
Vývoj ústavného a správneho práva na Slovensku 

 

Sylaby predmetu 
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1) Dejiny ústavného a správneho práva na Slovensku: pojem, predmet, periodizácia 

a terminológia 

2) Vzťah ústavného vývoja a medzinárodného práva I. Medzinárodné právo a únie do 

roku 1918 

3) Vzťah ústavného vývoja a medzinárodného práva II. Ústavné právo a medzinárodné 

právo v 20. storočí 

4) Pramene ústavného práva na Slovensku I. Uhorská historická ústava a kartálne 

ústavy do začiatku 20. storočia 

5) Pramene ústavného práva na Slovensku II. Ústavné texty v 20. storočí 

6) Práva, slobody a povinnosti. Od práv privilegovaných subjektov cez vznik 

občianskych práv po koncepty práv a slobôd v 20. storočí 

7) Zhromaždenia, snemy, parlamenty 

8) Hlava štátu. Hlava štátu v monarchii a v republike, spôsob výberu hlavy štátu, 

právomoci 

9) Vláda. Najstaršie kolegiátne telesá výkonnej moci, vznik poradného zboru 

panovníkových pomocníkov („ministrov“), uplatnenie konštrukcie zodpovednej vlády 

10) Vývoj súdnej moci a kontroly ústavnosti. Ústredné a vidiecke súdnictvo vo 

feudalizme, moderné súdnictvo a oddelenie súdnictva od správy, mimoriadne súdy, 

mimosúdne perzekúcie v 20. storočí, ústavné súdy v 20. storočí 

11) Štátne formy na Slovensku. Forma vlády, štátne zriadenie, štátny režim. 

12) Vývoj miestnej správy na Slovensku I. Dediny, mestá, komitáty a stolice do roku 

1918. Vierohodné miesta. 

13) Vývoj miestnej správy na Slovensku II. Obce a mestá, župy, krajiny, kraje a okresy. 

Národné výbory. 
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Forma skúšania: 

kombinovaná: 

- priebežné hodnotenie (práca na seminároch, referáty) – podmienka pre ústnu skúšku 

o  na prvom seminári sa rozdelia úlohy a témy referátov na celý semester 

o  účasť referujúceho študenta je na príslušnom seminári povinná 

- ústna skúška v skúškovom období 

 

Rozsah povinnej účasti: 

- účasť na prednáškach povinná v zmysle študijného poriadku (čl. 4 ods. 14) 

- účasť na seminároch povinná v zmysle študijného poriadku (čl. 4 ods. 18) 

o  možné je ospravedlnenie z troch seminárov 

o  viac ako tri semináre: náhradný spôsob výkonu seminára v podobe 

seminárnej práce (10 normostrán) na tému určenú vyučujúcim 

 


