúrne a materiálne povznesenie národa) 
legálnou cestou

• 24.5.1918 – rokovanie SNS – formulovanie novej koncepcie 
riešenia štátoprávneho postavenia Slovenska
• Právo na sebaurčenie slovenského národa
• Samostatný štát – Slovensko, Čechy, Morava, Sliezsko



Občiansky štát a moderné právo

Slovenské štátoprávne hnutie počas 1. svetovej vojny
•Aktivity zahraničných Slovákov

•Memorandum Slovenskej ligy v Amerike (10.9.1914)
•Právo slovenského národa na sebaurčenie – úplná politická, kultúrna a 

hospodárska samospráva, budúcnosť jednoznačne mimo Uhorska
•Clevelandská dohoda (22.10.1915)

•Spoločný štát Čechov a Slovákov – štátoprávny zväzok štátov, úplná 
autonómia Slovenska, personálna únia, forma vlády nebola výslovne 
uvedená ako republika

•Pittsburská dohoda (30.5.1918)
•České a slovenské organizácie v USA + predseda ČSNR (T.G. Masaryk)
•Samostatný štát Čechov a Slovákov – Česko-Slovenský štát = 

republika s demokratickou ústavou, slovenčinou ako úradným jazykom, 
vlastný snem, súdy i administratíva, nejasnosti pri štátnom zriadení 
(unitárny či zložený štát?)



Občiansky štát a moderné právo

Medzinárodnoprávne aspekty vzniku ČSR
• ČSNR v Paríži (1916 – Masaryk, Beneš, Štefánik) –

rozhodujúci vplyv na ustanovenie ČSR
• Zahraničný odboj sústredený na tvorbu čs. vojenských 

jednotiek (čs. légie) – angažovanie sa za vec Dohody
• Odpoveď Dohody – podpora národno-štátnej emancipácie 

národov R-U
• 1918 – Sovietske Rusko podpisuje Brest-Litovský mier

• Právo národov na sebaurčenie až do oddelenia a 
vytvorenia vlastného štátu

• Január 1918 – 14. bodov prezidenta Wilsona
• Možnosť širokého autonómneho rozvoja národov v R-U



Občiansky štát a moderné právo

Medzinárodnoprávne aspekty vzniku ČSR
• Medzinárodné akty uznania národa – uznanie čs. 

štátu v jednotlivých štádiách jeho zrodu
(konštituovanie štátu in statu nascendi)
• 29.6.1918 – francúzska vláda – právo čs. národa na 

samostatnosť
• 9.8.1918 – britská vláda – čs. národ = spojenecký 

národ, čs. légie = spojenecká a vojnu vedúca strana, 
ČSNR = budúca čs. vláda

• 2.9.1918 – vláda USA – ČSNR = vojnu vedúca strana a 
vláda de facto

• 2.10.1918 – cca. rovnaké vyjadrenie talianskej vlády



Občiansky štát a moderné právo
Medzinárodnoprávne aspekty vzniku ČSR
• Washingtonská deklarácia (18.10.1918) – politický program 

budovania nového štátu
• Historické prirodzené právo ako podklad pre spojenie 

Čechov a Slovákov do jedného štátu
• Historické právo národov na štátnosť – Česi, ktorí už štát mali 

ale oň prišli
• Prirodzené právo národov na sebaurčenie – Slováci, ktorí štát 

nikdy nemali
• Východiská v americkej demokracii

• Občianske práva a slobody pre všetkých (aj pre ženy pri 
volebnom práve), ochrana národnostných menšín, odstránenie 
feudalizmu (vyvlastnenie veľkostatkov, zrušenie šľachtictva), 
oddelenie cirkvi od štátu, zriadenie milície namiesto vojska 



Občiansky štát a moderné právo
Ústavnoprávne aspekty vzniku ČSR
• 6.1.1918 - Trojkráľová deklarácia

• Vystúpenie českých poslancov v mene českého ľudu v 
Ríšskej rade, berúc do úvahy aj „umlčanú slovenskú 
vetvu českého národa v Uhorsku“
• Právo národov na sebaurčenie ako základ trvalého 

mierového spolužitia + „historické právo štátne“ českého 
národa

• 19.10.1918 – prejav F. Jurigu v Uhorskom parlamente
• Neuznanie oprávnenia uhorského parlamentu a vlády 

zastupovať slovenský národ
• Žiadosť o nekladenie prekážok v uplatnení práva na 

sebaurčenie 



Občiansky štát a moderné právo

Ústavnoprávne aspekty vzniku ČSR
• 27.10.1918 – Andrássyho nóta o prijatí podmienok prímeria = 

kapitulácia R-U
• 28.10.1918 – NVČS začal preberať moc od rakúskych orgánov

• z. č. 11/1918 Zb. z. a n. o zriadení samostatného štátu 
československého
• Vyhlásenie nového štátu (revolučná formálna diskontinuita 

práva) – NVČS vykonávateľ štátnej suverenity; štátnu formu 
malo určiť až Národné zhromaždenie po dohode s ČSNR 
(ústavné provizórium)

• Zabezpečenie nerušeného chodu štátnych inštitúcií a verejného 
poriadku - Čl. 2 = recepcia bývalých rakúskych a uhorských 
právnych noriem do čs. právneho poriadku (materiálna 
kontinuita práva)



Občiansky štát a moderné právo

Ústavnoprávne aspekty vzniku ČSR
• 30.10.1918 – SNR a Martinská deklarácia

• Dotvorenie spoločného orgánu politickej reprezentácie 
všetkých Slovákov (SNR) 

• SNR prijala Martinskú deklaráciu
• Slovenský národ = čiastka „rečove i kultúrne-historicky

jednotného československého národa“, pre ktorý SNR 
požaduje neobmedzené právo na sebaurčenie

• Nepriame prihlásenie sa k ČSR, o ktorej vzniku sa v čase 
prijímanie deklarácie nevedelo

• O postavení Slovenska a Slovákov v ČSR sa 1. deň nerokovalo 
– až 2. deň sa o tom hovorilo, no bez konkrétnych výsledkov
• Zdroj „legiend“ – V. Tuka a jeho Vacuum iuris



Občiansky štát a moderné právo
Začleňovanie územia Slovenska do ČSR
• Neprehľadná situácia na Slovensku ešte dlho po 

28.10.1918
• maďarské úrady vykonávajú svoje právomoci na 

Slovensku v mene Maďarska až do ovládnutia územia 
čs. vládou

• Károlyho návrh na autonómiu pre nemaďarské národy
• Úpadok činnosti SNR pre nejednoznačné názory na 

postavenie Slovenska v ČSR a kontakty s Maďarskom
• Prevzatie iniciatívy slovenskými poslancami v 

Dočasnom NZ v Prahe
• 14.11.1918 – Memorandum o odmietnutí Károlyho

návrhu – posledný politický akt zo strany SNR



Občiansky štát a moderné právo

Začleňovanie územia Slovenska do ČSR
• 4.11.1918 - Vytvorenie dočasnej slovenskej vlády (V. Šrobár, 

I. Dérer, P. Blaho, A. Štefánek)
• Od 6.11.1918 pôsobila so súhlasom NVČS a SNR v Skalici, 

no bez významnejších výsledkov
• Význam – prvý krok k faktickému ovládnutiu Slovenska v 

situácii, kedy neexistovala jasná štátna hranica
• M. Hodža v Budapešti – aféra ohľadom dohody s 

Maďarskom na predbežnej hraničnej línii (konanie nad 
rámec poverenia pražskej vlády)

• 24.12.1918 – na popud E.Beneša Dohoda autoritatívne určila 
demarkačnú líniu; základ pre odchod maďarských vojsk a 
štátnych orgánov



Občiansky štát a moderné právo

Začleňovanie územia Slovenska do ČSR
• z. č. 64/1918 Zb. z. a n. o mimoriadnych prechodných 

ustanoveniach na Slovensku (10.12.1918)
• Zriadenie Ministerstva s plnou mocou pre správu 

Slovenska (V. Šrobár)
• Regionálny vládny orgán so širokými právomocami – mohol 

konať všetko, čo považoval za potrebné na konsolidáciu 
pomerov a zaistenie riadneho chodu štátneho života

• Úspešné vytlačenie maďarských vojsk (20.1.1919)
• Zrušenie národných výborov a iných miestnych revolučných 

orgánov, vrátane SNR (20.1.1919)
• Výkon právomocí až do r. 1927, aj keď prijatím ústavy stratilo 

zákonný podklad pre svoju existenciu



Občiansky štát a moderné právo
Definitívne ustálenie hraníc ČSR
• Vytýčenie hraníc nepriamo prostredníctvom 

mierových zmlúv s porazenými štátmi na Versaillskej 
mierovej konferencii
• Versaillská mierová zmluva s Nemeckom (28.6.1919) 

– získanie Hlučínska
• Saint-Germainská mierová zmluva s Rakúskom 

(10.9.1919) – pričlenenie Vitorazska a Valticka
• Trianonská mierová zmluva s Maďarskom (4.6.1920) 

– ustálenie hraničnej čiary a pričlenenie 
Bratislavského predmostia (Petržalka)

• Sévrská zmluva o hraniciach (10.8.1920) – hranice s 
Rumunskom



Občiansky štát a moderné právo
Slovensko ako nedeliteľná súčasť ČSR
• Provizórne usporiadanie politickej správy do r. 1920

• Prevzatie uhorského župného a municipiálneho systému –
modifikované z. č. 64/1918 Zb. z. a n. a nariadením č. 
555/1919 adm.

• Zákon o župnom zriadení č. 126/1920 Zb. z. a n.
• Cieľ - unifikácia politickej správy v ČSR
• Administratívno-teritoriálne členenie územia na župy, 

skladajúce sa z okresov – realizované iba na Slovensku, v 
Čechách, na Morave a v Sliezsku ostala krajinská správa
• Centralizácia štátnej správy – župné a okresné úrady 

služobne podliehali Ministerstvu vnútra v Prahe, 
menovaní a volení úradníci (obava zo vzniku čisto 
nemeckých žúp v pohraničí a slovenského autonomizmu)



Občiansky štát a moderné právo
Slovensko ako nedeliteľná súčasť ČSR
• Krajinské zriadenie – zákon o organizácii politickej 

správy č. 125/1927 Zb. z. a n.
• Župy nahradené 4 krajinami (Č, M-Sliez., Slov. a 

Podkarpat.), členenými na okresy
• Poštátnenie okresnej a krajinskej správy – podriadenie 

volených orgánov štátnym úradom
• Posilnenie postavenia vlády a upevnenie centralizmu
• Posilnenie trestnej a policajnej právomoci správnych 

orgánov
• Dôsledky pre Slovensko – odstránenie zvyškov 

dovtedajších samosprávnych prvkov posilnením štátnej 
byrokracie



Občiansky štát a moderné právo
Návrhy zákonov o autonómii Slovenska
•1920 – výzva A. Hlinku k právnikom v SĽS na 

vypracovanie návrhu na autonómiu Slovenska
•5.-6.2.1921 – článok Autonómia Slovenska v denníku 

Slovák od V. Tuku (Hlinka poveril Tuku 
vypracovaním návrhu na autonómiu)

•10.6.1921 – návrh na autonómiu od F. Jurigu v 
Slovenských ľudových novinách

•19.6.1921 – návrh na autonómiu od právnika 
Ľudovíta Labaya v denníku Slovák

•1921 – E. Stodola – súbor prác O samospráve 
Slovenska



Občiansky štát a moderné právo
Návrhy zákonov o autonómii Slovenska
•25.1.1922 – podanie návrhu o autonómii Slovenska 

(vypracovaný podľa Labayovho návrhu) do 
Národného zhromaždenia
•ČSR = jednotný a nedeliteľný štát
•Slovensko a Podkarpatská Rus – autonómne 

súčasti ČSR (krajinská samospráva v zákonodarnej 
a výkonnej oblasti, vlastný krajinský snem a vláda)

•Vymedzenie spoločných vecí: vojsko, zahraničná 
politika, doprava, verejné právo, prezident a 
financie

•Návrh nebol vôbec prerokovaný



Občiansky štát a moderné právo
Návrhy zákonov o autonómii Slovenska

•Máj 1930 – návrh autonómie Slovenska Karola Mederlyho (V. Tuka
ako potenciálny autor z . 1928), predložený aj do NZ
•Snaha rozšíriť dovtedy stále nerealizovaný model autonómie 

Podkarpateskej Rusi podľa Ústavnej listiny ČSR z r. 1920 na 
Slovensko
•Vlastný snem a guvernér + rozšírenie o samosprávu v otázkach rezortu 

spravodlivosti
•1934 – návrh na federalizáciu ČSR od F. Ďurčanského, do NZ 

predložený nebol
•Vyčlenenie spoločných vecí: prezident, mena národná obrana, 

doprava, pošty, štátne občianstvo, dane,...
•Spoločný parlament + Ministerstvo pre veci Slovenskej krajiny ako 

styčný orgán pre komunikáciu s Prahou (obmedzená kompetencia aj 
v zahraničných veciach)

•Slovenské oddelenia na centrálnych úradoch v Prahe



Občiansky štát a moderné právo
Návrhy zákonov o autonómii Slovenska
• 5.6.1938 – návrh na autonómiu Slovenska od F. 

Ďurčanského. A. Kočiša a M. Sokola publikovaný v 
denníku Slovák
• Federalizácia ČSR, avšak s konfederatívnymi prvkami 

(centrálne, spoločné a výlučné slovenské kompetencie)
• Snem Slovenskej krajiny mal mať kompetenciu aj v 

zahraničnej oblasti; súhlas so spoločnými zákonmi; ústava 
Slovenskej krajiny

• Rovnoprávnosť národov – Čechov a Slovákov
• Slovenčina = úradný jazyk, avšak zachované práva menšín 

v duchu St. Germainskej zmluvy
• Východisko pre ústavný zákon o Autonómii Slovenskej 

krajiny (15.11.1938)



Občiansky štát a moderné právo
Slovenská krajina ako autonómna časť Č-SR

• 6.10.1938 – Manifest slovenského národa
• HSĽS = predstaviteľka celého slovenského národa; požiadavka práva na 

sebaurčenie a práva na rozhodnutie o budúcom národnom živote a štátnom 
zriadení

• 6.10.1938 – Žilinská dohoda
• Dohoda väčšiny slovenskej politickej scény i politikov v celoštátnych stranách 

(HSĽS, SNS, agrárnici, fašisti, nár. socialisti, ľudovci, soc. dem.)
• Požiadavka prijatia ústavného zákona o autonómii a odovzdania moci do rúk 

vlády na čele s J. Tisom
• 7.10.1938 – pražská vláda Žilinskú dohodu a návrh na vymenovanie 

Tisovej vlády akceptovala
• Zmena unitárnej ČSR na asymetrickú federáciu - úst. z. č. 299/1938 Zb. z. a 

n. o autonómii Slovenskej krajiny
• Česko-Slovenská republika – Slovensko = autonómna súčasť (slovenčina 

ako úradný jazyk, jednotné štátne občianstvo + krajinská príslušnosť, 
Snem Slovenskej krajiny + krajinská vláda)


