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1. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE – 8.3.2019 (4 SB, 13:45-19:40) 

 

 STAROSLOVANSKÉ ÚTVARY NA SLOVENSKU 

o Predštátne (Samova ríša), protoštátne (Nitrianske kniežatstvo) a štátne 

útvary (Veľká Morava – od kniežatstva k ríši), právo a právne pamiatky 

Veľkej Moravy. 

 SLOVENSKO V UHORSKOM KRÁĽOVSTVE 

o Právny partikularizmus (krajinské, cirkevné, poddanské, mestské, 

cechové a banské právo, právo Židov), charakteristika ústavného 

(štátneho) práva do roku 1848, pramene a systém uhorského práva. 

 VÝVOJ ÚSTAVNÉHO (ŠTÁTNEHO) PRÁVA OD REVOLÚCIE 1848/1849 

DO ROZPADU RAKÚSKO-UHORSKA V ROKU 1918 

o Revolúcia 1848/1849, konštitucionalizmus, vývoj do roku 1867, rakúsko-

uhorské (maďarské) vyrovnanie, dualizmus. 

 SLOVENSKÉ ÚSTAVNÉ PROTOPRÁVO 

o Žiadosti slovenského národa (1848), Slovenská národná rada, 

Memorandum národa slovenského (1861), Slovenské okolie (1861), 

autonómny program Slovenskej národnej strany. 

 

2. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE – 16.3.2019 (4 SB, 7:45-13:40) 

 

 VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKO 

o Medzinárodné a ústavnoprávne aspekty vzniku ČSR do roku 1918, SNR 

a Deklarácia slovenského národa (30.10.1918), dočasná slovenská 

vláda v Skalici, Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, 

Slovensko ako nedeliteľná súčasť ČSR, Slovenská krajina (1927), návrhy 

zákonov o autonómii Slovenska, Slovenská krajina ako autonómna časť 

Č-SR (1938). 

 ÚSTAVNÉ PRÁVO ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY (1918-1938) 

o Vývoj do prijatia Ústavnej listiny z roku 1920, Ústavná listina z roku 

1920, koncepcia československého národa ako štátna doktrína, 

parlamentná forma vlády, systém politických strán, základné práva 

a slobody, práva národnostných menšín, Mníchovská dohoda (1938). 

 DRUHÁ ČESKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÝ ŠTÁT 

o Charakteristika štátneho režimu druhej Č-SR, Ústava Slovenskej 

republiky, prvky fašizmu a národného socializmu, základné práva 

a povinnosti občanov, rasové zákonodarstvo. 

 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA A SLOVENSKÁ NARODNÁ ŠTÁTNOSŤ 

V ROKOCH 1944-1945 

o Vianočná dohoda (1943), Deklarácia SNR (1944), nariadenie SNR č. 

1/1944 Zb. nar. SNR, banskobystrické a košické obdobie nariaďovacej 

činnosti SNR, symetrické usporiadania (uznesenie SNR z 21.6.1945). 

 

 

 



3. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE – 5.4.2019 (4 SB, 13:45-19:40) 

 

 NOVÁ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 

o Koncepcia dvoch národov a princíp rovný s rovným, rozšírenie politickej 

demokracie na pole hospodárske a sociálne, Košický vládny program, tri 

pražské dohody. 

 ÚSTAVNÝ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKA V ROKOCH 1948-1989 

o Ústava 9. mája (1948), Ústava ČSSR (1960), federalizácia ČSSR (1968), 

vývoj a charakteristika hospodárskeho a spoločenského zriadenia. 

 ÚSTAVNÉ ZMENY V SÚVISLOSTI S NEŽNOU REVOLÚCIOU (1989-

1993) 

o Derogácia straníckeho štátu a štátostrany, politický pluralizmus, 

zrovnoprávnenie druhov a foriem vlastníctva, derogácia ustanovení 

o výchove a vzdelávaní v duchu marxizmu-leninizmu, sloboda myslenia, 

svedomia, názoru a tlače, zmena názvu štátu (od ČSSR k ČSFR), 

príprava novej ústavy federácie a republík, Deklarácia SNR 

o zvrchovanosti Slovenskej republiky (1992), Ústava Slovenskej 

republiky (1992), Ústavný zákon o zániku ČSFR, konštituovanie 

Slovenskej republiky ako subjektu medzinárodného práva. 

 SÚKROMNÉ A PROCESNÉ PRÁVO DO ROKU 1848 

o Osobné právo (fyzické a právnické osoby a ich právna spôsobilosť), 

rodinné právo (vzťahy medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, náhradné 

rodinné vzťahy), vecné právo (pojem vec, systém vecných práv), 

záväzkové právo (druhy a zabezpečenie záväzkov), dedičské právo 

(zákonné dedenie a dedenie podľa posledného poriadku), obchodné 

právo (prehľad od stredoveku do polovice 19. storočie), procesné právo 

(konanie pred súdmi, Božie súdy, princípy procesného práva, mimosúdne 

urovnávanie sporov, opravné prostriedky). 

 

4. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE – 4.5.2019 (604 NB, 7:45-13:40) 

 

 VÝVOJ OBČIANSKEHO PRÁVA V ROKOCH 1848-1993 

o Transformácia feudálneho na kapitalistické súkromné právo, uhorské 

súkromné právo za dualizmu, recepcia súkromného práva 

v podmienkach ČSR, odstraňovanie feudálnych reliktov (rodinné 

zverenstvá - fideikomis), zásahy štátu do vlastníckeho práva v rokoch 

1918-1950 (pozemkové reformy), unifikácia a kodifikácia občianskeho 

práva v rokoch 1948-1950, charakteristika občianskych zákonníkov 

z rokov 1950 a 1964, privatizácia, novelizácia občianskeho zákonníka 

z roku 1964, osobitosti vývoja rodinného práva v rokoch 1848-1993. 

 VÝVOJ OBČIANSKEHO PRÁVA PROCESNÉHO V ROKOCH 1848-1993 

o Náčrt vývoja do prijatia občianskeho súdneho poriadku z roku 1911, 

občiansky súdny poriadok z roku 1911 v podmienkach Uhorska a jeho 

recepcia do ČSR, občianske súdne poriadky z rokov 1950 a 1963, zmeny 

v občianskom práve procesnom po roku 1989. 

 VÝVOJ OBCHODNÉHO, FINANČNÉHO A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA 

V ROKOCH 1848-1993 

o Obchodné zákony z 40. rokov 19. storočia, obchodný zákonný článok 

37/1875, recipovanie obchodného práva v ČSR, antitrustová legislatíva 

v medzivojnovej ČSR (kartelový zákon z roku 1933), zánik obchodného 



práva v roku 1950, vznik hospodárskeho práva, hospodársky zákonník 

z roku 1964, obchodný zákonník z roku 1991, náčrt vývoja finančného 

práva a štátnej regulácie subjektov finančného trhu v rokoch 1848-1993. 

 VÝVOJ TRESTNÉHO PRÁVA OD NAJSTARŠÍCH DÔB DO ROKU 1993 

o Charakteristika stredovekého trestného práva a trestného procesu, 

trestné právo a jozefínske reformy v 18. storočí, trestné právo v rokoch 

1848-1918 (trestný zákon z roku 1878 a priestupkový zákon z roku 1879, 

trestná novela z roku 1908, trestný poriadok z roku 1896), trestné právo 

v medzivojnovej ČSR a za vojnového Slovenského štátu (zákon na 

ochranu republiky z roku 1923, zákon o trestných činoch proti štátu 

z roku 1940), retribučné zákonodarstvo po 2. svetovej vojne, trestné 

právo v období rokov 1948-1989 (trestné zákony a trestné poriadky 

z rokov 1950 a 1961), súdne rehabilitácie po roku 1989. 
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