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Harmonogram a tematické zameranie prednášok a seminárnych cvičení 

 

1) Úvod do dejín verejného práva (21. – 23.9.2021) 

 Vymedzenie predmetu dejín verejného práva – koncept verejného práva a jeho 

premeny od staroveku do novoveku a vývoj foriem štátu, metód jeho správy 

a spôsobov tvorby práva 

 Periodizácia dejín verejného práva so zameraním sa na historické obdobia a formy 

štátu, ktoré mali vplyv na súčasné vnímanie verejného práva 

 

2) Verejné právo v podmienkach antických gréckych mestských štátoch 

(28. – 30.9.2021) 

 Formovanie konceptu mestského štátu (polis) a inštitútu občianstva v podmienkach 

antického Grécka 

 Aristotelova definícia pojmu „ústava“ a klasifikácia ústav gréckych mestských 

štátov 

 Vývoj práva a spôsobov jeho tvorby – od ústne tradovaných obyčají božského 

pôvodu (thesmoi) k písanému právu tvorenému zhromaždeniami občanov (nomoi) 

 Niekoľko poznámok k povahe trestného práva v antickom Grécku 

 

3) Vývoj formy antického rímskeho štátu a formovanie rímskeho 

ius publicum (5. – 7.10.2021) 

 Sociálny, ekonomický a politický kontext vývoja formy štátu v antickom Ríme 

 Princípy organizácie a fungovania orgánov štátnej moci a tvorba práva v období 

kráľovstva, republiky a cisárstva 

 Niekoľko poznámok k povahe trestného práva v antickom Ríme 

 

4) Centralizované monarchie raného stredoveku a formovanie vzťahu cirkvi a štátu 

pod vplyvom šírenia kresťanstva (12. – 14.10.2021) 

 Koncept Corpus Christianorum a rozvoj právneho vzťahu medzi svetskou 

a cirkevnou autoritou 

 Obnovenie rímskych cisárskych tradícií v západnej Európe (Franská ríša Karola 

Veľkého a vznik Svätej ríše rímskej) 

 Centralizované monarchie raného stredoveku a ich fungovanie na príklade 

Byzantskej ríše a Franskej ríše – byzantský a franský model caesaropapizmu 

 

5) Stredoveký koncept verejného práva v európskych monarchiách obdobia 

vrcholného a neskorého stredoveku (19. – 21.10.2021) 

 Koncept „kráľovského štátu“ v podmienkach stredovekej francúzskej monarchie – 

jednota panovníka a jeho ľudu; súhrn „spoločných záujmov ľudu Francúzskeho 

kráľovstva“ zverených Bohom do rúk francúzskeho kráľa, ktorý ich spravuje ako 

suverénny monarcha s právomocou vydávať „všeobecne prospešné“ zákony (lois) 



 Svätá ríša rímska národa nemeckého – pokus o vytvorenie univerzálnej kresťanskej 

monarchie, snažiacej sa o prepojenie svetskej a cirkevnej autority a politicko-

etnickú integráciu germánskych kmeňov  

 Anglické kráľovstvo od príchodu Normanov po nástup dynastie Tudorovcov – od 

centralizovanej monarchie k stavovskému parlamentarizmu 

 

6) Hlavné trendy vo vývoji trestného práva a trestného procesu od stredoveku do 

konca 19. storočia (26. – 28.10.2021) 

 Raný stredovek – súkromnoprávna povaha trestného práva a trestného procesu, 

inštitúty krvnej pomsty a wergeldu, vplyv kráľovských súdov a cirkvi na 

ranostredoveké trestné právo 

 Vrcholný a neskorý stredovek – nástup konceptu „verejnej odvety“ s postupnou 

centralizáciou kráľovskej moci vo Francúzsku; formovanie verejného trestného 

práva na území Svätej ríše rímskej na ríšskej i krajinskej úrovni; prechod ku 

inkvizičnej (vyšetrovacej) zásade a zásade oficiality v cirkevnom 

a svetskom trestnom procese; iracionálne dôkazné prostriedky (ordál, Boží súd) 

 Stíhanie kacírov cirkevnými inkvizičnými súdmi 

 Prerod trestného práva na odvetvie verejného práva v novoveku – vnímanie zločinu 

ako skutočnosti porušujúcej verejný záujem; stíhanie trestných činov ex officio 

a trestanie zločincov ako výlučné právo štátu; rozvoj náuky trestného práva (Cesare 

Beccaria) a jej prevedenie do praxe (nullum crimen sine lege, nulla poena sine 

lege); vznik inštitútu verejného štátneho žalobcu a uplatnenie zásad prezumpcie 

neviny, verejnosti a ústnosti súdneho konania v trestných veciach; prvé kódexy 

trestného práva a ďalší rozvoj vedy trestného práva v 19. storočí 

 

7) Absolutizmus a rôzne podoby absolutistických monarchií na európskom 

kontinente (2. – 4.11.2021) 

 Francúzske kráľovstvo – miesto zrodu teoretického zdôvodnenia absolutistickej 

monarchie v učení predstaviteľov právneho humanizmu 16. storočia (Jean Bodin, 

Louis Charondas Le Caron a ďalší) 

 Nemecké koncepcie Fürstenstaat a Polizeistaat – panovník ako stelesnenie štátu 

s absolútnou autoritou a mocou, ktorý štát spravuje prostredníctvom svojich 

úradníkov a armády, avšak v záujme zaistenia blaha svojich poddaných 

a všeobecného mieru a poriadku 

 Anglická skúsenosť s absolutizmom – Tudorovský a Stuartovský absolutizmus 

a nástup cesty k uplatneniu princípu suverenity parlamentu 

 

8) Pôvod a vývoj konceptu základných ľudských práv a slobôd (9. – 11.11.2021) 

 Magna Charta Libertatum a stavovské slobody a práva 

 Éra zámorských objavov a práva domorodého obyvateľstva 

 Habeas Corpus Act a Bill of Rights ako zbrane proti absolutizmu anglických kráľov 

 Listina práv v podmienkach Spojených štátov amerických 

 Deklarácia práv človeka a občana ako kľúčový výdobytok Veľkej francúzskej 

revolúcie 

 Neskorší vývoj v období 19. a 20. storočia 

 



9) Vývoj parlamentnej konštitučnej monarchie v Anglicku od druhej polovice 

17. storočia do konca 20. storočia (16. – 18.11.2021) 

 Glorious Revolution – pád Stuartovského absolutizmu a posilnenie postavenia 

parlamentu v anglickom ústavnom systéme 

 Vývoj ústavných obyčají a zákonov regulujúcich vzťahy medzi parlamentom, 

panovníkom a vládnym kabinetom 

 Reformy volebného práva v 19. storočí a ich vplyv na fungovanie najvyšších 

štátnych orgánov a tvorbu práva zákonného práva (Statutory Law) 

 

10) Vývoj republikánskej formy vlády a zloženého štátu v podmienkach Spojených 

štátov amerických (23. – 25.11.2021) 

 Vyhlásenie nezávislosti severoamerických kolónií na Veľkej Británii (1776) 

a Články konfederácie (1777) ako podklad ich fungovania 

 Ústava Spojených štátov amerických (1787) – princípy suverenity ľudu a deľby 

moci ako základ republikánskej formy vlády 

 Vývoj vzťahov medzi najvyššími federálnymi orgánmi a vývoj vzťahov medzi 

federáciou a členskými štátmi do konca 20. storočia 

 

11) Podoby konštitucionalizmu vo Francúzsku od Veľkej francúzskej revolúcie do 

konca 20. storočia (30.11. – 2.12.2021) 

 Ústavný vývoj v období revolučných rokov (1791-1799) – od konštitučnej 

monarchie cez vládu konventu, jakobínsky teror, vládu direktória až po vyhlásenia 

konzulátu 

 Monarchistické ústavy prvej polovice 19. storočia – ústava Bonapartovho prvého 

cisárstva a ústava konštitučnej monarchie po reštaurácii Bourbonovcov 

 Intermezzo druhej republiky (1848-1851), prechodné obdobie prezidentskej 

diktatúry a druhé cisárstvo (1852-1870) 

 Od liberálnej tretej republiky až po poloprezidentskú piatu republiky 

 

12) Vývoj formy vlády a štátneho zriadenia v Nemecku v 19. a 20. storočí 

(7. – 9.12.2021) 

 Zánik Svätej ríše rímskej národa nemeckého a následné snahy o zjednotenie 

Nemecka v prvej polovici 19. storočia – Rýnsky spolok (1806) a Nemecký spolok 

(1815-1866) 

 Zjednotenie Nemecka pod taktovkou Pruska – Severonemecký spolok (1866) 

a vznik Nemeckého cisárstva (1871) 

 

13) Totalitné formy vlády (14. – 16.12.2021) 

 Národne socialistický režim v Nemecku (1933-1945) 

 Fašistický režim v Taliansku (1922-1945) 

 Komunistický režim v Sovietskom Rusku a Sovietskom zväze (1917-1991) 

 

Podmienky hodnotenia 

 

V zmysle údajov uvedených v informačnom liste k tomuto predmetu tvorí 10 % z celkového 

hodnotenia aktivita študenta na seminárnych cvičeniach, spočívajúca vo vypracúvaní 

zadaní k preberaným témam a dobovým prameňom podľa pokynov vyučujúceho, a 90 % 



z celkového hodnotenia tvorí záverečná ústna skúška, počas ktorej bude musieť študent 

zodpovedať dve vylosované otázky zo zverejneného zoznamu otázok. Jednu otázku si študent 

vylosuje z okruhu otázok zameraného na dejiny verejného práva v období staroveku 

a stredoveku a jednu otázku si vylosuje s okruhu otázok zameraného na dejiny verejného práva 

v období novoveku. 

 

Účasť na seminárnych cvičeniach 

 

V zmysle čl. 4 ods. 18 Študijného poriadku Právnickej fakulty UK v Bratislave je účasť 

študentov na seminárnych cvičeniach povinná. Ak sa študent nezúčastní na troch seminárnych 

cvičeniach, jeho neúčasť je ospravedlnená. Za štvrtú a každú ďalšiu neúčasť na seminárnom 

cvičení musí študent v súlade s inštrukciami vyučujúceho písomne vypracovať otázky k 

dokumentom alebo zadania úloh, ktoré boli rozoberané na seminárnom cvičení, ktorého sa 

študent nezúčastnil. 
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