
OTÁZKY  -  PDS  II.  

 

1. Medzinárodnoprávne aspekty vzniku ČSR.  
 
(ustanovenie ČSNR v Paríži; jej program, zloženie, vývoj od združenia emigrantov na: a) predstaviteľa spojeneckého národa, na 
vládu de facto, dočasnú vládu a predstaviteľa ČSR v cudzine. Československé légie; vojenskí zajatci nepriateľskej mocnosti 
Rakúska – Uhorska, českého a slovenského pôvodu; zmena ich statusu, vojaci spojeneckého národa; súčasť vojska štátov Dohody 
(Francúzska, Ruska, Talianska, Srbska. Vývoj medzinárodného práva: od zásady legitimity dynastie k  právu národa na 
sebaurčenie až do oddelenia a vytvorenia národného štátu. Vytvorenie hnutia porobených národov Rakúsko – Uhorska: právo 
poľského národa na sebaurčenie a obnovu poľského štátu zlikvidovaného po troch deleniach Poľska; právo juhoslovanských 
národov: chorvátskeho, slovinského na spojenie s Čiernou Horou a štátom srbského národa (srbským kráľovstvom); právo 
rumunského národa na zjednotenie do Rumunského štátu (Sedmohradsko, Besarábia). Politické, diplomatické a vojenské aktivity 
týchto národov doma a v cudzine. Nová právna skutočnosť v medzinárodnom práve, nový inštitút MP:  uznanie, štát in statu 
nascendi (v stave zrodu).. Československé légie v Sovietskom Rusku, ich vojnový konflikt. Uznanie dočasnej vlády 
československého štátu v Paríži (september 1918). Medzinárodnoprávna subjektivita československého štátu sa prejavila účasťou 
delegácie dočasnej československej vlády na predbežných rokovaniach o príprave mierovej konferencie. Washingtonská deklarácia 
– a právne aspekty vznikajúceho československého štátu.  
 

2. Ústavnoprávne aspekty vzniku ČSR ; 
 
Národný výbor československý: ustanovenie z politikov českých parlamentných politických strán  podľa tzv. Švehlovho kľúča 
(podľa výsledku volieb v roku 1911. Vytváranie a činnosť Národných výborov vo veľkých mestách v Česku. Vyhlásenie českých 
poslancov v Ríšskej rade (rakúskom parlamente) v r. 1915 a v r. 1918- Český národ a prejavy jeho sebaurčovacieho práva v roku 
1918 (Trojkráľová deklarácia; Jubileum Národného divadla. Prvý máj v Prahe; generálny štrajk 14. októbra 1918).  kapitulácia R-
U;  Rakúsky cisár Karol I. (a posledný) a vyhlásenie o federácii Rakúska (pokus o záchranu).  Prezident USA W. Wilson a jeho 
odpoveď na nótu Rakúska: národa, podľa svojho sebaurčovacieho práva rozhodnú o Rakúskom cisárstve, resp. o jeho zániku 
a vytvorení národných štátov. Prijatie podmienok prímeria Rakúskom – zmenený národmi na zánik Rakúskeho cisárstva 
a Uhorského kráľovstva revolúciou, t.j. národnoštátnym, emancipačným hnutím porobených národov dualistického impéria; 
uplatnením práva na odpor proti despotickému režimu a zásady suverenitou ľudu; zákon o vzniku čsl. štátu (vzťahoval sa na celé 
územie Československa) ako zákon č. 11/1918 Zb.). Deklarácia slovenského národa – 30. október 1918 – na zhromaždení 
Slovenskej národnej rady v Martine, uznanie ústavnoprávneho a medzinárodného stavu, t.j. konštituovania Českoslovesnkého 
štátu.   
 

3. Clevelandská dohoda (1915); Pittsburská dohoda (1918),  obsah, právna 
relevancia.  

 
Dohody medzi predstaviteľmi amerických Čechov a Slovákov; Slovenská liga, České združenie; Význam – vyjadrenie inej 
varianty ich postavenia v starej vlasti. NIE – monarchia; absolutisticko – konštitučný štát, despotický, teokratický; ALE štátne 
spolužitie Čechov a Slovákov; štátotvorná – politická aktivita; predstavy o forme štátu a forme štátneho zriadenia; relevancia – 
podnety; nemali právnu relevanciu (ani medzinárodnú ani ústavnoprávnu); rozhodnúť musí ľud doma, jeho slobodne zvolení 
predstavitelia. . Clevelandská dohoda – za federatívne usporiadanie. Pittsburská dohoda – za autonómiu Slovenska (snem, vláda, 
jazyk slovenský – úradný, súdnych konaní, vyučovací jazyk). Pittsburská dohoda – prijatá HSĽS ako podnet a nesplnený záväzok. 
Podnietila – vypracovanie a predloženie do parlamentu ČSR troch návrhov ústavných zákonov o autonómii. V novembri 1938 – 
prijatý ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny. Československý štát sa premenoval na Česko – slovenskú republiku. 
V súlade so štátnom doktrínou celý vývoj po Mníchovskej dohody bol vyhlásený za obdobie neslobody. Všetky právne 
skutočnosti, ktoré vznikli v priamej príčinnej súvislosti s Mníchovom (ako paktom) boli neplatnými od samého začiatku.   

 
4. Washingtonská deklarácia (17. 10. 1918) – ústavnoprávne princípy a forma štátu, 

(ČSR); medzinárodno-politický význam. 
 
Medzinárodno – politický a ústavno-politický dokument. NIE právny. Vzor americká Deklarácia nezávislosti z r. 1776. 
Suverenita ľudu. Národ má právo na odpor proti despócii. Právo slobodne si zvoliť a ustanoviť vlastný štát, odčleniť sa od štátu 
utláčateľa, od despotu, slobodne si zvoliť demokratickú formu štátu. Postulovala široké politické a osobné práva. Rovnosť 
občanov pred zákonom. Republikánska forma štátu. Oddelenie cirkví od štátu. Bola interpretované aj ako jeden z dátumov 
vzniku, či vyhlásenia ČSR. Podpísal  ju T. G. Masaryk. Prevzal ju prezident USA W. Wilson. Prameň a inšpirátov demokratickej 
formy štátu, formy vlády, štátneho režimu i demokratického sociálneho systému. Viaceré jej ustanovenia ako postuláty sa 
nepodarili v ČSR do roku 1938 splniť. Medzinárodnopoliticky vyjadrovala prioritnú úlohu USA a prezidenta W. Wilsona pre 
konštituovanie ČSR.   



 
5. Vyhlásenie a uzákonenie československej samostatnosti – 28. októbra 1918. 

 
Prehlásenie o samostatnosti. Zákon č. 11/1918 o zriadení samostatného československého štátu. Ústavnoprávne princípy. 
Medzinárodno-politická orientácia a začlenenie. Demokratizmus – organizovanosť, pokoj, poriadok. Nie – anarchia, resp. prvky 
násilnej činnosti. Ochrániť život, zdravie a majetok spoluobčanov. NIE – boľševická revolúcia. NIE, aby sa opakovali živelné rebélie 
a neporiadky, či revolúcie (Nemecko – november 1918 a január 1919;  Maďarská republika rád (marec 1919) pokusy o podobný 
prevrat vo Viedni, v Mníchove; hrozba spojenia vojsk maďarskej červenej armády na východ od Slovenska so sovietskou červenou 
armádou; hrozba revolúcie sovietskeho typu v strednej Európe.  Vzťah k R – U. – Negácia; (popretie a likvidácia) R-U štátu, štátnej 
formy, štátneho režimu, demokracia, ústavnosť, parlamentarizmu. Súčasne s negácia – recepcia právneho poriadku platného 
v momente štátneho prevratu (zániku R-U a vzniku ČSR), recepcia s výhradou (tých právnych noriem, ktoré neodporujú duchu 
republikánskemu a demokratickému) prevzaté právne normy sa zmenili na súčasť československého právneho poriadku (neplatil teda 
rakúsky trestný, či občiansky zákonník, ani uhorské obyčajové právo a uhorský obchodný zákonník), ale recepciou sa transformovali 
na československé zákonníky, súčasti československého právneho poriadku; dodajme, že dualistického, t.j. československého 
právneho poriadku s dvomi subporiadkami : českým právnym subporiadkom a slovenským právnym subporiadkom.  
Recipovaná bola aj sústava orgánov verejnej správy (štátnej správy a samosprávy), t.j. zemské (krajinské úrady) okresné úrady, 
obecné úrady. Štátni zamestnanci, úradníci boli po abdikácii cisára Karola I., oslobodený od prísahy vernosti cisárovi. Tým im bolo 
umožnené, aby zložili prísahu (sľub) loyality a vernosti československému štátu. Vytvorilo sa najskôr v Prahe desať ústredných 
úradov,  ktoré sa neskôr pretvorili na ministerstvá – už československé ministerstvá (t.j. odborný a administratívny aparát štátu 
československého) .  

 
 

6. Slovensko v roku 1918 a československý štát.  
 

(Lipt. sv. Mikuláš 1. mája 1918, Slovenská národná strana, Slovenská národná rada, prejav poslanca F. Jurigu v uhorskom sneme; 
delegitimácia uhorského snemu; právo vystupovať, rokovať a uzavierať dohody v mene slovenského národa má iba Slovenská 
národná rada. martinská deklarácia 30. októbra 1918).    
 

7. Deklarácia slovenského národa (30. okt. 1918);  
 
(slovenský národ, československý národ; slovenská, uhorská vetva československého národa; sebaurčenie národa; vzťah 
k uhorskému (maďarskému štátu); uznanie medzinárodnoprávneho stavu a ústavného stavu vytvoreného ku dňu 28. októbra 1918; 
Odpoveď predsedu SNR M. Dulu na telegram predsedu maďarskej vlády: - slovenský národ už nie je súčasťou maďarského štátu; 
naďalej chce spolupracovať s maďarským národom na poli medzinárodnopolitickom a medzinárodnoprávnom; teda nie uhorský 
štát a v ňom Slováci, s ponúkanou „autonómiou“ ale vzťah dvoch štátov – ČSR a Maďarska; t.j. medzinárodnoprávne vzťahy.). 
Kauza tzv. tajnej klauzuly Deklarácie s tým, že Slovensko vstúpilo do ČSR na desať rokov. Pokiaľ sa podstatne nezmení 
štátoprávne postavenie Slovenska v ČSR, uplynutím desaťročného obdobia ČSR v roku 1928 z právneho hľadiska zanikne. Tým 
možnosť zapojenia Slovenska do Maďarského kráľovstva. S touto koncepciou nazvanou „vacuum iuris“ vystúpil verejne dr. 
Vojtech Tuka. Spor historicko – teoretický, politický. Obžaloba a odsúdenie dr. V. Tuku – podľa zákona na ochranu republiky.  

 

8. Zákon z 28. októbra o zriadení samostatného československého štátu (č. 11/1918 
Zb.); 

 
Obsah, forma štátu, orgány štátu, recepčné ustanovenia; konštatačné ustanovenie : „Československý štát vstúpil do života“  výklad 
tohto ustanovenia: a) sociologickoprávne chápanie vzniku štátu (ústavnoprávna norma iba zisťuje, konštatuje už vzťah jestvujúci 
v spoločenskej realite; nie normatívnoprávne chápanie – podľa ktorého nový štát vzniká, až vydaním, platnosťou a účinnosťou 
ústavnoprávnej normy). b) vzťah medzi medzinárodnoprávnymi aspektmi vzniku ČSR (uznávacie akty F., V. B., USA v júni až 
septembri 1918, uznanie dočasnej vlády ČSR – 14. okt. 1918, účasť delegácie ČSR na prípravných rokovaniach parížskej mierovej 
konferencie; diplomatické styky veľmocí s vládou ČSR – t.j. ČSR ako subjekt medzinárodnoprávneho práva jestvoval, bol uznávaný, 
zastupoval ČSR, konal v medzinárodnoprávnych vzťahoch.  – zákonom o zriadení samostatného československého štátu, prevzatím 
všetkej štátnej moci Národným výborom československým – medzinárodnoprávne jestvujúci štát, nadobudol suverenitu nad svojim 
štátnym územím a obyvateľstvom tohto územia. Teda dokompletizoval meritórne znaky štátu: a) územie, b) obyvateľstvo, c) štátna 
moc. – Rokovanie zástupcov dočasnej československej vlády so sídlom v Paríži (delegáciu viedol dr. E. Beneš) a delegácie 
Národného výboru československého, vedúcich českých politikov v Ženeve – koncom októbra 1918 (viedol dr. Kramář). 
Programové aj organizačné zjednotenie oboch československých odbojových hnutí. Návrat delegácií do Prahy už po vyhlásení ČSR, 
príprava a uskutočnenie rozšírenie NV čsl. a jeho pretvorenie na Dočasné Národné zhromaždenie (14. novembra 1918) a vytvorenie 
vlády ČSR (premiér dr. K. Kramář).  
 

9. Dočasná ústava (zákon č. 37/1918 Zb.) zo 14. novembra 1918.  
       



Národný výbor československý a jeho pretvorenie na dočasné Národné zhromaždenie (tzv. Švehlov kľúč) a vytvorenie Slovenského 
klubu poslancov DNZ (50. členov). Forma československého štátu podľa dočasnej ústavy – parlamentná forma štátu (parlament volil 
a odvolával vládu; volil prezidenta. Prezident – hlava štátu; bez právomoci vo vzťahu k legislatívnemu procesu, vo vzťahu k vláde 
a k parlamentu. Základné občianske práva – prevzatá príslušná hlava decembrovej Ústavy Rakúska.  

 
10. Československý štát a uzákonenie jeho republikánskej formy.  

 
Pôvodné koncepcie ; úvahy o monarchistickej forme vlády (na čele štátu osoba buď z dynastie Romanovcov, príp. belgického, 
talianskeho (možno tak uvažoval aj M. R. Štefánik). Po ruskej revolúcii (februárovej 1917) páde ruského cára; diskreditácii 
monarchistických foriem v Nemecku, v R – U; ako despotických a teokratických; podpore USA (14. bodov prezidenta W. Wilsona 
a ď.) prevládli republikánske stanoviská. Viď. – Washingtonská deklarácia okt. 1918. Domáci český odboj – ponechal riešenie formy 
vlády na predstaviteľov ČSNR, resp. dočasnej vlády. Zákon č. 11/1918 neriešil formu vlády. Riešenie až 14. novembra 1918 – 
dočasné NZ: a) zákon o detronizácii Habsburgovcov (zavážilo aj 300. výročie stavovského povstania z r. 1618); b) zákon o republike 
ako forme štátu, c) voľba T. G. Masaryka za prezidenta ČSR.  Osobitný vplyv republikánska forma -  Francúzsko (v tom čase tzv. III. 
Republika a USA).   

 
11. Novelizácia (zmeny a doplnenie) dočasnej ústavy zákonmi z roku 1919. 

 
Dočasná ústava z. č. 37/1918. Parlamentná forma (všetka moc pochádza od parlamentu). Dňa 14. nov. 1918 – ČSR republika. 
Voľba prezidenta: zákon č. 138/1919 – vytvorených štrnásť nových poslaneckých mandátov, pridelených pre Slovákov 
a obsadené menovaním (Spolu 54 členov Slovenského klubu). Zákon č. 271/1919 – zo dňa 23. mája 1919, zakomponovanie 
inštitútov resp. prvkov deľby moci, do celkove parlamentnej formy vlády. Posilnenie právomoci prezidenta; právo podávať 
správy o stave republiky; právo veta voči zákonom prijatým parlamentom (sistačné, suspenzívne, resp. odkladacie právo veta). 
Prezident – menoval a prepúšťal členov vlády; predsedal, či mohol sa zúčastniť schôdze vlády. Stal sa hlavou – vládnej 
a výkonnej moci. Parlamentu zachované – právo kontroly vlády, vyslovenia dôvery resp. nedôvery s následkom potvrdenia 
mandátu, resp. demisie (odstúpenia) vlády.    
 

12. Dočasná vláda Slovenska (od 4. do 14. 11. 1918 Skalica); ministerstvo s plnou 
mocou pre správu Slovenska (Žilina od 12. dec. 1918, Bratislava od 4. febr. 1919) – 
boj o Slovensko (1918/1919).  
 

(maďarské vojsko – M. Károlyiho; od nov. 1918 (zrútenie Uhorska) vyhlásenie „Maďarskej ľudovej republiky, vytvoril sa „ 
Nezávislý, samostatný, NARODNÝ štát MAĎARSKÉHO NÁRODA ; potom od 21. 3. 1919 Maďarská republika rád (Béla Kun);  
postup a obsadenie tretiny Slovenska a vyhlásenie Slovenskej republiky rád v Prešove – 16. 6. 1919.; ciele – aspekt obnovy Uhorska, 
druhý aspekt – boľševizácia, či sovietizácia ďalšieho územia a spojenie so Sovietskou armádou už v priestore za Karpatmi, 
v karpatskej kotline, teda v strednej Európe ).  
Začiatkom NOVEMBRA 1918 (po prvom odchode maďarských úradov)- Anarchia na záp. Slovensku. UZNESENIE NV v Prahe (4. 
11. 1918) vyslať na Slovensko štyroch Slovákov členov NV ČSR – dr. V. Šrobára, dr. P. Blahu, dr. I. Dérera, A. Štefánka. Dňa 6. 
novembra 1918 – Skalica, ľudové zhromaždenie, vyhlásenie „vlády slovenskej“. Oslobodzovanie územia až po Trnavu (vtedy 
maďarské pomenovanie NAGY SZOMBAT) 6. 11. 1918. – Ozbrojené boje v priebehu novembra 1918 záp. a str. Slovensko. Pokusy 
vlády Károlyiho (ministra Jásziho) rokovať so slovenskými politikmi (Juriga, Hodža, Dulla) o Slovensku v Maďarskom štáte, ako 
autonómnom útvare; cieľ Maďarov – preukázať pred mierovou konferenciou, že Slováci nechcú byť v ČSR. Dr. Milan Hodža 
povereník československej vlády v Pešti (23. novembra 1918). Demarkačná čiara, dohodnutá M. Hodžom s dr. V. Barthom, 
maďarským ministrom vojny (30. nov. 1918). Ďalší pokus o záchranu integrity Uhorska (vytvoriť „Imperium Slovenskej národnej 
rady“).  Demarkačná čiara – porušenie MP, o tom môžu rozhodovať spoločne iba Spojenci. Vyhlásenie vlády ČSR z 1. 12. 1918 -  
Slovensko je integrálnou súčasťou územia ČSR. M. Hodža mal právo rokovať s maďarskou vládou, - o otázke likvidácie bývalých 
spoločných záležitostí uhorsko – slovenských s „BÝVALÝM ŠTÁTOM UHORSKÝM“. Nóta plk Vyxa v Budapešti (od Spojencov) 
doručená maďarskej vláde 3. decembra 1918 obsah: výzva maďarskej vláde, aby vojensky vyprázdnila Slovensko. Dňa 21. decembra 
1918 hranice Slovenska boli znovu určené v prípise ministra zahr. vecí Francúzska F. Pichona, aby za túto hranicu stiahla svoje 
vojenské jednotky. Maďarská vláda poslúchla.   
Dňa 10. decembra 1918, Dočasné NZ prijalo zákon č. 64/1918 Zb. zákon o mimoriadnych opatreniach na Slovensku. Zriadilo sa 
Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska. Od 12. 12. 1918 sídlo v Žiline. Bol to dekoncentrovaný regionálny vládny orgán, 
ktorý v mene ústrednej československej vlády vykonával prostredníctvom vládnych referentov (vlastne vedúcich rezortov) na 
Slovensku veľmi rozsiahlu moc. Úradovanie slovenským jazykom. Platenie daní a poplatkov, verejných dávok, do štátnej pokladnice 
ČSR. Vymedzenie územia SLOVENSKA (prvýkrát v čsl. zákone . – celé ono územie bývalého kráľovstva Uhorského, ktoré vláda 
Československej republiky prevezme do správy.  Oslobodenie všetkých obcí a miest na železnici Žilina – Košice. (Košice 
oslobodené koncom decembra 1918. Tu epizóda s tzv. Východo – SLOVIACKOU vládou, na čele Viktor DVORTSCÁK (pripojiť 
Slovensko k Maďarsku). Dňa 1. januára 1919 oslobodená Bratislava. Vo februári 1919 príchod ministerstva s plnou mocou pre 
správu Slovenska do Bratislavy, ktorá sa stala jeho sídlom, a hlavným mestom Slovenska, nie ako Poszony, či Pressburg, alebo 
s názvom, ktorý jej dali Štúrovci – Bratislava. Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska vykonávala svoje právomoci do 
konca roku 1927, do účinnosti zákona o vytvorení Slovenskej krajiny, ako administratívno – teritoriálneho útvaru ČSR.   



 
V rokoch 1919 v čase úspechu ofenzívy maďarskej červenej armády vyhlásený na území Slovenska výnimočný stav a vojenská 
diktatúra).  
  

13. Mierová konferencia v Paríži (1919/1920); mierové zmluvy a štátne hranice ČSR. 
 
Svetová vojna – prvýkrát ako vojna totálna, ničiaca vojsko, aj civilné obyvateľstvo, hospodárstvo, majetky. Agresívna, vopred 
pripravená vojna – prvýkrát hodnotená nie ako iný prostriedok vedenie zahraničnej politiky suverénnym štátom, ale ako protiprávne 
konanie, resp. zločinné konanie. Problém viny a zodpovednosti, i trestu, aj individuálnych osôb, hlavy štátu (nemecký cisár), vládnych 
a vojenských osobností. Vo vojne použité aj hromadné a zakázané prostriedky ničenia (otravný plyn, strely s trieštivým efektom, 
letectvo, represie proti civilnému obyvateľstvu, a i.). Mierová konferencia – mala aj poslanie medzinárodného súdneho tribunálu. Po 
druhé – vytvoriť nové medzinárodné vzťahy a nové medzinárodné právo, postupné odzbrojenie, zákaz vojny, mierové riešenie sporov, 
predchádzanie vojny, spolupráca štátov – zriadenie Spoločnosti národov (so sídlom v Ženeve od r. 1919 – 1940) a prijatie Štatútu SN 
(základnej MP normy). Po tretie – nie zásada dynastickej legitimity rozhoduje o vzniku a trvaní štátu, ale zásada práva národov na 
sebaurčenie, až do oddelenia (od doterajšieho štátneho útvaru), a právo na vytvorenie národného štátu. Už v priebehu vojny rozpad 
mnohonárodnostných, utláčateľských ríš (Rakúsko – Uhorsko, Osmanská ríša, Ruska ríša) národnooslobodzovací boj v nich 
a medzinárodnoprávne uznanie ich provizórnych orgánov (Národných rád – Československa, Poľska, Juhoslávie, atď., zmena na 
dočasné vlády, uznanie ich za spojencov, uznanie ich medzinárodnoprávnej subjektivity). Tieto zásady základom povojnovej premeny 
sveta, revolúcie svetovej, demokratickej, prinášajúcej slobody dovtedy utláčaným národom. Štvrtý aspekt mierovej konferencie – 
Mierové zmluvy – so štátmi, ktoré boli zodpovedné za vypuknutie vojny, jej vedenie, resp. s ich nástupcami, t.j. -  Nemeckou ríšou, 
Rakúskom, Maďarskom. Tureckom.  
V mierových zmluvách : zakotvené povinnosti porazených štátov: hradiť určené reparácie; obmedziť svoje vojenské sily (početne 
a druhom výzbroje); s tým, že zatiaľ neboli tieto štátmi členmi Spoločnosti národov (postupne však prijímané).  

Účastníci konferencie, čelné mocnosti Dohody; Prímerie s R-U a prímerie s Nemeckou ríšou;  ustanovenie Spoločnosti národov; jej štatút    
a význam; konštituovanie nových národných štátov (Poľsko, Kráľ. SHS, ČSR, reštituované Rumunsko; uznanie štátov nie konštitutívny, 
ale deklaratórny MP význam; porazené štáty a otázka zodpovednosti (viny) za vypuknutie vojny; reparácie; príprava mierových zmlúv 
s porazenými štátmi (s Nemeckom (Versaillská); s Rakúskom (St.Germainská); s Maďarskom (Trianonská); zásady podľa ktorých sa 
vytýčili štátne hranice nových národných (nástupníckych) štátov.  

 

 
14. Rokovanie o štátnych hraniciach ČSR na Slovensku vo vzťahu k Maďarsku. 

 
 (Projekt územia Československa podľa T. G. Masaryka z r. 1915; delegácia ČSR na mierovej konferencii v Paríži – priebeh štátnych 
hraníc; M. Károlyi a belehradská konvencia; M. Hodža a demarkačná čiara (dec. 1918); vláda K. Kramářa a št. hranica ČSR na 
Slovensku; Maďarská republika rád, Slovenská republika rád a otázka štátnej hranice; vedúci delegácie Maďarského kráľovstva gróf 
A. Apponyi na mierovej konferencii v Paríži a štátna hranica Uhorska (= Maďarska). Rozhodnutie mierovej konferencie o št. hranici.  
(požiadavky a argumenty  strán; čsl. návrhy (koridor s Juhosláviou, priebeh hranice Vacov – Bukovské hory – Matra - Debrecín), 
zdôvodnenie línie a priebehu štátnych hraníc; argumenty etnické, historické, geografické; strategické, dopravné, atď.). Delegácia 
ČSR na mierovej konferencii vychádzala z práva národov na sebaurčenie (slovenského v rámci ČSR, ako aj maďarského etnika vo 
svojom národnom maďarskom štáte), a vzhľadom na komplikovanosť etnického zloženia (približne rovnaký, alebo obdobný počet 
Slovákov žijúcich v rozptýlených územných ostrovoch na juhu od čiary Dunaj, Ipeľ, a súvisle žijúceho obyvateľstva maďarskej 
národnosti na severe od tejto línie, nemožnosti riešiť túto otázku výmenou obyvateľstva, súhlasila so štátnou hranicou, ktorá 
prebiehala približne v strede tohto národnostne miešaného priestoru.  
 

15. Trianonská mierová zmluva z r. 1920.  
 
Nebola uzavretá s Uhorskom, ale s Maďarským kráľovstvom. V čom bol rozdiel medzi týmito útvarmi ? ; priebeh štátnych hraníc, 
prijaté záväzky Maďarska, archívy a historické kultúrne dedičstvo; osobnosti československej delegácie , Š. Osuský – Slovák, ktorý 
vyštudoval právo v USA, s kontaktmi so štátnym tajomníkom USA. Diplomat, predstaviteľ čsl. delegácie na mierovej konferencii. 
Pripravil odpovede na argumenty vedúceho predstaviteľa Maďarska grófa A. Aponnyiho: o tisícročnej excelentnosti a výlučnosti 
Uhorska (geografickej, historickej, právnej, a kultúrnej a vzdelanostnej zaostalosti nemaďarských národov a národností v Uhorsku 
ich nespôsobilosti na štátotvornú činnosť a prácu). Trianon – ako spravodlivý rozsudok nad Uhorskom, ktoré sa v poslednom 
polstoročí svojho vývoja (od r. 1867, za dualizmu, t.j. za R-U) usilovalo presadiť aj štátne – donucovacími prostriedkami 
maďarizáciu, teda premenu Uhorska (z viacnárodného štátu) na národný maďarský štát. 
Mierová zmluva s Maďarskom bola prijatá ako jedna z posledných mierových zmlúv (v júni 1919 bola prijatá mierová zmluva 
s Nemeckom (versaillská), v septembri 1919 s Rakúskom (st.-germainská). Maďarsko po 30. Októbri 1918 (tzv. astrová revolúcia; 
vláda politických síl stredu, mierne ľavicových (predseda vlády gróf M. Karolyi), nasledoval zánik reálnej únie s Rakúskom, 
abdikácia uhorského kráľa Karola I. (ktorý bol súčasne rakúskym cisárom Karolom); vyhlásili ďalej „republiku“ s názvom 
„Maďarská ľudová republika“. Bola to vláda politicky liberálna. Vystupovala ako vláda, ktorá odstránila starý uhorský vládnúci 
režim „aristokraticko – feudálny, oligarchistický“. Vyhlasovala sa za parlamentnú vládu, republikánsku, so suverenitou ľudu, 
s cieľom prijatá demokratickú ústavu. Vinu za zapojenie do agresie v I. svetovej vojne vláda M. Karolyiho – kládla na zodpovednosť 
vláde „starých aristokratických nedemokratických, či tzv. Historických tried“. Vo vzťahu k mierovej konferencii usilovala táto vláda 



o zachovanie, uznanie a rešpektovanie INTEGRITY UHORSKA (jeho štátneho územia). Po ultimáte parížskej mierovej konferencii 
z druhej dekády marca 1919, v ktorom víťazné mocnosti žiadali, aby sa maďarské vojská stiahli demarkačné hranice (t.j. na juh za 
Dunaj (vo vzťahu k ČSR), na novú líniu vo vzťahu k Rumunsku a Juhoslávii, „Maďarská ľudová republika“ , ako politický režim 
vtedy už s prezidentom K. Mihályiom padol. Možno povedať, že vláda tohto režimu, vyslobodila predstaviteľom komunistickej 
strany a sociálno-demokratickej strany z väzenia, do ktorého boli uvrhnutí, a akoby im „odovzdala moc“ a umožnila vytvorenie 
nového politického systému s názvom „Maďarská republika rád“ (21. 3. 1919), ktorý sa vyhlásil za vládu maďarskej robotníckej 
triedy a roľníctva, za štát, ktorého podstatou je „diktatúra proletariátu“. Začal realizovať sociálno-ekonomické reformy (rozdelenie 
pôdy (šľachtické latifundiá) roľníkom, znárodnenie bánk, priemyselných podnikov. Vojensky – spočiatku úspešne realizoval 
ofenzívu na sever, obsadil tretinu územia Slovenska, kedy v Prešove bola vyhlásená Slovenská republika rád. Po páde Maďarskej 
republiky rád, po vytváraní rozličných prechodných vládnych garnitúr, - sa v novembri 1919 – upevnila vďaka ozbrojeným silám, 
represii, štátna moc kontrarevolúcie na čele s admirálom Miklosom HORTHY. Nasledovali voľby do parlamentu (pod dohľadom 
mierovej konferencie). Parlament zvoli M. Horthyho do postu – REGENTA, t.j. zástupcu kráľa (v čase keď kráľ nie je na tróne). 
Vláda horthyovského Maďarského kráľovstva – bola medzinárodnoprávne uznaná mocnosťami zasadajúcimi na mierovej 
konferencii. Konzultovali s ňou mocnosti aj ustanovenia mierovej zmluvy, ktoré predstavitelia tejto vlády podpísali – a napokon ich 
ratifikoval aj maďarský parlament.    
 USTANOVENIE TRIANONSKEJ MIEROVEJ ZMLUVY: Uhorsko, Uhorské mocnárstvo zaniklo. Maďarsko nie je totožné 
s Uhorskom (v maďarskom jazyku však pre pomenovanie Uhorska, ako aj pre pomenovanie Maďarska – sa používa jeden rovnako 
znejúci termín, slovo a to: „Magyarország“. Aj vzhľadom na to, že sa v maďarskom jazyku nerozlišuje a neodlišuje od seba 
historický útvar Uhorský štát, od nezávislého štátu maďarského národa, t.j. od Maďarska, - dochádza v niektorých prípadoch 
k individuálnemu aj celonárodnému „SEBAKLAMU“.  Podľa úvodných ustanovení Trianonskej mierovej zmluvy, uhorské 
mocnárstvo na území Maďarska (podľa hraníc potvrdených mierovou zmluvou) vznikol nový národný štát maďarského národa. 
Tento štát sa vzdal – všetkých a akýchkoľvek územných nárokov na územia, ktoré sa stali súčasťou susedných štátov, t.j. Rakúska 
(územie Burgenlandu), Československa, Rumunska a Juhoslávie. Maďarský štát sa zaviazal rešpektovať suverenitu a územnú 
celistvosť týchto národných štátov, obdobne ako tieto štáty sa zaviazali rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť maďarského 
národného štátu. Maďarsko ako nástupnícky národný štát po zaniknutom Uhorskom mocnárstve prijal na seba ustanovenia 
o zodpovednosti (vine) za vypuknutie agresívnej vojny, ktorá začala vojenským prepadnutím Srbska, záväzok nápravy škôd, teda 
REPARÁCIE. Občania bývalého uhorského štátu, maďarskej národnosti, ktorí v čase ratifikácie Trianonskej mierovej zmluvy mali 
„domovské právo“ na území, ktoré sa stalo súčasťou ČSR, Rumunska, Juhoslávie, či Rakúska – mali PRÁVO OPTOVAŤ , mali 
právo zvoliť si štátne občianstvo maďarského štátu. S právom opcie, (optovania pre štátne občianstvo národného štátu, príslušníkmi 
národa ktorého sa považovali), bola spojená aj povinnosť v priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa odsťahovať na 
medzinárodnoprávne uznané teritórium štátu, ktorého občianstvo si zvolili. V mierových zmluvách (aj vo versaillskej aj 
v st.germainskej) ustanovenia o opcii, umožňovali v súlade s medzinárodným právom občanom, aby si riešili svoje štátne občianstvo, 
štátne občianstvo svojich rodín, podľa svojej národnej príslušnosti. Súčasne všetkým tzv. nástupníckym štátom bola uložená 
medzinárodnoprávna povinnosť – rešpektovať, vo svojich ústavných normách, zákonoch a v reálnej praxi dodržiavať MENŠINOVÉ 
PRÁVA – etnické, jazykové, školské, kultúrne, náboženské – ktoré boli koncipované nie iba ako individuálne práva občanov, ale ako 
kolektívne práva týchto menšinových komunít.  
 
Sporné otázky najmä zo strany Maďarska: hlavný spor vychádzal z historickoprávného omylu, že UHORSKO – vzniklo, jestvovalo 
a aj po roku 1918 bolo štátom maďarského národa (nie aj nemaďarských národov a národností ktoré v ňom žili). Priame námietky sa 
týkali požiadavok maďarského štátu, aby štátne hranice Maďarska boli totožné s etnickými hranicami, teda mali zahrňovať aj územia 
na južnom Slovensku (v ČSR), v Podkarpatskej Rusi, v Sedmohradsku (voči Rumunskému kráľovstvu), v Báčke resp. vo Vojvodine 
(Juhoslovanské kráľovstvo), kde na etnicky zmiešanom území žili aj maďarské obyvateľstvo, resp. na časti týchto území bolo 
väčšinovým obyvateľstvo. Po Trianonskej mierovej zmluve, po následnej konsolidácii horthyovského režimu v Maďarsku, vlády 
tohto štátu požadovali zmeny, revíziu v územných rozhodnutiach tejto mierovej zmluvy.  Štátnou politikou horthyovského Maďarska 
v tomto období bola teritoriálna revízia, REVIZIONISTICKÁ POLITIKA, politika revidovať územné klauzuly mierovej zmluvy. 
Organizovali na územiach týchto štátov, propagandu, agitáciu, vytvárali politické združenia a politické strany osôb maďarskej 
národnosti v ČSR, v Rumunsku, v Juhoslávii – s činnosťou ktorej cieľom bola IREDENTA (IREDENTIZMUS). Dosiahnutie, aby sa 
údajne „odtrhnuté maďarské územia“ spojili s materskou krajinou (po maďarsky „Anyaország“). Politický a ideologický cieľ bol 
zhrnutý do hesiel: „Nem, nem, soha ! (Nie, nie nikdy ! t.j. nikdy neuznáme Trianon. A heslo „MINDEN VISZA“ – všetko zpäť. 
Všetky územia). V medzivojnovom období viedla táto maďarská revizionistická politika – k vytváraniu nedôvery, revnivosti, aj 
sporom pred medzinárodnými orgánmi Spoločnosti národov, vrátane medzinárodného súdneho dvora. Odpoveďou dotknutých štátov 
bolo vytvorenie medzinárodnej aliancie nazvanej MALÁ DOHODA (ČSR, Rumunsko, Juhoslávia). Od roku 1933 sa horthyovské 
Maďarsko spojili priamo s Hitlerom, vtedy novovymenovaným kancelárom Nemeckej ríše a postupne s cieľom získať údajne 
stratené územia sa stala jeho vazalom. Prvou a druhou viedenskou arbitrážou vďaka vazalite k nacistickej ríši získalo Maďarsko 
územné zisky vo vzťahu k ČSR (južné Slovensko), Rumunsku (Sedmohradsku), a zapojením sa do vojny proti Juhoslávie (1941) aj 
časť územia Vojvodiny. Zúčastnilo sa na vojenskej agresii na území ZSSR, a vojnu jej vypovedali aj Veľká Británia a USA. Napriek 
tomuto tragickému vyústeniu tejto politiky revízie Trianonu, usilovalo aj v období rokovania o mierovej zmluve po II. svetovej vojne 
o zmenu v územných ustanoveniach Trianonu. Mierová zmluva uzavretá voči porazenému Maďarsku v r. 1947 potvrdila štátne 
hranice Maďarska podľa stavu k 31. decembru 1947.   
 

16. Medzinárodné zmluvy a ustanovenie štátnych hraníc ČSR s Rumunskom 
a Poľskom.  

 



(Spory o štátnu hranicu – Těšínskom, Orava, Spiš, Šariš, a riešenie ; vojnové kolízie na Těšínsku; sprostredkovacie rokovania; 
Vyslanecká konferencia 1924 ; Predmet sporu – surovinové zdroje v Těšínku (čierne uhlie); dopravné spojenie (železničná 
komunikácia (Praha – Bohumín – Žilina – Košice); etnické otázky. Těšínske vojvodstvo – historicky patriace k českej korune. 
Zviazanie tejto otázky s hranicou na Orave. Postúpenie severnej Oravy Poľsku. Spor o Javorinu (vo V. Tatrách).  
 Zakarpatská Rus (Ukrajina) a štátne hranice s Rumunskom (Besarábia) ).).  

  
17. Tzv. Malá Saint Germainská zmluva medzi Dohodou (Entanta) 

a Československom z 10. septembra 1919 – úprava a garancie práv menšín.  
 

(práva jazykové, školské, kultúrne, združovacie, etnické politické strany, hospodárske, samospráva; individuálne aj kolektívne práva 
príslušníkov menšín. Menšiny – etnické, jazykové, náboženské, rasové atď. Prijatie tejto malej St.-germainskej zmluvy, vyplývalo aj 
alebo najmä zo skutočnosti, že v strednej Európe, vzhľadom na vývoj v stredoveku, migrácia obyvateľstva, pohyby kolonizačné, útek 
pre Osmanskou agresiou z juhu na sever, a iné dôvody, nebolo možné vytýčiť ETNICKÉ HRANICE, t.j. vytvoriť štáty s takými 
územiami v ktorých by žili jednotlivé národy samostatne. Vzhľadom na to, uznanie štátnych hraníc, vymedzenie ich priebehu sa, 
bolo spojené aj s ustanovením a zakotvením „práv menšín“, (mimoritného práva). Menšín národných, etnických, jazykových, 
rasových, náboženských. Zmluva – zaväzovala ČSR, aby zakotvil tu uvedené práva menšín, medzinárodnoprávnej relevancie, do 
svojej ústavy. OSOBITOSŤOU – z hľadiska právnej relevancie týchto práv menšín je, že mali „nadústavnú právnu relevanciu“, t.j. 
nebolo ich možné zrušiť, ani zmeniť – ani zákonom, ani ústavným zákonom vydaným zákonodarným orgánom ČSR. K ich zmene 
mohlo prísť iba „otvorením tejto zmluvy“, teda novou medzinárodnou dohodou signatárskych štátov tejto zmluvy. Práva menšín boli 
garantované aj medzinárodnoprávne, žalobou pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu. Toto právo využívali a zneužívali 
osobitne menšiny nemecká a maďarská. Práva menšín – mali dva rozmery: a) boli to individuálne práva, jednotlivých osôb, b) 
skupinové, či kolektívne práva – celej menšiny. V tomto zmysle znamenalo toto zakotvenie obmedzenie suverenity ČSR. Iné štáty, 
ako napr. Maďarsko – nezakotvilo práva menšín vo svojich ústavách, zákonoch. Nerešpektovalo tieto práva a pokračovalo v procese 
asimilácie národnostných menšín na území maďarského štátu.   

 
18. Ústavná listina ČSR – uvodzovací zákon (č. 121/1920 Zb.), preambula; koncepcia 

a vzory ústavnej listiny.  
 

        Princípy, resp. zásady ústavy, suverenita ľudu (občiansky, či národný princíp). „československý národ“ (etnické, či politické 
chápanie; čsl. národ subjekt (nositeľ sebaurčovacieho práva, práva na konštituovanie štátu); čsl. národ – početnosť tohto spoločenstva 
a početnosť príslušníkov národnostných menšín v ČSR;  Pojem československý národ – sa teda chápal ako pojem politický a právny 
v tom zmysle, že československý národ bol subjektom sebaurčovacieho práva, uplatnením ktorého sa ustanovila samostatná ČSR. 
V praktickej politike sa presadzovalo určité úsilie o zblíženie a perspektívne zjednotenie oboch národov, do kvalitatívne nového 
vývojového stupňa československý národ. Realita – sila českého kapitálu, priemyslu, obchodu, stupeň vzdelanosti, kvalifikovanosti 
obyvateľstva, sila českej politiky – postavila slovenský národ do pozície „mladšieho brata“, pod tútorstvom a autoritou „staršieho“ – 
prejavy : vytvorenie československej meny, tzv. odbúravanie priemyslu na Slovensku, českí úradníci vo verejnej správe, českí 
učitelia, sudcovia, atď. Plus iná podoba svetonázoru: Česi viac sekularizovaní, Slovensko – viac religiózne. Tieto rozdiely potom boli 
vyjadrené v programoch politických strán, vo volebných zápasoch atď. Pojem „československého národa“ – nezodpovedal realite (od 
kodifikovania spisovnej slovenčiny (1843), už nie používania Králickej biblie atď. došlo k rozkolu jazykovému s českým národom, 
iná bola národná psychológia. Z tohto hľadiska bola téza a politika „československého národa“ fikciou. Pozitívom bolo spojenie 
oboch národov v ČSR a tým prevýšenie počtu národnostných menšín v štáte a možnosť samostatnej politiky a vývoja. Proti 
čechoslovakizmu programove vystupovala HSĽS, zákonmi o autonómii; jej pravicovo – autoritatívna aj klerikálna línia viedla 
k závislosti od tretej ríše a odtrhnutiu od ČSR. Od r. 1924 vystupovala proti čechoslovakizmu aj KSČ, (ale od r. 1936 obhajovala 
republiku). V agrárnej strane – sa vyvinulo hnutie tzv. „regionalistov“ – právne za zákonodarnú decentralizáciu prostredníctvom 
regiónov. Mladá slovenská generácia (regionalisti, plus DAV), neskôr sa spojili vo Vianočnej dohode o SNR (1943), za novú Č-SR, 
ako štát dvoch národov, na princípe rovný s rovným.  
 Princíp suverenity ľudu v Ústave ČSR 1920 podoba: - ľud (národ) zdroj moci a postúpenie časti tejto moci – poslancom, 
prostredníctvom volieb; delegovanie suverenity; zastupiteľská demokracia; parlamentná forma štátu (pojem, uplatnenie v ústavnej 
listine) a jej kombinovanie s prvkami inštitútu trojdelenia štátnej moci. Ústava Francúzskej republiky (tzv. III. – po r. 1871); belgická 
ústava (1830); Ústava USA 1787.  

 
19. Ústavná listina ČSR z r. 1920 – všeobecné ustanovenia a orgány zákonodarnej 

moci.  
 
Všeob. ustanovenia: suverenita ľudu; právny štát; republikánska forma; unitárna forma štátneho zriadenia; autonómne postavenie 
Podkarpatskej Rusi; zákonodarná moc – orgány a zdroj moci v štáte; Národné zhromaždenie, bikameralizmus, dve komory, zásady 
ich kreácie; pôsobnosť a právomoc komôr. Legislatívny proces; prijatie zákona obomi komorami, jednou komorou. Poslanci; 
pravidlá ich voľby; mandát poslanca; imunita poslanca; prezident ČSR a zvolanie zasadania snemovne; prezident a právo rozpustiť 
snemovňu; poslanecká snemovňa a obžaloba prezidenta republiky, predsedu vlády a členov vlády. Spoločná schôdza snemovní 
(poslaneckej a senátu) = schôdza Národného zhromaždenia. Stály výbor NZ (kreácia, pôsobnosť a právomoc).  



 
20. Ústavná listina ČSR z r. 1920 – orgány moci vládnej a výkonnej a moc sudcovská.  

 
Parlamentná forma vlády. Vzťah Národného zhromaždenia a prezidenta a vlády republiky. Voľba prezidenta, Národným 
zhromaždením ako prejav parlamentnej formy vlády. Volebné obdobie. Pôsobnosť prezidenta republiky. Zodpovednosť 
(úst.politická) alebo nezodpovednosť prezidenta republiky (kontrasignácia aktov prezidenta). Trestné stíhanie prezidenta 
republiky (Inpeachment).  Prezident republiky a právo amnestie 
Proces kreácie vlády. Menovanie premiéra a ministra prezidentom; vyslovovanie dôvery parlamentom. Sekundárna delegácia 
suverenity (ľud voľbami deleguje svoju suverenitu (primárne) poslancom NZ; poslanci NZ vyslovením dôvery vláde, jej 
programu (uskutočnia sekundárnu (odvodenú) delegáciu suverenity, od zdroja jej moci). Zodpovednosť vlády a ministrov. 
Parlamentná kontrola vlády a ministrov (interpelácie, vyslovenie nedôvery). Návrh vlády na vyslovenie dôvery v poslaneckej 
snemovni. Rozhodovanie vlády v zbore. Právo prezidenta – byť prítomný a predseda schôdze vlády, žiadať písomné správy.  
Sudcovská moc. Súdnictvo – štátne súdy; oddelené od verejnej správy. Sudca – nezávislý, viazaný len zákonom. Rozsudky 
v mene republiky. Zákonný sudca. Konanie pred súdmi: ústne a verejné. Zásada obžalovacia v trestnom konaní; možnosť 
zavedenia výnimočných súdov zákonom, vopred stanoveným a na dobu určitú. Jediný Najvyšší súd pre celé územie ČSR.   
 

21. Ústavná listina ČSR z r. 1920 – zakotvenie základných občianskych práv, slobôd, 
povinností a úprava ochrany práv menšín.  

 
Katalóg základných práv, slobôd a povinnosti ich právna relevancia (monológ zákonodarcu, nie priama účinnosť; ústavnoprávny 
základ a východisko pre podrobnú úpravu v zákonodarstve (viď. druhý odsek príslušných ustanovení). Primárne právo, - ROVNOSŤ 
PRED ZÁKONOM (nie stavovská (feudálna) a patriarchálna spoločnosť); právo na ochranu ŽIVOTA a svojej SLOBODY. –  
Predchodca tzv. antidiskriminačná klauzuly: - nie výsady pohlavia, rodu a povolania. (vývoj tejto klauzuly). Aj štátna príslušnosť, 
jazyk, rasy, náboženstvo; tituly.  
Delenie občianskych práv a slobôd:  a) osobné práva (základné ľudské práva); sloboda osobná a majetková. Pohybu a usadenia sa; 
súkromné vlastníctvo, sloboda domová ; listové tajomstvo; sloboda učenia a svedomia; sloboda prejavu mienky; b) politické práva: 
(sloboda tlače, právo zhromažďovacie a spolkové, petičné právo; c) manželstvo a rodina;  

Sloboda vyznania a svedomia – podľa ústavnej listiny ČSR z r. 1920 (historické nóvum): (rozšírenie práva náboženského sebaurčenia   
jednotlivca, po dosiahnutí 15. rokov veku, každá osoba môže slobodne rozhodnúť o svojom vyznaní alebo bezkonfesnosti; zakotvenie 
zásady rovnosti všetkých vyznaní pred zákonom).  
POVINNOSŤ -  branná povinnosť.     
OCHRANA menšín, národných, náboženských a rasových. (rovnosť pred zákonom a pri požívaní práv občianskych a politických.    
Jazykové právo (20 % početná menšina v mestách a v okresoch – právo na verejné vyučovanie, podporu z verejných fondov. Násilne 
odnárodňovanie zakázané a jeho nerešpektovanie je konaním trestným. Právo zakladať a spravovať ústavy (inštitúcie) dobročinné, 
náboženské, výchovné a i.     

 

 
22. Jazykové právo v I. ČSR (vymedzenie a spôsoby používania štátneho jazyka alebo 

používania jazyka národnostných menšín). 
 
 (jazykový zákon č. 122/1920 Zb. z. a n. a vládne nariadenie č. 17/1926 Zb. z. a n. o vykonaní jazykového zákona. Jazykové práva 
národnostných menšín).  
Medzinárodnoprávne východisko :  Malá Saint-Germainská zmluva z 10. 9. 1919.  – 
 
I. 
 „československý jazyk je : a) ŠTÁTNYM,  b) OFICIÁLNYM (úradným)  JAZYKOM REPUBLIKY.  –  
 
 Je teda:  
 
- JAZYKOM -  úradovania všetkých súdov, ústavov (inšitúcií), podnikov a orgánov republík, 
- JAZYKOM podľa ktorého sa vykonáva ich vonkajšie označenie a píšu (tlačia) sa ich vyhlášky; 
- JAZYKOM – v ktorom je upravený hlavný text štátoviek a bankoviek;  
- JAZYKOM -  brannej moci pri velení a jazykom SLUŽOBNÝM v styku s mužstvom.  

         
        II.  
 JAZYK    ( NÁRODNÉ  a jazykové MENŠINY) –  
 
                    Zákonná podmienka: - OKRES – v ktorom podľa posledného súpisu (sčítania) ľudu – obýva (má pobyt) – aspoň 20 percent 
štátnych občanov toho istého, avšak iného jazyka ako československého.  
Splnením tejto podmienky má právo -  príslušník tejto menšiny komunikovať so :  
 



a) SÚDOM   -  v jazyku tejto menšiny (podanie, vydať rozhodnutie, pojednávať atď),  
b) VEREJNÝ ŽALOBCA -  povinný trestnú žalobu proti obvinenému iného jazyka vzniesť v tomto jazyku;  
c) VEREJNÁ  SPRÁVA (podanie, konanie, vybavovanie žiadostí, rozhodnutia)  
d) POUŽIŤ jazyk menšiny – pri VYHLÁŠKACH a pri vonkajšom označení súdu, úradu, orgánu.  
e) SAMOSPRÁVNE úrady, zastupiteľské zbory – prijímať ústne i písomne podania 

                                Používať jazyk menšiny pri vyhláškach a označeniach týchto budov.  
f) VYUČOVANIE V ŠKOLÁCH – zriadených pre príslušníkov národných menšín.  

 
III.   POUŽÍVANIE ČESKOSLOVENSKÉHO JAZYKA – ako jazyka štátneho, oficiálneho  - dva podoby  

A) Spravidla ČESKY (na územiach, - kedysi zastúpených na ríšskej rade) ;  
B) NA   SLOVENSKU  - spravidla  PO SLOVENSKY.  

 
Tiež v tom prípade  
 
a) Slovenské vyriadenie (vybavenie; teda odpoveď) na podanie podané v českom jazyku;  
b) A české vyriadenie (vybavenie, teda odpoveď) na podanie podané v slovenskom jazyku  

Sa POKLADÁ , že sa stalo v jazyku podania.  
 

 
23.  VOLEBNÉ PRÁVO DO NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA ČSR – vývoj 

v rokoch 1920 – 1938. VOLEBNÝ SYSTÉM. Volebný súd.  Kandidátky volebných 
(politických) strán. Mandát poslanca a politická strana.  

 
(všeobecné, priame, rovné, s tajným hlasovaním; aktívne a pasívne volebné právo. NA SLOVENSKU – prvýkrát všeobecné volebné 
právo, platilo aj pre ženy. Cenzy volebného práva. Väčšinový alebo pomerný volebný systém. Kto mal právo predložiť – volebnú 
kandidátku ?  Rozdeľovanie mandátov podľa výsledku volieb. Vytváranie koalícií. Podoby vládnych koalícií do r. 1938 (červeno-
zelená, pánska koalícia, účasť nemeckých politických strán vo vláde; HSĽS – členom panskej koalície. Úradnícke vlády (Jan Černý 
1920, generál Syrový 1938 – iné). Parlamentná forma vlády – vláda iba s dôverou (mandátom) parlamentu. Vyslovenie nedôvery 
a jej dôsledky.  Viazané kandidátky politických strán. Volebné reverzy, podpisované kandidátmi vo vzťahu k politickým stranám. 
Možnosť politickej strany – zbaviť svojho zvoleného poslanca mandátu. Strata mandátu – a volebný súd.     
 

24. Právne postavenie politických strán v ČSR v rokoch 1918 – 1938.  
 
(politická strana faktický útvar, nebola právnickou osobou. V ČSR chýbal zákon upravujúci vznik a postavenie politických strán. Bol 
prijatý až v r. 1932 zákon o zastavovaní činnosti a rozpúšťaní politických strán; politické strany a voľby do NZ; mandát poslanca, 
alebo politickej strany; ČSR – štát politických strán; partokracia versus demokracia; delenie politických strán podľa ich programu 
a organizačného poriadku (štatútu) (UVIESŤ). Voľby do Národného zhromaždenia a mandáty politických strán (prehľad, 
charakteristika). Poslanec NZ -  a) nie poslanec svojich voličov (národa), ale b) poslanec politickej strany. Mandát poslanca – 
majetok strany. Mohla požiadať, donútiť poslanca, aby sa vzdal mandátu (reverzy poslanca). Volebný súd – rozhodoval spory 
o mandáty. Judikatúra volebného súdu – v prospech politických strán. Financovanie politických strán. Štátotvorné strany; opozičné 
strany; protištátne strany. – Štátotvorné politické strany – a ich postoje, konania v období Mníchova 1938; ich stanovisko 
k autoritatívnej a fašizujúcej sa II. Č-SR (Zakázané strany, rozpustené strany, zjednotené vládne strany).  
  

25. Cirkvi a náboženské spoločnosti v  ČSR do roku 1918. Pokus o odluku cirkví od 
štátu. 
 

(sedem cirkevných organizácií v Česku a 8.(osem) na Slovensku). Vznik nových cirkví – ich zákonné uznanie. Dočasná strata 
prestíže katolíckej cirkvi v Česku. Vytvorenie „československej cirkvi“. Pravoslávna cirkev (kolízie carihradskej, srbskej a ruskej 
pravoslávnej cirkvi; čsl unitári; zväz židovských obcí). 
Pokus o odluku cirkví od štátu. Zachovanie verejnoprávneho, privilegovane korporatívneho charakteru cirkví a náboženských 
spoločností. Občan – nie povinný byť konfesionálny, ale právo voľby – uskutočniť konfesné alebo svetské (civilné, občianske) úkony 
(sobáš, narodenie dieťaťa, školská dochádzka, posmrtné obrady).  Rozlišujte – a) aké bolo právne postavenie cirkví a náboženských 
spoločností a b) sloboda vyznania; sloboda náboženského presvedčenia a konania človeka v súlade s ňou.  
  

26.  Vzťah katolíckej cirkvi a československého štátu. Modus vivendi s Vatikánom 
z r. 1928 a jeho realizácia.   

 
(protikatolícka nálada a konanie v Česku po vzniku ČSR; povalenie mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí, oslavy J. Husa 
(1925) a odvolanie nuncia z Prahy ako diplomatický krok Svätej stolice vyjadrujúci protest proti konaniam v ČSR, resp. ich 



tolerovaniu štátnou mocou. Nasledovalo rokovanie a dohoda typu modu vivendi (nie konkordát). Problém zosúladenia hraníc diecéz 
zo štátnymi hranicami ČSR. Územie Slovenska nemalo byť riadené z územia iného štátu (Ostrihom), ktorý vedie nepriateľskú 
politiku voči nemu; katolícka cirkev je univerzálna, svetová pospolitosť, nemá štátne hranice, kňazi katolíckej cirkvi sú viazaní 
prísnou poslušnosťou voči svojej hierarchii (biskup, pápež) bez ohľadu na ich štátne občianstvo; národný štát – má svoje hranicami 
určené štátne územie a občanov (garantuje ich práva a žiada ich lojalitu, vernost). Spor o menovacie práva biskupov so Svätou 
Stolicou. Správa sekvestrovaného majetku (vnútenej štátnej správy uvalenej na cirkevné majetky) resp. na majetok katolíckych 
právnických osôb na Slovensku. – Výsledok ???  Bulla pápeža o vytvorenie cirkevnej provincie na Slovensku z r. 1937 – 
nerealizovaná! Štát sa vzdal práva nominovať kandidáta – s podmienkou, že Vatikán vymenuje iba štátneho občana ČSR, ktorý zloží 
sľub loyality.  
 

27.  Verejná správa na počiatku ČSR v rokoch 1918 až 1920.  
 
Recepcia verejnej správy,(inštitúcií a organizačnej štruktúry) z Rakúska a Uhorska do administratívno – teritoriálnej organizácii 
verejnej správy v Česku a na Slovensku. Národné výbory v r. 1918; zákon zo dňa 10. decembra 1918 o mimoriadnych prechodných 
ustanoveniach na Slovensku (zákon č. 64/1918 Zb. z. a n.);Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska; jeho právne 
postavenie; vzťah k vláde ČSR a ministerstvám ČSR. Ustanovenie Najvyššieho správneho súdu. Dvanásť ministerstiev ČSR. Novela 
obecného zriadenia zákonom č. 76/1919 Zb. z. a n. 

 
28.   Župné zriadenie. Župný zákon č. 126/1920 Zb. z. a n. a jeho realizácia na 

Slovensku.  
 
(župné orgány: župan; župné zastupiteľstvo – kreované voľbou a menovaním. Župný výbor. „Nepolitičnosť“ župnej správy. 
„dvojkoľajnosť“ verejnej správy (politická koľaj a samospráva). Nadradenosť orgánu politickej koľaje (obecný notár) nad 
samosprávnou (richtár, právo pozastavovať rozhodnutia zastupiteľstva). Pôsobnosť a právomoc. Riadenie župných orgánov 
ministerstvom vnútra. Možnosť vytvárať župné zväzy. Župy, okresy, obce.  Vykonanie župného zákona na Slovensku.  
   

29. Správna reforma v ČSR z roku 1927.      
 
Zákon o organizácii politickej správy č. 125/1927 Zb. z. a n. – účinný od 1. júla 1928. Unifikácia verejnej správy (politická správy 
a samosprávy). Krajinské (zemské) zriadenie. Orgány – krajinský úrad na čele s krajinským prezidentom a krajinské zastupiteľstvo. 
Prekonanie „dvojkoľajnosti“, subordináciou samosprávy. – Kreácia týchto orgánov. Krajinský prezident – bol menovaný 
prezidentom republiky a podriadený ministerstvu vnútra. – Krajinský prezident a krajinské zastupiteľstvo, dominantné postavenie 
prezidenta. Krajinské zastupiteľstvo – dve tretiny volené, jedna tretina menovaná (odborníci) vládou. Apolitičnosť. Zákaz – aby sa 
krajinské zastupiteľstvá uznášali o politických otázkach; pôsobnosť – hospodárske a správne veci.  
Krajiny sa delili na okresy.  
 

30.  Návrhy HSĽS – na prijatie zákona o autonómii Slovenska, predložené 
parlamentu ČSR.  
 

a) Návrh z 25. januára 1922; autor poslanec Ľ. Labaj; In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II. diel. Bratislava 
1998., dok. č. 198, s. 131a n.   

b) Druhý parlamentný návrh HSĽS na autonómiu Slovenska (8. máj 1930) autor K. Mederly, poslanec NZ.: In: Tamtiež. Dok. č. 201. s. 
148 – 149.  

c) Zásady autonómie Slovenskej krajiny.  14. augusta 1938. (In: Tamtiež, dok. č. 207., s. 166 – 168.  
  

31.  Zákon na ochranu republiky (č. 50/1923 Zb. z. a n.) a zriadenie Štátneho súdu (z. 
č. 51/1923 Zb. z. a n.). 
 
Prerokovaný po atentáte na ministra financií A. Rašína. Recipované trestné normy z Rakúska a z Uhorska nedostatočné (chránili 
monarchiu, aristokraciu) Hlavy zákona: 1. Úklady o republiky (násilím pripojiť územie republiky k cudziemu štátu, násilie proti 
hlave štátu a najv. Št. orgánom); 2. Zvýšená ochrana bezpečnosti ústavných činiteľov, cti prezidenta ČSR, vyzradenie štátneho 
tajomstva, vojenská zrada a pod. 3. O ohrozovaní mieru v republiky, jej vojenskej bezpečnosti, nedovolené ozbrojovanie, 
schvaľovanie tr. činov, šírenie nepravdivých správ aj verbálny delikt rušenia obecného mieru. Popudzovanie k násilnostiam. 
Opatrenia proti všeobecne nebezpečného užívania výbušnín. ŠTÁTNY SÚD – prejednával skutky stíhané podľa zákona na ochranu 
republiky. Predsedu, námestníka, sudcov menoval prezident ČSR na návrh vlády. Zákon na ochranu republiky obmedzoval 
ústavou zaručené občianske práva a slobody. K záchrane ČSR ako suverénneho a demokratického štátu v nepriateľskom 
obkľúčenie táto cesta nemohla stačiť.   
 



32. Recepčná norma (z. č. 11/1918 Zb.) a dualizmus československého právneho 
poriadku.  
  

Recepcia právneho poriadku – pojem. Všeobecná recepcia, čiastková recepcia. Recepcia -  právnych noriem verejného práva. 
Recepcia právnych noriem súkromného práva. Recepcia bez výhrad, recepcia s výhradou. Prevzatie právnych noriem 
pochádzajúcich z iného štátu a ich transformovanie na právne normy ČSR; československý právny poriadok; s českým právnym 
subporiadkom a slovenským právnym subporiadkom. Československé ústavné právo (autentické); dualizmus vo verejnom práve; 
postup pri unifikácii správneho práva; správnych orgánov ústredných, miestnych; dualizmus trestného práva; dualizmus 
v súkromnom práve; Všeobecný občiansky zákonník z r. 1811 transformovaný na československý, resp. prameň českého právneho 
subporiadku; nekodifikované súkromné právo tvoriace slovenský právny subporiadok v právnom poriadku ČSR. Kodifikačné 
práce: príprava trestných kódexov, vypracovanie návrhu všeobecného občianskeho zákonníku (ukončená v r.1937).    

 
33. Zákony o pozemkovej  reforme  (záborový zákon z r. 1919 ; prídelový zákon z r. 1920 

a náhradový zákon z r. 1920) – prax pozemkového úradu.  
 
Mal dve základné dimenzie:  a) NÁRODNÚ (odňať pôdu z v Čechách a na Slovensku, z rúk cudzej, nepriateľskej aristokracie 
(nemecko-rakúskej a maďarskej), ktorá odnárodňovala český a slovenský národ; vrátiť túto pôdu  českému a slovenskému 
roľníkovi, komu podľa historického práva vždy patrila.; b) DEMOKRATICKÚ -  zlikvidovať feudálne, polofeudálne 
a postfeudálne veľkostatky. Zlikvidovať majetkový základ moci tejto pozemkovo – aristokratickej oligarchie.  Vytvoriť aj 
spravodlivejší majetkový, pozemkový základ pre realizáciu ústavného demokratického princípu – ROVNOSTI pred ZÁKONOM, 
rovnosti šancí. POZEMKOVÁ REFORMA sa uskutočňoval od novembra 1918 až do roku 1936, kedy bola zastavená pre 
nedostatok štátnych finančných prostriedkov a záujemcov o pôdu. ZÁBOROVÝ ZÁKON – zaberal „veľký pozemkový majetok“ 
– ktorého výmera prevyšovala rozlohu 150 ha poľnohospodárskej pôdy alebo 250 ha pôdy vôbec. Z tohto pravidla bola výnimka. 
Realizácia záborového procesu bola zverená POZEMKOVÉMU ÚRADU. – Zákon PRÍDELOVÝ určil hlavné zásady 
prideľovania pôdy a jej právny režim (okruh osôb, ktorý mala byť pridelená pôda do vlastníctva alebo do pachtu. Rozsah prídeľu 
sa pohyboval od 6 do 15 ha. Zábor pozemkového vlastníctva prebiehal za NÁHRADU, ktorá bola podrobne špecifikovaná 
zákonom. Hoci úmyslom zákona nebolo umožniť vznik veľkých pôdohospodárskych usadlostí, objavil sa tu nový pojem 
„ZVYŠKOVÝ  STATOK“. („zbytkový“).  Po roku 1945 zákonodarstvo začalo proces „revízie pozemkovej reformy“.  

 
 

34. Manželská novela z roku 1919 (č. 320/1919 Sb. z. a n.- ktorým sa menia ustanovenia 
občianskeho práva o obradnostiam manželskej zmluvy, o rozluke a prekážkach manželstva). A zákon 
o adopcii (č. 256/1921 Zb. z. n. ) resp. unifikácia inštitútu adopcie zákonom č. 
56/1928 Zb. z. a n.  
 
Zjednotilo úpravu uzatvárania manželstva v Česku a na Slovensku. Zavedený bol fakultatívny civilný sobáš, ktorý v českých 
krajinách nahradil výlučný cirkevný sobáš (s výnimkou osôb bezkonfesných) a na Slovensku miesto doterajšieho obligatórneho 
civilného spôsobu uzatvárania manželstva priniesol snúbencom možnosť voľby, akou formou ich manželstvo vznikne. – 
Považoval sa za ústupok politickým stranám katolíckej orientácie. Za tento ústupok sa podarilo dosiahnuť uzákonenie ROZLUKY 
aj pre manželstvo katolíkov z taxatívne vypočítaných dôvodov a tým ukončiť rozširovanie veľkého počtu tzv. matrikových 
manželstiev. Zákon odstránil niektoré prekážky vzniku manželského zväzku, ktoré mali pôvodne kanonickoprávny pôvod (napr. 
vyššie svätenie, slávné sľuby reholné). – Realizácia novely sa stretla s konfliktmi na Slovensku. Duchovní si novú úpravu 
vykladali ako oživenie platnosti kánonických manželských predpisov. Najvyšší súd rozhodol, že nedostatočná znalosť predpisov 
občianskeho práva zakladá trestnú zodpovednosť kňaza. Na Slovensku platila inštitúcia „KOAKVIZÍCIE“ – spoločného majetku 
manželov.  V roku 1928 bola adopcia uzákonená jednotne pre celú ČSR. Nahradil zastarané predpisy platné na Slovensku. 
Zakotvoval súhlas oboch manželov, vznik majetkových práv osvojenca v rodine osvojiteľa a ochranu vlastných detí pred možnou 
majetkovou ujmou spôsobenou adopciou.  
 
 

 
35. Mníchovská dohoda z r. 1938 – jej signatári a obsah.  

 
Argumenty nacistického režimu Nemeckej ríše za zmenu štátnych hraníc; program a činnosť Sudetonemeckej strany (K. Henlein). 
Ústavno-právne aspekty – neplatnosti (od samého začiatku, alebo nulita dohody od jej porušenia). Ústavnosť zmeny štátnych 
hraníc – iba na základe ústavného zákona. Ten prijatý – ústavnou väčšinou v Národnom zhromaždení a vyhlásený. Ústavnoprávna 
úprava štátneho občianstva ČSR – zmena a zrušenie, nadobudnutie iného štátneho občianstva. Posúdenie Mníchovskej dohoda 
z hľadiska teórie perfektnosti právnych úkonov.  NÁLEŽITOSTI  VOLE:  a) Sloboda vôle   ( z hľadiska ČSR);  b) VÁŽNOSŤ  



vôle (z hľadiska Nemeckej ríše – predstieraná, už v tom čase plán Fall Grun.  NÁLEŽITOSTI prejavu vôle – súlad prejavu vôle so 
skutočnou vôľou,   Atď.  – signatári -  .  

 
36. Mníchovská dohoda z r. 1938 – medzinárodnoprávne argumenty jej neplatnosti 

od samého začiatku (Mníchovská dohoda ako paakt ). 
 

Štatút Spoločnosti národov a zmena štátnych hraníc suverénneho štátu. Sebaurčovacie právo národa kompaktne obývajúceho určité 
územie alebo sebaurčenie národnostnej menšiny. Medzinárodnoprávna úprava možnosti revízie štátnych hraníc určených 
v mierových zmluvách. Mníchovská dohoda – a zločin – sprisahania proti mieru (tak Medzinárodný vojenský tribunál v Norimberku 
1946).  Medzinárodnoprávne bola s konečnou platnosťou uznaná za neplatnú (potom čo ju za neplatnú uznali jej signatári V. Británia 
a Francúzsko v r. 1942), aj Spolkovou republikou Nemecka, treba poznamenať že  až v roku 1973 (teda tridsať rokov po II. svetovej 
vojne)  v Zmluve o vzájomných vzťahoch medzi ČSSR a SRN, podpísanej 11. decembra 1973, ratifikovanej v roku 1974. SRN 
uznala neplatnosť Mníchovskej dohody, vzhľadom na jej štátnu doktrínu, že pôvodne táto zmluva bola platnou a stala sa neplatnou, 
až jej porušením dňa 15. Marca 1939, okupáciou Čiech a Moravy. Kompromisné riešenie československá diplomacia prijala 
v formulácii článku I. zmluvy, že zmluvné strany považujú mníchovskú dohodu za „nulitnú“ (teda nie neplatnú od samého začiatku 
ako znie formulácia československej štátnej doktríny) s tým, že túto kvalifikáciu zmluvu považuje za úplnú v neoodeliteľnej jednote 
s textom preambuly tejto zmluvy, v ktorej aj SRN uznáva, že mníchovská dohoda „bola Československej republike vnútená 
nacistickým režimom pod hrozbou sily“. A všeobecné medzinárodné právo pokladá zmluvu uzavretú ako: a) vnútenú, b) pod 
hrozbou sily – za absolútne neplatnú, za neplatnú od samého začiatku, za paakt (protiprávny úkon).  

 

37.  Viedenská arbitráž – (2. november 1938) – medzinárodnoprávne aspekty  
 
jej neplatnosť od samého začiatku. (postúpenie časti územia ČSR – tiež Poľsku – Orava, Spiš, Kysuca a Šariš.) Súčasť 
Mníchovského diktátu. Zneužitie medzinárodnoprávneho inštitútu „arbitráže“, riešenia sporov. Súčasť medzinárodného zločinného 
sprisahania proti mieru (Hitlerovské Nemecko, mussolliniovské Taliansko, horthyovské Maďarsko. Absolútna neplatnosť, resp. 
medzinárodnoprávne nejestvovanie viedenskej arbitráže, konštatované a potvrdené na Mierovej konferencii v Paríži v roku 1946; 
a uzákonené v Mierovej zmluve s Maďarskom, uzavretej 10. februára 1947: článok 4.  

 
38.  Česko – Slovenská republika (resp. tzv. druhá Č-SR). (štátne územie, obyvateľstvo, 
štátne orgány. Zmena formy štátu, štátneho režimu, politického systému a formy 
štátneho zriadenia).  
 
Žilinská dohoda (6. okt. 1938). „Manifest slovenského národa“ – boj proti „židovskej ideológii. Prijatie Mníchova ako pokojný 
prostriedok riešenia sporov. Za autonómiu. Praha 6. okt. 1938, vláda ČSR menovala J. Tisa ministrom pre správu Slovenska. 
„Autonómna vláda“ 7. okt. 1938, prenesenie rozhodovania o slovenských záležitostí, „autonómia de facto“. Personálne výmeny 
v štátnom aparáte, okresné i miestne. Legalizované oddiely Hlinkovej gardy. – Určenie nových štátnych hraníc (Sudety, južné 
Slovensko). Úst. zákon č. 299/1938 Zb. o autonómii Slovenskej krajiny (Slovenska). Pôsobnosť Národného zhromaždenia 
bola dvojaká (a) celočeskoslovenská, b) iba pre Česko) a zákaz majorizácie. Právomoc slovenských orgánov (Snem Slovenskej 
krajiny, autonómna vláda). Abdikácia prezidenta E. Beneša a voľba E. Háchu. Nová vláda, R. Berana. Voľby na Slovensku (NIE 
opoziční kandidáti). Odchod českých úradníkov a profesorov zo Slovenska.  Úst. zákon č. 330/1938 Zb. z 15. dec. 1938 
o zmocnení na zmeny ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Č-S a mimoriadnej moci nariaďovacej. Parlament 
rozpustený a viac sa nezišiel. – Obmedzovanie občianskych práv a slobôd. (Cenzúra, zastavenie novín. Obmedzovanie 
spolčovacieho práva. Politické strany – niektoré zakázané a rozpustené, iné povolené, pod kontrolou vlády. STRATY Slovenska 
po viedenskej arbitráži – 12 tisíc km štvorcových, 850 tisíc obyv., toho 272 tisíc Slovákov.   
 

 
39. Ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny (č. 299/1938 Zb. z. a n.) a jeho 

realizácia.  
 

autonómia Slovenska de facto  – Žilinská dohoda 6. okt. 1938. Rozhodnutie vlády ČSR o menovaní dr. J. Tisa ministrom pre správu 
Slovenska plus následné vytvorenie autonómnej vlády ako súčasti ústrednej vlády.  Úst. zákon o autonómii – prijatý 19. nov. 1938. 
Preambula – dva národy, český a slovenský , a realizácia Pittsburskej dohody. Mal ďalej dve časti. Prvá – vyhlasovala nový zákon za 
súčasť ústavnej listiny. Upravovala niektoré otázky deľby kompetencie –  na prechodnú dobu. Druhá časť – obsahoval zmeny doterajšej 
ústavy. Názov štátu sa menil na Česko – Slovenská republika. Slovenská krajina (nie republika) – sa označovala za jej autonómnu časť.  
Najvyššie orgány ČSR – a) Národné zhromaždenie (posl. Snemovňa a senát).  – malo dva druhy právomoci: a) Celoštátne (spoločná 
kompetencia)  (vtedy hlasovali českí aj slovenskí poslanci a platil zákaz majorizácie) – b) vo veciach českých – hlasovali iba českí 
poslanci. SNEM  slovenskej krajiny – patrili mu ostatné veci, ktoré výslovne neboli určené pre Národné zhromaždenie. Mal pôsobnosť – 
vymedzenú negatívne, „patrilo mu všetko čo nepatrilo NZ. (NZ malo pôsobnosť vymedzenú pozitívne – vymenované záležitosti).   



Autonómna vláda – menoval ju prezident ČSR. Úradný a vyučovací jazyk slovenčina. Zostalo jednotné štátne občianstvo – Financovanie 
celoštátnych výdavkov. – Súčasne bol prijatý aj ústavný zákon o autonómii Podkarpatskej Rusi (č. 328/1938).  -  Stav formy štátneho 
zriadenia – došlo k TRIALIZÁCII REPUBLIKY.  (tri časti štátu).      

 
 

40. Ústavný zákon o „samostatnom Slovenskom štáte“ (č. 1/1939 Sl. z.), obsah,  
medzinárodnoprávny a ústavnoprávny kontext prijatia.  
 
Úsilie Nemecka o odtrhnutie Slovenska od Č-SR. Tzv. Homolov puč (9. – 10. 3. 1939) vyhlásenie výnimočného stavu na 
Slovensku ústrednou vládou v Prahe. Prezident odvolal Tisovu krajinskú vládu, nový kabinet na čele J. Sidor. Návšteva dr. J. Tisu 
v Berlíne – ultimátum A. Hitlera. Zvolanie slovenského snemu: Zákon o „samostatnom Slovenskom štáte“. Snem Slovenskej 
krajiny bol zmenený na „snem Slovenského štátu“. Menovalo prvú vládu, ktorej pripadla až do vydania ústavy Slovenského štátu 
všetka vládna a výkonná moc s neobmedzenou nariaďovacou právomocou. Legalita prijatia tohto zákona: - opierala sa 
o ustanovenia úst. zákona o autonómii Slovenskej krajiny ?  Legitimita tohto zákona – opierala sa vychádzalo z ústavných zásad 
a princípov – a) suverenity ľudu, b) sebaurčovacieho práva. Platnosť tohto zákona – z hľadiska teórie o perfektnosti právnych 
úkonov – náležitosť vôle (sloboda, vážnosť), náležitosti prejavu vôle ?  Problém, otázke právnej existencie Slovenského štátu, 
právneho nejestvovania, - resp. vzťah k zásade a doktríne nepretržitého právneho jestvovania Československej republiky ?! 

 
41.  Medzinárodnoprávne postavenie Slovenského štátu a zmluvy s Nemeckou ríšou; 

 
Vyhlásenie slovenskej samostatnosti spojené (zviazané) s prijatím zmluvy s Treťou ríšou o ochrane (Schutzvertrag 1939) a (so 
Schutzzone); Protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci (1939); zmluva o vojenskom hospodárstve (1940); salzburské 
rokovania (1940). Pristúpenie: k Paktu troch mocnosti (1940) k Paktu proti Kominterne (1941); účasť na vojne proti Poľsku, 
ZSSR, vyhlásenie vojny V. Británii a USA (dec. 1941). Vnútorné a vonkajšie znaky suverenity, resp. vazality vojnového 
Slovenského štátu (1939 – 1945).  

 

42.  ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (vojnový slovenský štát). 

 (Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z.)  (prijatie, Preambula; Všeobecné ustanovenia; 
vzory pre tvorbu ústavy ).     

Návrh pripravila osobitná komisia menovaná Predsedníctvom HSĽS na čele s V. Tukom; Snem Slovenskej krajiny prijal Ústavu 
21. 7.1938.  Preambula – TEOKRATICKÁ - zdroj moci – nie suverenita ľudu, nie sebaurčovacie právo národa; prejav tohto zdroja 
moci „prirodzené právo“. ŠTÁT úlohy: vytvoriť „kresťanskú a národnú pospolitosť“,„usmerniť sociálnych protiklady stavovských 
a záujmových skupín“ , štát – vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strážca všeobecného dobra. V týchto ustanoveniach prejav – 
ETATIZMU (prioritnej úlohy štátu) a ďalej SOLIDARIZMUS.  VZORY Ústavy -  kompromisná kompilácia, z ústavných vzorov 
fašistických katolíckych režimov (Taliansko, Španielsko, Portugalsko); pritom koncepčné neujasnené.  Štát – mal podľa dikcie 
republikánsku formu. Na rozdiel od zákona o jeho vzniku, používalo sa pomenovanie Slovenská republika. Sústava najvyšších 
štátnych orgánov bola tvorená: prezidentom, Snemom a vládou. Za prezidenta bol zvolený 26. októbra 1939 -  dr. Jozef Tiso. 
SNEM – mal mať 80 členov a mal byť volený v tajných voľbách. Voľby sa však nikdy neuskutočnili. Pokiaľ snem fungoval bol 
obsadený neúplne. Zasadalo v nich najviac 63 poslancov zvolených v decembri 1938 ešte do autonómneho snemu. Ich počet sa 
znižoval. Uprázdnené miesta boli doplňované menovaním, vykonávaním prezidentom. VLÁDA – mala rozhodujúce až výnimočné 
postavenie. Ústava ju zmocňovala k vydávaniu nariadení s mocou zákona (§ 44) a vládne kabinety toto právo hojne využívali. 
Vládu tvorilo okrem predsedu osem ministrov. Potrebovala dôveru snemu. Toto ustanovenie typické pre parlamentnú formu vlády 
však bolo iba zdanlivým, pretože vyslovenie nedôvery neviedlo k páde vlády. Všetci členovia vlády boli členmi HSĽS, 
s výnimkou ministra F. Čatloša. Osobitným orgánom bola ŠTÁTNA RADA (menovaná prezidentom), ako kontrolný, poradný 
a iniciatívny orgán.  Články ústavy o vytvorení STAVOVSKÉHO ZRIADENIA sa nenaplnili. Bol to vzor – taliansky, španielsky, 
či portugalský – nie liberálny štát (základnou jednotkou – občan, s právom voliť, byť voleným, atď. – nezohľadňujúci majetkovú 
nerovnosť a polaritu, vedúcu k sociálnym a politickým konfliktom,  s OBČANOM, ktorého záujmy mali pri tvorbe štátnej vôle 
reprezentovať politické strany, vo VOĽBÁCH, a zostavovaním koaličných vlád, s ich nestabilitou, aférami a krízami); Nie triedny 
štát (štátnej moci sa zmocňuje jedna trieda a majetkovými opatreniami, ako aj priamym potláčaním vytláča iné triedy, ekonomicky 
a sociálne ich ruší, či likviduje) presadzuje záujem tejto triedy a povyšuje ho na štátnu vôľu. (proletársky štát, štát robotníckej 
triedy a roľníctva); ALE ŠTÁT – má vytvoriť  triedny a sociálny ZMIER – a to sa má uskutočniť v podobe STAVOVSKÉHO 
ZRIADENIA.  Spoločnosť je rozdelená na stavy – a tie majú právnu subjektivitu – t.j. účasť na prijímaní a vykonávaní zákonov .  

 

43. Ústava vojnového slovenského štátu z r. 1939:  zásady ústavy. 



ustanovenia o:  

I. a) zdroji moci (teokratizmus,  nie suverenita ľudu); b) prísaha poslanca a prezidenta republiky; c) status cirkví a vzťah k štátu; II. 
Etatizmus  (spoločnosť je podriadená ŠTÁTU a ním pohltená (nie občianska spoločnosť).  III. a) republika (ako forma štátu); b) 
vodcovský princíp (zákon č. 215/1942 Sl. z. c) stavovské zriadenie  (korporativizmus)  - koexistencia či vzájomné vylúčenie s inými 
koncepciami ca) liberalizmus, cb) triedny štát, diktatúra ; d) štátostrana (resp. HSĽS).   

 

44. Ústava vojnového slovenského štátu z r. 1939 – a  koncepcia– kresťanskej 
a národnej pospolitosti a jej vyjadrenie v ustanovenia ústavy. 

( NIE – liberalizmus s kapitalistickou trhovou ekonomikou, NIE – marxistický socializmus (triedny boj; zrušenie súkromno – 
kapitalistického vlastníctva; kapitalistickej trhovej ekonomiky ) – a vyjadrenie v ustanoveniach Ústavy  : a) jedna politická strana 
(štátostrana) § 58; b) stavovské zriadenie § 62 (harmonizácia záujmov medzi stavmi, riešenie sporov) ; Povinnosti (na prvom 
mieste), práva občanov (na druhom mieste). § 79 – vlastníctvo má sociálnu funkciu a zaväzuje majiteľa narábať s ním v záujme 
všeobecného blaha. § 87 – Práca je chránená. Vykorisťovanie sociálne slabých občanov sa zakazuje. Výška mzdy má byť 
primeraná pracovnému výkonu so zreteľom na rodinné pomery. Rušenie a organizovanie rušenia práce sa zakazuje (zákaz 
štrajkov). STAVOVSKÁ ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI – zákon č. 70/1942 Sl. Z. – Slovenská pracujúca pospolitosť.   

45.  Ústava vojnového slovenského štátu z r. 1939 a zákonodarná právomoc.	  	  

Zákonodarná moc – nepatrila iba jedinému orgánu, volenému vo všeobecných, rovných, priamych voľbách 
s tajným hlasovaním. Nominálne podľa ústavy patrila Snemu Slovenskej krajiny. Podľa zmocňovacieho zákona 
z decembra 1938 recipovaného ústavným zákonom o vyhlásení slovenského štátu ju vykonávala aj VLÁDA. Podľa 
Ústavy Slovenskej republiky ma zákonodarnú moc aj prezident republiky. Podľa § 40 ústavy mohol vydávať 
dekréty s mocou zákona a podľa zákona č. 200/1944 Sl. z. aj ústavné dekréty. Snem Slovenského štátu. Kreovanie: 
- recipovaný z autonómneho snemu, resp. Snemu Slovenskej krajiny, podľa ústavného zákona o autonómii Slov. 
krajiny. Voľby – december 1938 (jednotná kandidátka, hlasovanie za sugestívne sformulovanú otázku; bez 
opozičných kandidátov. Podľa úst. Zákona o vyhlásení Slovenského štátu sa transformoval na „snem Slovenského 
štátu“. Postavenie a zloženie snemu do prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Pôsobnosť snemu podľa Ústavy 
Slovenskej republiky. Úprava ustanovenia snemu – voľby. Stály výbor snemu. Zákonodarná moc patrí Snemu. 
Kvórum uznášaniaschopnosti pre Snem a väčšina pre prijatie zákona, resp. ústavného zákona. Právo zákonodarnej 
iniciatívy; náležitosti relevantného návrhu zákona; odkladacie veto prezidenta; prelomenie veta snemom. Právomoc 
vlády vydávať nariadenia na vykonanie zákonov; právo vlády vydať nariadenie s mocou zákona (§ 44); predpoklady 
a podmienky vydania nariadenia s mocou zákona; dodatočný súhlas, nesúhlas snemu s ním. Právomoc snemu vo 
vzťahu – a) vláde, b) prezidentovi.      

46. 	  Povinnosti a práva občanov podľa Ústavy vojnového slovenského štátu z roku 
1939.  

Koncepcia hlavy desiatej o ústavy, v porovnaní s Ústavou ČSR 1920 (liberálne chápanie, individuálne, 
kolektivistické, prirodzenoprávne , pozitívnoprávne; autoritatívne, etatické  (???). POVINNOSTI: vojenská služba, 
obrana štátu, práca duševná alebo telesná, platiť dane, davky a poplatky na základe zákona; vlastníctvo (záväzok 
a sekundárne právo); povinnosť starať sa o výchovu a školenie detí, aby sa stali dobrí občania; OCHRANA – života, 
slobody a majetku. Antidiskriminačná klauzula: bez rozdielu pôvodu, národnosti, náboženstva a povolania. 
SLOBODY – osobná, domová, listové tajomstvo. POLITICKÉ PRÁVA: zhromažďovacie, tlačové a spolčovacie 
právo – HRANICE: v medziach zákonných ustanovení. SLOBODA vierovyznania, prejavu mienky, vedeckého 
bádania a umenia sa zabezpečuje – HRANICE: a) ustanovenia zákonov, b) verejného poriadku, c) kresťanských 
mravov. NÁBOŽENSKÉ POVINNOSTI – sa zabezpečujú: HRANICA – neodporuje : a) ustanoveniam zákona, b) 
verejnému poriadku, c) kresťanským mravom. VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA na ľudových a stredných školách 
je POVINNÉ.   	  	  

47. 	  Prezident republiky, vláda a Štátna rada – vojnového Slovenského štátu. 	  

Prezident – voľba snemom; postavenie, pôsobnosť a právomoc podľa ústavy; Nositeľ vládnej a výkonnej moci spolu 
s vládou a Štátnou radou. Účasť na zákonodarnej moci – právo vydávať dekréty a podľa úst. z. č. 200/1944 Sl. Z. 
právo vydávať aj ústavné dekréty s mocou zákona. Prezident a snem ; prezident a vláda  - vzájomné práva, brzdy 
a protiváhy. Právomoc navonok, v medzinárodných vzťahoch. Imunita. Zodpovednosť prezidenta. VLÁDA – 
postavenie. Kreovanie vlády, vzťah k prezidentovi a snemu. Premiéri vlády (J. Tiso, V. Tuka, Š. Tiso). ŠTÁTNA 



RADA – kreovanie: členovia boli menovaní podľa určeného počtu – prezidentom, HSĽS, šiestimi stavmi a dvomi 
politickými stranami národnostných menšín.  POSTAVENIE: a) vrcholný orgán stavovskej organizácie, b) quasi 
druhá komora snemu.  

48. 	  HSĽS – právna úprava jej postavenia vo vojnovom Slovenskom štáte. 	  

HSĽS v období od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939. Ústava Slovenského štátu a postavenie HSĽS („politická 
organizácia prostr. ktorej sa slovenský národ zúčastňuje na výkone štátnej moci. Zákon o HSĽS  č. 245/1939 Sl. z. – 
organizácia: autoritatívny, hierarchický a centralistický princíp.  Nový zákon o HSĽS č. 215/1942 Sl. z.  – 
zakotvenie vodcovského princípu a jeho uplatnenie v praxi (prezident  a  vodca). Orgány HSĽS – a) zjazd, b) 
predsedníctvo, c) ústredný výbor  = poradné orgány vodcu. HLINKOVA GARDA a HLINKOVA MLÁDEŽ.  
Vzťah k štátnemu aparátu. HSĽS – ako ŠTÁTOSTRANA.   

49.  Územno - správne delenie štátu a verejná správa za vojnového Slovenského štátu. 	  

Ústava § 64. Zákon č. 190/1939 Sl. z. o verejnej správe vnútornej. Teritoriálno – administratívne delenie štátu: a) 
župy (šesť); b) okresy (61) ; c) obce.  Orgány župy:  a) župan (menovaný vládou); b) župný úrad , c) župné výbory 
(12 členov). Orgány okresu: a) okresný náčelník, b) okresné úrady.  Zásady organizačnej výstavby a kompetencie:  
všetky orgány menované ministrom vnútra (župan vládou) a tomu podriadené. Teda: byrokratický princíp, 
hierarchická subordinácia, centralizácia. Neboli to – samosprávne orgány (neboli volené občanmi); zrušená aj tzv. 
dvojkoľajnosť – t.j. rozdelenie verejnej správy na dve koľaje – a) politickú (štátnu) správu (menovanú, podriadenú); 
b) samosprávnu (volenú občanmi príslušnej územnej jednotky).  	  

50. 	  Súdnictvo a štátne zastupiteľstvo za vojnového Slovenského štátu.	  

Ústava , deviata hlava: súdnictvo oddelené od štátnej správy. Zásada nik nesmie byť zbavený zákonného sudcu. 
Preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov súdmi (správne súdnictvo). Postavenie sudcov – zásada ich nezávislosti.  
Zákon č. 112/1942 Sl. z. o organizácii súdov, úradov verejnej obžaloby a súdnej správy.  SÚSTAVA SÚDOV: a) 
riadne súdy , b) výnimočné (stanné alebo štatariálne), c) osobitné (burzové, vojenské). Verejnoprávne súdy – 
Najvyšší správny súd a ústavný senát.  ORGANIZÁCIA SÚDOV :   1.  Štyri stupne súdov (okresné, krajské, hlavné 
súdy a Najvyšší súd).  2. Rozhodovanie súdov bolo TROJINŠTANČNÉ: t.j. voči rozhodnutiu súdu prvého stupňa 
resp. inštancie (okresný súd, v určitých prípadoch krajský) súd bolo možné podať odvolanie na krajský súd; a proti 
rozhodnutiu krajského súdu na hlavný súd (boli dva v Bratislave a v Prešove). Ak prvou inštanciou bol krajský súd, 
proti jeho rozhodnutiu sa podalo odvolanie na hlavný súd, a proti rozhodnutiu hlavného súdu na Slovenský najvyšší 
súd. ŠTÁTNE ZASTUPITEĽSTVO – právomoc – zastupovať záujmy štátu v súdnom konaní (verejná žaloba). 
Organizácia – tri stupne, pri krajskom súde, hlavnom súde a najvyššom súde.  MINISTERSTVO PRAVOSÚDIA – 
bolo orgánom štátnej správy v justícii.  

51.  Vytvorenie a zmeny v občianskom, rodinnom práve a v právach k bytom za 
vojnového Slovenského štátu. 	  

Recepčné ustanovenie v úst. zákone o vyhlásení Slovenského štátu  (recepcia s výhradou) – prevzali sa platné 
právne normy (výhrada – neodporovali samostatnému štátu), a transformácia – prevzali sa so zmenami ktoré 
vyplývali z vytvorenia slovenského štátu.  Prevzal sa dovtedajšie česko-slovenské právo, ktoré tvorilo: a) jeho 
slovenský subporiadok, a b) ktoré bolo vytvorené zákonodarstvo československého štátu – a právny poriadok 
v tomto stave – sa stal „slovenským právnym poriadkom“. Bol ďalej menený zákonmi slovenského štátu, osobitne 
ústavou slovenského štátu. – OBČIANSKE PRÁVO –  nebolo kodifikované.  Prameňom tohto právneho odvetvia 
bolo obyčajové právo spred roku 1918, a zákony ČSR.  Zmeny:  do občianskeho práva zasiahli protižidovské 
opatrenia a zákon o pozemkovej reforme z roku 1940. Korigovalo ho tiež ustanovenie ústavy – o sociálnej funkcii 
vlastníctva (v zmysle encykliky pápeža Quadrogesimo Anno).  RODINNÉ PRÁVO – základom manželská novela 
z r. 1919 (z fakultatívnou formou uzatvárania manželstva; s úpravou zániku manželstva za života manželov (vtedy 
pomenovaná ako ROZLUKA). Po r. 1939 sa zmenili podmienky uzatvárania sobášov a podmienky rozluky 
manželstva. Príprava reformy manželského práva: - obligatórny cirkevný sobáš a sprísnenie podmienok rozluky 
manželstva. Zavedenie prvoinštančného rozhodovania o manželských veciach – krajským súdom, tiež patrilo do 
opatrení pre upevnenie inštitútu manželstva. PRÁVA k BYTOM – pomerne veľkorysá podpora bytovej výstavby 
(zákony z r. 1940 a 1943). Zaviedla sa oznamovacia povinnosť – v prípade voľných bytoch. OCHRANA 
NÁJOMNÍKOV – výpoveď z bytu viazaná na dôležitý dôvod a na súdne povolenie. Zvýšenie nájomného bolo 
viazané na povolenie cenového úradu. Zakázalo sa poskytnúť alebo dať si sľúbiť odstupné za byt. Všetko to boli 



ŠTÁTNE ZÁSAHY do BYTOVEJ POLITIKY – cieľ zabezpečiť plnšie využívanie bytového fondu, chrániť 
nájomníkov.    	  

52. RASOVÉ  ZÁKONODARSTVO VOJNOVÉHO SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 	  

a) Nar. č. 65/1939 Sl. z. – o vymedzení pojmu Žid a o usmernení počtu Židov v niektorých slobodných 
povolaniach (tzv. numerus clausus); 	  

b) Zákon č. 113/1940 Sl. z. – zákon o židovských podnikoch a o Židoch zamestnaných v podnikoch (arizačný 
zákon)	  

c) Zákon č. 210/1940 Sl. z. – splnomocňovací zákon  - (oprávnenie vlády vydávať protižidovské nariadenia. 	  

d) Nar. č. 222/1940 Sl. z. – o zriadení Ústredného hospodárskeho úradu (ÚHÚ).  	  

53.  Židovský kódex a ústavný zákon o vysťahovaní Židov.(	  

nar.vlády č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov a úst. z. č. 68/1942 Sl. z.) 	  

(viď. Príslušné právne normy, učebnica, resp. skriptum)	  

54.  Zákon o pozemkovej reforme z roku 1940.  (zákon č. 46/1940 Sl. z.)	  

Náväznosť na pozemkovú reformu z r.	  1919 – 1921 (Záborový, prídelový a náhradový zákon). Štátny pozemkový 
úrad – riadil pozemkovú reforma. Bol oprávnený prijímať pôdu v mene štátu, upravovať ju a prideľovať záujemcov, 
aj poskytovať úver. Štátny pozemkový úrad vykupoval pôdu ako: a) obligatórny výkup – od židovských osôb, b) 
ako fakultatívny výkup . Prideľoval pôdu v dvoch režimoch: a) roľnícky prídel – do 30 ha, b) neroľnícky prídel (na 
nepoľnohospodárske účely; stavebný pozemok, výstavba priem., sociálnych a iných všeob. prospešných podnikoch). 

55. 	  Pracovné právo a sociálne zabezpečenie v zákonodarstve Slovenského štátu. 	  

Sociálne učenie rímsko-katolíckej cirkvi a koncepcia zákonodarných úprav. Všeobecná pracovná povinnosť. 
Ústredný úrad práce a úrady práce v okresoch – pôsobnosť. Sociálni náčelníci – dosadzovaní do podnikov 
a zlepšenie sociálnych a pracovných podmienok zamestnancov. Zásahy štátu do pracovného pomeru. Záväzné 
kolektívne zmluvy. Stanovenie mzdových a pracovných podmienok. – SOCIÁLNE ZÁKONODARSTVO – pomoc 
sociálne slabých skupinách obyvateľstva. Prídavky na deti. Verejná starostlivosť o opustenú mládež. Sociálne 
poistenie – zachované obvyklé robotnícke poistenie. 	  

56. Trestne právo a trestno - právna legislatíva obdobia slovenského štátu.  	  

Recepcia trestného práva podľa stavu k 14. marcu 1939.  Trestný zákon z r. 1878 so zmenami platil ako Slovenský 
trestný kódex; a trestný poriadok z tohto obdobia ako slovenský trestný procesný zákon. Zákonodarstvo: (vládne 
nariadenie č. 32/1939 Sl. z. o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu; zákon č. 320/1940 Sl. z. 
o trestných činoch proti štátu; zákon č. 50/1944 Sl. z., - časť – výnimky z ustanovení o ochrane osobnej slobody 
a ochrane domového pokoja a mimoriadne opatrenia; vyhlásenie STANNÉHO PRÁVA (štatárium) na celom území 
Slovenského štátu – od 12. 8. 1944). Represálie POHG a nemeckých jednotiek po zatlačení Povstaní do hôr 
(november 1944 – február 1945).  	  

..........................................	  

	  

	  

	  

	  



Druhá	  časť	  



B1.	  	  Dočasné štátne zriadenie ČSR  v zahraničí; jeho orgány (1940 – 1945).	  

Stav „ústavnej núdze“ po strate štátnej zvrchovanosti ČSR. Ústavné dekréty prezidenta republiky č. 2. a č. 3/1940 Úř. věst. čsl. -  „o 
dočasnom výkone moci zákonodarnej“, resp. „výkone moci zákonodarnej v prechodnom období“ = tzv. „londýnska ústava“.  Prezident ČSR, 
vláda, Štátna rada (status, právomoci). Medzinárodnoprávne uznanie spojencami (Spojenými národmi). Inštitucionálne vyjadrenie 
a zabezpečenie právnej kontinuity ČSR. Cieľ činnosti – dokázať nesprávnosť a medzinárodnú protiprávnosť mníchovskej dohody a všetkých 
ďalších udalostí, ktoré boli v priamej príčinnej súvislosti s Mníchovom. Tento cieľ bol vyjadrený aj v koncepcii resp. v doktríne „právnej 
a politickej kontinuity ČSR“ – v tom zmysle, že ČSR, republika Masarykova, nezanikla, že jestvuje, má svoju právoplatnú a medzinárodne 
uznávanú hlavu štátu, svoju ústavu a právny poriadok. Treba dosiahnuť, aby právne jestvujúca ČSR, ktorej územie bolo protiprávne 
okupované či anektované, obnovila svoju štátnu suverenitu  na svojom medzinárodnoprávne jestvujúcom a uznávanom území. Obnovenie 
suverenity, legitimita dočasného štátneho zriadenia – sa presadzovala a zabezpečovala resp. vyjadrovala antifašistickým bojom národa, 
občanov, obyvateľom na nepriateľom okupovanom území. Národno-oslobodzovací protifašistický boj, resp. ilegálna činnosť vyjadrovala 
„voľu národa“ obnoviť suverenitu ČSR. K tomu prispievalo aj vytvorenie vojenských útvarov, jednotiek v cudzine, vo V. Británii a v ZSSR. 
Vojenské jednotky, československý armádny zbor – predstavoval súčasť československého štátneho aparátu, reprezentoval ozbrojenú zložku 
ČSR v zahraničí, bojujúcu spolu s Antihitlerovskou koalíciou za obnovu suverenity ČSR. Dočasné štátne zriadenie – prostredníctvom 
vysielaní zahraničného rozhlasu, vydávaním tlače, spravodajskou činnosťou, podporou aj ozbrojeného odboja, konkrétne realizovalo svoju 
činnosť ako uznaný predstaviteľ bojujúceho národa v zahraničí.    

B2. Dekréty prezidenta republiky (1940 – 1945). Legalita, legitimita. Obsah dekrétov 

Ústava ČSR 1920, ústavnosť a legitimita vydávania dekrétov. právne zdôvodnenie dekretálnej právomoci prezidenta ČSR; litera a duch 
Ústavy ČSR 1920; suverenita ľud; právo národa na sebaurčenie; právo a povinnosť odporovať despotickej, okupačnej moci; legalita dekrétov 
podmienená ich následnou ratihabíciou v suverénnej ČSR).  Právna sila a pôsobnosť dekrétov.  Legislatívny proces dekretálnej  právotvorby 
(na návrh vlády a po vypočutí Štátnej rady). Právo meniť, rušiť, novo vydávať zákony, v nevyhnutných prípadoch po dobu platnosti 
dočasného štátneho zriadenia. Spolupodpis premiéra a členov vlády.  Dekréty vydané v Londýne; Dekréty vydané na domácom území; 
Zrhňujúca charakteristika. Dodatočné schválenie v Dočasnom zákonodarnom zbore ČSR.  

B3. MEDZINÁRODNOPRÁVNE POSTAVENIE ČSR v rokoch 1939 – 1945.  

Stanovisko V. Británie, Francúzska a ZSSR k 14. a 15. marcu 1939; uznávacie úkony mocností vo vzťahu k Slovenskému štátu: (V. Británia, 
Francúzsko, USA). Uznanie Slovenského štátu ZSSR (sept. 1939 – 22. jún 1941). Diplomatické styky s čsl. Emigračnou vládou: 18. júl 1941 
– V. Británia; ZSSR – (uznáva ČSR v predmníchovských hraniciach) + dohoda (vojenská jednotka v ZSSR). V roku 1942 V. B. a F. – 
anulovali svoj podpis pod Mníchovskou dohodou. V. B. – sa tým nezaviazala k obnove hraníc v strednej Európe (uznala neplatnosť 
Mníchovskej dohody – nie od samého začiatku, ale od jej porušenia Nemeckou ríšou (teda 15. 3. 1939). Súhlas V. Británie, USA a ZSSR – 
s odsunom Nemcov z územia ČSR. Zmluva o priateľstve, spolupráci a povojnovej pomoci so ZSSR (12. 12. 1943). Obnova suverenity ČSR 
v predmníchovských štátnych hraniciach súčasť povojnových cieľov antifašistických veľmocí; t.j. ČSR právne nepretržite jestvuje; určite 
medzinárodnoprávne.(Zápas v čsl. Odboji – o ústavnoprávnu podobu právne jestvujúcej ČSR);  Dohoda ČSR so ZSSR o správe 
oslobodeného územia ČSR (vstup sovietskej armády na územie ČSR – právomoci sovietskych vojenských orgánov – a odovzdávanie 
československým orgánom. Konferencia Veľkej trojky na Kryme: Deklarácia o oslobodenej Európe. (spojenecké štáty: Poľsko, ČSR, 
Juhoslávia – uznané vlády; dočasné revolučné orgány, zorganizovanie slobodných volieb; zásada každý národ má právo na slobodné 
sebaurčenie – vznik štátu, resp. aj formu štátu. Porazené štáty (Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko) – okupácia vojskom príslušného spojenca, 
vytvorenie Spojeneckej kontrolnej komisie; vytvorenie revolučnej dočasnej vlády, prípravy slobodných volieb.   

B4.	  	  Doktrína (koncepcia) PRÁVNEJ KONTINUITY ČSR podľa prezidenta ČSR dr. E. 
Beneša; KOLÍZIA a KONFRONTÁCIA s PRÁVNOU KONCEPCIOU SNR. 	  

         Neplatnosť Mníchovskej dohody od samého začiatku; neplatnosť všetkých právnych skutočnosti ktoré boli v priamej príčinnej 
súvislosti s Mníchovom (odstúpenie pohraničia, viedenská arbitráž, abdikácia dr. Beneša z úradu prezidenta ČSR, druhá Č-SR; 14. a 15. 
marec 1939). ČSR právne jestvuje ďalej. Má svoju ústavu, právny poriadok, územie, obyvateľstvo. Protiprávne, zločinne bola likvidovaná 
suverenita ČSR. Cieľ – obnoviť suverenitu ČSR. Medzinárodno-politická a právne ciele – dosiahnuť dezauovanie Mníchova (1941 uznal 
dočasné štátne zriadenie ZSSR a V. Británia; ako vládu spojeneckého štátu v emigrácii. V r. 1942 odvolanie podpisu pod Mníchovskou 
dohodou zo strany V. Británie a Francúzska. Cieľ antifašistickej koalície – oslobodiť Európu, obnoviť suverenitu ČSR. Vojenská jednotka 
(neskôr armádny zbor, armáda) v ZSSR; vojsko v Anglicku. Podpora a uznanie dočasného štátneho zriadenia zo strany domova; odbojových 
organizácií. VIANOČNÁ DOHODA SNR (1943) – projekt vzniku novej Č – SR. SNR uznala MP jestvovanie ČSR a právomoci prezidenta 
a vlády vo vzťahu k zahraničiu. Ústavnoprávne podľa SNR – nejestvuje ČSR, neobnoví sa podľa stavu k 29. 9. 1938, ale sa vytvorí ako štát  
dvoch rovnoprávnych národov, Čechov a Slovákov na princípe rovný s rovným.     

B5. SPOJENECKÁ  ZMLUVA ČSR so ZSSR z r. 1943 ; a Dohoda o správe 
oslobodeného územia medzi ČSR a ZSSR z mája 1944.  

         Zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi ČSR a ZSSR z 12. decembra 1943. (podpísaná na 20. rokov). 
Uznanie suverenity a zásada nezasahovania do vnútorných záležitostí. Rokovanie prezidenta ČSR dr. Beneša v Moskve (dec. 1943) so 
zahraničným vedením KSČ (K. Gottwald). Analogicky s rokovaním Veľkej trojky v Teheráne (nov./dec. 1943)  rokovania o antifašistickom 



Národnom fronte v ČSR a štrukturálnych zmenách po vojne v politickom, ekonomickom a sociálnom systéme. Dohoda o správe 
oslobodeného územia – úprava právomoci v súvislosti so vstupom a oslobodzovaním územia ČSR Sovietskou armádou. V pásme priamych 
vojnových operácií – má právomoc sovietsky vojensky veliteľ; - ktorý po postúpení frontu asi o 50 km – odovzdá tieto právomoci orgánom 
ČSR, konkrétne ministrovi pre správu oslobodeného územia.  Minister pre správu oslobodenie územia, podľa dekrétu PR oprávnený 
spravovať oslobodené územia podľa zákonov platných k 29. septembru 1948  Výraz úsilia presadiť právnu kontinuitu ČSR ako restitutio 
status quo ante – k stavu k 29. 9. 1938.  

 

B4. VIANOČNÁ DOHODA   1943.   Ilegálna SNR, jej legitimita a ústavnoprávne ciele. 

	  

Legitimita –  zásady antifašistickej demokracie, aktívny odpor proti znásilňovaniu slovenského ľudu. Reprezentujú skutočné zmýšľanie 
všetkých vrstiev slovenského ľudu. SNR jediný reprezentant politickej vôle slovenského národa doma. Bezprostredné ciele: pripraviť 
povstanie; prevziať všetku moc na Slovensku. Príprava slobodných volieb, a po nich odovzdať zvoleným predstaviteľom všetku moc. Projekt  
novej Č-SR. a) obnoviť politickú demokraciu a rozšíriť demokraciu na pole hospodárske a sociálne; b) uznanie svojbytnosti slovenského 
národa; c) princíp rovný s rovným v riešení vzťahov Čechov a Slovákov v budúcej Č-SR; c) spojenectvo so ZSSR a so slovanskými štátmi, 
západnými mocnosťami. Konkrétne ústavnoprávne riešenie demokraticky po vojne.  

B5.  DEKLARÁCIA SNR z 1. 9. 1944 , nar.  SNR č. 1/1944  o vykonávaní zákonodarnej 
vládnej a výkonnej moci na Slovensku  A  SLOVENSKÁ ANTIFAŠISTICKÁ a 
DEMOKRATICKÁ ŠTÁTNOSŤ.  

     Prevzatie všetkej štátnej moci SNR – na celom území Slovenska; - ako právomoci pôvodnej, všeobecnej výlučnej a neobmedzenej. Štátna 
moc SNR – odvodená od sebaurčovacieho práva slovenského národa a suverenity ľudu – začiatok konštituovania slovenskej demokratickej 
štátnosti. Vojnový Slovenský štát pre SNR právne nejestvoval.  Československú republiku SNR uznávala za jestvujúcu iba 
medzinárodnoprávne. Podľa SNR – Č-SR, ústavnoprávne vznikala. Ustanovovala sa slovenská demokratická štátnosť, ktorá mala cieľ 
vstúpiť – spolu so štátom českého národa, do novej Č-SR, založenej na princípe rovný s rovným (optimálne – federatívnej). Stretnutie sa 
tejto štátotvornej koncepcie SNR – s koncepciou integrálnej právnej kontinuity ČSR (že jestvuje nielen medzinárodnoprávne, ale aj 
ústavnoprávne):  príchod delegácie a ministra s plnou mocou pre správu Slovenska na povstalecké územie s cieľom prevziať tu moc 
a vykonávať ju s tým, že SNR je krajinským administratívnym orgánom. Stanovisko pléna SNR (29. 9. 1944) a P – SNR (17. okt. 1944). 
SNR trvala a presadila svoje postavenie zákonodarného, vládneho a výkonného orgánu na Slovensku. Odlet delegácie SNR (Ursíny, 
Novomeský, Vesel) do Londýna. Výsledky rokovania s londýnskou čsl. Vládou a prezidentom ČSR. Uznanie SNR – jej právomoci. SNR 
uznala nielen medzinárodnoprávnu kontinuitu ČSR ale aj ústavnoprávnu, NIE však v zmysle platnosti celej Ústavy ČSR z r. 1920, ale uznala 
ústavu 1920 – Iba ako základ a východisko vývoja až do prijatia novej československej Ústavy.  

B6.  SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA v období  SNP  (bansko-bystrické obdobie)  

(Deklarácia SNR z 1. 9. 1944; nariadenie č. 1/1944 ; - nariaďovacia právomoc – vydanie 40 nariadení do 28. októbra 1944. SNR – revolučný 
orgán, jednoty štátnej moci (zákonodarnej, vládnej a výkonnej);  Stranícko-politické zloženie – zástupci KSS (zjednotená so sociálno – 
demokraciou) a Demokratickej strany (ustanovujúci zjazd). Parita – zloženia pléna SNR; alternácia na poste povereníkov (KSS, resp. DS). 
Plénum SNR, Predsedníctvo SNR (dvaja predsedovia: V. Šrobár za DS a K. Šmidke za KSS); Povereníctva – ich vytváranie a činnosť. 
Vojenské velenie (gen. Viest a gen. Golian); Štáb partizánov (plk. Osmolov). Vojaci v SNP – za československé vojsko, vojsko spojencov. 
Nar. SNR č. 40/1944 – o splnomocnení členov P- SNR a delegácii SNR.     

B7. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ  RADA  -  v košickom období. (február 1945 – máj 1945).  

Delegácia SNR (Humenné). Predsedníctvo SNR (Košice). Manifest SNR zo 4. februára 1945.  Uznesenie SNR z 2. marca 1945 (konkrétnym 
návrhom na ústavnoprávne rozdelenie právomoci – s československými ústrednými orgánmi); mandát delegácie SNR pre rokovanie 
s prezidentom ČSR a predstaviteľmi českých politických strán; konalo sa v Moskve. Predmet rokovania:  a) vládny program a b) štruktúra 
a personálne zloženie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov.  

B8.  PIATA KAPITOLA  KOŠICKÉHO VLÁDNEHO PROGRAMU ako „MAGNA 
CHARTA“ Slovenského národa. 

      Rokovanie českých politických strán a delegácie SNR v Moskve – 22.- 25. marca 1945. Štyri české politické strany. Národní socialisti 
a lidovci – ZA - československý národ a unitárny štát. Delegácia SNR – za určitý „dualizmus“ resp. federáciu. Vedenie KSČ za štyri 
zásady: a) svojbytnosť slovenského národa, b) zásada rovný s rovným, c) uznanie právomoci SNR podľa nar. č. 1/1944, ako dočasný stav; d) 
ústavnoprávny prísľub zakotvenia tohto stavu v budúcej Ústave. Záver: - podľa štyroch zásad s tým, že o budúcej právomoci SNR a ZP sa 
rozhodne na rokovania SNR a vlády ČSR. Z toho – sa neskôr odvinul tzv. asymetrický model štátoprávneho usporiadania ČSR, až do roku 
1969.       



B9.  KOŠICKÝ  VLÁDNY  PROGRAM (5. apríla 1945)  FORMA ŠTÁTU, ŠTÁTNY 
REŽIM, ZÁKLADNÉ PRÁVA OBČANOV  - v porovnaní s Ústavou ČSR z r. 1920.  

Zásada suverenity ľudu; rozšírenie politických práv ; Národné výbory – ľudom volené, kontrolované a poslanci odvolateľní; NIE – 
menované, byrokratické orgány miestnej politickej správy. NV  spájali štátnu správu so samosprávou. Stupne. Miestne, okresné; krajinské 
v Čechách a na Morave; Hospodárske a sociálne práva. Politický systém – NIE mnohopartajníctvo a partokracia, ALE Národný front 
(členom politické strany); vytváranie nie koaličných vlád, ale vlády Národného frontu. Vytváranie organizácií ľudu (jednotné odbory, ženy, 
mládežnícka organizácia). VOLEBNÉ PRÁVO – každá strana osobitnú kandidátku. Voľby do DOČASNÉHO NÁRODNÉHO 
ZHROMAŽDENIA; (nepriame ) ustanovujúce zasadanie 28. októbra 1945. Príprava a zásady organizácie a činnosti Ústavodarného 
národného zhromaždenia (máj 1946) – funkčné obdobie dvojročné. Potvrdenie resp. voľba prezidenta ČSR. Jednokomorové NZ. NIE štát 
jednotného československého národa, ale štát Čechov a SLOVÁKOV – na princípe rovný s rovným. Slovenské národné orgány a ústavný 
záväzok zakotviť ich v novej Ústave ČSR. Konfiškácia nepriateľského majetku. Znárodnenie bánk, baní, poisťovní, ťažkého priemyslu. 
Odsun Nemcov. Riešenie otázky osôb maďarskej národnosti. – CELKOVE – NOVÝ TYP ŠTÁTU  -  ĽUDOVODEMOKRATICKÝ ŠTÁT 
(nie liberálno-kapitalistický; nie marxisticko – socialistický, ale korešpondujúci  modelu PRÁVNY a SOCIÁLNY ŠTÁT . (welfare state, V. 
Británia, sociálny štát – Francúzsko Ústava 1946 a Taliansko – Ústava 1947.)   

B10. KOŠICKÝ VLÁDNY PROGRAM (5. 4. 1945) A ZMENY  VO  VLASTNÍCKYCH 
VZŤAHOCH, resp. v EKONOMICKOM SYSTÉME uzákonené dekrétmi prezidenta 
republiky (konfiškačné a znárodňovacie) 

Celková koncepcia : liberálny kapitalizmus, aj s monopolnými spoločnosťami, s voľným trhom, viedol k svetovej hospodárskej kríze, 
k sociálnym otrasom, k deštrukcii parlamentných demokracií, k fašistickým, agresívnym mocnostiam, k hrôzam vojny. Východisko – a) New 
Deal – Roosevelt – štátne regulovaný trhovým kapitalizmus b) viacsektorová ekonomika, so sociálnym prerozdeľovaním (sociálny a právny 
štát); c) sovietsky model – s plánovanou štátnou ekonomikou. Celá Európa – v znamení prechodu od liberálneho kapitalizmu, k štátne 
reguľovanému (so znárodneným tzv. verejným sektorom ekonomiky), a k sociálnemu štátu (politické práva rozšírené o sociálne 
(zabezpečenie, resp. poistenie v nezamestnanosti, v starobe, v chorobe).tento model prijali všetky české politické strany (národní socialisti, 
lidová strana, sociálna demokracia a KSČ) aj slovenské strany (KSS a Demokratická strana). PRIJATÁ LEGISLATÍVA:  a) reštitúcia 
majetku arizovaného (navrátenie); b)  konfiškácia nepriateľského majetku (nemeckého, maďarského, majetku zradcov a kolaborantov) 
a zriadenie národnej správy na ňom; c) konfiškácia poľnohospodárskeho majetku nepriateľov českého a slovenského národa (súčasť 
pozemkovej reformy);  d) znárodňovacie dekréty prezidenta republiky č. 100, 101, 102 až 103/1945 Zb. Bilancia – 40 % majetkových 
podstát v českých krajinách konfiškovaných. Osídľovanie českého pohraničia. Konfiškácia nepriateľského majetku bola zálohou na 
československé reparácie proti Nemecku. Vojnové škody ČSR sa odhadovali na 300 mld. Kčs. Príprava – revízie prvej pozemkovej reformy 
z roku 1919 – 1921. Príprava zákonodarstva o národnom poistení.  

B11.  DEKRÉTY PREZIDENTA REPUBLIKY – vydané od apríla 1945 do 27. októbra 
1945; charakteristika a delenie.  

Dekréty vydávané na návrh vlády NF (košickej), legislatívne realizovali obsah Košického vládneho programu. Druhy dekrétov:  A) 
majetkovoprávne (konfiškačné) : č. 5/1945 o neplatnosti niektorým majetkovoprávnych konaní z doby neslobody a národnej správe 
majetkových hodnôt Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov a niektorých organizácií a ústavov. Dekrét č. 12/1945 o konfiškácii 
a urýchlenom rozdelení poľnohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako i zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa; dekrét 
č. 28/1945 o osídlení pôdy Nemcov; dekrét č. 108/1945 o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch  národnej obnovy. B) úprava 
štátneho občianstva (expatriácia) -  úst. dekrét č. 33/1945 o úprave československého štátneho občianstva osôb národnosti nemeckej 
a maďarskej;  vytvoril ústavnoprávny stav pre realizáciu ODSUNU (transferu) osôb nemeckej národnosti, podľa rozhodnutí Spojencov z r. 
1943, potvrdenej v Postupime. C) trestnoprávne normy (retribúcia) – dekréty č. 16/1945 (veľký retribučný dekrét) o potrestaní nacistických 
zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch; a dekrét č. 17/1945 o Národnom súde; a dekrét č. 138/1945o 
trestaní niektorých previnení proti národnej cti. (malý retribučný dekrét) Platili len v Česku;  D) Znárodňovacie dekréty č. 101-103/1945 Zb.   

B12.  ÚPRAVA ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA NEMCOV, MAĎAROV (úst. dekrét PR č. 
33/1945) a odsun sudetských a karpatských Nemcov.  

Osoby národnosti nemeckej, maďarskej, občania ČSR, ktorý podľa predpisov  cudzej okupačnej moci nadobudli štátnu príslušnosť nemeckú 
alebo maďarskú, stratili dňom nadobudnutia takejto štátnej príslušnosti čsl. štátne občianstvo. ZÁVER: a) strata čsl. št. obč. – v dôsledku 
vlastného právneho úkonu, zo zákona a od momentu nadobudnutia (ex lege a ex tunc). B) NIE – Odňatie štátneho občianstva úkonom čsl. 
Štátu, NIE – zbavenie št. občianstva. C) konštrukcia straty štátneho občianstva – vychádzala z princípu prezumpcie zodpovednosti (viny); nie 
z prezumpcie neviny. Zodpovedalo to sociologickému stavu – keď 90 – 95 % osôb nemeckej, maďarskej národnosti občanov ČSR, - 
nadobudli štátne občianstvo okupanta. Spojili sa s nim, súhlasili – so stratou štátnej suverenity, okupáciou, s inými nezákonnosťami. NIE je 
to podľa princípu KOLEKTÍVNEJ VINY (nestratili štátne obč. iba preto, že ich materinský jazyk bol nemecký, alebo maďarský; ale že 
zradili štát, ktorého št. občianstvo mali, zradili demokraciu, v prospech štátu – zločinného agresora, nacistického a fašistického režimu. D) 
všetky tieto osoby – mali právo VYVRÁTIŤ ich zákonom prezumovanú zodpovednosť. A to dôkazom, že zostali verní ČSR, nikdy sa 
neprevinili proti národom českému a slovenskému a buď sa činne zúčastnili boja za jej oslobodenie alebo trpeli pod nacistickým 
a fašistickým terorom. Dôkaz – vernosti štátu a ANTIFAŠISTICKÉHO konania – znamenal, že sa im ZACHOVÁVA čsl. Štátne občianstvo. 
Dekrét bol vydaný 10. augusta 1945; t.j. potom keď predstavitelia veľkej trojky v Postupime potvrdili, že v odsune Nemcov z Poľska, 



Československa a Maďarska sa má pokračovať – že je to potrebné, s tým, že sa musí uskutočniť usporiadane a ľudsky.  Na základe toho, sa 
podľa pokynov Spojencov, realizoval odsun, do zóny USA a zóny ZSSR.  Dôvody odsunu – osoby nemeckej menšiny podľahli nacistickej 
propagande a stali sa predvojom nacistickej armády, resp. zámienkou pre odtrhnutie Sudet, napadnutie na Poľsku a zúčastnili sa na príprave 
genocídy českého národa, a likvidácie poľského národa. Cieľ – prevencia, odstrániť – ohnisko budúcej možnej vojny.  

 

B13.  PRÁVNE POSTAVENIE OSOB MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI v ČSR (1945-1948)   

Úst. dekrét PR č. 33/1945 o úprave československého št. obč. osôb národnosti nemeckej a maďarskej. Rokovanie ČSR s Maďarskom 
o odsune maďarských štátnych občanov do Maďarska. Úsilie maďarskej vlády o revíziu št. hraníc s ČSR (obnova na úrovni viedenskej 
arbitráže); príprava agresie, diplomatická ofenzíva. Konštrukcia USA a V. Británie o údajnej „kolektívnej vine“: súhlas západných mocností 
iba s výmenou. Konfiškácia nepriateľského majetku DPR č. 108/1945 Zb. Maďarská vláda a predlžovanie rokovania o uzavretí Dohody 
o výmene. Podpísaná vo februári 1946.  Maďarská vláda – sabotovanie plnenia. Prelom roku 1946 a začiatok roku 1947 aplikácia dekrétu 
o všeobecnej pracovnej povinnosti, administratívno – právny príkaz osobám maďarskej národnosti o mieste výkonu všeobecnej pracovnej 
povinnosti v českom pohraničí, v Sudetách, odkiaľ boli odsunuté osoby nemeckej národnosti (zabezpečené ubytovanie, primerané pracovné 
podmienky a odmeny za prácu);  možnosť získať tu dom, a postupne občianstvo ČSR. Nariadenie P-SNR o tzv. „reslovakizácii“ (osoba, 
ktorá mala slovenských predkov, v minulosti maďarizovaná (asimilovaná) požiadať o priznanie slovenskej alebo českej národnosti a tým 
splniť zákonnú podmienku pre nadobudnutie štátneho občianstva ČSR. Podľa maďarskej literatúry sa pridelenie na práce do pohraničia 
„biľaguje“ ako údajné „vysídlenie“ alebo ako „deportácia“. Mierová zmluva s Maďarskom – uzavretá 10. februára 1947, víťaznými 
veľmocami a spojencami. I. štátne hranice – súlad s Trianonskou mierovou zmluvou, s rektifikáciou čsl. Hraníc o bratislavské predmostie. 
Záväzky Maďarska – k realizácii defašizácie, zrušenia rasistickým ustanovení v právnom poriadku; trestaní páchateľov vojenských zločinov, 
zločinov proti mieru a ľudskosti. Povinnosť Maďarska rokovať s ČSR o odsune etmických Maďarov s Československa (čl. 5). Odškodnenie 
vlastných občanov – čl. 29. Mierová zmluva ratifikovaná v novembri 1947. – Rok 1947/48 – rok tzv. „veľkých premien“. Režim maďarskej 
komunistickej strany, vodca F. Rákosi - . Zákon č. 245/1948 o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti z 25. októbra 1948 podmienky 
a postup: požiadanie, bydlisko na území ČSR, zloženie sľubu vernosti ČSR.   

 
B14. DOHODA O VÝMENE OBYVATEĽSTVA medzi ČSR a Maďarskom z r. 1946.  
 
Osoby maďarskej národnosti, s trvalým pobytom na juhu Slovenska, po Viedenskej arbitráži a okupácii tohto územia horthyovským 
maďarskom nadobudli maďarské štátne občianstvo. V dôsledku tohto svojho vlastného právneho úkonu (nadobudnutia občianstva štátu 
s ktorým bolo ČSR vo vojnovom stave ako agresorom, ktorý bol okupantom jeho štátneho územia) stratili (ex lege) podľa úst. Dekrétu č. 
33/1945 – štátne občianstvo ČSR. Podľa MP boli v postavení cudzincov a ako štátni občania Maďarska mohli a mali byť vyhostení na 
územie štátu, ktorého boli štátnymi občanmi. USA a V. Británia odmietali toto riešenie odsunom, ako aplikáciu zásady „kolektívnej viny“. 
Iné riešenie; nie vyhostenie, ale Dohoda o výmene. Dr. V. Clementis štátny tajomník MZV ČSR poverený rokovaním. Dohoda medzi ČSR 
a Maď. o výmene obyvateľstva (27. 2. 1946). Zásady dohody: reciprocita : toľko Maďarov zo Slovenska, koľko Slovákov sa prihlási 
v Maďarsku dobrovoľne na výmenu. Pritom osoby maďarskej národnosti žijúce na Slovensku boli štátnymi občanmi Maďarska, t.j. mali 
právo na pobyt, usadenie sa na štátnom území Maďarska. ČSR podľa MP malo právo cudzincov bez čsl. Štátneho občianstva vyhostiť zo 
svojho územia. Naviac to boli osoby, ktoré podnietili, súhlasili a schvaľovali (v r. 1938)ako občania ČSR okupáciu južného Slovenska 
nepriateľským štátom. Neplnenie dohody zo strany Maďarska: a) prvý argument: národ (Maďarstvo) má údajne právo na svoju zem (vrátiť 
Maďarov aj s územiami; zásada, ktorú MP nepozná b) druhý argument – až po uzavretí Mierovej zmluvy s Maďarskom (úsilie o zmenu 
štátnych hraníc; aj propagandou a podnecovaním). Opatrenie ČSR (december 1946 až január 1947) aplikácia ustanovení DPR o pracovnej 
povinnosti pri obnove ekonomiky štátu, osídlenia pohraničia. Administratívno-právne opatrenie s prikázaním miesta výkonu práce (české 
pohraničie). Transfer asi 47 000 osôb maďarskej národnosti, na dĺžku jedného roka. Mierová zmluva s Maďarskom (február 1947) 
zaväzovalo Maďarsko vstúpiť do rokovaní s ČSR o odsune etnických Maďarov. Od apríla 1947 – do polovice roka 1948 – sa realizovala 
výmena obyvateľov.   

B15. NARIADENIE SNR č. 33/1945 Zb. nar. SNR – o potrestaní fašistických okupantov, 
zradcov a kolaborantov o ľudových súdov a Národnom súde.  

Retribučné nariadenie SNR. Vydanie nariadenia SNR ako prejav suverenity Slovenska podľa nar. č. 1/1944. Nie podľa československého 
(českého) dekrétu, ale slovenského nariadenia. Cieľ zohľadniť slovenské osobitosti: odlíšiť vyhlásenie a jestvovanie Slovenského štátu, ako 
určitého prejavu sebaurčenia slovenského národa (aj keď pod ultimátom a vazalského útvaru, právne nejestvujúceho); odlíšiť od formy štátu 
(likvidácia demokratického poriadku) od politického a štátneho režimu (fašistický režim); nesuverénny útvar (pod ochranou Nemecka, 
plniaci jeho záujmy); od zahraničnej politiky (vypovedania a vedenia vojny proti ZSSR a spojencom). Osobitne sa to týkalo obžaloby 
a súdenia bývalého prezidenta slovenského štátu, členov vlád tohto útvaru, poslancov Snemu a štátnej rady atď., ktorých súdil Národný súd 
v Bratislave. Skutkové podstaty zločincov:  § 1. Fašistickí okupanti, § 2. Domáci zradcovia, § 3. Kolaboranti. § 4. Zrada na povstaní, § 5. 
Previnilci fašistického režimu. Sankcie – absolútne určitá sankcia (nie alternatívna, ani nie relatívne určitá (od do), a absolútna sankcia – trest 
smrti – prvých štyroch paragrafoch. Súčasne – ustanovenie o zmiernení trestu: - pre tzv. účinnú ľútosť – t.j. ak páchateľ neskoršou činnosťou 
sa významne zaslúžil o protifašistický boj alebo o záchranu slovenských životov – vtedy trest smrti premeniť na trest na 30 rokov, 
v mimoriadnych prípadoch uložiť tresty vedľajšie ako tresty hlavne, prípadne páchateľa aj oslobodiť. Vyšetrovanie – uskutočňovali 
vyšetrovatelia a prokurátori Národného súdu. Súdy – ľudové (okresné, príp. miestne ľudové) a Národný súd (ten mal určené taxatívnym 
spôsobom personálnu príslušnosť (koho má súdiť). Boli to mimoriadne súdy; mali konať podľa mimoriadnych pravidiel.   



B16.  Postavenie slovenských národných orgánov v období od Košického vládneho 
programu cez Prvú a Druhú pražskú dohodu.  

Slovenské národné orgány: a) plénum SNR; b) Predsedníctvo SNR, c) Zbor povereníkov a povereníctva. KVP – ako primárne politický 
dokument, ale aj dokument, ktorý mal aj ústavno-právne dimenzie, resp. bol zdrojom nasledujúceho zákonodarstvo prijal kompromis (medzi 
SNR a českými politickými stranami), že: a) považuje slovenský národ za svojbytný národ (nie čechoslovakizmus); b) uznáva princíp rovný 
s rovným v ich vzťahov v ČSR; c) že uznáva SNR ako zákonodarný orgán, Zbor povereníkov ako výkonný orgán na Slovensku, d) že 
o rozdelení pôsobnosti medzi vládou ČSR a SNR a ZP sa rozhodne rokovaním, e) zakotvil záväzok, že postavenie a pôsobnosť SNO bude 
zakotvené aj v budúcej ústave ČSR. SNR a ZP mali od nar. č. 1/1944 (od 1. 9. 1944), pôvodnú, všeobecnú, výlučnú a neobmedzenú 
právomoc. Po príchode prezidenta a vlády na územie ČSR bolo treba riešiť deľbu ich pôsobnosti. Prvýkrát sa to stalo prijatím nariadenia 
SNR č. 30/1945  Sb. n.  z 21. apríla 1945. Úprava bola nasledovná: a) zákonodarnú moc na Slov. vykonáva SNR, b) vo veciach celoštátnej 
povahy vykonáva zákonodarnú moc prezident republiky po dohode so SNR. Pri vydaní dekrétu PR v celoštátnej povahy sa malo uviesť, že 
sa vydáva po dohode so SNR. Pojem – „veci celoštátnej povahy“ – nebol konkretizovaný a bližšie špecifikovaný. Bola na to potrebná 
dohoda vlády ČSR a P – SNR. Pôsobnosť a právomoc SNR zostala naďalej pôvodná, všeobecná, čiastočne obmedzená. V Česku sa 
nevytvorili české národno-štátne orgány. Vláda ČSR a prezident ČSR – nahradzovali aj právomoc nejestvujúcich českých národných 
orgánov, ktorých vytvorenie sa z českej strany odmietalo. Takéto inštitucionálne usporiadanie – na Slovensku SNO, v Čechách – vykonávajú 
právomoc celoštátne orgány (pretože ak prezident ČSR na návrh vlády ČSR prijal dekrét ktorý nebol vydaný po potrebnom súhlase SNR) 
mal tento dekrét územnú pôsobnosť iba na Česko; nevzťahoval sa na Slovensku. Slovenské národné orgány nemali symetrického partnera na 
strane českého národa. Preto symetrické usporiadanie. Dňa 26. mája 1945 prijala SNR uznesenie „o úprave niektorých zásadných otázok 
vnútropolitickej organizácie ČSR. Navrhla v ňom vytvorenie inštitucionálnej symetrie. Konkrétne: rozlišovala: a) orgány ČSR – hlava štátu, 
čsl. Snem a československá vláda; b) orgány slovenské: slovenský snem a slovenskú vládu a c) české orgány – český snem a českú vládu. 
Súčasne v uznesení uvádzala, že ČSR je pevná, jednotná a nedeliteľná, teda je unitárnym štátom, nie zloženým štátom. Ďalšie ustanovenie 
zakotvovalo, že ČSR je štátom dvoch rovnoprávnych a rovnocenných národov. Slovenského a českého.  – S týmto uznesením, odcestovala 
delegácia SNR na rokovanie do Prahy, na rokovanie s vládou ČSR. Časť českých politických strán, najmä národní socialisti a lidová strana 
na rokovaní navrhli a presadzovali – krajinské delenie ČSR, na tri krajiny; administratívnoprávnu a legislatívnu decentralizáciu. Bolo by to 
však odmietnutie ČSR ako štátu dvoch národov, rovnoprávnych, s postavením SNR. Rokovania potom pokračovali tým, že časť 
predstaviteľov SNR za KSS – boli po rokovaní s vedením KSČ dotlačení k odstúpeniu od – symetrického usporiadania. Celé rokovanie sa 
potom sústredilo na výpočet a určenie, ktoré záležitosti patria do . a) celoštátnych záležitostí (spoločné veci – o ktorých rozhodoval prezident 
po dohode so SNR, neskôr DNZ a vláda; b) ktoré patria do právomoci SNR.: – Výsledok bol spísaný a podpísaný ako „Dohoda 
československej vlády a P- SNR o postavení a právomoci slovenských národných orgánov (PRVÁ PRAŽSKÁ DOHODA). – Závery -  SNR 
nedosiahla svoj cieľ premeniť ČSR na štát so symetrickou štruktúrou slovenských a českých ústredných orgánov (snem a vláda) a so 
spoločnými československými orgánmi moci zákonodarnej, vládnej a výkonnej a s jednou hlavou štátu. Ani v tejto podobe – sa nedosiahla 
premena ČSR na federáciu (bez výslovného použitia tohto pojmu). Nedosiahol sa ani cieľ časti českých strán – o obnovu krajinského 
systému (asi ako v r. 1927) čiastočne korigovaného; ČSR – sa presadil a potvrdil – ako UNITÁRNY ŠTÁT (jednotný), s tým, že postavenie 
Slovenských národných orgánov na Slovensku – malo atribúty AUTONÓMIE  POLITICKEJ. Slovenská národná rada – sa až do 
ustanovujúcej schôdze Parlamentu (DNZ) podieľala na celoštátnej právotvorbe tak, že dekrét prezidenta republiky, musel byť vydaný po 
dohode so SNR, iba vtedy platil aj na Slovensku. – Príčiny : a) čechoslovakizmu, b) obavy so slovenského emancipačného hnutia – ako 
separatizmu, ako nebezpečia pre ČSR; c) obavy z ľudáckeho podzemia – zahraničnej emigrácie a domácich skupín vrátane neoľudákov.  
DRUHÁ PRAŽSKÁ DOHODA – bola uzavretá, spísaná a publikovaná ako „Protokol o rokovaní vlády ČSR a Slovenskej národnej rady 
z 11. Apríla 1946.  Potvrdila a doplnila rozdelenie pôsobnosti – podľa prvej pražskej dohody, doplnila ich o právomoci PREZIDENTA ČSR 
na území Slovenska  - s tým, že prezident udeľuje milosť na Slovensku, menuje generálov a VŠ profesorov, udeľuje čsl. a slovenské rady. – 
Mal sa zriadiť koordinačný orgán – pri Úrade P- vlády, s cieľom preskúmať a navrhnúť vláde a SNR opatrenia na odstránenie nezrovnalosti 
dekrétmi PR a nariadeniami SNR.  

 	  	  

B17. Tretia pražská dohoda (27. jún 1946), vzťah SNR a Zboru povereníkov k vláde 
ČSR, a záväzný výklad jej článku II., odseku 2 (z 18. 11. 1947).  

Dohoda predstaviteľov politických strán združených v Národnom fronte Čechov a Slovákov (III. pražská dohoda). Úprava moci 
zákonodarnej: delenie kompetencií podľa I. pražskej dohody s tým, že návrhy nariadení SNR, najskôr musí posúdiť vláda ČSR či neupravujú 
vec celoštátnej povahy. Osnova nariadení SNR nemôže byť prerokovaná na schôdzi SNR bez toho, že by nemala súhlas vlády, že osnova 
neupravuje vec celoštátnej povahy, alebo rieši otázku v rozpore s vládnym programom. Úprava moci výkonnej: Zbor povereníkov, príp. 
jednotliví povereníci sú zodpovední  SNR za výkon záležitostí, ktoré patria do normotvornej právomoci SNR. V ostatných veciach má 
výkonnú moc na Slovensku vláda, príp. jednotliví ministri, pričom povereníci a ich úrady pôsobia ako ich výkonné orgány. V týchto veciach 
je Zbor povereníkov zodpovedný vláde. Predsedu a členov Zboru povereníkov menuje síce P- SNR, ale po predchádzajúcom schválení 
vládou. Všetci členovia ZP vykonávajú sľub do rúk predsedu vlády. Vláda môže zastaviť výkon uznesenia ZP. Povereník , ako výkonný 
orgán vlády pri výkone záležitostí, ktoré patria do celoštátnej právomoci, zodpovedná príslušnému ministrovi. HODNOTENIE: Zákonodarná 
právomoc SNR – bola podriadená vláde, závislá od súhlasu vlády. V prípade ak SNR nesúhlasila s rozhodnutím vlády (napr. že osnova 
nariadenia nepatrí do jej právomoci) mohla sa obrátiť na „rozhodcovský zbor“, zložený z predsedu Ústavodarného NZ, všetkých členov 
predsedníctva vlády a predsedu SNR. Slovenský zákonodarný orgán, bol podriadený a jeho činnosť kontrolovaná (s právom blízkym 
absolútnemu vetu) výkonným orgánom československej štátnej moci. Vo vzťahu SNR a ZP, Zbor povereníkov menovalo P – SNR, ale až po 
predchádzajúcom súhlase vlády. V záležitostiach celoštátnej povahy boli povereníci výkonnými orgánmi ministrov a boli im zodpovední, 
vlastne subordinovaní. ZÁVER: Asymetrické usporiadanie ČSR, ktoré bolo možné kvalifikovať z hľadiska formy štátneho zriadenia ako 



unitárny štát s politickou autonómiou Slovenska, sa zmenilo na „subordinovanú autonómiu“, resp. „zdanlivú autonómiu“. Príčiny tejto 
zmeny a prijatia III. Pražskej dohody: vo voľbách do Ústavodarného NZ v júni 1946 zvíťazila so 66 % odovzdaných hlasov voličov 
Demokratická strana. Mala dvojtretinovú väčšinu v SNR, a disponovala kvalifikovanou väčšinou hlasov poslancov zo Slovenska 
v Ústavodarnom NZ. Nová ústava ČSR sa mala prijímať osobitným hlasovaním poslancov zvolených na Slovensku, a v Česku, ich 
trojpätinovou väčšinou. Týmito hlasmi disponovala Demokratická strana. Pred voľbami do ÚNZ uzavrelo vedenie DS dohodu s časťou 
katolícky orientovaných politikov (neoľudácke krídlo); pomenovaná ak „Aprílová dohoda“. Podľa nej, interpretovanej ako dohoda 
o zmierení slovenských evanjelíkov a katolíkov, mali získať katolícki predstavitelia, za získanie hlasov voličov, 7 mandátov a evanjelici 3 
mandáty z každých desiatich mandátov v ÚNZ a SNR, ktoré pripadnú DS. Najmä KSČ a KSS hodnotili túto dohodu ako zradu na 
Slovenskom národnom povstaní, ako nebezpečie oživenia ľudáckeho klerikalizmu (domáceho protičeskoslovenského ilegálneho podzemia) 
a vplyvu zahraničného ľudáckeho exilu (F. Ďurčanský, vysielanie „Radio Barcelona“; Slovenský akčný výbor“, Memorandum predložené 
mierovej konferencii do Paríža 1946). Dané skutočnosti sa považovali ako nebezpečie protištátnych akcií proti Československu, za 
obnovenie Slovenského štátu. Podriadenie a kontrola SNR, ZP a povereníctiev vlády mala pôsobiť preventívne proti týmto činnostiam 
a tomuto vývoju. A ústavno-politicky vyjadrila a zabezpečila túto podriadenosť, zakotvenie nielen asymetrického, ale centralistického 
modelu unitárneho štátu, práve Tretia pražská dohoda. Vláda ČSR po parlamentných voľbách v roku 1946, bola vytvorená ako  tretia vláda 
Národného frontu Čechov a Slovákov. Kreslá v nej získali predstavitelia všetkých politických strán združených v NF. Prezident ČSR 
vymenoval za predsedu vlády, K. Gottwalda, ako predstaviteľa KSČ, ktorá získala vo voľbách v ČSR viac ako 35 %. Program vlády – 
nazvaný Budovateľský vládny program (dvojročný plán obnovy ekonomiky, pozemková reforma, zrovnoprávnenie žien, nová ústava ČSR). 
Dňa 15. apríla 1947, Národný súd vyniesol rozsudok, vinný a trest smrti v prípade stíhania dr. J. Tisu, dr. Ďurčanského (v neprítomnosti). 
Dňa 14. septembra 1947 povereníctvo vnútra vydalo správu o „odhalení protištátneho sprisahania na Slovensku“. Ilegálne skupiny v spojení 
so slovenskou chceli obnoviť slovenský štát. Zaistených bolo 707 osôb. Začala sa jesenná politická kríza na Slovensku. Dňa 31. októbra 
1947 šesť členov ZP na čele s G. Husákom podalo demisiu. – Až po temer troch týždňoch, 19. november 1947 vymenovaný nový ZP (DS 
v ňom stratila tri rezorty).   Deň predtým – dňa 18. novembra 1947 v Prahe – sa dosiahla dohoda o tzv. „Záväznom výklade ustanovení 
článku II., odseku 2., tretej pražskej dohody“.  Ustanovenie Tretej pražskej dohody o tom, že P – SNR menuje člena ZP, so súhlasom vlády, 
ktorý skladá sľub do rúk predsedu vlády sa záväzne interpretovalo tak , že:  P-SNR je povinné odvolať povereníka, ak mu vláda oznámi, že 
tento povereník (povereníci) nemá už dôveru vlády. A po ďalšie ak P – SNR neurobí tieto opatrenia v stanovenej lehote, menuje nového 
povereníka vláda sama. A napokon : na vládu prechádzalo aj právo – menovanie predsedu, podpredsedu alebo ktoréhokoľvek iného člena 
Zboru povereníkov, ak vláda neschváli prvý a následne ani druhý návrh P-SNR na menovanie týchto činiteľov.  -  PRÁVOMOCI SNR sa tak 
ďalej postupne redukovali. Vzťah P – SNR (ako obdoba orgánu typu „hlavy štátu“ ) a Zboru povereníkov (ako obdoba vlády) – bol už nielen 
pod kontrolou ústrednej vlády; ale vláda mala aj právo vymenovať ZP -  (i keď až v treťom kole) – výlučne podľa svojej politickej vôle. – 
Menovanie, odvolanie, kontrola, obsah činnosti ZP – vyplývala priamo z právomoci vlády, a Zbor povereníkov – ako výkonný orgán SNR, 
resp. orgán výkonnej moci útvaru zakladajúci slovenskú štátnosť, a stal iba výkonným orgánom vlády ČSR, ktorá rozhodovala o jeho 
personálnom zložení a činnosti. V historicko – politickej literatúre sa hodnotila jesenná kríza na Slovensku v roku 1947 politologicky ako 
tzv. Malý Február; resp. úvod k Februáru 1948.       

  

B18.  DOČASNÉ NÁRODNÉ  ZHROMAŽDENIE  (1945 – 1946) -  ustanovenie, 
kompetencia, činnosť.  

Národné výbory (nový typ orgánov verejnej správy); inštitucionálny základ tvorby československých štátnych orgánov, na základe princípu 
suverenity ľudu. Ústava ČSR neplatila ako celok, ale podľa dohody SNR s prezidentom a vládou ČSR (nov. –dec. 1944 v Londýne), iba ako 
základ a východisko až do jej úplnej zmeny. Londýnsky rámcový dekrét PR zo 4. 12. 1945 o národných výboroch a Dočasnom Národnom 
zhromaždení č. 18/1944 Úř. Věst. čsl. a kapitola V. Košického vládneho programu, obsahovali ústavnoprávne riešenie vytvorenie nových 
štátnych orgánov, miestnych ako aj ústredného, na území ČSR, štátu právne jestvujúceho, ktorého štátna suverenita bola obnovená. Ľud, 
občania ako zdroj moci vytvárali v SNP Národné výbory ako revolučné miestne orgány, ktoré sa rozšírili v r. 1945 do všetkých obcí (s 
výnimkou obcí, kde malo väčšinu obyvatelia „štátne nespoľahliví“, t.j. (t.j. najmä obce južného Slovenska, s obyvateľmi, ktorí podľa 
predpisov okupačnej mocnosti nadobudli maďarské  štátne občianstvo. V týchto obciach boli nie volené orgány, ale menované orgány, 
„správne komisie“). Pre Slovensko platilo nar. SNR č. 26/1945 Sb. o Národných výboroch zo 7. apríla 1945. Ústavnoprávny základ DNZ 
vytvoril ústavný dekrét PR č. 47/1945 Sb., vydané po dohode so SNR,  o Dočasnom (česky: „Prozatímním“) Národnom zhromaždení z 25. 8. 
1945 (nadväzoval na predchádzajúci dekrét č. 18/1944). Právomoci DNZ : a) zákonodarná moc „pre celé územie ČSR, a to až do doby, kedy 
sa zíde Národné zhromaždenie zvolené podľa všeobecného, rovného, priameho a tajného volebného práva a podľa zásady pomerného 
zastúpenia. b) potvrdiť, že prezident dr. E. Beneš zostáva vo svojej funkcie až do novej voľby hlavy štátu; c) DNZ malo aj právo meniť 
ústavu, ale iba výnimočne, „pokiaľ toho bude nevyhnutne potrebné“. d) v záležitostiach, ktoré sa týkali ústavnoprávneho postavenia 
Slovenska, bolo nutné dosiahnutie súhlasu väčšiny prítomných slovenských členov DNZ. Bol tak ústavne vyjadrený zákaz majorizácie. Pre 
DNZ platili primerane ustanovenia úst. Listiny o poslaneckej snemovne NZ a jej rokovacieho poriadku. ČINNOSŤ DNZ: ustanovujúca 
schôdza DNZ sa konala 28. októbra 1945 v deň výročia vzniku samostatného československého štátu. Ustanovením DNZ skončila dekretálna 
právomoc prezidenta republiky.  Výsledky zákonodarného pôsobenia DNZ potvrdili právnu kontinuitu ČSR, t.j. že ČSR právne jestvovalo 
nepretržite aj po 29. septembri 1938. V kontexte s týmto prioritným výsledkom, boli aj ďalšie prijaté ústavné normy: potvrdilo E. Beneša vo 
funkcii prezidenta republika až do doby, než bude zvolený prezident nový (stalo sa tak jednomyseľne a manifestačným spôsobom. DNZ úst. 
zákonom č. 57/1946 Sb. schválilo a vyhlásilo za zákon (resp. ústavný zákon) dekréty prezidenta republiky vydané od r. 1940 s účinnosťou ex 
tunc (od „Tehdá“, od samého začiatku). Bol to ústavnoprávny úkon, ktorý sa menuje RATIHABÍCIA, resp. sa jej dobove hovorilo „ústavná 
ratifikácia“. Schválené a vyhlásené za zákon (úst. zákon) boli všetky dekréty „en bloc“. Znamenalo to, že legálny ústavný orgán ČSR, 
zvolený na svojom štátnom území, zástupcami občanov ČSR, povýšil dekréty PR vydávané v čase ústavnej núdze na plne hodnotné zákony 
ČSR; dekretálnu činnost dočasného štátneho zriadenia legalizoval za zákonodarnú činnosť československého štátu, t.j. summa summarum 
„československý štát právne (medzinárodnoprávne ako aj ústavnoprávne) jestvoval, inštitucionálne vyjadrený ako „dočasné štátne 



zriadenie“,  dekrétmi prezidenta republiky, že toto obdobie „stavu ústavnej núdze“ sa ratihabovalo tak, že dekréty PR, ako právne predpisy, 
ktorým chýbala podstatná náležitosť, že neboli vydané na to podľa Ústavy ČSR 1920 platným zákonodarným orgánom, boli dodatočne, či 
následne aj v súlade s platnou literou ústavy, povýšené na zákony a ústavné zákony legálneho zákonodarného orgánu, ktorým bolo Dočasné 
národné zhromaždenie. LEGISLATÍVA DNZ: Prijalo celkove 80 zákonov. Celoštátna zákonodarná pôsobnosť DNZ bola vymedzená podľa 
prvej pražskej dohody, v rozsahu v nej vymenovaných spoločných záležitostí. Mimo takto vymedzeného okruhu záležitostí vykonávala 
zákonodarnú moc na Slovensku SNR a výkonnú Zbor povereníkov (ako slovenská vláda). Po vytvorení DNZ, mala ČSR z hľadiska formy 
štátneho zriadenia povahu unitárneho štátu, s politickou autonómiou Slovenska, s prvkami federácie. Prvkom federalizmu bolo: a) vzťahy 
medzi SNR a centrálnymi orgánmi republiky (DNZ, vládou, ministerstvami) sa upravovali na základe dohody (foedes) medzi vládou a SNR. 
B) Súhlas väčšiny poslancov DNZ volených na Slovensku, bol právnou podmienkou úpravy ústavnoprávneho postavenia Slovenska bol 
ďalším znakom federalizácie. Slovenskí poslanci tvorili v DNZ v záležitostiach ústavnoprávneho postavenia Slovenska vlastne druhú, 
federálnu komoru. Vo vedení KSS, najmä pod tlakom formálno-právne inej politickej strany, v skutočnosti však pre vedenie KSS 
nadriadeného orgánu, t.j. vedenia KSČ, sa presadila unitaristicko – autonomistická koncepcia. Nebolo to obnovenie unitárneho 
čechoslovakizmu, ale bolo to v rozpore s riešením vzťahu Čechov a Slovákov na princípe rovný s rovným, aká bola pôvodná revolučná 
koncepcia SNR. Miesto riešenia vzťahu Čechov a Slovákov, sa záležitosť zredukovala na riešenie tzv. slovenskej otázky. Program, 
koncepcia, termín „slovenská národná štátnosť“, - bol stotožňovaný s ľudáckym a teda protičeskoslovenským a protištátnym separatizmom. 
VÝZNAMNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON. – Dočasné NZ prijalo ústavný zákon č. 65/1946 Sb. o Ústavodarnom Národnom zhromaždení (ÚNZ). 
Upravoval zásadné právne otázky o voľbách do ÚNZ, jeho pôsobnosti. Pre Slovensko významné: dňom účinnosti tohto ústavného zákona 
a to 18. aprílom 1946; sa do československého ústavného poriadku dostala a v ňom sa zakotvila Slovenská národná rada. Až do tohto dňa 
právne postavenie SNR upravovali jej nariadenie. Z hľadiska jej prijatia, uznania a rešpektovania v ČSR, bola SNR uznávaná dohodami 
s vládou a prezidentom (Londýn, nov.-dec. 1944; a Košickým vládnym programom, 5. 4. 1945), teda politickými, eventuálne 
ústavnopolitickými aktami, bez ústavnoprávnej relevancie. Až prijatím a účinnosťou úst. zákona č. 65/1946 Sb. – bola SNR a ZP uznaný 
a zakotvený ústavným zákonom ČSR. Ďalší významný právny následok: v úst. zákone č. 65/1946 Sb. bolo obsiahnuté aj ustanovenie, že 
„SNR patrí na Slovensku vydávať nariadenia SNR v doterajšom rozsahu, pokiaľ ÚNZ túto otázku neupraví inak. Pre výklad rozsahu 
pôsobnosti SNR je smerodajná doterajšia dohoda vlády a SNR“.  Touto „doterajšou dohody vlády a SNR“ bola prvá pražská dohoda. Znenie 
tejto dohody publikovalo ministerstvo vnútra ako svoju vyhlášku č. 66/1946 Sb. Rozdelenie kompetencií medzi ústrednými orgánmi ČSR 
(zákonodarnými, vládnymi a výkonnými a SNR, ZP, povereníctvami) tak nadobudlo relevanciu právnej normy.    

B. 19. ÚSTAVODARNÉ  NÁRODNÉ  ZHROMAŽDENIE  (1946 – 1948)   

voľby  - máj 1946; zloženie ÚNZ; dvojročné funkčné obdobie, úlohy, ciele, premena zloženia 
ÚNZ po Februári 1948, prijatie Ústavy 9. Mája.  

Ústavný zákon č. 65/1946 Sb. z 11. 4. 1946 o Ústavodarnom Národnom zhromaždení.  Úloha: príprava a prijatie ústavy. Funkčné obdobie 2 
(dva) roky. ÚNZ patrí aj zákonodarná moc, pre celé územie ČSR; s rešpektovaním rozdelenej kompetencie so SNR, podľa Prvej pražskej 
dohody (1945), od 11. Apríla 1946 druhej pražskej dohody. (tretia pražská dohoda upravila podriadenosť zákonodarnej činnosti SNR vláde 
ČSR, na jej súhlas). Vyjadrená tiež zásada zákazu majorizácie, v zásadných otázkach týkajúcich sa štátoprávneho postavenia Slovenska. 
ÚNZ bolo jednokomorovým orgánom, ktorý mal 300 členov. Na jeho čele stál Stály výbor (24. Členov). Volebné predpisy do ÚNZ – 
doplnené zákonom č. 67/1946 Sb. o voľbe ÚNZ z 11. 4. 1946. Volebné právo: všeobecné, rovné s tajným zastúpením a podľa „zásady 
pomerného zastúpenia“. Právo voliť a byť volený Občan ČSR, bez rozdielu pohlavia, vek 18 rokov resp. 21 rokov. Volebné právo nemali, 
osoby nemeckej, maďarskej národnosti, ktorí stratili štátne občianstvo ČSR. Prekážka volebného právo – osoby stíhané pre retribučný delikt. 
Spolu s princípom pomerného zastúpenia bol zachovaný aj princíp viazaných kandidátiek. Kandidovať mohli iba strana Národného frontu. 
Politické strany však mali pôsobnosť obmedzenú na českú časť (národní socialisti, lidovci, sociálni demokrati, komunisti) a slovenskú časť 
ČSR (KSS, DS, Strana práce a Strana slobody). Zavedenie tzv. „bieleho lístka“. Voliči, ktorí nesúhlasili s jestvujúcim režimom, alebo sa 
nerozhodli pre žiadnu z volebných strán, dostali možnosť vhodiť vo voľbách tzv. „biely lístok“.  Strany NF prijala pravidlá volebnej súťaže: 
zaviazali sa, že nebudú napádať doterajší vládny program, dekréty prezidenta, zdrží sa osobný útokom a budú pripravené ku spolupráci aj po 
voľbách. – Výsledky volieb. Ustanovujúca schôdza ÚNZ dňa 18. Júna 1946. Dňa 19. Júna 1946 nová voľba E. Beneša za prezidenta ČSR 
(jednomyselne). Nová vláda menovaná prezidentom ČSR, dňa 2. Júla 1946. Vláda NF, predseda K. Gottwald. ÚNZ vyslovilo dôveru vláde 
a jej „Budovateľskému programu“.  Povojnová rekonštrukcia založená na dvojročnom hospodárskom pláne. Predstava vlády o novej ústave. 
(dem. Ústava z r. 1920, Národné výbory, znárodnenie, národné poňatie štátu, rovný s rovný vo vzťahoch Čechov a Slovákov, dokončenie 
národnej očisty. Spojenectvo so ZSSR, vyvážené vzťahmi s V. Britániou, USA a Francúzskom. Vytvorenie ÚSTAVNÉHO VÝBORU – pre 
prípravu ústavy (36 členov).  Vypracované návrhy – jednotlivých politických strán.   

B20.  

FEBRUÁR  1948 -    vládna   kríza,   celková   politická   kríza;   ÚSTAVNOPRÁVNE 
ASPEKTY  jej RIEŠENIA. 

Demisia ministrov vlády ČSR za nár.-social., lidovú, a DS (20. 2. 1948), neskôr aj za soc.-dem. Ústavnoprávne postavenie vlády po demisii. 
Z 26 členov vlády podalo demisiu 12. Vláda zostala uznášaniaschopná.  Návrhy na riešenie vládnej krízy. Ústavnoprávne možnosti 
prezidenta ČSR riešiť vládnu krízu. Ústavnoprávne postavenie parlamentu a kríza. Riešenie vládnej krízy – rekonštrukcia vlády (návrhy na 
menovanie  nových ministrov z ľavicových predstaviteľov politických strán, ktoré podali demisiu. Prijatie demisie, menovanie nových 
ministrov podľa návrhu predsedu vlády. Prezident 25. 2. 1948 menoval nových ministrov a tým skompletizoval vládu.  Vládna kríza bola 
riešená v súlade s ústavou.  SLOVENSKO:  predseda Zboru povereníkov, dr. G. Husák – listom oznámil povereníkom za DS, že vzhľadom 



na demisiu ministrov za DS vo vláde ČSR a ďalej vzhľadom na skutočnosť, že Zbor povereníkov je iba výkonným orgánom vlády, považuje 
demisiu ministrov za DS, aj za demisiu povereníkov za DS, v Zbore povereníkov. Príslušníci Akčných výborov NF a Ľudových milícií 
zabezpečili odchod týchto povereníkov z ich úradov. HODNOTENIE: K. Gottwald (predseda vlády): „vládna kríza bola riešená ústavne 
a parlamentne. Predstavitelia nekomunistických strán v exilu: zmenu mocenských pomerov označili za PUČ.  Zrekonštruovaná vláda sa 
nazvala ako VLÁDA OBRODENÉHO Národného frontu. Po vystúpení v Ústavodarnom NZ v marci 1948,  ÚNZ (bez časti poslancov, ktorí 
emigrovali; z pôvodných 300 členov zostalo 246 poslancov) jej vyslovili dôveru, aj jej programu – prijať novú ústavu, pripraviť 
a zorganizovať voľby do parlamentu, prijať zákonodarstvo o znárodnení, zákony o novej pozemkovej reforme a zákony o národnom poistení.   

POLITICKÁ KRÍZA – politické strany, ktoré podali demisiu, vlastne vystúpili z Národného frontu. Výzva na tvorenie AKČNÝCH 
VÝBOROV NF v obciach, mestách aj na pracoviskách (tie priamo preberali skutočnú moc v štátnej aj neštátnej sfére. Mimoparlamentné 
akcie organizované KSČ – petície, demonštrácie. Zjazd závodných rád – 23. 2. 1948. AKČNÉ VÝBORY – výzva A. Zápotockého, cieľ: 
odstrániť všetky rozvratné reakčné živly z úradov, hospodárskych aj kultúrnych podnikoch, politických strán a z celého verejného života. 
Február – marec 1948 tzv. očista – týkala sa 30 tisíc osôb, z toho 12 tisíc štátnych a verejných , zamestnancov. Z. č. 213/1948 Sb. – akty AV 
zpätne legalizoval. ĽUDOVÉ MILÍCIE – ozbrojení robotníci, vo veľkých pražských závodoch. Prevraty v politických stranách – ľavicové 
(prokomunistické) krídla získali vedenie a transformovali strany – a) národno – socialistická strana na Československú stranu socialistickú;, 
b) Čsl. Strana lidová; c) na Slovensku – Demokratická strana , jej ľavicová časť, po odchode do emigrácie doterajšieho vedenia sa zmenila na 
Stranu slovenskej obrody, d) zmena tiež vedenia a programu Strany slobody. – Neskôr Česká soc.-demokratická strana – sa zlúčila s KSČ. 
A ďalej KSS – zjednotenie s KSČ.  ZÁVER – došlo tak k ústavnému riešeniu vládnej krízy, ale k mimoústavnému riešeniu celkovej 
politickej krízy, pričom sa KSČ neústavnými, resp. protiústavnými krokmi AV a ĽM zmocnila štátnej moci. Získala jej monopol. Získanú 
politickú moc, aj legálnymi prostriedkami, odmietla podrobiť periodickej demokratickej kontrole, prostredníctvom slobodných volieb. 
Nastolila sa tak DIKTATÚRA  KOMUNISTICKEJ STRANY. Podľa pôvodných téz, K. Marxa, ktoré ďalej rozpracoval a prakticky 
aplikoval V. I. Lenin, sa tato forma vlády a štátny režim menovala aj ako DIKTATÚRA PROLETARIÁTU. Cieľ a zmysel – spoločenská 
trieda, ktorá je najpočetnejšia, ktorá v období industrializácia má rozhodujúce postavenie vo výrobe, ale nie je slobodná, pretože nad ňou 
vládne spoločenská trieda nazývaná menom „buržoázia“, „kapitalisti“, - má historické právo a historickú misiu, uchopiť politickú moc 
a využiť ju na svoje OSLOBODENIE, na potlačenie porazenej triedy (ak by sa pokúsila o násilný zvrat, o občiansku vojnu a pod.), využiť 
politickú moc (moc štátneho aparátu) na zmenu majetkových (vlastníckych) pomerov, zmeniť triedne antagonistickú spoločnosť – na triedne 
neantagonickú (sociálne a majetkove ROVNORODÚ), t.zv. SOCIALISTICKÚ SPOLOČNOSŤ (v ktorej platí zásada rozdeľovania, NIE 
podľa VLASTNÍCTVA výrobných prostriedkov (teda buď podľa vlastníctva kapitálu (dividendy,), resp. podľa vlastníctva vlastnej pracovnej 
sily (MZDA), - ale platí zásada : Každý podľa svojich možností, každému podľa jeho práce (množstva a spoločenského významu práce). . 
V dlhodobej perspektíve – sa formulovala vízia o vytvorení beztriednej spoločnosti.  

CELKOVE – Február 1948 – a) rozbil doterajšiu politickú štruktúru, b) rozbil jestvujúce nekomunistické strany, c) podstatne zmenil zloženie 
Národných výborov, ktoré boli zvolené vo voľbách 1946, c) výrazne prispel k rozbitiu doterajšieho štátneho aparátu. PRÍKRE ROZŠTIEPIL 
CELÚ SPOLOČNOSŤ. ŠTÁT sa zmenil na štát v ktorom vykonávala diktatúru KSČ, nominálne na DIKTATÚRU PROLETARIÁTU. Štát 
sa stal priamym nástrojom premeny spoločnosti – sociálno-triednej ; majetkovej; - svetonázorovej. FUNKCIE tohto ŠTÁTU: a) triedne 
potlačovateľská funkcia; b) funkcia obrany pred „imperialistickou agresiou“ (kulminovala horúca studená vojna, I. etapa); c) hospodársko – 
organizátorskou (poštátnená ekonomika, jej štátne riadenie); d) kontroly miery práce a odmeny; e) kultúrno – výchovná funkcia (zmena 
svetonázoru, výchovy a vzdelávania, vedy). Atď.  

	  

B21.	  	  

ÚSTAVA 9. MÁJA  -  prijatie, VYHLÁSENIE A ZÁKLADNÉ  ČLÁNKY . 

V odboji otázka, či má byť podstatne zmenená Ústava z r. 1920 alebo prijatá nová Ústava. SNR pôvodne za vytvorenie novej Č-SR. Po 
dohode s londýnskou vládou koncom r. 1944 – SNR uznala, že Ústava ČSR platí, ale iba ako „základ a vodítko“, až do jej úplnej zmeny. Úst. 
Dekréty PR, rozhodnutie o prácach na novej ústave vo vládnych programoch (1945 Košický, 1946 Budovateľský). Všetky politické strany 
v NF rozhodli jednoznačne v prospech koncepcie celkom novej „ľudovodemokratickej“ ústavy. Ústavodarné NZ (1946), práce na príprave 
viedol ústavný výbor, tu prebiehal aj „boj o ústavu“. Projekty ústavy jednotlivých  politických. strán, aj návrhy ústavných expertov . Február 
1948 – KSČ presadila svoje koncepcie. Schválilo ju všetkých 246 prítomných poslancov – ako ústavný zákon č. 150/1948 Sb., Ústava ČSR 
a podľa dňa schválenia označovaná ako Ústava 9. mája. Štruktúra ústavy. A) Vyhlásenie, B) Základné články, C) Podrobné ustanovenia. 
VYHLÁSENIE – bola to ústavnopolitická proklamácia, ktorá sumarizovala ideológiu KSČ, jej pohľad na dejiny Čechov a Slovákov (ako 
dvojjediný boj za sociálne a národné oslobodenie); ako členov veľkej rodiny Slovanstva. Výklad historického vývoja bol výsostne národný 
(žili už pred tisíc rokmi v spoločne v jednom štáte) a provýchodný (prijali z východu najvyšší výtvor vtedajšej vzdelanosti – kresťanstvo) 
a aktualizovaný v jednote minulosti a súčasnosti (októbrová revolúcia v Rusku, podnietila vznik ČSR, ktorá síce demokratická, bola spojená 
s kapitalistickým zriadením, a ktorá sa až po oslobodení Sovietskym zväzom, podľa rozhodnutia ľudu má stať štátom národným, štátom 
ľudovej demokracie, ktorý má byť cestou k novému spoločenskému poriadku – k socializmu. NÁRODNÁ PODSTATA štátu podľa 
Vyhlásenia je spojená s prekonaním ideí a koncepcii „jednotného československého národa“, ideológie čechoslovakizmu. Československý 
štát je štátom DVOCH NÁRODOV, Čechov a SLOVÁKOV. Bol to kvalitatívny, systémový posun v ústavnoprávnom vymedzení 
československej štátnosti. Splnila sa tým požiadavka SNR z obdobia rokovania o Košickom vládnom programe. Druhým ústavnopolitickým 
hodnotovým atribútom Vyhlásenia, je VÝKLAD dejín oboch národov z pozícii ĽUDOVÝCH (s odkazom na boj českého a slovenského 
ľudu s feudálnymi vykorisťovateľmi,  na slovenských a českých buditeľov vzišlých z ľudu. Pánskú šľachtu, ktorá zradila v husitskej 
revolúcii prirovnalo vyhlásenie k novovekej vládnúcej triede k buržoázii, ktorá zradila vlastný ľud prijatím Mníchovskej dohody. Ľudový 
uhol pohľadu na históriu sa tu mení na TRIEDNY, na historické zdôvodnenie a legitimitu politickej porážky tejto vládnúcej triedy 



a uchopenie moci, podľa znenia Vyhlásenia ľudom v československom štáte, s novým typom štátu : „ľudovou demokraciou, ktorá nám zaistí 
pokojnú cestu k socializmu“ Vo VYHLÁSENÍ sa dvakrát výslovne zdôraznili  slová – „ľudová demokracia“ a pokojná cesta k socializmu. 
Vyhlásenie bolo v dôvodovej správe k Ústave označené za „najdôležitejšiu interpretačnú pomôcku“.  

Druhú časť Ústavy 9. Mája tvoria „ZÁKLADNÉ ČLÁNKY“.  Dvanásť základných článkov obsahovalo zhrnutie základných princípov, na 
ktorých bola ústava založená. Možno ich rozkategorizovať na : 1. Normy ZÁSADNEJ POVAHY – a) princíp suverenity ľudu (ľud je 
jediným zdrojom všetkej moci v štáte) a zakotvenie, že ČSR je ľudovo – demokratická republika (článok I.) a 2. Zakotvenie národného 
charakteru ČSR: (nie štátu jedného národa, nie štátu s národnostnými menšinami), ale štátu dvoch rovnoprávnych národov – Čechov 
a Slovákov. (to čo je formulované vo Vyhlásení s ústavnopolitickým významom, tu na právnu relevanciu najvyššej zákonnej sily, ústavného 
zákona). Súčasne ústavnoprávnu záväznosť a silu, ma aj UNITÁRNE štátne zriadenie ČSR, - ako jednotného štátu. Jednotnosť formy 
štátneho zriadenia, je umocnená aj ustanovení, že územie štátu tvorí jednotný a nedielny celok. Týmto ustanovením sa ústavnoprávne 
zakotvilo, že pôvodné odmietanie symetrického usporiadania ČSR (ako oň usilovala SNR – na rokovaniach o KVP, potom v uznesení z júna 
1945) nebolo len dočasnou odbočkou, zdôvodňovanou povojnovými pomermi. Unitárny štát, s asymetrickým usporiadaním, 
s ústavnoprávnym zakotvení rovnoprávnosti Čechov a Slovákov, sa stal ústavnou skutočnosťou na nasledujúcich dvadsať rokov.  2.  
NORMY, ktoré sa stali ÚVODOM, CHARAKTERISTIKOU príslušných kapitol z tretej časti Ústavy o podrobných ustanoveniach. A. 
článok III. bol sumarizáciou kapitoly o základných právach a slobodách: ROVNOSTI OBČANOV pred zákonom, ROVNOPRÁVNOSTI 
mužov a žien ; a ústavnej novinky – zakotvenia sociálno-ekonomických práv : práva na vzdelanie, právo na prácu, na spravodlivú odmenu za 
vykonanú prácu a na odpočinok po práci, ako aj národné poistenie pre práceneschopných občanov. B) článok XII. bol sumarizovanou 
anticipáciou kapitoly ôsmej o Hospodárskom zriadení (sústave) ČSR , založenom na znárodnení, zásade, že pôda patrí tomu, kto na nej 
pracuje, na ochrane drobného a stredného podnikania a nedotknuteľnosti osobného majetku. A o jednotnom hospodárskom pláne, ktorým štát 
riadi ekonomiku a ktorá má slúžiť ľudu. C) Základné články IV., V., VII., VII., VIII. IX., X. a XI. – obsahovali ustanovenia uvádzajúce 
príslušné kapitoly podrobných ustanovení, týkajúcich sa zastupiteľských zborov, Národného zhromaždenia, prezidenta republiky, vlády, na 
Slovensku Slovenských národných orgánov (SNR a ZP) , Národných výborov, a sudcovskej moci. V mnohých smeroch boli základné články 
Ústavy 9. Mája chápané ako lex generalis, ku ktorým ustanovenia príslušnej kapitoly tvorili lex specialis.       

.     

B22.	  	  

ÚSTAVA  9. mája  -  PRÁVA A POVINNOSTI OBČANOV. (pôvodné znenie, 
legislatívne zmeny ) ústavné pomery de iure a de facto.  

Základné práva a slobody občanov boli zakotvené v dvoch rovinách:  A. v článku III. Základných zásad ústavy.  B. ďalej v kapitole I. 
s názvom „Práva a povinnosti občanov“. Celá táto prvá kapitola sa rozdeľovala na tri časti : a) Práva osobné a občianske vymenovávalo 
a upravovalo 29 paragrafov. b) Päť ďalších paragrafov obsahovalo ustanovenia nazvané ako „Základné povinnosti občana k štátu 
a k spoločnosti“ c) Poslednú časť tejto kapitoly tvorili štyri paragrafy so „Všeobecnými ustanoveniami“.   

Článok III. Základných zásad. V prvej vete zdôraznil, že „ľudovodemokratická republika neuznáva výsady“. V tomto  zmysle článok 
nadväzoval, zdôrazňoval a prehlboval zásadu rovnosti osôb a občanov pred zákonom, z aspektu zdôraznenia zrušenia výsad aristokratických, 
stavovských, šľachtických predikátov pochádzajúcich z feudálnych a postfeudálnych pomerov monarchie, ktoré sa obnovovali čiastočne za 
Protektorátu. Neuznávanie výsad sa vzťahovalo aj na výsady pohlavia a povolania (ako ich poznal § 106, Ústavy ČSR z r. 1920). Uplatnenie 
a realizácia tohto všeobecne - demokratického postulátu bola iba v počiatkoch. Obdobie 1938 – 1945 bolo usilovalo o likvidáciu demokracie 
vôbec a tejto zásady osobitne. Regenerácia základných ľudských práv vybojovaná vo vojne, zapísaná do Charty OSN požadovala opätovné 
zakotvenie rovnosti a zrušenia výsad založených k príslušnosti, rodu, k pohlaviu, k cirkvi, rase, národnosti, náboženstvu. Zákonodarca to 
považoval za dôležité zdôrazniť v Základných článkoch ústavy vzhľadom na rasové, šovinistické, či iné diskriminačné pomery z obdobia 
vývoja v ktorom dominoval nacizmus a fašizmus. Ďalšia veta tohto odseku „Práca v prospech celku a účasť na obrane štátu je všeobecnou 
povinnosťou“, usmerňovala zásadu rovnosti občanov a osôb pred zákonom, do ďalšej dimenzie: - do atribútu rovnosti občanov, ktorý je 
založený na ich práci a účasti na obrane štátu. Pôvod tejto rovnosti na „práci v prospech celku“, mal pôvodne kresťanskú genézu. 
V konkrétno – historickom kontexte však dostal ľavicovo – socialistické a komunistické zameranie: rovnosť občanov pred zákonom na 
základe ich práce v prospech celku“.   Historicky pokrokovým ustanovením článku III. Základných zásad bolo ustanovenie ods. 2. – nie iba 
o rovnosti mužov a žien pred zákonom, ale o tom, že „štát zaručuje všetkým svojim občanom, mužom i ženám, slobodu osobnosti a jej 
prejavu a stará sa o to, aby sa všetkým dostalo rovnakých možností a rovnakých príležitostí“.  Toto ustanovenie sa následne podrobne 
rozpracovávalo v zákonníkoch a v zákonoch v odvetviach rodinného práva, práva sociálneho zabezpečenia, vecného a dedičského práva, ale 
aj v odvetví pracovného práva. V ústavnoprávnom zakotvení „rovnakých možností a rovnakých príležitostí“ pre mužov a ženy bolo 
československé zákonodarstvo v popredí svetového vývoja. V treťom odseku článku III. Základných zásad Ústava 9. mája zakotvila tretiu 
generáciu základných práv a slobôd – a to sociálne a kultúrne práva. Konkrétne – všetci občania majú PRÁVO – na:  a) vzdelanie, b) na 
prácu, c) na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu a d) na odpočinok po práci a e) majú zaistené právo na zaopatrenie pri nespôsobilosti 
k práci – a to na základe národného poistenia občanov. Týmto ustanovení československý zákonodarca, obdobne ako zákonodarca 
Francúzsky, Taliansky (v ústavách z r. 1946 a 1947), kliesnil cestu – k všeobecnému uznaniu tejto tretej generácie základných ľudských 
práv, ktoré sa v tomto povojnovom období – zakotvovali ako podstatný znak – sociálneho štátu.  

Úplný či komplexný katalóg – PRÁV a POVINNOSTÍ OBČANOV, bol obsahom už prvej kapitoly ústavy. Zdôrazňovala sa tým pôvodne 
priorita „práv a povinností občanov“ pre ľudovodemokratický typ a formu československého štátu. Pre porovnanie v Ustave ČSR z r. 1920 
boli zakotvené až v predposlednej hlave piatej s názvom „Práva a slobody a tiež povinnosti občianske“. Usporiadanie, resp. zoznam práv 
a slobôd občanov bol zaradený v podstate podľa generácii základných práv a slobôd, teda skladal sa z týchto druhov práv a slobôd:  



I: OSOBNÉ PRÁVA – 1. Rovnosť, 2. Osobná sloboda, 3. Domová sloboda. 3. Listové tajomstvo a tajomstvo dopravovaných práv, 4. 
Sloboda pobytu. 5. Sloboda majetková, 6. Sloboda svedomia a vyznania.  

            Formulované aj hranice osobnej, domovej slobody, listového tajomstva. „môžu byť obmedzené len na základe zákona“. Ďalej zásada 
„nullum crimen sine lege“ Sloboda majetková: (súkromné vlastníctvo môže byť obmedzené len zákonom. Vyvlastnenie je možné iba: a) na 
základe zákona, b) za náhradu. UŽÍVANIE majetku: „nikto nesmie zneužívať vlastníckeho práva na škodu celku“.  

II. POLITICKÉ PRÁVA : 1. Právo voliť a byť volený (od 18., resp. 21. r.); 2. Sloboda prejavu, mienky (slovom, písmom, tlačou, obrazom, 
iným spôsobom); a)sloboda tvorivej činnosti a publikovania jej výsledkov, b) sloboda tlače, 3. Petičné právo. 4. Sloboda zhromažďovania 
a spolčovania  a) právo vytvárať dobrovoľné organizácie pre obstaranie verejných vecí a na uplatňovanie svojich demokratických právo, aa) 
politické, ab) odborové ; ac) družstevné a kultúrne, ac) organizácie žien a mládeže a ad) organizácie televýchovné.  

Hranice politických práv, podľa ústavy 9. mája : § 24 „Právo zhromažďovacie a spolčovacie sa zaručuje, pokiaľ sa tým neohrozuje 
ľudovodemokratické zriadenie alebo verejný pokoj a poriadok. A v odseku (2) Výkon týchto práv upravujú zákony. 

Podľa Ústavy ČSR z r. 1920 boli ústavne určené hranice slobody tlače, práva zhromažďovania a spolčovania takto:.  A) odkazovacím 
ustanovením § 113, ods. 1.: „Výkon práva spolčovacieho a zhromažďovacieho upravujú zákony“. Ďalším ústavnoprávnym 
splnomocňovacím ustanovením, podľa: ods. 2) § 113. „Spolok môže byť rozpustený, len keď jeho činnosťou bol porušený zákon alebo 
verejný pokoj a poriadok. V odseku 3) bolo všeobecná delegácie, ústavné splnomocnenie zákonodarcu, podľa ktorej mohol vykonávacím 
zákonom urobil tieto úpravy obmedzenia zhromažďovacieho a spolčovacieho práva: „Zákonom sa môžu zaviesť obmedzenia osobitne pre 
zhromaždenia na miestach slúžiacich verejnej doprave, pre zakladanie zárobkových spolkov a pre účasť cudzincov v politických spolkoch. 
Týmto spôsobom sa môže stanoviť, akým obmedzeniam podliehajú zásady predchádzajúcich odsekov za vojny, alebo vtedy, ak vypuknú 
vnútri štátu udalosti, ktoré zvýšenou mierou ohrozujú republikánsku štátnu formu, ústavu alebo verejný pokoj v poriadok“.  

Podľa ustanovení oboch ústav – mali politické práva a slobody svoje ústavou určené hranice. – Hodnotou ústavy 9. Mája. – bolo 
„ľudovodemokratické zriadenie“, - ktorá sa nesmela ohroziť.  

Hodnotou ústavy z r. 1920:  - bola  - a) republikánska štátna forma; b) ústava.  – Ústava predvídala a zmocňovala zákonodarcu:  a) vyhlásiť 
vojnový stav, b) resp. výnimočný stav, c) či štatárium, či stanné právo – (ak vnútri štátu vypuknú udalosti zvýšenou mierou ohrozujúce 
republikánsku štátnu formu).   

Pre oba texty – bolo spoločnou hranicou politických práv:   -  verejný pokoj a poriadok.   

 

III. SOCIÁLNE PRÁVA : a) právo na vzdelanie, b) právo na prácu, c) právo na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu, d) právo na 
odpočinok, d) právo na ochranu zdravia. e) ochrana rodiny a mládeže . ZÁKLADNÉ POVINNOSTI OBČANA – k štátu a ku spoločnosti:  1. 
Byť verný ČSR, zachovávať ústavu a zákony,  2) udržiavať a zveľaďovať národný majetok, 3) povinnosť vykonávať verejné funkcie, na 
ktoré ho ľud povolal, 4) povinnosť pracovať podľa svojich schopností a v prospech celku, 5) platiť dane a verejné dávky uložené zákonom., 
6) obrana štátu a jeho ľudovodemokratického zriadenia. 

Kategóriu sociálnych práv – Ústava ČSR z r. 1920 – nepoznala. Trvale vysoký stupeň nezamestnanosti, krátke obdobie oživenia 
a konjunktúry hospodárstva v r. 1924 – 1929), vystriedané svetovou hospodárskou krízou, ktorá sa prekonávala až opatreniami za zvýšenie 
obranyschopnosti ČSR pred hroziacou agresiou z nacistického Nemecka, horthyovského Maďarska. Sociálno-triedne nepokoje, sociálne 
vysťahovalectvo do zámoria a cudziny, polarizácia kapitálu a práce. Prekrývala industrializačná a kultúrna vyspelosť historických krajín, 
a potom investície, výstavba zbrojárskych závodov na Slovensku. Parlamentná dmokracia sa udržala, ale Mníchov bol vo verejnej mienky 
chápaný ako zrada západných spojencov, ako aj domácich vládnucich elít. Pomery obdobia okupácie, a vazality vytvorili podmienky – pre 
presadzovanie iného historického typu štátu (nie komunistického, sovietskeho ), ale sociálne demokratizujúceho, nie buržoázne – 
demokratického , ale ľudovodemokratického. Vzhľadom na to Košických vládny program – mal programové postuláty – o povinnosti štátu 
starať sa o zamestnanosť každého občana a sociálne poistenie v nezamestnanosti a v starobe. Ďalej to uvádzal aj Budovateľský vládny 
program v r. 1946 – v časti o zásadách a ustanoveniach, aké majú byť v novej ústave. Výsledkom boli ustanovenia o sociálnych právach 
v Ústave 9. Mája.  

IV. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA – Ústavy 9. mája.  

- § 35  nullum poena sine lege.  
- § 36 – zásada PRÁVNEHO ŠTÁTU – „všetky verejné orgány sú povinné spravovať sa pri výkone svojho úradu alebo služby 

ZÁKONOM a zásadami ľudovodemokratického zriadenia“. Konzekvenciou z toho bolo ustanovenie v odseku 2 § 36: „Ak poruší 
verejný funkcionár túto povinnosť, bude potrestaný podľa zákona.  

Ďalším ustanovením tejto časti ústavy bol § 37. – Predstavoval akúsi všeobecnú (generálnu) skutkovú podstatu trestného činu, alebo zločinu, 
ktorý možno zaradiť do hlavy o PROTIŠTÁTNYCH trestných činoch. Znel: „Prejavy a činnosť smerujúca k tomu, aby bola ohrozená 
SAMOSTATNOSŤ, CELISTVOSŤ a JEDNOTA ŠTÁTU, REPUBLIKÁNSKA štátna forma a ĽUDOVODEMOKRATICKÉ ZRIADENIE 
sú trestné.  
Ústavnoprávne kategórie – samostatnosť, celistvosť, jednota štátu, republikánska štátna forma  (týkajúce sa meritórnych znakov štátu – 
Suverenity, nedotknuteľnosti štátnych hraníc, územia štátu, formy štátneho zriadenia (unitárna forma), formy štátu (republika) – to boli 
HODNOTY – ktorých povýšenie na chránenie „ústavným trestným právom“ – vyplývalo z historických tragických udalostí Mníchova, 



viedenskej arbitráže, rozbitia ČSR, anexie, okupácie, zničenia štátnej suverenity, národnej slobody, a ohrozenia samotnej existencie národov. 
Malo to teda historické oprávnenie, historickú legitimitu. Ľudovodemokratické zriadenie (jeho znaky boli definované v článku I., v článku 
12., a podrobne v kapitole ôsmej „Hospodárske zriadenie“), - bolo novou kategóriou v ústavnom práve. Podľa Preambule ústavy považovalo 
sa to za hodnotu, ktorá bola výdobytkom revolúcie rokov 1944/1945 a februára 1948. Zakotvilo sa tým s právnou relevanciou ústavy, - že 
toto ľudovodemokratické zriadenie – nemožno OHROZOVAŤ.  Uvedené ústavnoprávne kategórie sa stali hodnotami, objektmi, resp. 
predmetom výsostne chráneným ustanoveniami trestného práva. Kriminálnymi zločinmi sa stali – prejavy, činnosť ale aj zneužívanie 
občianskych práv a slobôd pre tieto zámery. Ústavnoprávnym spôsobom, uplatňovaním, či prostredníctvom využívania demokratických 
politických práv a slobôd, - teda prostredníctvom volieb, práva zhromaďovania, spolčovania, petičného práva, využívaním slobody tlače, 
šírenia myšlienok a názorov, nebolo možno zrušiť, ale ani ohroziť ľudovo demokratické zriadenia.  Ďalej toto ustanovenie ústavno-
trestnoprávnym spôsobom zakazovalo šírenie nacizmu, fašizmu, rasovej a náboženskej neznášanlivosti a nacionálneho šovinizmu.  Ústava v 
§ 38 – predpokladala, obdobnou dikciou (znením a formuláciami, ako ústavná listina z r. 1920) – obmedzenie práv a slobôd občanov za 
vojny (teda vyhlásenie právneho režimu „vojnového stavu“, ako aj právneho režimu „výnimočného stavu“ – ak udalosti zvýšenou mierou 
ohrozujú samostatnosť, celistvosť a jednotu štátu, ďalej ústavu, republikánsku štátnu formu a (už uvedené NÓVUM) ľudovodemokratické 
zriadenie alebo verejný kľud a poriadok. Pojem a kategória – „ľudová demokracia“ – sa vykladala autenticky a legálne – ako totožná s 
„historickým novým typom štátu“ , v ktorom je subjektom štátnej moci robotnícka trieda, pracujúce roľníctvo a pracujúca inteligencia. 
V ktorom bola odstránená od účasti na štátnej moci buržoázia. Zrušil sa resp. prekonáva sa kapitalizmu, ako „sociálne – ekonomický systém, 
založený na súkromno-kapitalistickom vlastníctve výrobných prostriedkov a vykorisťovaní človeka, zamestnanca privlastňovaním si 
nadhodnoty ktorú vyprodukuje“. Ľudovodemokratické zriadenie – sa stalo formou štátu, ktorý buduje novú slobodnú spoločnosť (podľa 
Vyhlásenia ústavy), v ktorom si ľud svojimi zástupcami zákony nielen dáva, ale ich aj svojimi zástupcami tiež sám vykonáva; je to štát, 
v ktorom všetko hospodárstvo slúži ľudu, je vedené tak, aby vzrastal všeobecný blahobyt, aby nebolo hospodárskych kríz a aby bol národný 
dôchodok spravodlivo rozdelený. Príprava, návod, pokus, vystupovanie, združovanie, vydávanie a rozširovanie tlače, správ vôbec – bolo ex 
constitutiones – KONTRAREVOLUČNYM ZLOČINOM. To bolo hranicou, ale to sa stalo najmä v prvej polovici 50. rokov alfou a omegou 
– obsahu slobody osobnej i politickej v ČSR.  

Séria zákonov, ktoré boli vydávané následne po prijatí Ústavy 9. mája – fakticky likvidovala ústavne zaručené osobné slobody a politické 
práva občanov a vytvorila systém akejsi legalizovanej represie a nezákonnosti. Zákonom č. 213/1948 Zb. – boli dodatočne legalizované 
protiprávne akty akčných výborov Národného frontu. Osobitný význam mal zákon č. 231/1948 Zb. na ochranu ľudovodemokratické 
republiky (zakotvoval okrem iného celkom nové represívne chápanie skutkových podstát trestných činov najmä politickej povahy), ďalej 
zákon č. 232/1948 Zb. o štátnom súdu (t.j. súdu, ktorému prislúchalo konanie a rozhodovanie najmä o trestných činoch proti republike, ak na 
ne stanovil zákon trest smrti alebo trest na slobode dlhší ako desať rokov. Nasledoval zákon č. 247/1948 Zb. o táboroch nútenej práce (do 
ktorých osobitne trojčlenné komisie menované Krajskými NV mohli zaradiť na dobu od troch mesiacov do dvoch rokov podstate všetky 
osoby považované za politicky „nespoľahlivé“, zákon č. 319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva (vytvoril inštitút sudcov z ľudu, „povolaných“ 
okresnými a krajskými národnými výbormi, resp. u Najvyššieho súdu vládou) a ďalší. Bola fakticky zrušená sloboda pobytu a pohybu (z. č. 
52/1949 Zb. o hlásení obyvateľstva a povoľovaní pobytu cudzincom, a zákon č. 53/1949 Zb. o cestovných pasoch) a bola zrušená sloboda 
slova a zavedená cenzúra tlače (zákon č. 94/1949 Zb.). bola zrušená sloboda združovacia a zhromažďovacia (zákon č. 68/1951 Zb.) 
o dobrovoľných organizáciach a zhromaždeniach.   

B23.   

ÚSTAVA 9. Mája -  ŠTRUKTÚRA A VZÁJOMNÉ   VZŤAHY NAJVYŠŠÍCH 
ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV.  

Zakotvovali kapitoly druhá až štvrtá. Ústavnými orgánmi boli:  Národné zhromaždenie, prezident republiky a vláda. Formálne zodpovedala 
táto štruktúra a vzájomné vzťahy koncepcii parlamentnej formy vlády, v skutočnosti však bola reálna politická a štátna moc sústredená 
v jedinom orgáne, NIE v KSČ, nie v jeho ústrednom výbore, ALE  v POLITICKOM BYRE ÚV KSČ.  

NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE malo podľa Ústavy 300 poslancov, volených na dobu šesť rokov. Voľby NZ I. volebného obdobia sa konali 
podľa zákona č. 75/1948 Zb., ktorý formálne ešte zachovával systém POMERNÉHO ZASTÚPENIA ( jestvovalo 28 viacmandátových 
volebných krajov v dvoch oblastiach), v skutočnosti však existencia JEDNOTNÁ KANDIDÁTKA Národného frontu vo všetkých krajov, 
akýkoľvek výber medzi kandidátkami vylučovalo. Formálne podstatnú zmenu priniesol až ústavný zákon č. 26/1954 Zb. O VOĽBÁCH do 
NZ o VOĽBÁCH do SNR (a naväzujúci, podrobný, či vykonávajúci volebný zákon č. 27/1954 Zb.), ktorý zaviedol podľa sovietskeho vzoru 
volebný systém založený na JEDNOMANDÁTOVÝCH volebných obvodoch (jeden poslanec na 35 tisíc obyvateľov), v ktorých sa o mandát 
uchádzal vždy jeden kandidát Národného frontu. Počet poslancov NZ sa tým stal pohyblivým (po voľbách v r. 1954 ich bolo 368). V roku 
1960 bol úst. zákonom č. 35/1960 Zb. obnovený pevný počet 300 poslancov NZ. Volebný systém však nebol zmenený. Ústava síce 
v kapitole o NZ výslovne nezakotvovala imperatívnosť poslaneckého mandátu, avšak v zákl. článku IV., jednoznačne stanovila, že 
zastupiteľské zbory, „sú ľudom volené, ľudom kontrolované a ľudu zodpovedné“.  Tým sa ústavná úprava postavenia poslancov a celého 
NZ podstatne odchyľovala od ústavnej koncepcie predmníchovskej republiky.  

     Podstatná časť úpravy postavenia NZ v trojuholníku „parlament – prezident – vláda“ nadväzovala v Ústava 9. Mája na ústavnú listinu z r. 
1920. Výrazný rozdiel bol však v tom, že išlo o JEDNOKOMOROVÝ PARLAMENT a, že ústava nezakotvovala jestvovanie 
ÚSTAVNÉHO SÚDU a VOLEBNÉHO SÚDU.  Ústava 9. Mája naproti tomu zvýraznila postavenie 24 členného Predsedníctva NZ, 
voleného vždy na dobu jedného roku. Predsedníctvo Národného zhromaždenia podávalo („ak je vec sporná“) záväzný výklad zákonov. 
V dobe keď NZ nezasadalo malo P-NZ právo na návrh vlády robiť neodkladné opatrenia, aj keby k nim bolo inak potrebný zákon“. Tieto 
opatrenia museli byť NZ dodatočne schválené. V žiadnom prípade nemohlo P- N Z voliť prezidenta ani jeho námestka a meniť ústavu 
a ústavné zákony.  



Národné zhromaždenie sa vo fakticky jestvujúcich ústavných pomeroch päťdesiatich rokov stalo v podstate plne manipulovanou okrajovou 
inštitúciou. Normotvorba sa sústredila v jeho Predsedníctve a najmä vo vláde a ústredných orgánoch štátnej správy. Podstatná časť 
spoločenských vzťahov nebola právne vôbec regulovaná, resp. bola regulovaná veľkých množstvom administratívnych opatrení 
a jednotlivých aktov, ktoré mali časť dokonca iba interný charakter, hoci sa týkali základných občianskych práva a slobôd.  

Kapitola tretia Ústava s názvom PREZIDENT REPUBLIKY – v podstate nadväzovala na ústavnú listinu z r. 1920. Prezident bol volený NZ 
na sedem rokov, a to najviac dvakrát po sebe. Prezident požíval rozsiahlu IMUNITU. Mohol byť stíhaný iba pre velezradu (žalobu podávalo 
P-NZ a súdiť ho malo samotné NZ). Ústavno-právne nebol prezident zodpovedný. Platilo ustanovenie, že „akýkoľvek prezidentov úkon 
moci vládnej alebo výkonnej potrebuje pre svoju platnosť spolupodpis zodpovedného člena vlády. (KONTRASIGNÁCIA).  

VLÁDA – sa podľa ústavy skladala z predsedu, jeho námestníkov, ministrov a štátnych tajomníkov. Funkcia štátnych tajomníkov, ktorá 
mala svoj pôvod v Košickom vládnom programe a v úst. dekréte č. 1/1945 Zb. sa však od júna 1948 už neobsadzoval. Vládu menoval 
prezident republiky. Ministerstvo sa podľa pôvodného znenia ústavy zriaďovalo zákonom. Ale podľa úst. zákona č. 47/1950 Zb. mohla sama 
vláda zriaďovať a rušiť ministerstvá a povereníctva a upravovať ich pôsobnosť (bolo to súčasnosť tendencie podstatného rozširovania 
sústavy ústredných orgánov štátnej správy v procese centralizácie štátu na začiatku 50. Rokov). Vlád bola po celú dobu svojich funkcie 
zodpovedná Národnému zhromaždeniu, ktoré mohlo vláde ako celku i jednotlivým členom vlády kvalifikovanou väčšinou vysloviť 
nedôveru. V tom prípade vláda (resp. jednotliví členovia vlády) musela podať demisiu a prezident republiky – ich odvolať.  

Pôsobnosť a právomoc vlády bola v Ústava vymedzená v podstate obdobne, ako v iných parlamentných demokraciách. Vzhľadom k stále 
výraznejšiemu sústreďovaniu moci v ÚV KSČ a jeho aparáte však vláde stále získavala na význame (vznikol aj politický slogan o „STRANE 
A VLÁDE“, ktoré ridia štát a spoločnosť) a stala sa najdôležitejším prevodom či pákou v systéme quasisocialistickej TRANSMISNEJ 
(MONISTICKEJ) DEMOKRACII. Táto kľúčová pozícia vlády bola ešte v roku 1948 podtrhnutá zákonom č. 241/1948 Zb. o prvej 
päťročnici, ktorý v § 42 zmocnil vládu vydávať nariadenia s mocou zákona, ak išlo o „opatrenia nevyhnutné na splnenie päťročného plánu.“ 
Vzhľadom k všeobsiahlemu centralizovanému plánovaniu všetkých spoločenských (zďaleka nie iba hospodárskych) vzťahov v štáte išlo 
o zmocnenie mimoriadne široké a v každom prípade jednoznačne PROTIÚSTAVNÉ.  

Ústava zverovala vláde rozsiahle právomoci vo vzťahu ku SLOVENSKÝM NÁRODNÝM ORGÁNOM (v podstate totožne, ako to 
upravovala tzv. Tretia pražská dohoda z roku 1946). Zákonodarná činnosť SNR, bola od vytvorenie osnovy, či návrhu zákona SNR – 
podrobená predbežnej kontrole a schvaľovaniu tohto návrhu vládou (či je v súlade s ústavou a programom vlády), a následne mohol predseda 
vlády vetovať prijatý zákon SNR jeho nepodpísaním. Zbor povereníkov – SNR – bol menovaný P-SNR ale po predbežnom schválení jeho 
členom vládou, a následnom zložení sľubu do rúk predsedu vládu. K podstatnej zmene – došlo až na základe úst. zákona č. 33/1956, ktorým 
boli kompetencie vlády vo vzťahu k SNR zrušené, resp. čiastočne oslabené.  

VLÁDA bola podľa úst. zákon č. 81/1953 Zb. poverená aj všeobecným riadením NÁRODNÝCH VÝBOROCH, ktoré až dovtedy riadilo 
ministerstvo vnútra. Podľa čl. X. Ústavy – sa Národný výbory stali – „nositeľom a vykonávateľom štátnej moci v obciach, okresoch 
a krajoch a strážcom práv a slobôd ľudu. Toto chápanie Národných výborov (korešpondujúce postaveniu a právomoci „sovietov“ v ZSSR) 
bolo uplatnené aj v úst. zákone č. 12/1954 Sb. a v nadväzujúcich zákonov Práve v r. 1954 sa uskutočnili prvýkrát v histórii NV – priame 
voľby do týchto orgánov. Zákonom č. 280/1948 Zb. – s účinnosťou od 1. 1. 1949 – sa zmenilo administratívno – teritoriálne usporiadanie 
ČSR. V Česku sa zrušilo krajinské zriadenie – a celoštátne sa uplatnilo územno-správne členenie štátu na KRAJE (krajské zriadenie). Na 
Slovensku sa zriadilo 6 krajov. – V roku 1960 po prijatí Ústavy ČSSR – bolo ústavným zákonom č. 36/1960 Zb. – bol počet KRAJOV na 
SLOVENSKU znížený na 3 (Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský).    

 

B24.  

ÚSTAVNÁ ÚPRAVA  ČESKO – SLOVENSKÝCH  VZŤAHOV  V roku 1948 – 1956. 

Základnú ústavnú úpravu štátoprávneho postavenia Slovenska obsahovali základné články VIII. A IX. A piata kapitola Ústavy nazvaná 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ  ORGÁNY (SNO). Koncepcia postavenia slovenských národných orgánov obsiahnutá v ústave bola v podstate 
len  V mierne modifikovanou verziou ASYMETRICKÉHO MODELU Tretej pražskej dohody. Charakteristické pre ňu bolo, že SNO: a) 
mali ústavne zakotvenú len veľmi obmedzenú kompetenciu a b) boli v podstate plne závislé na vláde republiky.  

V priebehu marca a apríla 1948 sa slovenskí komunisti, ktorí boli pri organizácii a vedení SNP, osobitne dr. G. Husák, L. Novomeský 
usilovali komunikovať s vedúcimi osobnosťami KSČ v Prahe. Prijatie Tretej pražskej dohody, jej podoba, (úplná kontrola zákonodarstva 
SNR ústrednou vládou, a rozhodujúce slov vlády pri menovaní ZP, jednotlivých povereníkov, ako aj pri ich odvolaní) bola zdôvodňovaná 
trojpätinovou väčšinou, ktorú získali predstavitelia Demokratickej strany v SNR, ako aj ich kvalifikovaná väčšine v 100 člennom počte 
poslancov ÚNZ za Slovensko. Od poslancov DS, ktorá zvíťazila vďaka uzavretiu a realizácie tzv. Aprílovej dohody s katolíckou časťou 
slovenskej politickej scény (novoľudákmi) záviselo prijatie ústavy, jej podoba, i ústavnopolitický vývoj na Slovensku. Predstavitelia KSS 
pod tlakom vedenia KSČ prijali uplatnenie triedneho princípu, pred národným (slovenským), s tým, že po porážke tzv. buržoázie na 
Slovensku (triedny cieľ) sa zmení aj postavenie SNO, dôjde k ich emancipácii (dosiahne sa národno-štátny cieľ). Február 1948 vo svojich 
dôsledkoch znamenal rozpad Demokratickej strany, vytvorenie jej nástupkyne v podobe Strany slovenskej obrody, ktorá sa podriadila 
hegemónii, skôr panstvu (teda „dominácii“) komunistov. Ďalší slovenskí politici emigrovali do cudziny. Vznikla teda možnosť nápravy 
ustanovení Tretej pražskej dohody, v prospech postavenia Slovenských národných orgánov. Vedenie KSČ však s takouto zmenou 
nesúhlasili, pričom ju verne podporovali predstavitelia KSS pridržiavajúci sa centralistickej a unitaristickej línie a postaveniu SNO. Boli to 



predstavitelia známi v KSS ešte za I. ČSR (V. Široký, J. Ďuriš, K. Bacílek a ďalší), ktorí miesto štátoprávnej emancipácie s českým národom, 
preferovali „Plán hospodárskeho a sociálneho povznesenia Slovenska“ z r. 1936. V nových podmienkach sa tento plán zmenil na plán 
„Industrializácie Slovenska“, premenu agrárneho, rurálneho Slovenska, na priemyselné, s prevahou mestského obyvateľstva s robotníctvom, 
so vzdelanostnými a kultúrnymi premenami, ktoré mali oslabiť vplyv katolíckej cirkvi a náboženstva prevládajúci na vidieckom Slovensku 
a postupne ho sekularizovať. Povstalecké vedenie KSS, v ktorom bolo veľa vysokoškolsky vzdelaných osobností, teda intelektuálov, tradiční 
funkcionári KSS pochádzajúci z robotníckeho prostredia, opierajúci sa o svoje samovzdelávanie – podozrievali z malomeštiactva, resp. 
nacionalizmu. Osobne im zazlievali aj skutočnosť, že týchto funkcionárov (V. Širokého), neoslobodili z väzenia, resp. že to urobili 
úmyselne, aby získali zásluhy v odboji a v SNP. Bola tu teda osobná averzia a revnivosť, ako aj koncepčný antagonizmus. Už od leta 1945 
boli títo funkcionári na čele KSS a po roku 1948 – sa dostali priamo do československej vlády (V. Široký – podpredseda vlády, neskôr – 
minister zahr. vecí, a ďalej predseda vlády ČSR, J. Ďuriš – minister pôdohospodárstva, K. Bacílek – minister štátnej bezpečnosti). Od roku 
1949 – boli predstavitelia povstaleckého vedenia  - priamo na zasadaní najvyšších straníckych orgánov, označení za slovenských 
buržoáznych nacionalistov. Od r. 1950 boli uväznení, vyšetrovaní praktikami tortúry. V apríli 1954 sa konal v Bratislave, „proces proti 
slovenským buržoáznym nacionalistom“ – dr. Husák a spol. – pre trestné činy – prípravy a pokusu o rozbitie ústavnej jednoty ČSR, pre 
spojenie so slovenskou ľudáckou ako aj československou pofebruárovou emigráciou, s protištátnymi cieľmi. Odsúdené bolo celé slovenské 
národno – emancipačné hnutie – od časopisu DAV, cez údajné sprisahanie s buržoáznymi silami za SNP, atď. Samotná koncepcia, myšlienka 
– federatívneho usporiadania ČSR, bola týmto verdiktom, kvalifikovaná ako zločinná, rozbíjajúca ústavnú jednotu ČSR. Tým bola až do 
roku 1963, do rehabilitácie týchto „buržoáznych nacionalistov“, zrušenia rozsudku, akákoľvek národnoemancipačná štátoprávna myšlienka 
„dôvodne podozrivá“ zo schvaľovania zločinov právoplatne odsúdených buržoáznych nacionalistov.    

SNR mala v roku 1948 pôvodne 100 členov volených na 6 rokov. Od r. 1954 sa však uplatnením princípu 1 : 35 000 počet členov SNR 
podľa nového volebného zákona prechodne znížil. Aj keď bola SNR podľa ústavy vyhlásená za „národný orgán zákonodarnej moci“, 
v skutočnosti bola jej zákonodarná činnosť obmedzená na minimum, čo nebolo iba dôsledkom ústavnej praxe, ale i vlastnej koncepcie 
ústavy, ktorá zverovala SNR zákonodarnú právomoc: a) iba vo veciach národnej a regionálnej povahy, ktoré naviac, b) vyžadovali 
k zaisteniu plného rozvoja hmotných a duchovných síl slovenského národa osobitnú úpravu a c) pokiaľ nešlo o veci, u ktorých bolo treba 
jednotnej úpravy zákonom NZ (§ 94). K tomu pristupovali – ešte ustanovenia ústavy, podľa ktorých zákonodarná právomoc SNR – bola plne 
podriadená kontrole predsedu vlády, predbežnej, a následnej, podpisom zákonov SNR s právom veta.  

Ešte výraznejšie bol v prospech vlády ústavne koncipovaný jej vzťah k Zboru povereníkov. Predsedu a členov ZP menovala a odvolávala 
vláda (nie SNR) a tiež určovala, ktorý člen ZP, ktoré povereníctvo riadi. Od r. 1950 vláda tiež povereníctva zriaďovala a rušila nariadeniami 
vlády. Zbor povereníkov a jeho členovia boli  zodpovední vláde a boli povinní dodržiavať smernice a pokyny vlády, resp. jednotlivých 
ministrov. Iba v odbore zákonodarnej právomoci SNR bol ZP zodpovedný „tiež“ SNR. Vláda mohla rušiť akty ZP a jednotlivých 
povereníkov.  

V roku 1956, kritika kultu osobnosti J. V. Stalina, sa vykryštalizovala do kritiky centralizmu v riadení štátu. Výsledkom decentralizácie bolo 
aj prijatie úst. zákona č. 33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch. Tento ústavný zákon, nahradil celú piatu kapitolu Ústavy 9. mája. 
Úst. zákon č. 33/1956 Zb. charakterizoval SNR ako „národný orgán štátnej moci na Slovensku“, - a rozšíril jeho pôsobnosť v oblasti 
ekonomiky a štátneho rozpočtu na Slovensku. Zákonodarná právomoc SNR nebola obmedzená úpravou jej legislatívneho postupu, pretože 
už zákony prijaté SNR nepodpisoval predseda vlády ČSR. Stratil súčasne aj právo vetovať ňou prijaté zákony. Vláda ČSR vo vzťahu k SNR 
stratila tiež  právo zákonodarnej iniciatívy (právo predkladať návrhy zákonov SNR, ktoré bola povinná prerokovať).  

Podstatná zmena nastala v postavení Zboru povereníkov, ktorý bol charakterizovaný ako „národný orgán moci vládnej a výkonnej na 
Slovensku“. Menovala a odvolávala ho (celý ZP, jednotlivých povereníkov) samotná SNR. V súlade s týmto menovacím právom bol ZP 
a jeho členovia zodpovední SNR a boli povinní jej skladať účty zo svojej činnosti. ZP teda už nebol zodpovedný vláde a povereníci 
ministrom. ZP sa mal riadiť „zásadnými smernicami vlády“.  

Ústavnoprávne postavenie, pôsobnosť a právomoc Slovenskej národnej rady a Zboru povereníkov nadobudlo tak podľa úpravy z roku 1956 
parametre adekvátne postaveniu Slovenska, so statusom politickej autonómie. Približne takýto ústavnoprávny stav (takáto úprava) 
zodpovedalo návrhom na korektúry Tretej pražskej dohody, o ktoré sa usilovala pred prijatím Ústava 9. Mája – časť slovenských 
komunistov. Napriek tomu, boli v tom čase už šesť rokov vo väzení, pre údajný zločin pokusu o rozbitie ústavnej jednoty ČSR.  -  
V podmienkach – systému centralisticko – autoritatívneho rozhodovania v straníckom politbyro a sekretariáte ÚV KSČ, boli tieto významné 
ústavnoprávne zmeny zdanlivými zmenami, pôsobiacimi navonok. Po maďarskej revolúcii (chápanej ako kontrarevolúcia) v novembri 1956, 
(ktorá sa vtedy na Slovensku prezentovala drastickými fotografiami s obesenými komunistami na pouličných kandelábroch v uliciach 
Budapešti) sa opätovne rozvinula trestnoprávne represívna, ideologicky a propagačne difamujúca kampaň proti buržoáznemu nacionalizmu. 
Vzápätí nato nasledovala amplitúda propagandy dosiahnutých úspechov, ktoré boli subjektívne hodnotené ako dosiahnutie vybudovania 
socializmu, vrátane zbližovania českého a slovenského národa a odpadnutia dôvodov na kvalitatívne iné štátoprávne usporiadanie republiky. 
(1960).  Bol to prenos politiky „voluntarizmu a subjektivizmu“ (tak bola nazvaná neskôr), leadera ZSSR – N.S. Chruščova – ktorý po 
úspechoch v mierovom ovládaní atómovej energie, úspechov v kozmonautike, ohlásil – na dvoch zjazdoch Komunistickej strany 
Sovietskeho zväzu v roku 1959 – „dokončenie výstavby socializmus“, a v roku 1961 „program výstavby komunizmu v ZSSR – ktorého 
základy sa mali dosiahnuť v ZSSR v priebehu nasledujúcich dvadsiatich rokov“. Druhou stránkou tejto konštatácie bola téza, že sovietsky 
štát – sa zmenil zo štátu diktatúry proletariátu na štát „všeľudový“ – nie triedny, ale štát všetkého ľudu. Ďalej s tým, že tento všeľudový štát – 
sa mení , ŠTÁT  -  ako „organizované násilie časti spoločnosti proti inej časti spoločnosti“ – ODUMIERA, a spolu s dosahovaním základov 
komunizmu – nadobúda znaky  _  SAMOSPRÁVY ĽUDU.    Na tieto zmeny v programe KSSZ  - reagovali všetky Komunistické strany 
sovietskeho bloku . V KSČ  - sa prijali nové časti programu -  o víťazstve socializmu (socialistických spoločenských vzťahov) 
v Československu a o zmene  československého štátu zo štátu diktatúry proletariátu na všeľudový štát. Umožňovalo – to aj slobodnejší 
prístup k vtedajším politickým, myšlienkovým a ideologickým prúdom zo západnej Európy. Prejavilo sa to postupne najmä po roku 1963.   



 

B25.  

ÚSTAVA ČSSR z roku 1960.  - charakteristika 

Prijalo ju po „všeľudovej diskusie“,  ktorá bola spojená s prípravou a uskutočnením všeobecných volieb konaných v roku 
1960, 11. júla 1960 Národné zhromaždenie, jednomyseľne ako ústavný zákon č. 100/1960 Zb., ako tzv. „socialistickú 
ústavu“. Ústava zmenila názov štátu pridaním prívlastku „socialistická“ („Československá socialistická republika“ ) 
a v skratke, pridaním písmena „s“ („ČSSR“). Uzákonila aj nový štátny znak: a) červený štít tvaru husitskej pavézy; b) biely 
lev s dvomi chvostami a päťcípou hviezdou, c) na hrudi leva je červený štítok s modrou siluetou hory Kriváň a vatrou zlatej 
farby.  Odmietla sa jednoznačne koruna na hlave českého leva (údajne ako monarchistický symbol), ďalej sa odmietol dvojitý 
kríž s trojvrším (ako náboženský, kresťanský symbol patriaci do slovenskej ťažkej minulosti. Trojvršie aj preto, že je to 
symbol Tatra-Fatra-Matra a že pohorie Matra sa nachádza v Maďarsku. Nový štátny znak mal vyjadrovať symboly vlastné 
pre súčasnosť.  Kriváň ako nesporný symbol Slovenska a vatra, ako odkaz a symbol – veľkej historickej epopeje slovenského 
národa, t.j. Slovenského národného povstania (symbol s horiacimi fakľami, v štátnom znaku, mala tiež federatívna ľudová, 
od r. 1963 Federatívna socialistická Juhoslávia). Symboly vzťahujúce sa na Slovensko, neboli vo vzťahu k symbolom 
vyjadrujúcim Česko v rovnoprávnom postavení. Špecialisti kritizovali celkovú koncepciu štátneho znaku, ako koncepciu 
ktorá je v rozpore s pravidlami heraldiky.  

(poznámka:  Nepochybne sa v týchto zmenách, v poznávaní reality, určovaní cieľov prejavil aj vtedajší vplyv so ZSSR, z obdobia 
„voluntarizmu a subjektivizmu“  N. S. Chruščova; Nerealistických záveroch, že ZSSR do roku 1980 vybuduje materiálno-technickú 
základňu komunizmu a predbehne USA v ekonomickom rozvoji, aj s heslom „dobehnúť a predbehnúť“. Nerealistické urýchlovanie vývoja – 
už v roku 1964 narazilo na tvrdú geopolitickú, ekonomickú, aj politickú realitu. N.S. Chruščov – bol pokojnou formou, odvolaný z funkcie 
prvého tajomníka ÚV KSSZ, predsedu vlády ZSSR. Vedenie ZSSR dostalo na určitý čas podobu „kolektívneho vedenia“ s tromi 
osobnosťami, s rozdelenými funkciami:  Prvý tajomník ÚV KSSZ – L. I. Brežnev; predseda vlády – N. Kosygin; predseda prezídia 
Najvyššieho sovietu (plnil aj funkciu hlavy štátu) – A. Podgornyj.). 

ŠTRUKTÚRA – skladala sa z VYHLÁSENIA (preambula) a DEVIATICH hláv ( I. Spoločenské zriadenie, II. Práva 
a povinnosti občanov, III. Národné zhromaždenie, IV. Prezident republiky, V. Vláda, VI. Slovenská národná rada, VII. 
Národné výbory, VIII. Súdy a prokuratúra, IX. Ustanovenia všeobecné a záverečné. Hlavy ústavy sa členili na 112 článkov.  

Autori ústavy nekoncipovali ústavu ako klasický, ani ako moderný juristický dokument. Právnickým dielom bola čiastočne. 
Primárne bola politickým dokumentom. Bola (podľa obsahu „Vyhlásenie“ rozdeleného na tri časti) ideologickým, 
svetonázorovým vysvetlením sociálno-ekonomického a politicko-právneho vývoja od roku 1948 (čiastočne od r. 1945); 
dosiahnutého stavu (pomenovaného ako dosiahnutie „socialistického spoločenského zriadenia“ a „socialistického štátu“ ) ; 
a určenia cieľov (vytvoriť predpoklady pre prechod ku komunizmu). Slovníkom vtedajšej socialistickej štátovedy 
(konštitucionalistiky) bola v prvej hlave ústavy, dikciou inšpirovanou ústavou ZSSR z r. 1936, zakotvená kategória 
„spoločenské zriadenie“ s tromi pojmovými inštitútmi: A) triedna podstata štátu – zväzok robotníkov, roľníkov a inteligencie 
(už nie antagonistické triedy); B) základy politického systému : 1a) KSČ ako vedúca sila spoločnosti v štáte (čl. 4) a 1b) 
Národný front (čl. 6) – organizačné spojenie KSČ, iných politických strán, odborov a spol. organizácií – ktorého zmyslom 
a cieľom je vyjadrovať záujmy sociálnych a záujmových skupín, zjednocovať ich a stelesňovať v štátnej vôli (prijímaní 
zákonov a iných právnych noriem) a zpätne ju realizovať. NF tým plnil úlohu transmisného systému. 2. Ústavný model 
JEDNOTY MOCI – formálnu koncentráciu všetkej moci v zastupiteľských zboroch všetkých stupňov, od ktorých je 
odvodená právomoc ostatných orgánov štátu (čl. 2, ods. 3). NIE deľba moci. Deľba práce a právomoci. Imperatívny mandát 
poslanca na všetkých stupňoch. 3. Ekonomický základ štátu -  a) socialistická hospodárska sústava (socialistické vlastníctvo: 
štátne a družstevné. Osobné vlastníctvo občanov). Ústava nepoznala pojem a inštitút „súkromné vlastníctvo“. Obsahovala iba 
ustanovenie, že „v hraniciach socialistickej hospodárskej sústavy je prípustné drobné súkromné hospodárstvo založené na 
osobnej práci a vylučujúce vykorisťovanie cudzej pracovnej sily“ (čl. 9). Ústava garantovala ako nedotknuteľný druh 
vlastníctva – OSOBNÉ VLASTNÍCTVO OBČANOV , vyznačovalo sa týmito znakmi: a) predmetom osobného vlastníctva – 
boli iba spotrebné predmety (ne výrobné prostriedky, podniky, zárobkové inštitúcie a pod.) t.j. predmety osobnej a domácej 
potreby, rodinné domy a úspory nadobudnuté prácou, b) zdrojom osobného vlastníctva – bola práca, odmeny za prácu 
v prospech celku; nie iné príjmy. C) garantovalo sa dedenie osobného majetku.       

Podstatnou náležitosťou totalitného štátu (t.j. štátu – ktorý sústreďuje vo svojich rukách, moc politickú (vydávanie zákonov 
a iných právnych noriem a uplatňovanie štátneho donútenia pre ich realizáciu), ako aj moc ekonomickú  (štátne vlastníctvo – 
(národný majetok vo výlučnom štátnom vlastníctve, ďalší prevažne v štátnom vlastníctve), ako aj riadenie štátneho 
vlastníctva – prípravou a vydaním plánu rozvoja ekonomiky, ako zákona a jeho rozpisu formou záväzných administratívnych 
úkonov na jednotlivé hospodárske subjekty, kontrolou jeho plnenia a vyvodzovaním sankcií z neplnenia), bola aj 



IDEOLOGICKÁ MOC štátu – t.j. podľa článku 16. Ústavy – sa všetka kultúrna politika v Československu, rozvoj 
vzdelávania, výchova a vyučovanie – uskutočňovala, viedla a riadila – v duu vedeckého svetového názoru, marxizmu – 
leninizmu a v tesnom spojení so životom a prácou ľudu. Cieľom tejto totality,  - jednoty moci politickej, ekonomickej 
a ideologickej – bolo podľa Vyhlásenia – postupovať na ceste spoločnosti – pri jej prechode ku komunizmu, t.j. -  všestranný 
rozvoj každého jej člena, uskutočniť zásadu rozdeľovania – „Každý podľa svojich schopností a každému podľa jeho potrieb“.  

ÚSTAVA ČSSR -  vytvorila právne predpoklady – pre realizáciu  

a) Bezplatného školstva (od predškolského, cez základné, stredné až po vysoké školy);  
b) Bezplatného zdravotníctva a liečebnej starostlivosti pre všetkých občanov;  
c) Právo na hmotné zabezpečenie v chorobe resp. pri nespôsobilosti k práci, v starobe, invalidite.   

Dosiahli sa tým  hodnoty – garantujúce životné sociálne istoty občanov. Ich význam je nespochybniteľný. Životná úroveň 
obyvateľstva, občanov ČSSR sa skladala teda zo zdrojov získaných z pracovného pomeru (zamestnania), kde platila zásada 
odmeňovania podľa práce, jej množstva, kvality, spoločenského významu , ako aj z celospoločenských zdrojov (z 
neekvivalentného rozdeľovania  -  teda podľa zásady „podľa potrieb“.  Prostriedky na tento systém „sociálneho štátu“ 
vysokého štandardu sa získavali zo zdanenia ziskov (resp. z takzvaných odvodov) výrobných podnikov. Rozsah, výška týchto 
odvodov z výrobných podnikov – dosahovala často až 90 % ich ziskov. V dôsledku toho chýbali týmto výrobným podnikom 
prostriedky – na rekonštrukciu, najmä modernizáciu výroby, technológií atď.  Ekonomický vývoj narazil na systémový múr – 
končilo obdobie hospodárskeho rozvoja založené na EXTENZÍVNOM rozvoji ekonomiky (stavaní nových fabrík, využívaní 
jestvujúcich surovín, zdrojov, zapájaní do pracovného procesu ľudí uvoľnených z poľnohospodárstva, ako aj zamestnávaním 
žien). Imperatívom ďalšieho ekonomického rozvoja, resp. stagnácie – sa stala otázka prechodu k INTENZIFIKÁCII – 
ekonomického rozvoja (nové zdroje, iné technológie, využitie objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhoch, kvalifikácia ľudí 
atď.:  Ekonomika zvládla – etapu INDUSTRIALIZÁCIE -  na program prišli civilizačné zmeny nazvané VEDECKO-
TECHNICKÁ REVOLÚCIA.  

Politický systém sa upevnil, sociálno – ekonomický vývoj dosiahol solídne výsledky. Na programe boli však – úlohy 
vyrovnať sa s minulosťou stalinistických represálií; - nájsť realistický, dlhodobý program, pokrokového vývoja.  

 

B 26.  ÚSTAVA ČSSR  1960  -  PRÁVA A POVINNOSTI OBČANOV.  

Boli upravené v hlave druhej, ktorá sa skladá z temer dvadsiatich článkov. V prvom článku tejto hlavy, je vymedzená 
koncepcia chápania práv a slobôd občanov. Nie je individualistická, nezávislá od spoločnosti. Nie je ani kolektivistická, t.j. 
že by individuálne práva boli realizovateľné iba kolektivisticky. Nominálne usilovala o vyjadrenie – jednoty (avšak nie 
vnútorne protirečivej) záujmov spoločnosti a záujmov človeka. Odmietla antagonizmus práv a slobôd občana, jednotlivcov so 
záujmami štátu, nechápe ich ako zákonom chránenú sféru autonómie a slobody, proti štátu, drakovi (leviathanovi). 
Formulácia, že práva, slobody a povinnosti občanov, slúžia pre ich slobodný rozvoj a zároveň upevňujú rozvoj socialistickej 
spoločnosti, podriaďovala však slobody a práva jednotlivca pod záujem spoločnosti. Korešpondovala s tým aj konštrukcia 
politických práv, ktoré vymedzovali a obmedzovali tieto práva (sloboda združovania, zhromažďovania, vyjadrovania 
názorov) tak, že sú zaručené vtedy, ak sú v „súlade so záujmami pracujúceho ľudu“. Bol to triedny cenzus, triedna 
determinácia týchto práv. V tomto zmysle koncepcia práv a slobôd, základných ľudských práv, nebola univerzálnou 
koncepciou, nezávislou od ich obmedzení na základe iných obmedzení. 

Ústava ČSSR – upravovala tri kategórie práv a slobôd: Na prvom mieste sociálne (resp. sociálne, hospodárske a kultúrne); na 
druhom mieste – politické a na treťom mieste – osobné práva (ktoré historicky patria do prvej generácie základných práv).  

Pred katalógom týchto druhov práv, bol upravený princíp rovnosti  občanov, rovnosti práv aj povinností a v ich jednote. 
V antidiskriminačnej klauzule sa rovnosť a rovnoprávnosť občanov zakotvovala bez ohľadu na: národnosť, rasu, pohlavie. 
Garanciou rovnoprávnosti občanov: bolo ustanovenie o vytváraní rovnakých možností a rovnakých príležitosti vo všetkých 
odboroch života spoločnosti.         

V kategórií – hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv boli zakotvené tieto práva: a) právo na prácu a odmenu za ňu; b) 
právo na odpočinok po vykonanej práci, c) právo na ochranu zdravia a liečebnú starostlivosť, d) právo na hmotné 
zabezpečenie v starobe , e) právo na hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti k práci, f) právo na vzdelanie, g) ochrana 
materstva, manželstva a rodiny štátom, h) rovnoprávne uplatnenie žien v rodine, v práci a vo verejnej činnosti.   Všetky tieto 
vymenované práva, mali v ďalších ustanoveniach uvedené materiálne garancie ich dodržiavania. Garantoval ju štát, 
spoločnosť a dané spoločenské zriadenie.  



V Kategórii POLITICKÝCH PRÁV – boli zakotvené tieto práva a slobody:  a) sloboda prejavu, osobitne sloboda slova 
a tlače. b) sloboda zhromažďovania, c) sloboda pouličných sprievodov a manifestácií a d) petičné právo.  S výnimkou 
petičného práva, boli tieto politické práva a slobody obmedzené triedne – politickou klauzulou: boli zaručené všetkým 
občanom, ale v súlade so záujmami pracujúceho ľudu.    

V kategórii OSOBNÝCH PRÁV – boli zakotvené vymenovaním a súčasne zaručené tieto práva a slobody:  a) 
nedotknuteľnosť osoby, b) nedotknuteľnosť obydlia,  c) nedotknuteľnosť listového tajomstva a tajomstva dopravovaných 
správ, d) sloboda pobytu, e) sloboda vyznania.  

AKO ZÁKLADNÉ POVINNOSTI OBČANOV boli uvedené a zakotvené tieto povinnosti : a) zachovávať ústavu a ostatné 
zákony, b) chrániť a upevňovať socialistické vlastníctvo, c) svedomite a poctivo vykonávať verejné funkcie, d) obrana vlasti 
a jej spoločenského zriadenia – ako vrcholná povinnosť a vec cti, e) úcta k právam občanov, ako i uvedomelé zachovávanie 
pravidiel socialistického spolužitia.  

HODNOTENIE:  

Ústava ČSSR v druhej hlave, Práva a povinnosti občanov – bola prínosná rozsahom, kvantitou zavedených a garantovaných 
sociálnych, a kultúrnych práv. – Osobitne právo na vzdelanie, právo na ochranu zdravia, liečebnú starostlivosť, právo na 
hmotné zabezpečenie v chorobe, práceneschopnosti, a v starobe -  bolo veľkým civilizačným pokrokom. Bezplatné školstvo, 
zdravotníctvo – vytváralo sociálne istoty občanom. Bol to počin, ktorým sa uberal aj vývoj a zakotvenie týchto práv 
v krajinách, ktoré ústavnoprávne transformovali svoje štáty – na sociálne štáty (v tom čase najmä Švédsko, Fínsko, Dánsko, - 
neskôr aj štáty EHS). Napokon tieto práva a slobody – boli prevzaté aj do základných ľudsko-právnych dokumentov –  Pakty 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, prijaté ako multilaterálny dokument v rámci OSN v r. 1966, ďalej 
v Záverečnom akte Konferencii o bezpečnosti a spolupráce v Európe v Helsinkách v r. 1975, v Európskom dohovore 
o ľudských právach. Zakotvila ich aj Listina základných práv prijatá po nežnej revolúcii v Českej a Slovenskej federatívnej 
republike (1990), ako aj Ústava Slovenskej republiky prijatá v roku 1992.  

Základným problémom režimu občianskych práv, slobôd a povinností, podľa Ústavy ČSSR z r. 1960  však bolo, že boli len 
rámcové. Po ďalšie neboli poňaté ako univerzálne práva (vzťahujúce sa na akéhokoľvek občana, osobu, a akúkoľvek 
situáciu). Boli poňaté tiež ideologicky, prestížne, ako výdobytky iba socialistického, reálne-socialistického systému, nie ako 
rozvoja civilizácie vôbec a práv človeka a občana v nej. Rámcové ústavné zakotvenie ponechávala otvorenú možnosť 
obmedzovania základných práv a ukladania povinnosti druhotnými (sekundárnymi) právnymi predpismi, vrátane predpisov 
interných, často nepublikovaných a aj občanom neprístupných.   

Nenaplnenie univerzálneho rozmeru v kategórii základných ľudských práv, osobných (nedotknuteľnosť osoby, obydlia, 
listového tajomstva) a politických práv, viedlo napokon k postupnej erózii a napokon zrúteniu nielen tejto koncepcie práv 
a slobôd občanov, ale aj celého sociálno-ekonomického a politického systému, ktorý sám seba nazýval – reálny socializmus.  

 

B30.	   	   Postavenie a vzájomné vzťahy medzi – Národným zhromaždením, vládou 
a prezidentom podľa Ústavy ČSSR z r. 1960.	  	  

V sústave najvyšších ústavných – Národné zhromaždenie, prezident republiky a vláda – vychádzala Ústava formálne 
z kľúčovej pozície Národného zhromaždenia ako nositeľa „úplnosti moci“, od ktorej odvodzovali svoj vznik, pôsobnosť 
a právomoc všetky ostatné orgány štátu. Túto koncepciu jednoty moci je však treba vidieť z aspektu ústavne zakotvenej 
vedúcej úlohy KSČ v spoločnosti aj v štáte v čl. 4. – ktorá bola najreálnejším článkom celej tejto Ústavy. Skutočná (a 
v podstate aj jediná) moc v štáte bola tak sústredená v predsedníctve (politbyre) a sekretariáte ÚV KSČ (nie v samotnom 
pléne ÚV KSČ, ktoré bolo rovnakom jedným, aj keď na najvyššej mocenskej pozícii manipulovaným článkom nepočetnej 
straníckej oligarchie.  

     Národné zhromaždenie sa skladalo z 300 poslancov volených na štyri roky na základe volebného systému, zavedeného 
v roku 1954. Pred každými voľbami boli síce schvaľované nové volebné zákony, avšak vždy sa jednalo iba o čiastkové 
a nepodstatné zmeny. Podstata spočívala v jednomandátových volebných obvodoch, v ktorých kandidoval vždy iba jediný 
kádrove veľmi starostlivo vybraný kandidát Národného frontu. Voľby v rokoch 1960 a 1964 boli úplne zmanipulované 
a tomu zodpovedal tiež výsledok. Temer 100 % volebná účasť a temer 100 % hlasov pre kandidátov Národného frontu. 
Pokus o zmenu volebného zákona sa uskutočnil zákonom č. 113/1967 Zb., podľa ktorého mali byť zavedené viacmandátové 
volebné obvody. V každom z týchto viacmandátových obvodoch mal počet kandidátov Národného frontu, kandidujúcich na 
zvolenie za poslanca Národného zhromaždenia mal prevyšovať počet mandátov. Daný návrh vzhľadom na politický vývoj 



v roku 1968 zostal nerealizovaný. Voľby sa mali konať pôvodnej na jar 1968, avšak boli vzhľadom na dynamický 
vnútropolitický vývoj, prebiehajúce zmeny obdobia „československej jari“, boli odložené ešte pred vojenskou intervenciou 
štátom Varšavskej zmluvy, na jeseň 1968. V podmienkach okupácie, prerokovania a prijatia Zmluvy o dočasnom pobyte 
sovietskych vojsk v ČS boli parlamentné voľby opakovane odložené. Napokon sa prijal ústavný zákon (č. 117/1969 Zb.), 
podľa ktorého sa voľby, už do najvyššieho zákonodarného orgánu federácie, t.j. do Snemovne ľudu a Snemovne národov 
Federálneho zhromaždenia, do Českej národnej rady a do Slovenskej národnej rady mali uskutočniť do konca kalendárneho 
roku 1971. Uvedeným ústavným zákonom, bolo umožnené, aby na základe návrhu príslušného orgánu Národného frontu, 
uvedené zastupiteľské orgány mohli svojho poslanca „uvoľniť z poslaneckej funkcie“ – pre neplnenie poslaneckej funkcie, 
preto že svojou činnosťou narušuje politiku Národného frontu. Zastupiteľský zbor (FZ, SNR, ČNR, aj Národné výbory) 
mohli doplniť voľbou počet svojich členov (t.j. kooptáciou).  Tento ústavný zákon prijatý 15. Októbra 1969 predstavoval 
legislatívne utuženie „normalizačného“ (či konsolidačného procesu), ktorý bol nastúpený po auguste 1968 a ďalej prehĺbený 
pod apríli 1969 (voľba dr. G. Husáka za prvého tajomníka ÚV KSČ; a po auguste 1969 (tvrdé potlačenie vystúpení najmä 
v Prahe, k prvému výročiu okupácie ČSSR). Bolo to quasiústavné zdôvodnenie čistiek v zastupiteľských orgánoch 
(zbavovanie mandátov a obsadzovanie mandátov kooptáciou).    

Koncom roku 1970 bol zrušený zákon o Národnom fronte, ktorý bol prijatý ako z. č. 128/1968 Zb. v období pokusu 
o koncepciu demokratického socializmu a ktorý bol súčasťou uskutočnenia jej jedného atribútu a to vytvorenia 
„demokratického politického systému“,  v zmysle realizácie modelu „socialistického pluralizmu“ v politickom systéme.  
Nová kvalita tohto „socialistického pluralizmu“ – sa mala prejaviť v tom, že v zákone o NF bolo prvýkrát vôbec legislatívne 
zakotvené politické strany v pofebruárovom vývoji Československa. Prvoradou zmenou bolo ďalej to, že v zákone nebolo 
žiadne ustanovenie o Komunistickej strane Československa a teda ani o jej vedúcej úlohe v spoločnosti a v štáte, ako to bolo 
zakotvené v § 4 Ústavy ČSSR z r. 1960. Podľa Akčného programu KSČ prijatého ešte v apríli 1968 KSČ si mala svoju 
vedúcu funkciu získavať svojou činnosťou, resp. ideovým vedením spoločnosti. Mala to byť kvalitatívna zmena – viacero 
politických strán, bez apriorného monopolného postavenia jednej z nich, overovania mandátov politických strán v politickej 
súťaži. Prívlastok „socialistický“, mal tento pluralistický model vzhľadom na tieto ďalšie zákonné ustanovenia: a) politické 
strany a organizácie, ktoré plnili jej funkciu (teda aj prípadné hnutia, či združenia) mohli pôsobiť iba ako členovia Národného 
frontu. (a podľa príslušného rozhodnutia orgánu NF mohla byť činnosť určitej politickej strany, rozhodnutím ministerstva 
vnútra zakázaná). b) Národný front a jeho členovia mohli pri svojom pôsobení vychádzať zo „zásady socialistického 
usporiadania spoločnosti a jeho rozvoja“. Mal to byť „politický pluralizmus“ (iné politické strany a organizácie mali pôsobiť 
na základe svojho svetonázoru, resp. iného politického programu, aktívne usilovali o podiel na tvorbe politiky a na štátnej 
moci“). Ale – „socialistický“, resp. nie „nesocialistický, či protisocialistický politický pluralizmus“.  Možno hodnotiaco 
rezultovať, že to mali byť – „právne obmedzený a regulovaný pluralitný politický systém“. Tento pokus , aj zákonne 
vyjadrené bol zákonom č. 146/1970 Zb. z 21. decembra 1970 – zrušený. – Podľa zdôvodnenia tohto zákona – bola vedúca 
úloha KSČ „v podstate“ vymedzená ústavou a „dosiahnutý stupeň konsolidácie socialistickej spoločnosti“, robil zákon 
o Národnom fronte zbytočným. 

Voľby do zastupiteľských orgánov všetkých druhov a stupňov (FZ, SNR, ČNR, krajské, okresné, miestne Národné výbory) 
sa uskutočnili v dňoch 26. a 27. novembra 1971. Boli to voľby, ktoré sa uskutočnili po sedemročnej prestávke (od r. 1964). 
Volebné predpisy obsahoval volebný zákon do Federálneho zhromaždenia, a volebné zákony do ČNR a SNR a Národných 
výboroch. Základné ustanovenia : všeobecné, rovné, priame volebné právo s tajným hlasovaním.  Boli vytvorené 
jednomandátové volebné obvody, pre voľby do všetkých orgánov, v ktorých kandidoval vždy iba jeden kandidát. Kandidátov 
navrhovali členovia Národného frontu (t.j. orgány KSČ, ďalších politických strán, ROH, Zväzu mládeže a ďalších 
„spoločenských organizácii“, a príslušnú kandidátku zostavovali riadiace komisie príslušných orgánov Národného frontu 
(Ústredný výbor NF ČSSR, ÚV NF SSR, Krajské, okresné výbory NF). Kandidátky sa zostavovali tak, aby približne 
zodpovedali štruktúre voličov – teda zastúpenie podľa pohlavia, veku, sociálnej príslušnosti, povolania, pri zabezpečení 
vedúcej úlohy KSČ, či jej územnej organizácie t.j. KSS). Podľa príslušného ustanovenia zákona volič mohol v priestore 
určenom pre úpravu hlasovacích lístkov „preškrtnúť“ priezvisko kandidátov pre ktorého nehlasuje“. Vo volebných 
miestnostiach však umiestnenie oddelených priestorov (tzv. paravanov), ako aj celková atmosféra boli takými, že možnosť 
škrtania kandidátov na hlasovacom lístkov sa nevyužívala, resp. bola minimálna. Celé voľby v roku 1971 boli organizované 
ako „manifestačný“ volebný akt, ktorým sa vyslovil súhlas celou politikou normalizácie, resp. programu normalizačného 
v poradí XIV. Zjazdu KSČ. Voľby teda – boli hlasovaním. Volebným zákonom č. 44/1971 Zb. nedošlo k očakávanej reforme 
volebného práva a volebného systému, ale obnovil sa starý systém spred roku 1968.  

Mandát poslancov NZ bol považovaný za mandát imperatívni, t.j. s možnosťou odvolania poslancov svojimi voličmi, pre 
neplnenie svojho mandátu. Vykonávanie funkcie poslanca, na všetkých úrovniach zastupiteľských orgánov – bolo spojené 
s tým, že títo poslanci naďalej vykonávali svoje povolanie. Nerobilo to žiadne ťažkosti, pretože schôdze NZ a potom FZ a ich 
orgánov sa konali s výnimkou schôdzi Predsedníctva NZ) len sporadicky a celková legislatívna činnost parlamentu bola 
mimoriadne obmedzená. Kontrolná činnosť parlamentu sa za jestvujúceho systému vlády jednej strany nemohla reálne 
uskutočňovať.  



Národné zhromaždenie – volilo prezidenta republiky, vyslovovalo súhlas s programovým vyhlásením vlády, ktorú menoval 
prezident. Vláda ako celok ale aj jej jednotliví členovia boli formálne zodpovední Národnému zhromaždeniu. Národné 
zhromaždenie mohlo navrhnúť prezidentovi, aby vládu, resp. ich jednotlivých členov odvolal. Ústavnoprávny vzťah 
Národného zhromaždenia k vláde, teda vykazoval znaky obdobné parlamentnej forme vlády. (vláda – musela mať dôveru 
parlamentu, jej strata, vyslovenie nedôvery znamenali povinnosť podať demisiu). V danej realite postavenia štátostrany, boli 
tieto ustanovenia fiktívnymi.  

Národné zhromaždenia volilo zo svojho stredu 30 členné Predsedníctvom NS (PNS) a to na celé volebné obdobie 
Národného zhromaždenia. V dobe kedy NZ nezasadalo alebo ak uplynulo jeho volebné obdobie, vykonávalo PNS pôsobnosť 
Národného zhromaždenia. V žiadnom prípade sa však nemohlo uznášať na ústavných zákonoch a voliť prezidenta. Mohlo 
však vydávať tzv. zákonné opatrenia, ktoré sa vyhlasovali ako zákony a mali právnu silu zákonov. Tieto opatrenia museli byť 
schválené na najbližšom zasadaní Národného zhromaždenia. Forma zákonných opatrení PNS bola v priebehu šesťdesiatych 
rokov využívaná v rozsiahlej miere. Bol to jeden z ďalších prejavov faktického zatlačenia Národného zhromaždenia do 
pozície púhej ústavnej ozdoby.  

PREZIDENT  REPUBLIKY.  Pred r. 1960 bola určitá diskusia a návrhy na zriadenie „kolegiálnej hlavy štátu“ podľa vzoru 
Sovietskeho zväzu a iných krajín sovietskeho bloku. Ústava ČSSR z r. 1960 opätovne zakotvila funkciu individuálnej hlavy 
štátu. Ústava neoznačovala prezidenta republiky za „hlavu štátu“, ale podobne ako Ústava 9. Mája určila, že „na čele štátu je 
prezident republiky“ (čl. 61, ods. 1). Bol volený Národným zhromaždením na päť rokov. Ústava hneď na dvoch miestach 
stanovila, že prezident je za výkon svojej funkcie zodpovedný Národnému zhromaždeniu (čl. 43 ods. 1 a čl. 61, ods. 2), avšak 
o akýchkoľvek dôsledkoch tejto zodpovednosti v nej nenájdeme žiadnu zmienku. Z tejto zodpovednosti (a z celej 
KONCEPCIE JEDNOTY MOCI) takisto vyplývalo, že akty prezidenta nevyžadovali kontrasignáciu. Pokiaľ by sa úrad 
prezidenta uvoľnil, resp. pokiaľ by prezident nemohol svoj úrad zo závažných dôvodov vykonávať, patril výkon jeho funkcie 
vláde.  

Funkcia prezidenta bola v ústavnej koncepcii z roku 1960 čiste reprezentatívna. Na váhe však získala tým, že funkcia 
prezidenta bola spojená s funkciou prvého tajomníka ÚV KSČ (A. Novotný). O tom, akú váhu vtedajšia stranícka špička 
prikladala funkcii prezidenta a funkcii prvého tajomníka ÚV KSČ svedčí naprosto striktné protokolárne pravidlo: akákoľvek 
oficiálna zmienka o A. Novotnom (neskoršie sa opakovala v prípade G. Husáka) bola uvedená slovami „prvý tajomník ÚV 
KSČ a prezident republiky“. Na prvom mieste teda stranícka a až na druhom mieste štátna funkcia.  

VLÁDA. V hlave piatej charakterizoval Ústava vládu ako „najvyšší výkonný orgán štátnej moci“ zodpovedný (ako celok 
i jednotliví členovia) Národnému zhromaždeniu (čl. 66) Tým bolo aj terminologicky potvrdené opustenie koncepcie 
horizontálnej deľby moci v organizácii a vzájomných vzťahoch najvyšších štátnych orgánov. Vlastná ústavná úprava bola 
veľmi rámcová, čo zodpovedala bezkonfliktnosti fungovania štátnej správy, predstavujúcej v skutočnosti len administratívno 
– realizačnú zložku straníckeho riadenia štátu, v ktorom ústrednú pozíciu zaujímal aparát KSČ (tj. Sekretariát ÚV KSČ 
a podľa rezortného princípu organizované oddelenia ÚV KSČ). Straníckemu riadeniu vlády zodpovedalo aj jej personálne 
obsadenie: predseda a minimálne jeden z podpredsedov vždy boli členmi politického byra (resp. predsedníctva) ÚV KSČ 
a ministri boli v naprostej väčšine nielen členmi KSČ, ale aj jeho ústredného výboru.  

 Vláda sa skladala z predsedu, podpredsedov a ministrov. Kľúčovú úlohu hralo PREDSEDNÍCTVO VLÁDY (predseda 
a podpredsedovia, ktorých počet sa pohyboval medzi tromi až piatimi). Predsedníctvo vlády bola zriadené už v roku 1953 
vládnym nariadeniam (č. 5/1953 Zb.), podľa ktorého mala „vybavovať bežné práce vlády medzi jej zasadaniami a operatívne 
riadiť a kontrolovať činnosť jednotlivých členov vlády“. Ústava 9. Mája, ktorá platila v dobe prijatia tohto vládneho 
nariadenia, však explicitne stanovila (§ 89) kedy musia vlády rozhodovať v zbore. Podobne ustanovenie však Ústava z r. 
1960 neobsahovala, čo v praxi umožnilo pomerne značnú „operatívnu“ pôsobnosť predsedníctva vlády.  

(porovnaj.: PAVLÍČEK, V. a kol.) Ústavné právo a státověda. II. díl. Linde Praha, a. s. Praha 2008. 216 – 220).    

   

B 31.  Postavenie, pôsobnosť SNR podľa Ústavy ČSSR z r. 1960 a vývoj od unitárneho 
štátu k federalizácie Československa (úst. z. č. 77/1968, vznik symetrického modelu) 

Ústava z r. 1960 zakotvovala slovenské národné orgány v úplnej novej podobe. Našlo to svoje vyjadrenie už v názve šiestej 
kapitoly Ústava – „Slovenská národná rada“ – nie „Slovenské národné orgány“ (ako v Ústava 9. Mája).  Názov kapitoly 
nebol iba redakčnou zmenou (štylistickou), ale vyjadroval podstatu zmeny – zrušenie Zboru povereníkov ako výkonného 
orgánu na Slovensku. Ďalej názov kapitoly vyjadroval presadenie koncepcie quasi typu komúny (či sovietov), že Slovenská 
národná rada – vo svojom celku, predstavuje jednotu moci zákonodarnej aj výkonnej, že je tzv. „pracovnou korporáciou“, 



ktorá prijíma zákony a súčasne ich aj vykonáva. Čo predstavovalo ideál koncepcie štátu, ktorého forma prekonáva 
„parlamentnú formu“,  v ktorej sa parlament stal iba „platformou diskusií, debát, rozpráv“,  pričom reálna moc prešla na 
vládu, resp. aparát vlády. Takéto zdôvodnenie (odvolávajúce sa na K. Marxa resp. V. I. Lenina) však nebolo pravdivé, ale 
falošné. Vyvolalo následne krízu v štátoprávnych vzťahoch Čechov a Slovákov v ČSSR, ktorá stála pri začiatku vývoja 
v roku 1968 (januárové plénu ÚV KSČ, rozdelenie funkcie prezidenta republiky a prvého tajomníka ÚV KSČ a zvolenie A. 
Dubčeka do tejto funkcie). 

Ústava označovala SNR ako „národný orgán štátnej moci a správy na Slovensku“, tvorený poslancami SNR, ktorí sú volení 
na štyri roky. V čl. 74 taxatívne uvádzala, čo „patrí“ do „pôsobnosti“ SNR, avšak neobsahovala ani zmienku o rozdelení 
pôsobnosti medzi celoštátne orgány a SNR (už bez Zboru povereníkov). Svojou nekonkrétnosťou zostala dokonca za 
pôvodným znením Ústavy 9. Mája. Ďalšie ustanovenia Ústavy – o zasadaniach, zákonoch, komisiách a poslancoch SNR – 
boli veľmi stručné a rámcové. Rozsah zákonodarnej činnosti SNR bol veľmi mizivý a naviac všetky predlohy zákonov sa aj 
tak stali predmetom rokovania vedenia strany, ktorého uznesenia boli v rámci „demokratického centralizmu“, pre 
„slovenských súdruhov“ záväzná.  

Uvedená koncepcia SNR ako „orgánu štátnej moci a správy“ na Slovensku viedla k špecifickej vnútornej organizácii SNR 
v ktorej kľúčovú pozíciu zaujímalo 16členné PREDSEDNÍCTVO SNR (predseda, podpredsedovia a ďalší členovia). Malo 
zotrvávať vo funkcii aj po skončení volebného obdobia SNR – dokiaľ SNR nezvolí novej predsedníctvo. P – SNR bolo 
Ústavou charakterizované ako VÝKONNÝ ORGÁN SNR“, v rámci jej právomoci. Mohlo „na základe zákonov SNR a pre 
ich vykonanie“ vydávať druhotné normatívne akty (uznesenia a nariadenia). Z členov predsedníctva volila (a odvolávala) 
SNR POVERENÍKOV SNR, ktorí podľa zákonov z roku 1960 a 1964 pôsobili vo veciach: plánovania, financií, 
poľnohospodárstva, výstavby, školstva a kultúry, zdravotníctva, spravodlivosti a štátnej kontroly. Ústava však súčasne 
stanovila, že povereníci plnia svoje funkcie nielen v „medziach právomoci SNR“, ale aj „ďalšie úlohy ... v rozsahu 
stanovenom vládou“.  

Vlastná ústavná konštrukcia postavenia slovenských národných orgánov, t.j. SNR znamenala (po formálnom pokuse 
o posilnenie postavenia slovenských orgánov v roku 1956) výrazný krok zpäť v štátoprávnom postavení Slovenska. 
Quasiteoretické“ zdôvodňovanie a obaľovanie novej ústavnej konštrukcie ideologickým balastom o „posilnení autonómie 
SNR“, či „návratom ku vzoru parížskej Komúny“, či dokonca prvou lastovičkou komunistického „odumierania štátu“ (všetko 
formulácie A. Novotného) nemohlo nič zmeniť na tom, že ústavné riešenie štátoprávneho postavenia Slovenska v roku 1960 
podstatnou mierou prispelo k postupnej erózii systému, ktorý sa vzápätí pomenoval ako „režim osobnej moci A. Novotného“. 
Svojimi formuláciami o zbližovaní oboch národov, atď. oživoval čiastočne až „čechoslovakistické“ koncepcie.  

Začiatkom kvalitatívneho obratu – bolo uznesenie decembrového zasadnutia ÚV KSČ z r. 1963 o rehabilitácii tzv. 
slovenských buržoáznych nacionalistov odsúdených v procese v roku 1954. Súdna rehabilitácia odsúdených odstránila res 
iudicatum (prekážku právoplatnej rozhodnutej veci, ktorá bránila slobodnému bádaniu v oblasti poznania histórie, pretože 
rozsudok stále hrozil kvalifikovaním takéhoto konania (historikov, či politikov) ako nadŕžania protištátnym trestným činom. 
Rehabilitácia osobností, priniesla i rehabilitáciu ideí SNP, vrátane jeho štátoprávnej koncepcie – konštituovania slovenskej 
antifašistickej a demokratickej štátnosti, a jej ústavnoprávne začlenenie do federatívneho zväzku s českou štátnosťou 
v spoločnej ČSSR.  

Vtedajšia stranícka oligarchia nebola už schopná prekročiť tieň svojho diela – svoje štátoprávne riešenie postavenia 
Slovenska na úrovni Ústavy ČSSR z r. 1960. Potrebu a nevyhnutnosť zmeny sa usilovala nahradiť jej novou extenzívnou 
interpretáciou. Podľa uznesení ústredných výboroch KSČ a KSS z mája 1964 – sa situácia mala riešiť – novým, rozširujúcim 
výkladom ustanovení ústavy ČSSR v praxi. Národné zhromaždenie zákonmi z roku 1964 (č. 93. a 124/1964 Zb.) rozvinulo 
niektoré možnosti uplatnenia SNR aj v celoštátnom zákonodarstvo. Uskutočnili sa aj ďalšie korektúry a to v priebehu rokov 
1964 až 1967. Mali však celkove kvantitatívny charakter. Unitárny centralizovaný štát s určitou sui generis autonómiou 
Slovenska zostal po celý čas zachovaný. Postupne sa rozširovali úseky štátnej správy, ktoré prešli do správy a pôsobnosti 
SNR, resp. rozširoval sa počet výkonných orgánov SNR.  Politickým resp. čiastočne ústavnoprávne – politickým podnetom 
k federácii bolo Vyhlásenie SNR z 15. marca 1968. Požiadavku na dôsledné zrovnoprávnenie dvoch štátotvorných národov – 
Čechov a Slovákov a tomu zodpovedajúce ústavnoprávne vyjadrenie, zakomponovala SNR ako neoddeliteľnú súčasť 
demokratizačných opatrení, ktoré sa začali januárovým plénom ÚV KSČ (1968). Doterajší asymetrický model SNR označila 
za taký, ktorý principiálne nie je schopný vyjadriť štátoprávne vzťahy dvoch rovnoprávnych národov, pretože ich vyjadruje 
rozdielne. Asymetrický model sa zdiskreditoval, oslabuje jednotu republiky. SNR  sformulovala svoju programovú víziu – 
„socialistické federatívne usporiadanie“, uskutočniť prípravné práce pre takéto usporiadanie v novej ústave ČSSR“.  

Na začiatku marca 1968 sa vytvorili ďalšie personálne (resp. kádrové) predpoklady zmien. Z funkcie prezidenta republiky 
abdikoval Antonín Novotný. K zmenám došlo na ďalších významných ústavných postoch  a to predsedu Národného 
zhromaždenia, predsedu vlády a predsedu ÚV Národného frontu (odišli politici patriaci ku garnitúru A. Novotného, resp. 



predstavitelia tzv. dogmatického krídla KSČ, resp. neostalinizmus. Vytvorila sa nová vedúca garnitúra osobností, ktoré spolu 
s A. Dubčekom, realizovali tzv. obrodný proces:  prezidentom republiky bol zvolený generál Ludvík Svoboda, predsedom 
vlády sa stal – O. Černík, predsedom Národného zhromaždenia – J. Smrkovský. – Požiadavkom slovenskej politickej 
reprezentácia sa stala koncepcia federalizácie Československa, ktorá mala dovŕšiť proces ústavnoprávnej emancipácie 
Slovenska, začatým Slovenským národným povstaním, avšak zahataným tromi pražskými dohodami a obomi ústavami z r. 
1948 a 1960. Ústredným dokumentom tohto obdobia  -  sa stal AKČNÝ PRGRAM KSČ z apríla 1968. Nebola v ňom, ešte 
expresis verbis zapísaná idea a koncepcia federácia – ale prijatie ústavného zákona, ktorý zakotví princíp symetrického 
usporiadania ... podľa zásady plnej rovnoprávnosti.  České politické elity a česká verejnosť potrebovala dlhší čas – na 
akceptáciu a osvojenie si -  federatívneho usporiadania.  

Až v priebehu ďalších troch mesiacoch vývoja v roku 1968 – došlo k legislatívnemu si osvojeniu myšlienky federatívnej 
prestavby štátu. V diskusiách, v sporoch, i v nedorozumenia sa vykryštalizovalo jej poňatie: a) Národný, resp. národno-
územný základ federácie. (jej subjektom bude český a slovenský národ), teda FEDERÁCIA bude DVOJČLENNÁ. Návrhy 
na trojčlennú federáciu, s Moravou (ako členom federácie) pripomínali – (krajinský – administratívnoprávny trializmus, resp. 
zložený štát typu spolkových krajín. Právne postavenie Moravy, resp. osobitosti jeho obyvateľov, sa podľa slovenských 
stanovísk mali riešiť – úpravami jej postavenia, v rámci  českej štátnosti). b) FEDERÁCIA – sa mala konštituovať v súlade 
s právom, a to premenou (pretvorením) doterajšieho UNITÁRNEHO ŠTÁTU na ŠTÁT FEDERATÍVNY (zložený). V súlade 
s touto zásadou – bol prijatý ústavný zákon č. 77/1968 Zb. o PRÍPRAVE FEDERATÍVNEHO USPORIADANIA ČSSR, a to 
dňa 24. Júna 1968.  

Na ústavnom zákone o príprave federatívneho usporiadania sa Národné zhromaždenie uznieslo na základe predchádzajúcej 
„dohody ústavnej politickej reprezentácie oboch národov“ (úvodné vyhlásenie zákona). Podľa tohto zákona bol ďalšie 
ústavný postup pre konštituovanie federácie upravený takto:  

a) Na prijatie ústavného zákona upravujúceho štátoprávne vzťahy oboch národov (t.j. zákona o federatívnom 
usporiadaní štátu) je treba súhlas najmenej troch pätín poslancov NZ zvolených v českých krajinách a tri pätiny 
poslancov NZ zvolených na Slovensku. Týmto bol ústavne zakotvený ZÁKAZ MAJORIZÁCIE ako súčasť 
a garancie ROVNOPRÁVNOSTI oboch národov pri ustanovení federatívneho štátu;     

b) Zriadila sa ČESKÁ NÁRODNÁ RADA, ako „dočasný orgán ústavnej politickej reprezentácie českého národa“. 
Členov ČNR malo zvoliť Národné zhromaždenie z radov svojich poslancov zvolených v českých krajinách 
a z radov významných predstaviteľov verejného života. (teda voľba tzv. KOOPTÁCIOU, - nie vypísaním 
a realizáciou všeobecných volieb);  

c) Úlohou ČNR bolo vyjadrovať české národné politické stanovisko pri príprave federatívneho usporiadania štátu. 
ČNR sa tak mala stať PARTNEROM SNR, ktorá podľa tohto úst. zákona mala rozšíriť počet svojich členov.  

Národné zhromaždenie zvolilo koncom  júna 1968 členov ČNR v počte 150 poslancov. Krátko potom sa konala vo 
Vladislavskom sále Pražského hradu jej ustanovujúca schôdza. Ďalšie schôdze sa už konali v budove starého Českého 
snemu, kde potom už ČNR trvale sídlila (poznámka: - V súčasnosti tam sídli aj Poslanecká snemovňa Parlamentu 
Českej republiky).   

 

B32.  Ústavnoprávne a medzinárodnoprávne aspekty vývoja v ČSSR v roku 1968.  

A. Demokratizácia	  pomerov	  –	  DEMOKRATICKÝ	  	  SOCIALIZMUS	  do	  týchto	  slov	  sa	  dajú	  zhrnúť	  

ústavnoprávne	  aspekty	  vývoja	  v	  ČSSR.	  Začala	  sa	  riešiť	  a	  riešila	  sa	  zásadná	  otázka	  ústavnopolitického	  
systému	   štátu,	   ktorý	   uplatňoval	   sovietsky	   model	   socializmu:	   	   vzťah	   strany	   a	  štátu.	   Oddelením	  
a	  rozdelením	   funkcie	   –	   prvého	   tajomníka	   ÚV	   KSČ	   (vedúceho	   predstaviteľa	   strany)	   od	   funkcie	  
prezidenta	  ČSSR	  (hlavy	  štátu)	  sa	  fakticky	  začal	  tento	  trend.	  Pokračoval	  vytvorením	  novej	  vlády	  v	  marci	  
1968,	  ktorá	  mala	  a	  uplatňovala	  iný	  vzťah	  k	  vedeniu	  KSČ.	  V	  Akčnom	  programe	  KSČ	  (prijatý	  na	  začiatku	  
apríla	   1968)	   boli	   naformulované	   zásadné	   zmeny	   v	  dovtedajšom	   stranícko	   –	   štátnom	   systéme:	   a)	  
partnerský	   vzťah	   KSČ	   k	  nekomunistickým	   politickým	   stranám	   a	  spoločenským	   organizáciám	   v	  rámci	  
Národného	   frontu	   (nie	   imperatív	   zabezpečený	   najvyšším	   zákonom	   štátu	   o	   „vedúcej	   úlohe	   KSČ	  



v	  štátnom	  a	  spoločenskom	  systéme“);	  ďalšia	  prevratné	  ustanovenie	  sa	  týkalo	  zásadnej	  demokratizácii	  
KSČ	  (členstvo,	  samostatnosť	  základných	  organizácií,	  premenu	  zásady	  „demokratického	  centralizmu“,	  
ktorá	  sa	  uplatňovala	  a	  deformovala	  na	  zásadu	  „byrokratického	  centralizmu“,	  dávania	  príkazov	  zhora).	  
Ďalšie	   zmeny	   sa	   týkali	   –	   resp.	   rozhodlo	   sa	   nimi	   o	  začatí	   príprav	   na	   prijatie	   ústavného	   zákona	  
o	  federalizácii	   republiky.	   Ďalej	   demokratizácia	   ekonomického	   riadenia	   prostredníctvom	   rád	  
pracujúcich	  (demokracia	  vo	  výrobe,	  v	  podnikoch,	  účasť	  zamestnancov	  na	  riadení	  a	  správe),	  povolenie	  
súkromného	  podnikania	  vo	  sfére	  služieb,	  poskytnutie	  priestoru	  pre	  podnikanie	  aj	  štátnych	  podnikov,	  
zosúladenie	  vzťahu	  medzi	  „plánom	  a	  trhom“.	  Podstatné	  zmeny	  nastali	  v	  oblasti	  zreálnenia	  základných	  
politických	  a	  osobných	  práv	  občanov,	  ktoré	  boli	  síce	  zakotvené	  už	  v	  Ústave	  ČSSR,	  mali	  však	  „triednu	  
podobu	  a	  obmedzenia“,	  a	  boli	  do	  značnej	  miery	  formálnymi	  či	  fiktívnymi.	  Zmeny	  sa	  prejavili	  zrušením	  
cenzúry,	   uplatnením	   slobody	   slova,	   tlače,	   slobody	   šírenia	   informácií,	   doslova	   explóziou	   novinárskej	  
aktivity,	  zásahom	  týchto	  informácií	  na	  verejnú	  mienku.	  Vývoj	  bol	  veľmi	  exponencionálne	  sa	  šíriaci	  –	  
popri	  sebe	  vystupovali	  a	  uplatňovali	  sa	  tendencie	  –	  podľa	  dovtedajšieho	  chápania	  (pevné	  uplatnenie	  
vedúcej	  sily	  KSČ	  (pri	  personálnej	  politike,	  v	  médiách,	  štátne	  plánované	  hospodárstvo,	  riadené	  zhora,	  
bez	  možnosti	  súkromnej	  iniciatívy);	  	  druhý	  trend	  –	  menej	  viditeľný	  vo	  verejnosti,	  ktorý	  však	  sledovali	  
a	  zveličovalo	  vedenie	  KSSZ	  (Moskva),	  ktorý	  odmietal	  celý	  vývoj	  po	  roku	  1948,	  považoval	  politiku	  KSČ	  
za	  chybnú,	  nenáležitú	  pre	  Československo	  ako	  vyspelú	  demokraciu,	  tretí	  trend	  –	  zdal	  sa	  byť	  ťažiskový	  
–	   usiloval	   o	  demokratický	   socializmu,	   československý	   socializmus	   s	  ľudskou	   tvárou.	   Záležitosti	  
celkového	  ďalšieho	  vývoja	  –	  mali	  byť	  prerokované	  na	  mimoriadnom	  XIV.	  Zjazde	  KSČ,	  ktorého	  termín	  
sa	  určil	  na	  9.	  september	  1968.	  .	  Na	  Slovensku	  sa	  po	  dlhých	  polemikách	  ustálilo	  –	  že	  zjazd	  KSS	  sa	  zvolá	  
na	  26.	  Augusta	  1968.	  Tieto	  termíny	  konania	  zjazdov	  komunistov	  boli	  určené,	  dohodnuté,	  či	  schválené	  
–	  v	  máji	  1968.	  	  	  	  

B. Medzinárodnoprávne	   aspekty	   vývoja	   ČSSR	   v	  roku	   	   1968.	   , právne a hospodárske princípy 
československej federácie“. Dňa 27. Októbra 1968 Národné zhromaždenie prijalo ústavný zákon 
o československej federácii (ako spoločný návrh ČNR a SNR). Zákon bol podpísaný príslušnými ústavnými 
činiteľmi (prezident – L. Svoboda, predseda vlády – O. Černík a predseda Národného zhromaždenia – J. 
Smrkovský), v priestoroch obnoveného bratislavského hradu – dňa 30. Októbra 1968 (50. Výročie vzniku ČSR 
a 50. Výročie Martinskej deklarácie. Bol publikovaný pod číslom 143/1968 Zb. a účinnosť nadobudol 1. 
Januára 1969. Deň účinnosti ústavného zákona o čsl. Federácie, sa stal aj dňom konštituovania oboch 
národných republík (slovenskej a českej), ako aj československej federácie, ktorá vznikla pretvorením 
z unitárneho štátu.  

Preambula k úst. zákonu o čsl. Federácii – je komponovaná a má znaky – DOHODY slovenského a českého národa 
reprezentovaného svojimi zástupcami v Českej národnej rade a v Slovenskej národnej rade“. Predmetom alebo výsledkom 
tejto dohody bolo „vytvorenie československej federácie“, ktorú tvorili tri štátne útvary. Federácia, akoby to vyplývalo z tejto 
preambuly bola dielom, útvarom odvodeným (sekundárnym) od primárnych útvarov národných. Bola to autentická 
ústavnoprávna koncepcia. Ústavná realita bola však iná.  V prvých článkoch úst. zákona o čsl. Federácie boli upravené 
ústavné zásady  štátneho zväzku:  

a) ČSSR je federatívnym štátom dvoch rovnoprávnych bratských národov, Čechov a Slovákov;  

b) Základom ČSSR je dobrovoľný zväzok rovnoprávnych štátov českého a slovenského národa, založený na práve 
sebaurčenia každého z nich,  

c) Československá federácia je výrazom vôle dvoch svojbytných suverénnych národov Čechov a Slovákov, žiť 
v spoločnom federatívnom štáte;  

d) ČSSR tvorí Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika. Obe republiky majú v ČSSR 
rovnoprávne postavenie;  



e) Obe republiky rešpektujú navzájom svoju suverenitu i suverenitu ČSSR; rovnako ako Československá socialistická 
republika rešpektuje suverenitu národných. (tým bola vyjadrená zásada koexistencie suverenít troch štátnych 
útvarov: dvoch národných republík a ich spoločného, federatívneho štátu). Uznávali sa teda tri suverenity.  

Preambula vyjadrovala tiež novú historickú kvalitu československého štátu, jestvujúceho v tom čase už pol 
storočia, a jeho vývojovú tendenciu, v otázke kto je štátotvorným subjektom ČSR:  

a) Ústava ČSR z r. 1920 – „My, národ československý“,  

b) Ústava 9. Mája 1948 -  „My, ľud československý...“ – 

c) Ústava ČSSR z r. 1960 – „My pracujúci ľud Československa ...“  

d) Úst. zákon o čsl. Federácii – „My, národ český a slovenský, ....“  

Ústavný zákon obsahoval osem kjapitol rozčlenených do 151 článkov (1. Základné ustanovenia, 2. Rozdelenie 
pôsobnosti medzi federáciou a republikami, 3. Federálne zhromaždenie, 4. Prezident ČSSR, 5. Vláda ČSSR, 6. 
Ústavný súd ČSSR, 7. Štátne orgány ČSR a SSR, 8. Ustanovenia všeobecné, prechodné a záverečné.  

Ústavný zákon nadobudol platnosť a účinnosť po vojenskej intervencii. V prijatom znení sa však zachovali pôvodné idey, 
koncepcie československého obrodného procesu, demokratického socializmu. V ekonomickom systéme, projekty 
hospodárskej reformy, založenej na socialistickom podnikaní, jednoty plánu a trhu, resp. socialistického trhového 
hospodárstva boli obsiahnuté v ustanovenia o hospodárstve ČSSR. Bolo označené za „integráciu dvoch národných ekonomík. 
Obe národy boli vyhlásené za „ekonomicky svojbytné“, resp. sa hovorilo o ekonomickej suverenite národných republík. 
Zverovali časť nimi vytvoreného spoločenského produktu federácii. Hovorilo sa o jednotnom hospodárskom trhu.  

Aj pôvodná koncepcia štátneho občianstva , vychádzala z prvotnosti republikového občianstva („štátny občan každej z oboch 
republík je zároveň štátnym občanom ČSSR“).  

Tieto ustanovenia ako výraz „Socializmu s ľudskou tvárou“ boli zrušené novelizáciou tohto ústavného zákona , ústavným 
zákonom č. 125/1970 Zb. Nimi sa federácia – tzv. normalizovala, zmenila sa na totalitnú a unitárnu federáciu.  

Ústrednou časťou úst. zákona o čsl. Federácii bola hlava druhá, pojednávajúca o rozdelení pôsobnosti medzi federáciou 
a republikami. Rozlišovala tri oblasti pôsobnosti:  

1) Oblasť výlučnej pôsobnosti federácie – bola taxatívne (enumericky) vypočítaná v čl. 8., úst. zákona. V nej pôsobili 
iba zákonodarné a výkonné orgány federácie (zahr. Politika, mena, obrana, .. ) 

2) Oblasť spoločnej pôsobnosti federácie a republík (tzv. kolízna pôsobnosť) – bola tiež taxatívne vymenovaná v úst. 
zákone v ktorom bolo aj stanovené, že všetko čo nepatrí do spoločnej pôsobnosti (včl. 10 – 28) patrí do pôsobnosti 
republík (tzv. prvá klauzula sa negatívne vymedzenou pôsobnosťou republík ); 

3) Oblasť výlučnej pôsobnosti republík – ktorá patrila do pôsobnosti zákonodarných a výkonných orgánov republík . 
Bola vymedzená negatívnym spôsobom (t.j. tak, že do nej patrili všetky záležitosti, ktoré neboli podľa čl. 8., a čl. 
10 – 28 zverené do pôsobnosti federácie (tzv. druhá klauzula s negatívne vymedzenou kompetenciou republík).  

Najvyšším orgánom štátnej moci federácie – bolo Federálnej zhromaždenie. Skladalo sa z dvoch komôr: zo 
Snemovne ľudu (200 poslancov, volených podľa zásady proporcionality, podľa počtu obyvateľov) a zo Snemovne 
národov (mala 150 – poslancov – po 75 z každej republiky, t.j. boli volení podľa zásady parity – rovnaký počet 
z každej republiky, bez ohľadu na počet obyvateľov danej národnej republiky).  

Obe komory boli koncipované ako rovnoprávne. Boli uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov 
(SL), resp. nadpolovičnej väčšiny poslancov zvolených v oboch republikán (SN). Pre platnosť uznesenia (teda pre prijatie 
zákona) bolo treba nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V prípadoch určených v čl. 41 (zmena ústavy, ústavný 
zákon, voľba prezidenta) bolo treba trojpätinovej väčšiny v SL a v oboch častiach SN. Osobitným inštitútom bol zákaz 
majorizácie. Prípady, kedy platil zákaz majorizácie, určil úst. zákon o čsl. Federácie taxatívne v čl. 42. V týchto prípadoch sa 
v Snemovne národov vyžadovalo k platnosti uznesenia súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov zvolených v oboch 
národných republikách.  

V hlave úst. z. o čsl. Federácie bola opätovne použitá formulácia: „Na čele ČSSR je prezident“. Bol volený na päť rokov 
Federálnym zhromaždením, ktorému bol zo svojej funkcie takisto zodpovedný. Úst. zákon však neobsahoval žiadne 



ustanovenia o dôsledkov tejto zodpovednosti. Prezidentom ČSSR bol naďalej L. Svoboda. V roku 1975 bol zvolený za 
prezidenta ČSSR dr. Gustáv Husák. Bol do nej zvolený následne ešte v rokoch 1980 a 1985.  

Vláda ČSSR sa podľa pôvodného znenia úst. zákona o čsl. Federácii – skladala aj zo štátnych tajomníkov. Pôsobili vo 
všetkých federálnych ministerstvách (ak bol ministrom Čech, bol štátnym tajomníkom Slovák a pod. Pôvodne bolo 
federálnych ministerstiev iba sedem (pôsobili v oblasti výlučnej pôsobnosti federácie a v oblasti spoločnej pôsobnosti). 
Okrem toho bolo zriadených sedem federálnych výborov, ktoré pôsobili v niektorých oblastiach spoločnej pôsobnosti a boli 
vytvorené z rovnakého počtu občanov oboch republík.  

Ústavný súd v ČSSR bol koncipovaný ako  „súdny orgán ochrany ústavnosti“. Mal rozhodovať o súlade právnych predpisov 
v ich hierarchickej postupnosti a o kompetenčných sporoch v rámci federácie. ˇUstavný súd mal mať 12 členov , a malo ich 
voliť FZ na 7rokov,,, podľa zásady parity. Nebol však nikdy ustanovený. .  

Za osobitne významné je treba považovať ustanovenie článku 142 ods. 2., podľa ktorého „spolu s prijatím ústavy ČSSR 
prijmú obe republiky vlastné ústavy“. Do tej doby – sa riadia ústavné pomery republík týmto ústavným zákonom a ostatnými 
ústavnými predpismi.  ÚSTAVU ČSSR – po prijatí ústavného zákona o československej federácii – tvorili – dve základné 
ústavné normy: - ústavný zákon č. 100/1960 Zb.  o ÚSTAVE ČSSR , z ktorej zostali platnými a účinnými – Vyhlásenie, prvá 
hlava Spoločenské zriadenie, a druhá hlava – Základné práva, slobody a povinnosti občanov. Ďalšie ustanovenie zrušil 
a nahradil svojimi ustanoveniami úst. zákon o československej federácii. Predpokladalo sa, že tento stav bude – dočasným. 
Počítalo sa s prijatím troch ústav – federálnej ústavy a ústavy oboch republík. – Až po rokoch 1987- 9 sa začali práce na 
projekte tzv. „trojjedinej ústavy“. Po nežnej revolúcii – úlohu prijatia týchto ústav prevzalo Federálne zhromaždenie, zvolené 
v prvých slobodných voľbách v roku 1990, - na funkčné obdobie dvoch rokov.     

 

B34. Ústavnoprávny vývoj Slovenska v rokoch 1969 – 1989. 

Účinnosťou úst. zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, teda dňom 1. januára 1969 sa Slovensko konštituovalo 
ako štátny útvar,  v ústavnoprávnej relevancii národnej republiky, ako štát slovenského národa, založený na práve tohto 
národa na sebaurčenie. Súčasne s tým vytvoril s rovnoprávnym štátom českého národa dobrovoľný zväzok, ktorý tvoril 
základ ich spoločného federatívneho štátu. Uznávala a rešpektovala sa jeho suverenita ako národného štátu, v koexistencii so 
suverenitou národného štátu českého národa, a suverenitou federácie. Ustanovila sa slovenská národná štátnosť, národná 
republika s názvom Slovenská socialistická republika.  Mala svoje štátne územie, štátne občianstvo, ktoré bolo súčasne aj 
územím a štátnym občianstvom ČSSR. Hranice SSR mohli byť zmenené iba ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia, 
ktorým mohol byť vydaný iba so súhlasom SNR vo forme jej ústavného zákona. Slovenská socialistická republika mala 
ústavnoprávnu subjektivitu. Nemala medzinárodnoprávnu subjektivitu, nebola subjektom medzinárodného práva.  

Pôvodné znenie čl. 4., úst. zákona o čsl. federácii malo ustanovenie o ekonomickej svojbytnosti slovenského národa (ekon. 
Suverenite) o hospodárstve, ktoré sa plánovite rozvíja v podmienkach jednotného socialistického trhu v hospodárstve ČSSR 
(znenie charakteristické pre ekonomickú reformu obdobia 1968 s jednotou plánu a trhu). Integrácia oboch národných 
ekonomík v ČSSR bola založená na jednej mene, na voľnom pohybe pracovných síl, na voľnom pohybe peňažných fondov, 
na jednotnej sústave riadenia a na jednotných zásadách hospodárskej politika.   

Slovenský národ v tomto zmysle dosiahol – národnú štátnosť v v spoločnom štáte s českým národom o ktorú usiloval, resp. 
na ktorú nastúpil v Slovenskom národnom povstaní. Východiskom vývoja slovenského ústavného práva bolo nariadenie SNR 
č. 1/1944 Zb. nar. SNR – o vykonávaní zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na území Slovenska. Povstalecká garnitúra 
bola biľagovaná v období 1949 – 1963, ako buržoázni nacionalisti a bola odsúdená aj pre trestné činy rozbíjania ústavnej 
jednoty Československa, vrátane ich údajného motívu obnoviť slovenskú fašistickú štátnosť z obdobia po roku 1939. 
Obdobie od roku 1964 do roku 1968 bolo aj obdobím slovenského národno – emancipačného pohybu. Určitou kulmináciou 
a zadosťučinením pre týchto politikov a širší národný pohyb bolo práve dosiahnutie národnej štátnosti, v rovnoprávnom 
zväzku so štátnosťou českého národa, v ČSSR.   

Ústavnoprávne postavenie SNR v československom právnom poriadku, bolo prvýkrát zakotvené až v ústavnom zákone č. 
65/1946 Zb. o Ústavodarnom národnom zhromaždení.. Orgány slovenskej demokratickej národnej štátnosti (jestvujúce od 1. 
9. 1944 podľa slovenského ústavného systému, boli akceptované Košickým vládnym programom, následne podriadené 
československej vláde tzv. pražskými dohodami) sa od 18. Apríla 1946 zlúčili, splynuli s československými štátnymi 
orgánmi a stali sa územno-národnými orgánmi československého štátu na území Slovenska. Paralelne s československým 
ústavným právom jestvovalo aj slovenské ústavné právo, ktoré sa následne do neho integrovalo. Politickou axiómou 
a ústavnopolitickou direktívou po prijatí tretej pražskej dohody, najmä jej záväzného výkladu z novembra 1947 (po likvidácii 
údajného protištátneho sprisahania na Slovensku, pripisovaného ľudáckej emigrácii a neoľudáckej ilegalite) stala téza o 



„jednotnom štáte dvoch národov“.  Československý štátny unitarizmus s dvomi národmi, založený údajne na rovnoprávnosti. 
(teda nie etnický čechoslovakizmus, ale etatický čechoslovakizmus).  

Po prijatí Ústavy 9. Mája, v období tzv. právnickej dvojročnice (1949 – 1950) sa pôvodne dualistický československý právny 
poriadok, unifikoval (zjednotil). Zachoval sa v ňom však, (v istom zmysle) slovenský právny subporiadok, ktorého súčasťou 
boli normy upravujúce postavenie a právomoc slovenských národných orgánov, ako aj normy, ktoré boli výsledkom 
právotvornej činnosti Slovenskej národnej rady, Zboru povereníkov a jednotlivých povereníctiev. Podľa úst. zákona č. 
33/1956 Zb. ktorý rozšíril pôsobnosť SNR, vydávala SNR zákony plne autonómne, ako národný orgán štátnej moci na 
Slovensku. Ústava ČSSR z r. 1960 vývoj tohto slovenského právneho subporiadku uvrhol do amplitúdy jej úpadku, hroziac 
ich zánikom. Vyhlásenie SNR z marca 1968 odmietajúce asymetrické usporiadanie ako negovanie princípu rovný s rovným, 
ako ohrozenie jednoty republiky, prispelo k otvoreniu cesty k federatívnemu usporiadaniu, ku konštituovaniu slovenskej 
národnej štátnosti, v rámci ČSSR.  

Ústavnoprávna koncepcia, i jej legislatívna úprava sa však nenaplnila v reálnom živote. Podľa ústavného zákona o čsl. 
Federácii, suverenita národných republík bola primárna (pôvodná). Národné republiky časť tejto svojej suverenity, ako aj 
pôsobnosti delegovali na spoločný štát, teda federáciu. Suverenita a pôsobnosť ČSSR mala byť teda odvodená od suverenity 
národných republík, mala byť sekundárnou. Avšak v čase podpisu úst. zákona o československej federáciii, t.j. 30. Okt. 1968 
nejestvovali ani Slovenská socialistická republika, ani Československá socialistická republika. Všetky tri štátne útvary, teda 
federácia a národné republiky ako subjekty sa konštituovali ústavnoprávne naraz, v jednom okamihu, dňom 1. Januára 1969. 
Potom, pôvodnosť a odvodenosť, primárnosť a sekundárnosť, jednotný, zložený a spoločný štát mali inú podobu.  

Federalizácia ČSSR bola uzákonená zhora. Unitárny štát mal pôvodnú, výlučnú a neobmedzenú suverenitu. Časť z nej 
pridelil, postúpil republikám (unitárny štát sa tým zmenil na federáciu). Vzťah medzi suverenitami republík a federácie bol. 
A) asymetrický – penzum suverenity (kompetencií) zostalo federácii, b) subordinovaný – platila nadradenosť zákonov 
federácie nad zákonmi republík, c) determinovaný postavením štátostrany – unitárnej a centralizovanej. Kvalitatívny rozdiel 
bol aj v konštituovaní Slovenskej socialistickej republiky a Českej socialistickej republiky. Zvrchovanosť SSR vznikla zhora, 
ale bola postúpená už jestvujúcej SNR, ktorá sa stala orgánom štátnej moci. Vláda SSR sa sčasti kreovala zo Zboru 
povereníkov. Česká národnú radu však vytvoril voľbou (aj z poslancov NZ najvyšší zákonodarný orgán unitárneho štátu – 
Národné zhromaždenie. Vláda ČSR a ministerstvá ČSR sa zriadili odčlenením od ministerstiev unitárneho štátu. Vlastne 
nebol vytvorený a dotvorený český národný štát, jasne rozlíšiteľný a oddelený od česko-slovenského štátu. To bol podstatný 
problém tohto štátoprávneho usporiadania.  

Inštitucionálna podoba – slovenskej republikovej štátnosti bola vyjadrená v ústavnom postavení, v pôsobností a vzájomných 
vzťahoch medzi Slovenskou národnou radou (zastupiteľským orgánom, a orgánom štátnej moci republiky) – vládou SSR – 
a Predsedníctvom SNR.  

Siedma hlava úst. zákona č. 143/1968 Zb. pojednávala o štátnych orgánov ČSR a SSR. Obe národné rady (ČNR 200 členná 
a SNR 150 členná) vyhlasovala za „predstaviteľov národnej zvrchovanosti a svojbytnosti českého resp. slovenského národa 
a najvyššie orgán štátnej moci ČSR/SSR. Pôvodne mali byť národné rady volené na štyri roky. V roku 1971 však bolo ich 
volebné obdobie určené na päť rokov (ako súčasť celkového riadenia štátu, ktoré sa odvíjalo od päťročných plánov rozvoja 
národného hospodárstva). Vzájomné vzťahy medzi národnými radami a vládami oboch republík v podstate kopírovali vzťahy 
medzi FZ a vládou ČSSR. Štruktúra najvyšších štátnych orgánov oboch republík sa však od štruktúry federálnych orgánov 
líšila tým, že v republikách nejestvovali inštitúcie individuálneho prezidenta. Túto úlohu v podstate plnili predsedníctva 
národných rád, ktoré v sebe spájali (v modifikovanej podobe) funkcie, ktoré na federálnej úrovni vykonával prezident ČSSR 
a predsedníctvom FZ. Predsedníctva národných rád sa tiež mohli uznášať na zákonných opatreniach.  

Skutočná úloha štátnych orgánov oboch republík v priebehu 70 až 80. Rokov upadala. Model centralizovanej federácie – bol 
tiež nakoniec jednou z príčin postupného rozkladu štátu a kolapsu politického systému koncom roku 1989.  

Novelizáciami ústavného zákona o čsl. Federácie – pôvodná federatívny model – bol podstatným spôsobom deformovaný – 
zmenil sa na centralizovaný model – unitárne federácie, v ktorej hrali oba subjekty federácie podradnú úlohu. Politický režim 
monopolu moci, v podobe štátostrany (KSČ, resp. jej Predsedníctva ÚV ) – degradoval federáciu na totalitnú. Obsah činnosti 
a fungovania federácie v plnom rozsahu určovali direktívne rozhodnutia najvyšších straníckych orgánov.   

 

B 35.  VÝVOJ  ČESKOSLOVENSKEJ FEDERÁCIE v rokoch 1969 – 1989.  

 



Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o čsl. Federácii, svojimi ustanoveniami pochádzajúcimi z obdobia demokratického 
socializmu, sa nezlučoval s procesom tzv. normalizácie, ktorý sa začal realizovať po apríli resp. auguste 1969. Podstatou tejto 
normalizácia sa stala reštaurácia neostalinských metód realizácie „vedúcej úlohy KSČ“ (monopolu moci) v spoločnosti 
a štáte a teda výrazná centralizácia štátnej a politickej moci. – Legislatívnym vyjadrením a nástrojom realizácie normalizácie 
v oblasti federácie, národných republík, resp. ústavného práva vôbec sa stal úst. zákon č. 125/1970 Zb. – Podstatným 
spôsobom modifikovala celú ústavnú koncepciu československej federácia. Pôvodná koncepcia reálnej čsl. Federácie sa stala 
fikciou – a ústavným zákonom o zmenách federácie – bol obnovený systém centralizovanej moci.  

Novela vyhlásila hospodárstvo ČSSR za „jednotné“, riadené jednotným hospodárskym plánom. Koncepcia štátneho 
občianstva bolo vyhlásené tiež za jednotnú. Schéma kompetenčnej deľby pôsobnosti zostal nezmenená. Výrazne však bola 
rozšírená pôsobnosť federálnych orgánov (na bankovníctvo, plánovanie, štátna kontrola, colníctvo). Ústavná prax tento 
proces centralizácie prehlbovala.  

Od r. 1969 sa Federálne zhromaždenie stalo opäť akýmsi komparzom v systéme vlády jednej strany. Tomu zodpovedala aj 
malá frekvencia schôdzi FZ (v praxi sa jednalo vždy o spoločné schôdze oboch komôr). Réžia schôdzi a od roku 1969 úplná 
jednomyseľnosť hlasovanie. Charakteristické taktiež bolo, že sa podstatne zvýšila úloha 40členného predsedníctva FZ 
(zloženého paritne z 20 poslancov oboch komôr). P-FZ malo pôsobnosť robiť „neodkladné opatrenia, ku ktorým by bolo 
treba zákona (tzv. „zákonné opatrenia FZ“, ktoré museli byť schválené na najbližšom zasadaní FZ.  

Úst. zákon č. 125/1970 Zb. ako súčasť centralizačného procesu značne posilnil pozície federálnej vlády vo vzťahu k vládam 
republík. Mala právo zaoberať sa zásadnými a koncepčnými otázkami celospoločenského významu, ktoré patria do 
pôsobnosti republík. Mala právo zriaďovať potrebné koordinačné orgány vlády ČSSR. Dokonca vláda ČSSR nadobudla aj 
oprávnenie pozastaviť výkon opatrenia vlády republiky, prípadne ho zrušiť, ak odporuje opatreniam vlády ČSSR, ktoré boli 
vydané v rámci pôsobnosti federácie. – Novelou ústavného zákona o federácii boli zrušené inštitúcie štátnych tajomníkov ako 
aj federálnych výborov, ktoré boli nahradené ministerstvami.  

Pôvodný federatívny model (úst. zák. č. 143/1968 Zb.) bol  deformovaný až poprený. V literatúre ústavnoprávnej 
proveniencie sa tento model nazýva aj ako UNITÁRNA FEDERÁCIA. Znaky federácie predstavovala symetrizovaná sústava 
orgánov štátnej moci a správy Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a sústava ústredných 
orgánov ČSSR, t.j. Federálne zhromaždenie (s dvomi komorami, vrátane federálnej komory kreovanej podľa princípu parity 
so zásadou zákazu majorizácie), ďalej federálna vláda a prezident ČSSR. Unitarizmus v slovnom spojení „unitárna 
federácia“, predstavovala unitárne organizovaný a pôsobiaci aparát Komunistickej strany Československa: 1. A) Ústredný 
výbor KSČ, b) Predsedníctvo ÚV KSČ, c) generálny tajomník ÚV KSČ; 2. Krajské orgány KSČ (v desiatich krajských 
mestách); 3. Okresné orgány KSČ, a 4. Organizácie KSČ vo všetkých inštitúciách – t.j. v hospodárskych organizáciách 
(podnikoch), na školách, v nemocniciach, iných nevýrobných organizáciách vo sfére služieb, kultúry, atď. Pre činnosť celej 
KSČ, na všetkých stupňoch jej organizačnej výstavby platila zásada „demokratického centralizmu“. Mala umožňovať 
v pôvodnom zámere tvorbu rozhodnutí KSČ od najnižších organizácií strany až po ÚV KSČ, prijatie jednotného rozhodnutia 
a jeho „bezpodmienečné plnenie“. Zásada demokratického centralizmu sa však v realite zmenila na „byrokratický 
centralizmu“ – bezpodmienečné plnenie príkazov (uznesení) vyšších straníckych orgánov nižšími. Takýto stav ubíjal 
iniciatívu nižších orgánov a radových členov strany. KSČ postupne degenerovala aj tým, že vedenie strany, ktoré sa presadilo 
do postov a funkcií sa „zakonzervovalo“, nebolo obmieňané, chýbala rotácia kádrov. Bol to hlavný syndróm postupnej 
korózie a napokon aj implózie spoločenského systému, ako aj federácie, ako formy štátneho zriadenia. UNITARIZÁCIA  
FEDERÁCIA  v sústave jej orgánov, republikových a federálnych  sa uskutočnila aj CENTRALIZÁCIOU FEDERÁCIE, 
prenesením celých veľkých oblastí pôsobnosti (v plánovaní, v rozpočte, v ekonomike, v štátnej správe) z právomoci 
národných zákonodarných orgánov a republikových vlád na federálne orgány štátnej moci a štátnej správy. Tento proces 
centralizácie  sa uskutočnili  vydávaním ústavných zákonov, konkrétne:  

a) Úst. zákon č. 125/1968 – celková novelizácia – čiastkové zmeny ;–  

b) Úst. zákon č. 126/1970 Zb. – ktorým miesto federálnych výboroch bolo vytvorených šesť federálnych ministerstiev 
a tri ďalšie ústredné orgány (Štátna plánovacia komisia, Výbor ľudovej kontroly a Federálny cenový úrad), ako 
významné orgány centralizovanej štátnej správy ;–  

c) Celý rad ďalších ústavných zákonov – zriaďoval, rušil a reorganizoval rozličné ústredné orgány štátnej správa;.  

d) Prejavom procesu centralizácie bol o pôi. aj zákon č. 128/1970 Zb. o vymedzení pôsobnosti ČSSR v oblasti 
vnútorného poriadku a bezpečnosti, a i. ; 

e) Úst. zákonom č. 155/1969 Zb. – sa menila ôsma hlava Ústavy ČSSR z r. 1960 pojednávajúca o súdoch 
a prokuratúre. Na ňu nadväzovali novelizácie zákonov o organizácii súdov a voľbách sudcov a o prokuratúre.   



	  

B36.  ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY OBČANOV (ĽUDSKÉ PRÁVA) v období 
1969 – 1989.  

 Základné práva a povinnosti občanov boli obsiahnuté a upravené aj po prijatí ústavného zákona č. 
143/1968 Zb. v druhej hlave Ústavy ČSSR (teda v ústavnom zákone č. 100/1960 Zb.). Koncepcia, 
resp. filozofia tejto ústavnoprávnej úpravy bola založená na jednote individuálnych (osobných, 
občianskych práv a slobôd) so záujmami spoločnosti, resp. ich zakomponovanosti do závislostného 
kontextu so stavom politickej moci v štáte. Osobitne a výslovne sa táto subordinovanosť prejavovala 
v kategórii politických práv a slobôd. Práva a slobody občanov na združovanie, zhromažďovanie, 
slobodu prejavu a sloboda tlače boli zaručené s výhradou „pokiaľ boli v súlade so záujmami 
spoločnosti“. Znamenalo to, že aj v súlade, resp. podľa tohto determinantu, podľa jeho chápania 
a uplatňovania dominujúcou politickou stranou, jej vedením, boli tieto práva a slobody aj obmedzené. 
Korešpondujúco s týmto výslovným vymedzením a obmedzením politických práv a slobôd sa vyvíjalo 
aj uplatňovanie základných osobných práv a slobôd (základných ľudských práv), t.j. nedotknuteľnosti 
osoby, nedotknuteľnosti obydlia, nedotknuteľnosti doručovaných správ a informácií.  Tento reálny 
stav ako aj táto prepojenosť politických práv a osobných práv sa prejavila v období po apríli 1969, 
potom čo nové vedenie strany realizovalo tvrdý kurz na stabilizáciu a normalizáciu pomerov. 
Najhrubším zásahom do režimu občianskych práv a slobôd a základom poprenie právnych istôt 
v Československu sa stalo zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb. 
zo dňa 22. augusta 1969. Toto zákonné opatrenie ako reakcia na „antisocialistické a kontrarevolučné 
vystúpenie“ obyvateľstva, k prvému výročiu vojenskej intervencie štátov Varšavskej zmluvy, na 
demonštrácie v Prahe, v Brne, v Mladej Boleslavi a v ďalších mestách sa stalo nástrojom hromadnej 
perzekúcie obrovského počtu občanov. Popri konštrukcie nových skutkových podstát trestných činov 
a priestupkov zákonné opatrenie umožňovalo, aby každý, „kto svojou činnosťou narušuje socialistický 
spoločenský poriadok a stráca tým dôveru potrebnú k zastávaniu doterajšej funkcie alebo svojho 
doterajšieho pracovného miesta“, mohol byť bez ohľadu na všetky platné normy (zákony, štatúty 
vysokých škôl, pracovné poriadky atď.) okamžite prepustený, vylúčený zo štúdia a pod.  

 Podstatne bol ďalej zasiahnutý režim nadobúdania a straty štátneho občianstva. Zákon 
Federálneho zhromaždenia (č. 165/1968 Zb.) síce stanovil zásady nadobúdania a straty štátneho 
občianstva, avšak podrobná úprava bola zverená zákonom národných rád (zákon SNR č. 206/1968 Zb. 
a zákon ČNR č. 39/1969 Zb.), ktoré prehĺbili okrem iného možnosť odnímať štátne občianstvo 
jednostranným aktom štátneho orgánu proti vôli postihnutého. Najmä je nutné v tejto súvislosti sa 
zmieniť o zákonnom opatrení Predsedníctva ČNR č. 124/1969 Zb., ktoré bolo osobitne pre tento účel 
prijaté. Boli to opatrenia represívne reagujúce na veľkú vlnu emigrácie občanov ČSSR do cudziny, 
osobitne do západoeurópskych štátov po auguste 1968. V rozpore so Všeobecnou deklaráciou 
ľudských práv, ktorú prijala OSN v roku 1968, s ustanovením, že „občan má právo slobodne 
vycestovať a vrátiť sa zo štátu, ktorého je štátnym občanom“, sa zakotvilo opatrenie, ktorým občanom 
pre kvalifikáciu takéhoto ich konania za „trestný čin nedovoleného opustenia republiky“, bolo odňaté 
štátne občianstvo a konfiškovaný majetok, ako súčasť trestu uloženého súdom.  

 Ďaľšími početnými predpismi bolo fakticky zrušené právo občanov na cestovný doklad 
(vládne nar. č. 114/1969 Zb. a vyhl. Min. vnútra a zahraničných vecí č. 115/1969 Zb. o výjazdných 
doložkách), s dodatkom, že tzv. nezákonné opustenie či zdržiavanie sa v cudzine bolo považované za 
trestný čin, ktorého následkom bolo nielen uloženie trestu odňatia slobody, ale i konfiškácia majetku 
a zánik práva osobného užívania bytu (zák. opatrenie P – FZ č. 15/1970 Zb. )Vyhláškami ministerstva 
vnútra ČSSR (č. 30/1971 Zb. a č. 67/1977 Zb.) bolo umožnené povolať príslušníkov ĽUDOVÝCH 



MILÍCIÍ na plnenie bezpečnostných úloh (resp. na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti (vtedajší 
názov polície). Pritom treba dodať, že ľudové milície, ktoré sa ustanovili v období februárových 
udalostí 1948, ako ozbrojená sila robotníkov v závodoch, resp. ako ozbrojená sila KSČ, jestvovali 
naďalej bez zákonného podkladu.  

 Bol zrušený zákon o Národnom fronte (zákon č. 146/1970 Zb.) a vykonali sa najrozličnejšie 
zásahy do zhromažďovacieho a spolčovacieho práva.  

V roku 1970 sa uskutočnila v rámci KSČ tzv. výmena členských legitimácií, ktorá bola spojená 
s previerkami, ako sa každý člen zachoval v období roku 1968, osobitne sa skúmal jeho vzťah 
a konanie v súvislosti so vstupom vojskom Varšavskej zmluvy na územie ČSSR, resp. 
s internacionálnou pomocou pre protisocialistickými a kontrarevolučnými silami. V rámci tejto 
výmeny legitimácii sa vytváralo tzv. „zdravé jadro strany, resp. straníckych organizácií na 
jednotlivých pracoviskách“. Vo vzťahu k tzv. revizionistickým silám, resp. osobám, ktoré inak zlyhali, 
v tomto období bolo možné použiť dve stranícke opatrenia ako vnútrostranícke tresty: a) vylúčenie zo 
strany, b) pozastavenie členstva. Uvádza sa, že z celkového počtu viac ako 1,5 milióna členov KSČ 
bolo vylúčených resp. bolo pozastavené členstvo v strane 0,5 milióna osobám. S vnútrostraníckym 
opatrením boli spojené aj pracovnoprávne konzekvencia: - zrušenie pracovného pomeru vylúčenému 
členovi KSČ pokiaľ bol učiteľom (na ktoromkoľvek stupni), bol vedúcim, či riadiacim pracovníkom. 
Ďalším opatrením bolo pozastavenie práva takejto osobe publikovať v novinách, vrátane pozastavenie 
práva aj na odbornú či vedeckú publikačnú činnosť. Vnútrostranícky trest mal dôsledky aj na 
rodinných príslušníkov postihnutej osoby, znemožnenie prijatia na vysoké školy, pri kariérnych 
postupoch, s odôvodnením, že ide o osobu, ktorá pochádza z rodiny vylúčeného člena KSČ.    

 Obdobie rokov 1968 – 1989 – možno považovať schématicky, z hľadiska ústavnoprávnej 
úpravy, ktorá tu platila od r. 1960, za ucelenú, či rovnorodú etapu. Nebolo však vnútorne jednotným 
obdobím. V rokoch 1971 – 1975 sa dosiahol solídny rast národného hospodárstva. Podstatne sa 
zlepšila bytová výstavba, osobitne výstavba bytov pre mladé rodiny. Za mladomanželskú pôžičku vo 
výške do 30 tisíc Kčs, úročenú 1 % bolo možné vyfinancovať tzv. členský podiel na trojizbový byt; 
resp. kúpiť si zariadenie do bytu, iné potreby s 2 % úrokom. S mladomanželskej pôžičky sa odpočítalo 
po 2 tisíc Kčs, za každé dieťa po dosiahnutí jedného roka jeho veku. V tomto období, vďaka týmto 
opatreniam, ktoré sa týkali starostlivosti štátu o matku, dieťa a rodinu, teda hospodárskych 
a sociálnych práv, nastal aj priaznivý demografický vývoj. Tieto opatrenia boli markantnými aj 
vzhľadom na vtedajší vývoj vo vyspelých západoeurópskych štátoch. Tu po tridsaťročnom tzv. 
báječnom období, došlo vzhľadom na vojnu Izrael – Egypt, k ropnému šoku, k pádu zlatého krytia 
dolára, k poklesu hodnoty menových jednotiek a inflácie (tzv. deflácia). Začala tu kríza tzv. sociálneho 
štátu. Presadzovali sa postupne politické prúdy a strany s programom neoliberalizmu, ale tiež 
programom a realitou prechodu od industriálnej spoločnosti k tzv. informačnej spoločnosti, ku 
komputerizácii.  

 Od druhej polovice 70.-rokov – sa prejavuje postupný pokles rastu ekonomiky v ČSSR, ktorý 
sa zmenil v 80. –rokoch na nulový rast, resp. stagnáciu. Významným faktorom z hľadiska základných 
práv a slobôd – bola Helsinská konferencia a jej Záverečný akt o bezpečnosti a spolupráci v Európe 
v roku 1975. V druhej časti tohto dokumentu boli upravené základné ľudské práva a slobody v tom 
zmysle, - že nie sú už viacej výlučne vnútornou záležitosťou jednotlivých štátov, ale sú vyňaté 
z výlučnej vnútornej suverenity štátu – a stávajú sa súčasťou medzinárodného práva. Znamenalo to, že 
chápanie a uplatňovanie základných ľudských práv, nemohlo mať „triedny charakter“ (napr. že sa 
zaručujú iba „v súlade so záujmami pracujúcich“), ale museli sa zakotviť, vykladať a aplikovať 
univerzálne, rovnako pre všetkých. Ďalej vyňatie z výlučnej suverenity jednotlivých štátov znamenalo, 



že ich porušovanie sa posudzovalo v európskej jurisdikcii. Občania, ktoréhokoľvek štátu sa mohli 
obrátiť na medzinárodný resp. európsky súd a dožadovať sa na ňom zachovania nedotknuteľnosti 
svojich práv. Vytvorili sa ďalej špeciálne výbory a komisie, ktoré monitorovali stav dodržiavania 
ľudských práv, uverejňovali správy z tohto pozorovania a vytvárali tým, tlak medzinárodnej verejnej 
mienky na tieto štáty. Osobitne zreteľne tieto kroky súviselo s podporou – tzv. disidentov (osobností 
a združení) v štátoch Varšavskej zmluvy.  

 Od roku 1977 nadobudli v ČSSR aj vnútroštátnu právnu účinnosť Pakty o ľudských právach, 
ktoré sa stali súčasťou československého právneho poriadku ich ratifikáciou. Reakciou na to, bolo 
vystúpenie Charty 77, v Československu, jej zorganizovanie, publikovanie jej ustanovujúcich 
dokumentov, určenie hovorcu a postupnosť osobností na tomto poste. Tým priamo vo vnútornej 
politike ČSSR – sa organizuje a vystupuje opozičná sila, domáhajúca sa univerzálneho, všeobecného 
chápania a uplatňovania ľudských práv. – Stretla sa s prudkým útokom na ňu, zo strany straníckeho 
a štátneho masmediálneho aparátu, a následne aj polície, vyšetrovateľov, prokuratúry, súdnictva 
a väzenstva. Osobitne voči nej vystupovali útvary Štátnej bezpečnosti (ŠTB). Proti perzekúcii 
vystupovali demokratické štáty Európy.  

 V poslednom období, keď aj v ČSSR – vedenie strany a štátu, i keď veľmi neochotne 
pristúpilo k tzv. prestavbe, došlo napr. v roku 1988 k niektorým čiastkovým legislatívnym zmenám  

Československý režim „reálneho socializmu“ a jeho ústavný systém, úprava a uplatňovanie 
základných ľudských práv, však zostal vo svojej podstate zakonzervovaný na úrovni, na ktorej sa 
formoval v sedemdesiatych rokov tzv. normalizácie.  

 

B35.  Nežná revolúcia – NOVEMBER 1989, ústavnoprávny pohľad.  

I. Revolúcia (t.j. zmena subjektu štátnej moci) -  obdobie od 17. novembra 1989  - do 29. 12. 1989. 

II. Ústavný a politický spor o názov spoločného štátu.  

K bodu 1.  

 Brutálne potlačenie manifestácie študentov na Národní třídě v Prahe, 17. 11. 1989, a zásada „neodporovania 
násiliu násilím“ začali v ČSSR – týždeň manifestácií, zhromaždení na námestiach miest. Brachiálna štátna moc, 
hoci bola pripravená, nezasiahla proti nim tak, ako to robila v roku 1988 niekoľkokrát. V tom čase už padol 
berlínsky múr, realizovali sa revolučné zmeny, ale slobodnými voľbami v Poľsku a v Maďarsku. Pokojnému 
priebehu zmien prispelo stretnutie prezidenta USA G. Busha a leadera ZSSR J. Gorbačova na Malte (s heslom 
o tom, že „Malta nie je Jalta“). Vôľa občanov (ako „zdroj moci v štáte“), už nie iba študentov a umelcov sa 
prejavila v celej ČSSR generálnym štrajkom dňa 27. novembra 1989. Rozhodujúca bola práve vôľa tých vrstiev 
národa a ľudu, za ktorých autentických zástupcov sa vydávala vtedajšia „štátostrana“. Potvrdilo sa, že panujúci 
politický režim stratil legitimitu. Novú revolučnú legitimitu už všetkého „ľudu v Československu“ stále 
presvedčivejšie nadobúdali dovtedy „nelegálne štruktúry“. Transfer legitimity na legalitu (t.j. do platných 
zákonov) vyjadrovalo vymenovanie nových republikových vlád a federálnej vlády národného porozumenia. 
Legalita kreovanie nových vlád sa prejavila v tom, že novú vládu ČSSR, vládu „národného porozumenia“, na 
čele s premiérom Mariánom Čalfom, vymenoval prezident ČSSR dr. Gustáv Husák, v súlade s právomocou, 
ktorá mu vyplývala z ústavy. (po vymenovaní tejto vlády, abdikoval dr. G. Husák z funkcie prezidenta. Bol to 
jeho posledný ústavnoprávny úkon v tejto funkcii). Novú vládu Slovenskej socialistickej republiky vymenovalo 
Predsedníctvo SNR 13. 12. 1989 a jej predsedom sa stal akademik Milan Čič. (obaja premiéri boli členmi KSČ. 
Následne potom oznámili svoje vystúpenie z KSČ). – V priebehu druhej dekády decembra 1989 sa pripravovala 
voľba nového prezidenta ČSSR. Po určitom úsilí A. Dubčeka, ďalších návrhov zo Slovenska, a osobitne Klubu 



Obroda (ktorý združoval osobnosti vylúčené v r. 1970 z KSČ, tzv. osemašesťdesiatnikov) sa jediným 
kandidátom na hlavu štátu stal Václav Havel, po dohode s ktorým A. Dubček kandidoval na post predsedu 
Federálneho zhromaždenia (parlamentu).  

 Voľba za prezidenta ČSSR sa po odmietnutí návrhov uskutočniť ju referendom a po  zmene formy 
voľby z tajnej na verejnú, uskutočnila v podstate aklamačným hlasovaním vo FZ. V. Havel prejavil želanie byť 
„dočasným pracovným prezidentom“. Ako jediný kandidát si vymohol aj zmenu v texte ústavného sľubu 
zvoleného prezidenta a to vypustením sľubu vernosti veci socializmu, ako údajne už vyprázdneného pojmu, resp. 
ideologického postulátu. Vo vystúpení v televízii odmietol tvrdenia, že je nepriateľom socializmu a že chce 
obnoviť kapitalizmu ako „lži“. Odmietol tiež vyhlásiť komunistov za zločincov a obdobie ich vlády za 
zločinecké. Povedal však, že všetci komunisti bez výnimky nesú zvýšenú zodpovednosť za marazmus, v ktorom 
sa naša krajina ocitla. Dňa 29. 12. 1989 bol V. Havel zvolený FZ za prezidenta ČSSR , republiky podľa názvu 
ešte socialistickej, pričom však neskladal sľub byť verný „veci socializmu“, ani dodržiavať zákony 
„socialistického štátu“. Deň predtým, t.j. 28. 12. 1989 došlo k rekonštrukcii Federálneho zhromaždenia, SNR aj 
ČNR a to kooptáciou (za odstúpených poslancov určených príslušnými politickými stranami, poslanci zvolili 
nových členov zákonodarných orgánov). Túto rekonštrukciu umožnil ústavný zákon č. 183/1989 Zb, ktorý sa 
prijatím stal aj účinným. V súlade s ním bol po jeho prijatí v ten istý deň kooptovaný A. Dubček za poslanca FZ 
a vzápätí zvolený za jeho predsedu. Nežná revolúcia použila aj legislatívne postupy revolučnej ústavnoprávnej 
relevancie.  Do Federálneho zhromaždenie bolo do konca roku 1989 kooptovaných 62 poslancov a do konca 
januára 1990 dokonca už 102 poslancov (z toho 60 do Snemovne ľudu a 42 do Snemovne národov).  

 Dva dni po generálnom štrajku na území celej federácie boli vo Federálnom zhromaždení prijaté 
ústavné zákony, ktoré znamenali systémovú, kvalitatívnu zmenu typu štátu, formy štátu. Konkrétne to boli tieto 
ústavnoprávne zmeny, ktoré priniesol ústavný zákon č. 135/1989 Zb.: :  

1. Z textu platnej ústavy sa vypustil, skôr bol zrušený článok 4. O vedúcej úlohe Komunistickej strany 
Československa (KSČ);  

2. Ďalej bol upravený článok 6. o Národnom fronte (ako organizácii, ktorá združuje všetky politické 
strany a spoločenské organizácie, a uznáva vedúcu úlohu KSČ), ktorý sa upravil v zmysle 
politického pluralizmu (jestvovania a činnosti viacerých rovnoprávnych politických strán, resp. 
politických hnutí);  

3. Zmenil sa článok 16 Ústavy ČSSR z roku 1960 nahradením marxizmu – leninizmu, vedeckého 
svetonázoru tak, že „Výchova, vzdelávanie a veda sa uskutočňujú v súlade so zásadami 
vlastenectva, humanity a demokracie);      

4. Zrušilo sa ďalej ustanovenie ústavy o privilegovanom postavení štátneho socialistického 
vlastníctva. Nahradilo sa ustanovením o rovnosti a rovnoprávnosti všetkých druhov a foriem 
vlastníctva. Ústavnoprávne sa tak vytvorili predpoklady pre pluralizmus v ekonomike.  

Celkove teda – sa zrušilo postavenie štátostrany, povaha štátu s jedinou vládnucou stranou, ideový, 
svetonázorový monopol, v smere k pluralizmu. Pozoruhodné je, že tieto meritórne zmeny v ústavno-politickom 
a ekonomickom systéme, v písanom právnom a ústavnom poriadku, v legislatíve, prijali ešte poslanci zvolení 
podľa modelu štátostrany a stranoštátu.  

 V tom čase už boli zrekonštruované poslanecké zbory. Kooptáciou poslancov do FZ a národných rád, 
bez doplňovacích volieb (všeobecných) s podmienkou, že s nimi súhlasili vedúce sily revolúcie, ktorými boli 
Občianske fórum (v Českej republiky) a Verejnosť proti násiliu (v Slovenskej republike) sa zrekonštruovali 
zákonodarné orgány, zreálnil sa pomer politických síl v nich, vrátane vzťahu k postkomunistom. Udialo sa to po 
predchádzajúcom dohovore „rozhodujúcich politických síl.“ V tomto zmysle PRECHOD k novému, najskôr 
politickému a perspektívne aj sociálno – ekonomickému systému, mal povahu, „NEGOCIOVANÉHO 
PRECHODU“, na základe vyjednávania medzi novými a starými ešte komunistickými a postupne už 
postkomunistickými elitami.  



Termín „Revolúcia“ – sa používa v odborných analýzach pre označenie „násilného prechodu“. V ČSSR – 
nedošlo v tomto zmysle k revolúcii (násilnej, s momentami občianskej vojny), ale došlo ku KOLAPSU 
komunistického režimu, a ešte presnejšie, došlo k IMPLÓZII SKUPINY VLÁDNÚCEJ KOMUNISTICKEJ 
ELITY. – Bola to však zmena, ktorá bola revolúciou v tom zmysle, že bola jedným z typov prechodu 
k systémovej zmene. – Prechod k systémovej zmene, spôsob, formy, postupy bol dohodnutý, na základe 
vyjednávania a dohody medzi novými a starými elitami – hodnotí sa to ako „NEGOCIOVANÁ TRANZÍCIA“, - 
uskutočnená pod tlakom spontánnych masových zhromaždení najmä v Prahe a v Bratislave.  

Takáto negociovaná tranzícia bola umožnená aj pre implóziu totalitných režimov v štátoch strednej a východnej 
Európy, po geopolitickej katastrofe sovietskeho komunistického či reálnosocialistického systému, ktorý 
rezignoval po zistení, že sa odklonil od trajektória vývoja ľudstva, zrútil sa pod bremenom dedičstva a vlastnej 
histórie, jej znásilňovania stalinizmom a neostalinizmom.  

Klub obrody na Slovensku konštatoval, že došlo „k zneucteniu princípov socializmu, že reálny socializmus bol 
partajným feudalizmom. Programy politických strán a hnutí pre voľbami v júni 1990 obsahovali všeľudské 
humanistické ciele: demokracia, pluralizmus, právny štát, ľudské a občianske práva. V oblasti ekonomiky sa 
v programoch iba abstraktne uvádzalo trhové hospodárstvo, slobodné podnikanie, rovnoprávnosť vlastníckych 
foriem. Explicitne formulovaný cieľ presadzovať kapitalizmus, kapitalistický systém, sa prvýkrát po revolúcii 
objavil až v predvolebnom programe (jún 1990) českej Občiansko – demokratickej strany (ODS), vedenej 
Václavom Klausom. Celkove prevládal a osobitne na Slovensku dominoval – KONCEPT KONVERGENCIE, 
konvergujúci európsky civilizačný model DEMOKRATICKÉHO SOCIALIZMU – a právneho a sociálneho 
štátu OBČIANSKEHO (BURŽOÁZNEHO) TYPU. – Na Slovensku sa súperenie týchto dvoch civilizačných 
politických trendov prítomných na konci 20. Storočia SPOJILO – s dlhodobou slovenskou historickou 
vývojovou tendenciou – s ÚSTAVNOPRÁVNOU a MEDZINÁRODNOPRÁVNOU EMANCIPÁCIOU 
SLOVENSKA v spoločenstve európskych národov. Jadrom tohto súperenia sa stala problematika prípravy 
koncepcie ústavy federácie a republikových ústav.  

Dňa 23. januára 1990 Federálne zhromaždenie schválilo zákon č. 15/1990 Zb. o POLITICKÝCH STRANÁCH, 
ktorý umožnil a upravil podmienky vzniku nových politických strán. Jestvujúce politické strany boli 
pomenované ako „rozhodujúce politické sily“. Boli nimi politické strany jestvujúce už pred novembrom 1989: 
ČSL (lidová), ČSS (socialistická), Demokratická strana, KSČ, SSl (slobody) a politické hnutia: OF (Občianske 
fórum) a VPN. V tomto období sa uprednostňovali vo verejnej mienke i v politickom živote – „politické hnutia“ 
pred politickými stranami. Vyplývalo to aj z vtedajšieho stupňa diskreditácie politických strán a očakávania 
zmien od voľnejšie organizovaných a pôsobiacich občianskych štruktúr, ktoré nemali byť založené na straníckej 
disciplíne, vnútrostraníckej politike určovanej straníckym vedením (straníckou oligarchiou) zhora, na základe 
„straníckej disciplíne. Vedenia politických strán sa zámerne odmietali pomenovávať za ústredné orgány, ale 
pomenovávali sa za „koordinačné centrá“, - t.j. za orgány, ktoré prijímajú spontaneitu zdola a iba ju koordinujú. 
ILÚZIE, EUFÓRIA vyvolané pokojným priebehom mocenských zmien boli obrovské. Čoskoro však narazila na 
realitu – nie tvorby KONSENZU, ale politického boja o moc politickú (voľby, tvorba a činnosť koaličných 
vládnych zoskupení) a o boj o hospodársku moc, majetky (I. a II. vlna privatizácie a ďalšie).  

K bodu 2.  

V januári 1990 sa rozbúrila politická scéna, ale aj verejná mienka na Slovensku v absolútne nepoznanej miere 
a intenzite v otázke názvu štátu. Novozvolený prezident ČSSR Václav Havel predložil Federálnemu 
zhromaždeniu návrh na zmenu názvu tým spôsobom, že by sa z doteraz platného názvu vypustilo slovo 
„socialistický“, v skratke by sa z názvu vypustilo jedno písmeno „S“. Názov štátu by tak znel – mal dikciu 
„Československá republika“, skrátene „ČSR“. – Na Slovensku vyvolal tento názov nesúhlas, kritiku, odmietanie. 
Bola to obnova názvu – známa z obdobia I. ČSR. Vyvolávalo to nepriazeň – evokovalo to stav neuznávania 
samobytnosti (svojbytnosti) slovenského národa, obnovenie štátnej ideológie „čechoslovakizmu“, s českou 
prevahou.  

 Zjazd slovenských historikov odmietal tento názov aj s poukázaním na pôvodnú medzinárodnoprávnu 
situáciu, kedy sa v mierových zmluvách prijatých v rokoch 1919 až 1920, vo francúzskom autentickom znení 



týchto právnych dokumentov písal názov Tcheco – Slovaquie  (Česko – Slovensko) oddelene, s pomlčkou, či 
rozdeľovníkom. Podstatné však bolo, že sa osobitne písali vlastné podstatné mená oboch národov, oboch 
územných častí republiky, ako samostatných subjektov.  

Pôvodný zámer prezidenta V. Havla, že Federálne zhromaždenie prijme, bez veľkej diskusie, rozpravy či 
polemík zmenu názvu štátu v podstate obratom, sa zmenil na viac ako trojmesačnú búrlivú diskusiu vo verejnosti 
českej a osobitne slovenskej. Sprievodným javom boli početné manifestácie, demonštrácie, rokovania, príspevky 
v médiách, aj na pracoviskách, podnikoch a inštitúciách. Pre slovenskú verejnú mienku bol neprijateľný názov 
spojený „československý“, ktorý chápala ako v názve imanentný čechoslovakizmus. Pre českú verejnú mienku 
bol názov štátu s pomlčkou, či rozdeľovníkom bolestivým, či traumatickým, pretože v nej vyvolával pocity, 
traumatické zážitky z obdobia po Mníchove 1938, po vyhnaní českých obyvateľov zo sudetského pohraničia, po 
priamej hrozbe nemeckej nadvlády. V tomto období, podľa ústavného zákona o autonómii Slovenskej krajiny 
(299/1938 Zb.), sa písal názov štátu s rozdeľovníkom ako Česko – Slovenská republika.  

Federálne zhromaždenie prijalo postupne dva ústavné zákony o názve štátu. Prvý návrh pôvodne nebol prijatý 
v druhej komore FZ v Snemovne národov, kde si v oddelenom hlasovaní 75 poslancov zvolených v Českej 
republike a 75 zvolených v Slovenskej republike, nezískal ústavnú väčšinu v slovenskej časti tejto snemovne. 
V súlade s ústavným zákonom č. 143/1968 Zb. v platnom v znení, po rozdielnom hlasovaní v dvoch komorách 
FZ (Snemovňa ľudu – návrh na písanie názvu bez pomlčky prijala s ústavnou väčšinou), ale Snemovňa ľudu, 
kde sa uplatnila ústavná zásada zákazu majorizácie – názov neprijala. Na prekonanie nezhody sa vytvorila zo 
zástupcov oboch komôr spoločná dohodovacia komisia. Táto dohodovacia komisia napokon prišla 
s kompromisným riešením a to v tej podobe, aby sa v českom jazyku písal názov štátu bez pomlčky (v dikcii 
„Československá federatívna republika“ , údajne preto že čeština je bližšia anglickému jazyku, v ktorom 
v mierových zmluvách bol názov napísaný ako jedno slovo), - a v slovenskom jazyku s pomlčkou (v podobe 
Česko-slovenská federatívna republika, údajne preto, že slovenčina je bližšia francúzskemu jazyku, v ktorom sa 
v mierovým zmluvách písal názov s pomlčkou). V skrátenej podobe sa mal názov písal bez pomlčky (ČSFR). 
(porovnaj ústavný zákon č. 81/1990 Zb. z 29. marca 1990 o zmene názvu štátu.    

 Slovenská verejná mienka – nesúhlasila s takýmto kompromisom. Argumentovalo sa aj tým, že v názve 
s pomlčkou, je prvá časť názvu „Česko“ – s veľkým počiatočným písmenom, a má formu podstatného mena, ale 
druhá časť názvu „slovenská“ , začína malým písmenom, a má formu prídavného mena. Bola by tým 
petrifikovaná nerovnoprávnosť postavenia Slovenská v ČSFR. V rámci diskusie vystupovali aj poslanci SNR, 
predstavitelia politických strán, konštituovala sa v tomto období aj „Slovenská národná strana“. Všeobecne 
prijateľné riešenie priniesol až návrh Matice slovenskej. Navrhoval, aby miesto pomlčky, či rozdeľovníka sa do 
názvu zakomponovala priraďovacia spojka „a“ a aby sa obe časti názvu, vyjadrujúce dva národy, dve národné 
republiky, ako rovnoprávne súčasti spoločného štátu písali veľkými počiatočnými písmenami v tejto dikcii: 
„Česká a Slovenská Federatívna republika“, v skratke ČSFR. Návrh bol prijatý a stal sa súčasťou ústavného 
zákona č. 101/1990 Zb., ktorý bol prijatý až 20. apríla 1990. – Teda viac ako tri mesiace trvala prvá veľká kríza 
spoločnej štátnosti Čechov a Slovákov, aj pre ľahkomyselne predložený návrh, návrh bez potrebného 
predbežného prerokovania v politických grémiach, vo verejnosti. Výsledok bol uspokojivý, zanechal však 
nepriaznivé stopy v politickom prostredí.    

 

 

B 36. VŠEOBECNÉ VOĽBY v ČSFR (jún 1990), príprava ústav a zánik federácie, 
konštituovanie nezávislej SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Kooptovaním rekonštruované Federálne zhromaždenie (od decembra do januára 1990) s politickým zložením 
zodpovedajúcim politickej štruktúre spoločnosti, pripravilo legislatívne podmienky pre slobodné všeobecné 
voľby – t.j. voľby do najvyšších zastupiteľských orgánov – a) do Federálneho zhromaždenia, b) do Českej 
národnej rady a c) do Slovenskej národnej rady.  



Úst. zákonom č. 45/1990 Zb. sa skrátilo aktuálne volebné obdobie všetkých troch zákonodarných zborov tak, 
aby sa skončilo v roku 1990 dňom volieb do príslušných zborov. Súčasne sa stanovilo že nové komory 
Federálneho zhromaždenia, t.j. Snemovňa ľudu a Snemovňa národov budú zvolené len na 24 mesiacov – teda 
nie na obvyklé štyri roky. Obdobne si samostatne upravili dĺžku volebného obdobia samostatnými ústavnými 
zákonmi aj národné rady. Príčinou tohto dvojročného skráteného volebného obdobia bola úloha týchto 
parlamentov. V priebehu dvoch rokov, pripraviť, prerokovať a schváliť Ústavu ČSFR, Ústavu ČR a Ústavu SR. 
Bol to historický reparát, oprava diela z rokoch 1946 až 1948, kedy bolo zvolené Ústavodarné národné 
zhromaždenie s úlohou prijať novú ústavu ČSR. A toto obdobie skončilo Februárom 1948, víťazstvom 
a nastolením moci komunistickou stranou. V tomto prípade, v rokoch 1990 až 1992 to však malo viesť k prijatiu 
demokratických ústav, právneho štátu. Voľby do zákonodarných orgánov sa mali uskutočňovať nie podľa 
väčšinového volebného systému, ktorý sa používal v uplynulých štyridsiatich rokov, ale podľa POMERNÉHO 
VOLEBNÉHO SYSTÉMU. Ako podklad pre vypracovanie systému volieb do FZ, SNR i ČNR sa použil zákon 
č. 67/1946 Zb. o voľbe Ústavodarného národného zhromaždenia.  

Vstup politických subjektov do volebnej súťaže sa obmedzil ustanovením podľa ktorého musel subjekt (politická 
strana, politické hnutie) preukázať, že má minimálne 10 tisíc individuálnych členov, resp. predložiť petíciu 
s podpismi občanov, ktorými doplní ich prípadný chýbajúci počet. Novým inštitútom vo volebnom práve bolo 
zavedenie „minimálneho prahu“ hlasov voličov pre vstup do parlamentu, resp. získanie mandátov poslancov. 
Malo sa tým zabrániť prílišnému straníckemu rozdrobeniu poslancov. Minimálny prah – t.j. kvórum potrebné na 
vstup strany do parlamentu bolo určené rozdielne. Pre vstup do SNR predstavovalo získanie minimálne – 3 % 
hlasov z celkového počtu zúčastnených voličov vo voľbách. Pre Federálne zhromaždenie bolo toto minimálne 
kvórum zvýšené na 5 %. Ak politická strana, politické hnutie – nezískalo vo voľbách tento minimálny počet 
hlasov zúčastnených voličov, hlasy voličov pre ňu odovzdané sa nepočítali pri rozdeľovaní poslaneckých 
mandátov a táto strana (hnutie) nezískala ani jedno poslanecké miesto. Ďalším novým inštitútom vo volebnom 
práve bolo zakotvenie používania tzv. prednostných hlasov (tiež preferenčných). Občan – volič, ktorý sa 
rozhodol hlasovať pre kandidátku určitej politickej strany (či hnutia), mohol na kandidátke tejto strany označiť 
zakrúžkovaním tých poslancov, ktorým odovzdal svoj prednostný hlas. Volič tým mohol ovplyvniť poradie 
kandidátov za poslancov na volebnej listine strany. Za poslanca mohol byť vďaka preferenčným hlasom od 
voličom zvolený aj kandidát, ktorý nebol na prvých miestach na kandidátke poslaneckej strany.  

Ústavno – politickým a právnym poslaním všeobecných volieb do zastupiteľských zborov bolo 
LEGITIMIZOVANIE politického prevratu, nežnej revolúcie a jeho aktérov. Voľby sa konalo v dňoch 8. A 9. 
júna 1990. Mali tiež ústavno-politickú povahu PLEBISCITU o zmene politického režimu. Na Slovensku sa ich 
zúčastnilo vyše 95 % voličov. Trojpercentnú hranicu určenú ako minimálne kvórum pre vstup do SNR sa 
podarilo prekročiť siedmim politickým subjektom. Víťazom volieb – sa takmer s 30 % hlasov voličov stala 
VPN, nasledovala KDH, SNS, KSČ, maďarské strany, Demokratická strana, Strana zelených. Aj vo voľbách do 
Federálneho zhromaždenia zvíťazili politické hnutia, ktoré boli hegemónmi nežnej revolúcia. Bolo to Občianske 
fórum a za ním Verejnosť proti násiliu.   

 Začiatok práv na novej ústave „federálnej“ bol spojený s obnovením pôvodného rozdelenia kompetencií 
tak, ako boli upravené v úst. zákone č. 143/1968 Zb., - teda ešte pred unitarizáciou a centralizáciou modelu 
federácie úst. zákonom č. 125/1970 Zb. z obnovia normalizácie. V októbri 1990 bol po dramatických 
rokovaniach prijatý ústavný zákon (č. 556/1990 Zb.) o kompetenciách. Vrátil rozdelenie pôsobnosti do 
pôvodného stavu k 1. 1. 1969. Národné republiky získali aj určité prvky medzinárodnoprávnej subjektivity. 
Ústavný zákon bol však prijímaný za dramatických vnútropolitických a straníckych emócií. Podľa prejavu 
vtedajšej hlavy federácie (V. Havla) vo FZ pri jeho prijímaní, požiadavky SNR doviedli federáciu na pokraj 
apokalypsy, rozpadu ČSFR. 

 Práce na príprave ústav vo federálnom ako aj v národných parlamentoch možno roztriediť do troch 
prístupov. V prvom išlo v merite len o vypracovanie Ústavy ČSFR. Tento prístup akceptovala česká politická 
elita, politické strany i verejná mienka v Českej republike. Prijatie osobitných národných ústav malo byť viac-
menej dodatkom alebo príveskom, najmä na uspokojenie „slovenského nacionalizmu, od ktorého sa dištancovali 
tzv. slovenské občianske strany. VPN ako vtedy najsilnejšia slovenská politická strana stavala nielen do 
protikladu, ale priamo do antagonizmu princíp „národný“ (slovenská národná štátnosť a jej ústava) s princípom 



„občiansky“ (s dôrazom na politické práva občana, ktorý je oslobodený od „nacionalizmu“). Druhá požiadavka 
či trend považoval prijatie národných republikových ústav za predpoklad, východiskom, fundament pre 
zostavenie federálnej ústavy. Tento návrh prevažoval v slovenskej verejnosti a v slovenskej politickej 
reprezentácii. Napokon tretia tendencia viedla k prijatiu samostatných ústav aj ku konštituovaniu zvrchovaných, 
samostatných štátov. Viditeľná bola táto tendencia na slovenskej strane, v kruhoch blízkych Slovenskej národnej 
strane, Matici slovenskej a v ďalších národných stranách.  

Napriek prevládajúcej rétorike o spoločnom štáte, funkčnej federácii sa na štátnu samostatnosť, ekonomickú, 
finančnú, menovú, pripravovala najmä pravicová časť českého politického spektra. Tá vyzdvihovala čisté 
štátoprávne pojmové riešenia: 1. Ústavnoprávne: (federáciu alebo konfederáciu, nie kombinované, hybridné 
riešenia), 2. Ekonomické (čistá trhová ekonomika, liberalizmus a neviditeľná ruka trhu), v konfrontácii so 
slovenskými zmiešanými riešeniami (napr. ČSFR ako spoločný štát zvrchovaných národov, resp. právny 
a sociálny štát, alebo sociálne orientovaná trhová ekonomika. Česká pravica – reprezentovaná v tom čase 
Občiansko – demokratickou stranou, v podstate otvorene prezentovala svoj cieľ rýchleho vstupu do 
euroatlantických štruktúr so zbavením sa slovenskej hybridnej príťaže, s vtedajšou nevykvasenosťou politických 
strán, straníckeho systému a demokratického profilu ich lídrov.   

 Do prvého prístupu k vypracovaniu ústav, patril projekt ústavy ČSFR predložený verejnosti jeho 
publikovaním v tlači 14. 3. 1991. Základom spolužitia a spojenia národných republík do federácie mala byť 
Deklarácia o spolužití. Návrh neriešil ani nenaznačoval riešenie konštituovania Českej a Slovenskej republiky, 
ani kedy a akou právnou skutočnosťou vytvorili spoločný štát. V projekte sa vôbec neriešila premena, 
transformácia unitárne federalizovanej ČSFR na skutočne zložený útvar, s pôvodnou suverenitou republík 
a odvodenou suverenitou federácie. – Naopak Ústava ČSFR bola pre republikové ústavy hierarchicky 
nadradenou normou. Penzum právomoci bolo nadmieru naklonené v prospech federácie, podobne ako to 
zodpovedá prevahe spolkového štátu voči jeho krajinským útvarom (spolkovým krajinám) v zákonodarstve, 
v štátnej správe a vo financiách. České politické strany vychádzali z jestvujúceho ústavnoprávneho stavu, 
z článku 142 ústavného zákona o federácii, podľa ktorej sa mali prijať ústavy federácie a národných republík, 
bez uzavretia dohody, zmluvy, či štátnej zmluvy medzi ČR a SR, ktorou by sa pôvodná suverenita republiky 
v rozsahu, či časti v zmluve vymedzenom prenášala na federáciu. Súhlas sa nedosiahol ani využitím vzoru 
z ústavy USA, podľa ktorej návrh ústavy, každá zmena ústavy, musela byť ratifikovaná trojpätinovou väčšinou 
štátov americkej únie. Česká strana odmietala ďalšie dve kľúčové zábezpeky rovnoprávnosti republík vo 
federácii: zákaz majorizácie a opakovanú ratifikáciu zmien a doplnkov ústavy národnými radami.  

 Druhý trend ústavnoprávnych úsilí v zákonodarných orgánoch – o premenu unitárnej federácie na 
autentickú s primárnymi republikovými ústavami mal niekoľko prejavov. Boli nimi okrem iných návrh KDH 
s postupom: najskôr pripraviť republikové ústavy, potom uzatvoriť štátnu zmluvu medzi SR a ČR a v súlade 
s ňou prijať federálnu ústavu. Návrh Verejnosti proti násiliu sa nepokúsil dotvoriť slovenskú republikovú 
štátnosť a transformovať československú federáciu. Bol preto len gestom zmeny.  

 Podľa početných (temer desiatich) rokovaní politických hnutí a politických strán „na hradoch 
a zámkoch“ (od Vikárky, cez Budmerice, Častú-Papierničku, po Kroměříž) vypracovala spoločná komisia ČNR 
a SNR v Mílovách, 8. februára 1992) „Zmluvu o zásadách štátoprávneho usporiadania spoločného štátu“. 
Zmluva medzi ľudom ČR a ľudom SR, reprezentovanej svojimi zástupcami v národných radách sa mala stať 
východiskom ústavy spoločného štátu. Nebola však pre FZ právne záväznou. Ďalším nedostatkom bolo, že 
inštitút ratifikácie Ústavy ČSFR zákonodarnými orgánmi republík platným ústavný poriadok nepoznal. 
Výsledkom takéhoto postupu by podľa SNR bolo iba potvrdenie jestvujúceho usporiadania, založeného na 
vertikálnej línii, s primárnou suverenitou spoločného štátu a odvodenou, subsidiárnou a subordinovanou 
suverenitou republík. Predsedníctvom SNR 12. februára 1992 neschválilo návrh zmluvy z Mílov. Protokolárne 
boli rokovania o štátoprávnom usporiadaní prerušené, pretože sa nedosiahla dohoda medzi národnými radami. 
Vyjadriť sa mali nositelia suverenity – ľud Slovenskej republiky a ľud Českej republiky. Vo voľbách do 
Slovenskej národnej rady (v júni 1992) zvíťazil temer so 40 % získaných hlasov voličov – program HZDS – na 
premenu ČSFR zo zloženého štátu (s federácie) na zväzok štátov (na konfederáciu) s medzinárodnoprávnou 
subjektivitou Slovenskej republiky. Koaličnými partnermi HZDS sa stala SDĽ (strana demokratickej ľavice), 
s programom federácie s prvkami konfederácie, a Slovenská národná strana (s projektom „čistej ústavy“, t.j. 



samostatnej Slovenskej republiky ako subjektu medzinárodného práva).  
 Po voľbách Slovenská národná rada dňa 17. Júla 1992, prijala Deklaráciu o zvrchovanosti. Ústavno – 
politicky znamenala, že Slovenská republika na seba späťvzala aj tú časť kompetencii a právomoci, ktoré podľa 
ústavného zákona o federácii postúpila ČSFR. Slovenská republika – s úplnou zvrchovanosťou (suverenitou) 
v tomto právnom postavení prijala dňa 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky. V prechodných 
ustanoveniach účinnosť ústavy v článkoch ktoré boli typické pre medzinárodnoprávne samostatný štát, bola 
odložená, resp. podmienená prijatím rozhodnutí príslušných orgánov o československej federácii. Ústava teda 
umožňovala naďalej premenu ČSFR na štátny zväzok, konfederáciu, resp. úniu. Ústava SR z 1. Septembra 1992 
neznamenala ešte zánik ČSFR. Návrhy ústavných zákonov o vytvorení únie – boli však vo FZ odmietnuté.  

 Po voľbách bola uzavretá „politická dohoda medzi HZDS a ODS z 23. Júla 1992, podľa ktorej sa obe 
strany zaväzovali, že sa pokúsia zabezpečiť legitimitu zániku federáciu“. Dohodli sa a rozhodli politické 
a stranícke elity. Návrhy na vypísanie referenda o zachovaní spoločného štátu, petície za jeho vypísanie na jeseň 
1992 – neuspeli. Pokus o legitimizáciu zániku ČSFR sa naplnil o štyri mesiace. Dńa 25. Novembra 1992 
Federálne zhromaždenie „rešpektujúc uznesenia ČNR a Národnej rady SR, sa uznieslo na ústavnom zákone č. 
542/1992 Zb. o zániku ČSFR. Uplynutím dňa 31. Decembra 1992 zanikla Česká a Slovenská federatívna 
republika. Dňom 1. Januára 1993 sa konštituovala Slovenská republika, ako nástupnícky štát (spolu s Českou 
republikou) ČSFR – ako nový subjekt medzinárodného práva, nezávislý štát.   

   

B37.  Občianskoprávne zákonodarstvo na Slovensku v rokoch 1944 – 1950.  

A.) Paragraf 2, nariadenia SNR č. 1/1944 Zb. n. SNR – recepcia s výhradou („všetky zákony zostávajú 
v platnosti, pokiaľ neodporujú duchu republikánskemu a demokratickému“). Obnova slov. právne 
poriadku bez ustanovení arizačných, obsiahnutých v židovskom kódexe. 

Defašizačné normy – nariadenia o konfiškácii pôdohosp. majetku Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov. 
Zhrňujúca norma – DPR č. 108/1945 Zb. (vydaný po dohode so SNR) – celková úprava konfiškácie majetku 
(hnuteľný, nehnuteľný) fyzických aj právnických osôb, vrátane Nemeckej ríše a Maďarského štátu. Výsledok – 
1. NÁRODNÁ SPRÁVA (nad konfiškátmi); (tým nebola vyriešená otázka vlastníctva. Následne politický zápas 
o konfiškáty s dvomi možnosťami: a)(národná správa) – sa privatizuje (prejde do súkromného vlastníctva FO 
alebo PO; alebo b) konfiškáty budú znárodnené (etymologicky odvodené od skutočnosti, že to boli majetky 
cudzích štátnych príslušníkov (Nemcov, Maďarov), ktoré prešli do vlastníctva slovenského a českého národa. ; 
2. REŠTITÚCIA (obnova pôvodného vlastníctva) s tým, že prevody majetku v dôsledku arizácie, rasovej, 
náboženskej a politickej perzekúcie – boli zákonom uznané za neplatné (právne úkony prevody tohto majetku 
boli urobené pod hrozbou, tlakom perzekúcie. Absentovala pri tomto prevode sloboda vôle – preto neplatné a to 
právny titul pre reštitúciu majetku). 3. KONFIŠKÁCIA MAJETKU ako súčasť retribúcie – (súčasťou rozsudku 
na osobami odsúdenými Národným súdom, ľudovými súdmi, na trest smrti bol súčasne trest konfiškácie majetku 
tejto osoby.    

B.) DPR č. 100 – 103/1945 Zb. (so súhlasom SNR) – o znárodnení – (baní, ťažkého priemyslu, bánk, 
finančníctva vôbec. Tento majetok sa stal – znárodnením, predmetom vlastníctva štátu (ČSR). Úprava 
jeho spravovania. Kombinácia trhového systému, s riadením na základe štátneho plánu – dvojročný 
plán obnovy národného hospodárstva.(1946 až 1947).  

C) Zákony o ZNÁRODNENÍ  PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV – do 50 zamestnancov. – zmena na 
národné podniky .  NÁRODNÝ PODNIK – a) mal právnu subjektivitu – konať ako subjekt 
pôvodne obchodného práva, neskôr hospodárskeho práva; b) ekonomický subjekt (hospodárska 
samostatnosť) – hospodáriť tak, aby plnil rozpis štátneho hospodárskeho plánu , aby zároveň hradil 
svoje výrobné, mzdové náklady zo svojich príjmov a dosahoval aj – ZISK. ( táto metóda 
hospodárenia n. p. sa – nazvala „CHOZRASČOTOM“  (z ruštiny – hospodársky rozpočet). 
Výrobné prostriedky (tzv. základné fondy) boli vo vlastníctve štátu (čsl. Štát) – a v správe (v 



„operatívnej správe“) príslušného národného podniku. – Bolo to vyjadrenie koncepcie „deleného 
vlastníctva“ (štát – vrchný vlastník; národný podnik – úžitkový vlastník).  

	  

B38.  Charakteristika vývoja POZEMKOVÉHO ZÁKONODARSTVA po 
roku 1944  

      POZEMKOVÁ REFORMA od r. 1945. Tri etapy:  

 1.  Konfiškácia pôdohospodárskeho   majetku osôb nemeckej a maďarskej národnosti, ako štátnych 
občanov nepriateľských štátov (agresorov a okupantov ČSR), resp. ako štátne nespoľahlivých osôb – 
odsun Nemcov z ČSR a výmena Maďarov. – Pôda navrátená do rúk slovenských a českých roľníkov 
(Osídľovanie pohraničia, repatriácia (návrat do vlasti) Slovákov z cudziny (z Maďarska, Rumunska, 
Juhoslávie, z iných krajín). 

 2. Etapa – revízia I. pozemkovej reformy – realizácia zásady záborového zákona – do 150 ha 
(rozdelenie majetku „zvyškových“ statkárov). Zákon č. 142/1947 Zb.  

3. Etapa – nová pozemková reforma („pôda patrí tým, ktorí na nej pracujú“ – zabranie, resp. výkup 
pôdy s maximálnou výmerou 50 ha, na jedného vlastníka a jej rozdelenie hospodáriacim roľníkom.  
(zákon č. 46/1948 Zb.) 

	  

	  	  	  	  	  B39. Právnická dvojročnica v rokoch 1949 – 1950 (zmysel, výsledky)  

Obdobie  od 7. Júla 1948  do  1. septembra 1950 .  V tomto období sa vypracovali osnovy základných 
zákonníkov (Kódexov) československého právneho poriadku, resp. základných právnych odvetví. Objektívne to 
bolo pokračovanie v zákonodarnom diele, ktoré sa začalo  už po roku 1918, po vzniku ČSR, kedy tzv. recepčnou 
normou, obsiahnutou v ustanovení zákona č. 11/1918 Zb. – sa vytvoril československý právny poriadok tým, že 
prevzal a transformoval  zákony a nariadenia, dovtedy platné na území   Čiech, Moravy, Sliezska (tzv. 
historických zemí) a na území Slovenska. Z hľadiska pôvodu, to boli zákony a nariadenia rakúske a uhorské. 
Recipovaním prostredníctvom východiskovej (ohniskovej) normy československého zákonodarcu (z. č. 11/1918 
Zb.) v dôsledku suverenity ČSR, stali sa tieto právne normy súčasťou československého právneho poriadku, 
v ktorom tvorili dva právne subporiadky : a) český a b) slovenský. V jednotný (unitárny) štát, sa vyznačoval tzv. 
PRÁVNYM DUALIZMOM. -  V priebehu dvadsiatych rokov predmníchovskej ČSR – sa unifikovali právne 
normy patriace do verejného práva (ústavné, správne, finančné, z trestného práva – však iba hlava 
o protištátnych trestných činoch (zák. č. 50/1923 Zb. o ochrane štátu). Nepodarilo sa však vzhľadom na 
Mníchovský diktát – prijať jednotný občiansky zákonník a obchodný zákonník a ani trestné kódexy.  

        Právnická dvojročnica – z pohľadu právneho poriadku ČSR, jeho zákonodarstva – priniesla dva významné 
historické počiny:  a) KODIFIKÁCIU a b) UNIFIKÁCIU, resp. povedané sumarizujúce – UNIFIKÁCIU 
Právneho poriadku jeho KODIFIKÁCIOU.  Boli prijaté tieto základné ZÁKONÍKY – zjednocujúce 
a systemizujúce príslušné právne poriadky:  

1. Zákon o PRÁVE RODINNOM   (rodinný kódex) ;  

2. Občiansky zákonník ;  

3. Občiansky súdny poriadok ;  

4. Trestný	  zákon	  ;	  



5. Trestný	  súdny	  poriadok	  ;	  	  

6. Trestný	  zákon	  správny;	  

7. 	  Trestný	  správny	  poriadok	  ;	  

Ďalej	  -‐	  	  zákon	  o	  vysokých	  školách,	  	  zákon	  o	  JRD,	  	  a	  ďalšie.	  	  

	  	  	  	  	  OBSAHOVE  - to boli zákonníky a zákony – ktoré menili – unifikačnou kodifikáciou, právny poriadok ČSR 
na systémove nový, iný typ  právneho poriadku -  na (podľa dobovej terminológie) na 
ĽUDOVODEMOKRATICKÝ  PRÁVNY  PORIADOK   -  ako  - československé vydanie právneho poriadku 
štátu – ktorý je v historickej etape – premeny (transferu) spoločenských vzťahov –  na vzťahy – 
SOCIALISTICKÉHO TYPU  (t.j. bez súkromno-kapitalistických vzťahov; na vytvorenie spoločnosti bez 
triednych antagonizmov (sociálno-ekonomicky rovnorodej).   

     Až do prijatie týchto „ľudovodemokratických legislatívnych diel“ platili aj po februárovom (1948) 
mocenskom prevrate v ČSR zákony z predchádzajúcich režimov a spoločenských systémov. Podľa ustanovení 
Ústavy 9. Mája (1948): a) zákony, ktorej jej odporovali boli zrušené (derogované), b) zákony, ktoré jej 
neodporovali boli prevzaté, a súčasne mali byť menené v súlade s jej základnými článkami (t.j. transformované); 
Podľa inšpirácie zo starozákonných textov – tieto zákony – ako tzv. „staré mechy (vrecia) mali byť naplnené 
novým vínom“. Podľa filozofického slovníka, išlo o využitie starej formy a jej naplnenie novým obsahom. Tento 
lpostup mal svoje limity a determinanty. V ČSR sa vďaka využitiu potenciálu intelektuálnemu (právnikov 
teoretikov, praktikov, legislatívcov), predmníchovských kodifikačných prác a sovietskych skúseností 
(legislatívy, teórie a praxe), podarilo vypracovať „nové formy s novým obsahom“, t.j. nové legislatívne diela – 
ako výsledok „právnickej dvojročnice“.     

PRÁVO (právny poriadok) – mal v tomto vývojovom procese, v tejto kvalitatívnej premene – plniť úlohu  
NÁSTROJA  týchto zmien. Podľa vtedajšieho chápania – štát a právo, ako súčasť  - spoločenskej nadstavby – 
malo aktívne pôsobiť – na ekonomickú základňu a plniť prioritnú úlohu pri jej transformácii – pri „budovaní 
základov socializmu“.    

	  

B40. Zákon o „Jednotných roľníckych družstvách z roku 1949 ( JRD  1. – 4. typu), 
právne aspekty (osobné a majetkové) členstva v JRD. (priebeh združstevňovania resp. 
kolektivizácie).  

 Ústavnoprávnym východiskom vzniku a vývoja poľnohospodárskych družstiev po 
štátnom prevrate vo februári 1948 sa stala Ústava 9. mája.  Budúce roľnícke družstvá 
zaraďovala do kategórie „ľudových družstiev“ (do ktorej potom patrili okrem 
poľnohospodárskych družstiev, spotrebné družstvá (neskôr „Jednota“), výrobné družstvá 
(remeselnícke, ľudovej umeleckej činnosti). Dôležité je pripomenúť, že zachovala pôvodné 
historické atribúty družstiev ako oni vznikali a rozvíjali sa v Európe v 19. Storočí a na 
Slovensku od 40. rokov 19. stor. (zakladateľ družstevníctva Samuel Jurkovič, v obci 
Sobotište). Mali totiž dva atribúty : boli to združenia občanov (roľníkov, remeselníkov, 
živnostníkov),. Podľa dikcie § 157 ústavy 9. Mája  boli to „združenia pracujúcich pre 
spoločnú činnosť“  (boli teda korporáciou, mali personálny základ); po druhé ; ich účelom 
bolo „zvýšiť životnú úroveň členov aj ostatného pracujúceho ľudu“, - a po tretie (negatívne 
vymedzený atribút) – „nie však dosiahnuť čo najvyšší zisk z vloženého kapitálu“. Uvedené 
autentické družstevno-právne zásady tak boli prevzaté aj základným zákonom 
ľudovodemokratického štátu. Novým prvkom bolo – ustanovenie v odseku 2, § 157 – že „štát 



podporuje ľudové družstevníctvo v záujme rozvoja národného hospodárstva a všeobecného 
blahobytu“.  

 Na základe Ústavy 9. Mája – bol prijatý následne „zákon o ľudových družstvách“ 
špeciálne zákony – o jednotlivých druhoch družstiev (výrobné, spotrebné, atď.).  Politickým 
cieľom tohto zákonodarstva – bolo vytvoriť – právnu formu, a právny nástroj – na dosiahnutie 
primárne ekonomickej premeny – poľnohospodárskej malovýroby na Slovensku (založenej na 
prevládajúcich malých a stredných roľníckych hospodárstvach, a tvoriacich – 60 podľa 
niektorých údajov až 75 percent hospodárstva Slovenska) – na poľnohospodársku 
veľkovýrobu, s možnosťou jej industrializácie (použitia strojov, mechanizácia miesto práce 
ťažných zvierat), týmto sa mali uvoľniť  z poľnohospodárstva – pracovné sily – pre 
priemysel, pre začínajúcu a rozvíjajúcu sa industrializáciu Slovenska. Ďaľším  cieľom, ktorý 
sa prejavil ako politicky – konfliktný, až antagonisticky nepriateľský, bola zmena sociálneho 
postavenia – individuálne hospodáriacich roľníkov, ktorých komunistická ideológia 
považovala za „maloburžoáziu“ a za sociálny základ neustále sa obnovujúcej buržoázie a teda 
za základ regenerácie politických nepriateľov režimu, - bola ich premena na „družstevných 
roľníkov“, ktorí nebudú mať vo vedomí zafixovaný vzťah k súkromnému vlastníctvu pôdy 
a majetku, ale ktorí si osvoja vzťah k majetku celého družstva, ako jeho spoluvlastníci. 
A ktorí budú mať sociálne postavenie blízke k „robotníckej triede“, resp. k zamestnancom 
v oblasti priemyslu. Súčasťou tohto procesu „združstevňovania poľnohospodárstva“, 
„kolektivizácie dediny“, či zakladania kolchozov – bol celkový proces INDUSTRIALIZÁCII, 
spojený s URBANIZÁCIOU (s mobilitou ľudí uvoľnených z ťažkej práce 
v poľnohospodárstve na práce v priemysle a bývanie v mestách, - ako aj zmena DEDINY – 
„vyrovnávanie, či približovanie štýlu života na dedine, so životom v mestách“, a ďalej zmena 
celkového Spoločenského vedomia – rozvoja kultúry a tým aj nachádzania iného vzťahu 
k cirkevným predstaveným, spojeným so sekularizáciou, alebo podľa dobového militantného 
svetonázoru, s ateizáciou („prekonávaním náboženského tmárstva“). Tento proces bol výrazne 
zaťažený tvrdým ideologickým bojom, a ťažko poznačený informáciami, poznaním toho, ako 
tento proces „kolektivizácie“ sa realizoval v ZSSR, s násilným zakladaním kolchozov, 
likvidovaním kostolov , - s realizáciou „likvidácie kulakov (bohatých roľníkov) ako triedy“.  

 Prvý zákon o JRD  - prijalo Národné zhromaždenie ČSR – 23. februára 1949 a bol 
uverejnený v úradnom periodiku ako zákon č. 69/1949 Zb. o JEDNOTNÝCH 
ROĽNÍCKYCH DRUŽSTVÁCH. (JRD) 

Charakteristika právnej úpravy:  

a) JRD malo status právnickej osoby a patrilo do kategórie ľudových družstiev,  

b) JRD mali byť zakladané na podklade DOBROVOĽNOSTI do nich vstupujúcich 
roľníkov (budúcich členov JRD);  

c) V každej obci sa má založiť spravidla iba jedno JRD; v r. 1949 a nasl. Jestvovali 
dva spôsoby vzniku JRD: ca) transformácia z dovtedajších foriem družstevníctva 
(spojenie, zlúčenie, doteraz oddelene a roztrieštene jestvujúcich družstiev 
v poľnohospodárstve, cb) vznik nového družstva vo forme JRD (5 – 10 členný 



prípravný výbor, ktorý si zvolil predsedu a podpredsedu) , schválený Ústrednou 
radou družstiev („URD“ v tom ingerencia štátu do združstevňovania) a nasledoval 
nábor nových členov. Nasledoval zápis JRD do registra vedenom príslušným 
súdom, tým dané JRD získalo právnu subjektivitu a právo aby prípravný výbor 
zvolal valné zhromaždenie, ktoré zvolilo riadne orgány JRD, ktorých personálne 
zloženie opäť podliehalo schváleniu na ÚRD.   

d) Členom JRD sa môže stať každý pracujúci roľník, príp. osoba ktorá môže prispieť 
k splneniu účelu družstva; Vstup do JRD – mal : da) personálnu dimenziu – 
podanie písomnej prihlášky a jej prerokovanie v orgánoch JRD (valné 
zhromaždenie, predstavenstvo), dd) majetkovú – vnesenie poľnohospodárskej 
pôdy, dobytka, resp. živého a mŕtveho inventáru. – Pôda vnesená do JRD, 
zostávala v súkromnom vlastníctve už družstevného roľníka, ale prechádzala do 
„družstevného užívania“, - sceľovala sa do pozemkov JRD. Bola ešte vlastne aj 
tretia dimenzia – povinnosť nového družstevného roľníka – osobne pracovať 
v JRD, na dohodnutom poste, resp. sektore družstva (rastlinná, resp. živočíšna 
výroba, mechanizácia (traktorista, a pod.). de) družstevný roľník, ako člen JRD – 
sa podieľal aj na riadení a správe družstva – účasťou na členských schôdza atď.  

e) Predmetom činnosti družstva – bola činnosť , zveľaďovanie rastlinnej a živočíšnej 
výroby, mechanizácia poľnohospodárskej práce, súčinnosť pri plnení výrobných 
úloh v poľnohospodárstve a pri zaobstáravaní poľnohospodárskych potrieb.  

f) JRD – boli súčasne riadené štátom, napriek alebo v rozpore s ich autonómnym 
nominálnym postavením.  Ústredná rada družstiev v rámci ČSR a na Slovensku 
Slovenská rada družstiev bola oprávnená ukladať družstvám úlohy a povinnosti 
a kontrolovať ich plnenie. ˇURD mala súčasne právomoc zastaviť výkon 
akéhokoľvek uznesenia orgánu družstva a dokonca aj odvolať orgány družstva 
a menovať nové. Mohla tiež príslušnému ministerstvu navrhnúť zrušenie 
konkrétneho družstva.  

Podľa prvého zákona o JRD , teda zákona č. 69/1949 Zb. – sa rozlišovali štyri typy 
JRD, podľa stupňa zospoločenštenia výrobných prostriedkov v nich a podľa metódy 
rozdeľovania, resp. odmeňovania ich členov.  Družstvá tzv. prvého typu spočívali na 
vzájomnej výpomoci roľníkov pri spoločnom vykonávaní poľných prác. Druhý typ 
družstva bol charakterizovaný aj technickým spojením pozemkov (rozoraním medzí) 
pričom živočíšna výroba zostávala rozdelená. V rámci tretieho typu došlo k prevodu 
živého i mŕtveho inventáru do vlastníctva JRD a živočíšna výroba sa vykonávala už 
spoločne. V družstvách štvrtého typu sa pri rozdeľovaní výnosov, napr. odmeňovaní 
nebrala do úvahy veľkosť vloženého podielu a za užívanie pôdy nebola vlastníkom 
poskytovaná náhrada.  

Miestne aj okresné orgány Komunistickej strany aj štátna moc (miestny aj Okresný 
Národný výbor) používali pritom všetky dostupné metódy nátlaku, aby príslušné 
družstevné orgány čo najskôr odhlasovali prechod svojho JRD na vyšší stupeň 



„zospoločenštenia“. Novú formu družstva musel formálne schváliť príslušný národný 
výbor. 

.................. 

Prvý zákon o JRD z r. 1949 – sa stal právnou formou a základom na ktorom sa 
uskutočnila kolektivizácia poľnohospodárstva v celej ČSR. (mala svoje dramatické 
a drastické obdobia do roku 1953 , s nasledujúcim rozpadom prvých násilne 
zakladaných a stratových družstiev, s masovým vystupovaním členov z nich. 
V nasledujúcom období však prevládol trend úspešného združstevňovania, - ktoré sa 
považovalo za dovŕšené koncom roku 1958 – resp. 1960.  Združstevňovanie 
poľnohospodárstva – sa oslavovalo ako víťazstvo myšlienky „prechodu dediny 
k socializmu“, - a vyriešenie najzložitejšej otázky prechodného obdobia od 
kapitalizmu k socializmu. Ústavnoprávne a najmä ústavnopoliticky dovŕšenie tohto 
prechodu ako „vybudovania základov socializmu“ – korunovala Ústava ČSSR z roku 
1960.  

         Ďalšími legislatívnymi dielami, ktoré rámcovo upravovali už nie 
združstevňovanie resp. kolektivizáciu, ale vnútrodružstevné pomery v JRD (členstvo, 
orgány JRD, hospodárenie, odmeňovanie atď.), ktoré však boli zviazané so štátnym 
riadením družstiev – boli ďalšie tri zákony prijaté v nasledujúcich obdobiach a to 
v rokoch – 1959, 1975 a 1985.  –  

Na základe týchto zákonov – sa prijímali VZOROVÉ STANOVY JRD . Podľa nich si 
každé JRD – upravovalo svoje vnútorné pomery. Mali v značnom rozsahu kogentnú 
povahu. V porovnaní s riadením priemyslu – však hospodárenie JRD bolo voľnejšie 
a autonómnejšie upravené. Po povolení vykonávania tzv. pridruženej výroby (ktorá 
umožňovala prekonať sezónny charakter rastlinnej výroby v JRD, získať príjmy pre 
družstvo a jej členov) JRD ekonomicky posilnili. Niektoré z nich sa premenili na tzv. 
AGROKOMBINÁTY, dokonca sa v nich experimentovalo s trhovým hospodárením 
a stali sa „šťukami“ v rybníku  stagnujúcej československej ekonomiky (JZD 
Slušovice, Agrokombinát Lehnice a i.)  

...................  

Odmeňovanie členov JRD sa dialo prostredníctvom výpočtu pracovných jednotiek. 
Celkovo sa právna úprava pracovných vzťahov medzi členom a družstvom postupne 
približovala k úprave v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Postupne sa upúšťalo od 
vyplácania vo forme naturálií ako zložky odmeny. Celková výška peňažných odmien 
vyplácaných členom JRD sa vyrovnávala s priemernou mzdou v národnom 
hospodárstve. Významným momentom vyrovnania postavenia členov JRD bola aj 
unifikácia úpravy systému nemocenského a dôchodkového zabezpečenia, so 
zamestnancami mimo JRD, teda občanmi v pracovnom pomere v priemysle 
a v službách. Stalo sa tak koncom 70. Rokov .  



         V priebehu  prvej polovice šesťdesiatych rokov sa zmenila štátna dotačná 
politika vo vzťahu k JRD. Prispela významne k stabilizácii družstiev, rastu životnej 
úrovne ich členov, aj k zmenám na slovenskej dedine. Aj v období rokov 1968, 
napokon aj po roku 1989 – JRD – si zachovali svoj organizačný základ a sociálne 
stabilizovali svojich členov, vrátane zamestnanosti na vidieku.  

Podľa transformačného zákonodarstva, vydávaného od roku 1990 – sa JRD – 
transformovali na Podielové družstvá (v ktorých sa hodnotil aj kapitálový vklad člena 
do družstva. Umožnilo sa aj vystupovanie z družstiev vrátane vrátenia pozemkov 
roľníkov, ktorý vystúpil z družstva.  

...... 

 

      

	  

B41.  Občiansky zákonník z roku 1950  - charakteristika.  

  Bol prijatý v období tzv. právnickej dvojročnice. Legislatívne znamenal dosiahnutie – UNIFIKÁCIE 
občianskeho práva na území ČSR (ukončenie právneho dualizmu) a jeho KODIFIKÁCIU (systemizáciu) 
občiansko – právnych noriem (prehľadné usporiadanie v jednom zákonodarnom diele), vydanie v úradnej 
publikačnej zbierke zákonov. Do európskej civilistiky (popri veľkých kódexov z 19. Storočia) sa zaradil aj 
československý Občiansky zákonník (rozsahom ako „STREDNÝ KÓDEX“ (stredne veľký)  – mal viac ako 500 
paragrafov, v porovnaní s 1 500 a 2000 článkov Code civil, resp. ABG a BGB).  

UPRAVOVAL -  právo OSOBNÉ, VECNÉ, ZÁVAZKOVÉ a DEDIČSKÉ ;  - a to výslovne iba MAJETKOVÉ 
PRÁVA.  

           Súčasne osobné, vecné, záväzkové a dedičské právo – bolo upravené Legislatívnom – právnym postupom, 
metódou a zákonodarnou technikou tak, že znaky typické pre súkromné právo (rovnosť subjektov, dispozitívny 
charakter právnych noriem, autonómia vôle zmluvných strán) boli zredukované, minimalizované, či vôbec 
potlačené. Občiansko – právne normy – stratili znaky – symptomatické pre normy súkromného práva – 
a priblížila sa, resp. neodlišovali sa podstatne od legislatívno – technickej úpravy typickej pre VEREJNÉ 
PRÁVO. PLATILO, že unifikačnou kodifikáciou  československého právneho poriadku, sa Zrušilo či prekonalo 
delenie právneho systému na časť: a) súkromné právo a b) verejné právo.  Systém právnych noriem tvoriacich už 
unifikovaný a kodifikovaný, ľudovodemokratický právny poriadok – zrušil, prekonal vnútorný dualizmus 
štruktúry tohto právneho poriadku, mal podobu JEDNOTNÉHO (uceleného) právneho systému – ktorý sa už 
nedelil na súkromné právo a verejné právo, - ale ako jednotný právny poriadok sa členil na PRÁVNE 
ODVETVIA. Kritériom delenia, vzniku a ustanovenia právnych noriem do príslušného právneho odvetvia boli 
tieto atribúty:  a) predmetom úpravy právneho odvetvia – boli kvalitatívne odlišné spoločenské vzťahy od iného 
právneho odvetvia, b) tieto vzťahy boli samostatne, resp. s osobitnými znakmi upravené legislatívne, c) a treťou 
podmienkou, bol záujem zákonodarcu na osobitnej úprave spoločenských vzťahov – v danom odvetví. 
Podstatnou príčinou (sociálno – ekonomickou a politickou) prekonania, zrušenia dualizmu súkromné – verejné 
právo, bol eminentný záujem nového socialistického štátu – mať právomoc, právne možnosti regulovať, ovládať, 
dominovať – pri úprave a) majetkových, vlastníckych vzťahov (vecnoprávnych a dedičskoprávnych), a b) 
záväzkových (zmluvných), kde sa zakotvil inštitút, že záväzky z uzavretých sú zmlúv sú neplatné nielen vtedy 
keď sú v rozpore so zákonom (ako to bolo v Code civil, či ABGB), ale aj keď ich účel je v rozpore so 
spoločenským záujmom. A práve toto ustanovenie umožňovalo štátu zasahovať (mať ingerenciu) v týchto 
vzťahoch.  



SUMARIZÁCIA významu prijatia OZ 1950.          1. Unifikácia , 2. Kodifikácia – občianskeho práva, 3. 
Prekonanie dualistického chápania, jednotný právny systém, rozdelený na právne odvetvia.   

Mimo úpravy Občianskeho zákonníka – zostali normy :  RODINNÉHO PRÁVA, PRACOVNÉHO PRÁVA,  

                                                                                    POZEMKOVÉHO PRÁVA.  

Zákonodarstvo, ktoré upravovalo tieto vzťahy  - sa programove vyčlenilo z úpravy Obč. zák. – Rodinné právo 
z odôvodnením, že predmetom jeho úpravy sú predovšetkým OSOBNÉ VZŤAHY (vzťahy medzi manželmi, 
vzťahy medzi rodičmi a deťmi, a vzťahy položené na roveň vzťahom rodičov a detí) a až sekundárne – aj 
MAJETKOVÉ Vzťahy – medzi týmito subjektmi. PRACOVNÉ normy – sa mali rozvíjať, NIE ako vzťahy 
NÁJMU, (či kúpy a predaja) PRACOVNEJ SILY, - ale ako vzťahy, ktoré vznikajú pri realizácii PRÁVA NA 
PRÁCU, - a ďalej pri účasti už nie iba zamestnanca (nájomnej sily v závislom právnom vzťahu), ale 
PRACOVNÍKA, - a súčasne spoluvlastníka (štátneho, resp. národného majetku, súčasťou ktorého bol aj majetok 
organizácie (zamestnávateľa) . Tieto práva – sa mali realizovať účasťou na správe, či riadení organizácie 
(podniku) v ktorom osoba (pracovník) bol v pracovnom pomere.  

POZEMKOVÉ právne normy – predmet ich úpravy, dostával novú podobu, vzhľadom na záujem zákonodarcu 
(štátu) o premenu poľnohospodárstva (agrárneho sektoru) z malovýroby na poľnohospodársku veľkovýrobu, 
súčasťou ktorej bola postupná  premena  súkromného vlastníctva pôdy na spoločenské vlastníctvo 
(kolektivizáciou  – prechádzala pôda vnesená do JRD – pôda individuálne hospodáriacich roľníkov, ktorí 
vstúpili do JRD , do „družstevného užívania“.  Pôda (poľnohospodárska) v ČSR nebola znárodnená (zoštátnená) 
ako v ZSSR. Zostala v súkromnom vlastníctve – roľníkov, ktorí sa stali členmi JRD.  Ich vlastnícke právo na 
túto pôdu – bolo však nominálnym vlastníctvom, postupne iba tzv. holým vlastníctvom. Pri eventuálnom 
vystúpení z JRD, mali právo na navrátenie pôdy, ktorú dali do JRD.  

ČASTI   OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA  z r. 1950 (charakteristika).  

VECNÉ :    doteraz jednotný inštitút   -   VLASTNÍCTVO . 

                 OZ   - ho rozdelil (Atomizoval)  - na  niekoľko  druhov a foriem vlastníctva, ktoré mali rozličný 
právny režim (neboli rovnoprávne).  Ďalej -  zmenil  vymedzenie pojmu vlastníctva.  – V prvej časti bolo 
zopakované vymedzenie pojmu vlastníctvo ako čisto právnického termínu:  -  vlastníctvo je  absolútne právne 
panstvo nad vecou, s triádou oprávnení vlastníka (užívať, požívať, držať a disponovať).  Podstata vlastníctva 
v novom sociálno – ekonomickom systéme – bola definovaná však inak :  

Definoval VLASTNÍCTVO  - nie iba ako inštitút „Vecného práva“, ale ako spoločenský vzťah – ako PRÁVO -  
a) jednotlivca, b) kolektívu – používať výrobné prostriedky – svojou mocou, vo svojom záujme, na základe 
sústavy triednych pomerov jestvujúcich v danej spoločnosti a v súlade s ňou. PRÁVA VLASTNÍKA (triáda: ius 
utendi, ius fruendi; ius posidendi; ius disponendi); vymedzil spolu  aj s POVINNOSŤAMI VLASTNÍKA – a to: 
neškodiť výkonom vlastníckych práv záujmom spoločnosti a usmerniť výkon vlastníckych práv podľa 
jednotného (štátneho) hospodárske plánu. Ťažisko úpravy vlastníckych práv nebolo v právach vlastníka, ale 
v ustanoveniach o jeho obmedzení.   

Doteraz jednotný inštitút vlastníctva – bol rozdelený prvýkrát v československom právnom poriadku  v Ústave 
9.mája a  následne v súlade s ústavným ustanovením v odvetvovom kódexe, konkrétne v OZ 1950 na niekoľko 
druhov a foriem:  

A)  Spoločenské (socialistické vlastníctvo) -  1. Štátne a       (dominujúce, hlavné, privilegované) 

                                                              2. družstevné.    (rozvíjajúce sa ); 

      B)    OSOBNÉ  VLASTNÍCTVO    (a)subjekt – FO, občan, b) objekt – spotrebné predmety, c) účel – pre 
uspokojovanie osobných potrieb osoby, jeho rodiny .  



      C)  SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO     ( určitý čas po r. 1950 jestvovalo aj súkr. vlastníctvo výrobných 
prostriedkov  – t.j. kapitalistické súkromné vlastníctvom. Potom iba tzv. DROBNÉ súkromné vlastníctvo, ktoré 
malo tieto znaky: –  a) subjektom bola – FO, občan, b) objektom  – spotrebné predmety, aj výrobné prostriedky, 
Ustanovením, že objektom súkromného vlastníctva boli výrobné prostriedky, sa drobné súkromné vlastníctvo 
odlišovalo od osobného vlastníctva . Pritom však platila výhrada –, že drobný súkromný vlastník  nesmel 
zamestnávať cudziu pracovnú silu ( pretože zamestnávanie cudzej pracovnej sily sa považovalo za porušenie 
zákazu „ vykorisťovania človeka človekom“, teda podstatného atribútu socializmu.  Pripúšťala sa, v drobnom 
súkromnom vlastníctve – iba práca osobná, príp. práca členov jeho rodiny. (Pre zárobkovú činnosť na základe 
drobného súkromného vlastníctva sa vyžadovalo povolenie (živnostenský list), plus platenie dane, atď.)     

DEDIČSKÉ PRÁVO -    Predmetom dedenia  - iba  veci (majetok) v osobnom vlastníctve 

             Príp. v drobnom súkromnom vlastníctve. Vzhľadom na to, že nejestvoval inštitút „súkromného 
kapitalistického vlastníctva“, že v ekonomickej realite boli súkromné výrobné podniky, banky, atď. znárodnené 
zoštátnením – nebolo nielen možné, ale v realite ani nejestvovalo, resp. vôbec nepripadalo do úvahy dedenie vecí 
(majetku), ktoré boli predmetom súkromného kapitalistického vlastníctva.   

     Uprednostňovalo sa, podľa legislatívnej úpravy,  DEDENIA  

1. Zo zákona ,   

2. A až na druhom mieste, z hľadiska úpravy v Obč. z. bolo, druhá forma dedenia, resp. 
delačný dôvod a to -  2. Dedenie zo ZÁVETU.   

Platila však zásada, že dedenie zo zákona, nastupovalo až vtedy, keď zosnulý, teda poručiteľ nezanechal závet 
(testament). Spoločenským cieľom tejto úpravy bolo zákonom garantovať dedenie majetku, ktorý poručiteľ 
v priebehu svojho života nadobudol svojou prácou (teda vecí v osobnom vlastníctvo, príp. v drobnom 
súkromnom vlastníctve) a po druhé upevňovať tým vzťahy príslušníkov rodiny poručiteľa, ktorí boli jeho 
zákonnými dedičmi v prvom stupni. Teda úprava (pred možnosťou typickou v predchádzajúcom systéme, kde sa 
umožňovalo, aby poručiteľ odkázal testamentom svoj majetok, veci zo svojho majetku komukoľvek (akejkoľvek 
osobe, osobe mimo okruhu svojich pokrvných príbuzných, vrátane detí) – uprednostňovala a chránila dedičské 
práva potomkov poručiteľa.  

               Uprednostnenie  -  rodinných príslušníkov  -  pozostalý manžel a DESCENDENTI.  

                 V druhom dedičskom stupni  (ak neboli dediči v prvom pokolení) – nastupovali – rodičia poručiteľa 
ak žili (t.j. ascendenti), A v treťom stupni – ak nebolo dedičov, ani v prvom ani v druhom stupni, nastupovali 
dedičia – v pobočnej línii (bratia a sestry poručiteľa).  

.................... 

     

B42.  Občiansky zákonník z roku 1950 a právna úprava postavenia 
a činnosti národných podnikov, vzťah obchodného práva a hospodárskeho 
zákonodarstva.  

Znárodnením výrobných podnikov (priemyselných) a iných –  v podstate DOVŔŠENÍM ZNÁRODNENIA 
zákonmi vydanými v roku 1948 (poštátnením – všetky podniky (priemyselné, stavebné, zahraničný obchod 
a veľkoobchod) nad 50 zamestnancov a veľkoobchod a to v decembri 1948; Možnosť súkromného podnikania 
v priemysle do konca r.1948 zanikla takmer úplne. U súkromných podnikateľov pracovalo iba 3,2 percenta 
priemyselných zamestnancov. Tým  sa  

Redukovalo, resp. minimalizovalo pôsobenie Obchodného práva. Ten totiž predpokladal, jestvovanie 
samostatných ekonomických a právnych subjektov, hospodáriacich podľa zásad voľného (slobodného) trhu. 



Národné podniky (ako štátne podniky) boli riadené hospodárskym plánom. Plán rozvoja NH sa prijímal ako 
zákon v Národnom zhromaždení. Plnenie plánu bolo uložené zabezpečovať vláde republiky, ktorá 
prostredníctvom tzv. Rezortných ministerstiev (ťažkeho, ľahkého priemyslu, dopravy, spojov, atď.) rozpisovala 
úlohy plánu a ukladala ich v podobe „administratívno – právnych aktov“ – na splnenie -  stredným článkom 
riadenia ekonomiky (tzv. výrobno – hospodárskym jednotkám) a tie jednotlivých národným podnikom. 
EKONOMIKA – bola teda POŠTÁTNENÁ a riadená, resp. išlo o tzv. PRÍKAZOVÚ EKONOMIKU.  

(Do rúk štátu postupne prešli všetky priemyselné a živnostenské podniky, firmy zahraničného obchodu 
a veľkoobchodu. Stalo sa tak na základe Série ZNÁRODŇOVACÍCH ZÁKONOV, ktoré prijalo Národné 
zhromaždenie ČSR (teda parlament). Nasledovala likvidácia remeselníkov a drobných živnostníkov).  

ZÁVAZKOVÉ  PRÁVO  -     zmluvy (dvojstranný právny úkon, rovnosť, autonómia vôle – obmedzená, 
kogentnými ustanoveniami: nie v rozpore s právnymi normami, ale aj so ZÁUJMOM Štátu alebo spoločnosti.  
Ďalej –        hlavným  subjektom  ekonomiky – boli NÁRODNÉ PODNIKY – štátne vlastníctvo (dominantné, 
riadené – štátnym plánom) -  Novým Typom Zmlúv  , sa stali  

                     HOSPODÁRSKE  ZMLUVY   -  medzi národnými podnikmi 

   Trojica činiteľom:    a) národný podnik   -   mal právnu subjektivitu  

         B) hospodársku samostatnosť -  režim tzv. chozrasčotu 

                     C) štátny plán (administratívne právo)  

Na plnenie úloh plánu – národný podnik (ako právny subjekt) – uzatváral s iným podnikom 
(dodávateľom) hospodársku zmluvu (dodávka a kúpa surovín, polotovarov ďalej zmluvu – o odbere 
jeho výrobkov (kúpnu zmluvu) -  pritom tak – ak splnil plán, bol  rentabilný a dosiahol aj ZISK.  

Prípadné spory – medzi národnými podnikmi – riešila HOSPODÁRSKA ARBITRÁŽ. (nie súd) 

	  Zákonodarstvom o hospodárskych zmluvách sa postupne vyvíjalo –  

a) Zákony z roku 1953   (zmenili dovtedajší pôvodne vojnový stav – kulminujúce obdobie studenej vojny 
a stalinizmu) -  na samostatnejší spôsob.  

b) V roku 1956  -  prvá reforma ekonomiky -  decentralizácia, ktorá sa prejavila v novej úprave 
uzatvárania hospodárskych zmlúv.  

c) Zmena  v roku 1963  -  začiatok – úsilia o ekonomickú reformu – v zmysle doplňovania plánu  -  
trhovým mechanizmom . 

d) V roku 1963 – prijatý aj HOSPODÁRSKY ZÁKONNÍK  - (ako prvý a jediný medzi socialistickými 
štátmi).  

e)  od r. 1967 a v r. 1968 -  pokus o symbiózu  (synergiu)  plánu a trhu. Bol vydaný zákon o národných 
podnikoch .  

f) V rokoch 1969/1971  -   návrat – k PRÍKAZOVEJ EKONOMIKE  

g) Mierne zmeny – v období   1984 až 1986.   (zákon o štátnom podniku -  samofinancovanie, samospráva) 

	  

B43. Vývoj druhov a foriem VLASTNÍCTVA v rokoch 1950 až 1964.  

            V roku 1948 -  Ústava 9. mája – sa stala ústavnoprávnym základom ďalšieho znárodnenia, a riadenia 
ekonomiky podľa štátneho plánu – rozvoja NH, prijatého vo forme zákona.  



             V roku 1948 (v apríli, niekoľko znárodňovacích zákonov) -  znárodnenie všetkých priemyselných 
objektov (fabriky nad 50 zamestnancov). V priebehu nasledujúcich rokov boli zoštátnené všetky priemyselné  
podniky – ich zmena na „národné podniky“ (n.p.).  od pol. 50. rokov – likvidácia súkromnej malovýroby 
(„živnostníkov“) – do komunálnych podnikov (riadené mestami), alebo do výrobných družstiev, spotrebných 
družstiev („Jednota“). Analogický postup v oblasti služieb; živnostníci do družstiev – napr. krajčírov, holičov, 
kaderníkov, oprava obuvi a pod. Najzložitejšie kolektivizácia poľnohospodárstva, ktoré začala od roku 1949 
(prvý zákon o JRD) a bola zavŕšená v r. 1958/1960 s tým: a) poľnohospodárska pôda bola združená do JRD, 
prešla do režimu „družstevného užívania pôdy“, zostala však v súkromnom vlastníctve roľníka, ktorý vstúpil do 
JRD; b) hospodárske zvieratá (kone, kravy, ošípané, ovce a i.) vstupom do JRD prešli do vlastníctva príslušného 
družstva; mŕtvy inventár (poľnohosp. stroje, zariadenia) prešli do vlastníctva príslušného družstva (neskôr JRD 
vyplácalo peňažné náhrady).   

V roku 1948 sa dovŕšili spory, (politické zápasy) o majetky , ktoré boli konfiškované na základe 
defašizačného zákonodarstva prezidenta ČSR a nariadení SNR. Konfiškované podniky (zradcov, nepriateľov 
štátu, majetku občanov nemeckej ríše a maďarského kráľovstva, resp. právnických osôb, ako aj majetku týchto 
štátov na území ČSR, a  i. boli odobrané zo správy ich doterajších majiteľov a hospodárenie s nimi realizovali 
vymenované „národné správy“, vedené „národným správcom“ (obdoba „nútenej, či konkurznej správy, 
vymenovanej súdom pri podrobení predĺženého (insolventného) podniku do konkurzu. Majetky na ktoré bola 
uvalená národná správa, mohli byť privatizované (prevedené odplatne na súkromným podnikateľom), alebo 
poštátnená. Konfiškáty boli v roku 1948 zoštátnená a boli začlenené do NÁRODNÝCH PODNIKOCH. Štát sa 
stal v niektorých odvetviach monopolným vlastníkom. Ovládol výrobu, trh a prakticky zlikvidoval konkurenciu.  

 Občiansky zákonník prijatý v roku 1950 – zakotvil túto sústavu druhov a foriem vlastníctva:  

    DRUH  vlastníctva 

A.  Spoločenské  (socialistické) vlastníctvo;  v dvoch formách: a) štátne  , b) družstevné  (s tým, že 
družstevné vlastníctvo je nižšia forma spoločenského  vlastníctva  ako štátne (a má sa postupne 
pozdvihnúť na úroveň štátnej formy, do jednotného druhu. Táto téza (dogmatická poučka) sa prevzala 
z diela J. V. Stalina: Ekonomické problémy socializmu ( z r. 1949). 

B. OSOBNÉ  Vlastníctvo;  bolo ďalším druhom, a tretím druhom vlastníctva sa stalo  

C. SUKROMNÉ VLASTNÍCTVO   (aj kapitalistické – výrobné prostriedky .) 

V Priebehu prvej i druhej polovice 50. rokov – ďalšie zospoločenšťovanie majetkov (prostredníctvom formy 
družstiev – poľnohospodárske, výrobné, spotrebné ) -  s cieľom , aby nejestvovalo súkromné vlastníctvo 
výrobných prostriedkov (ktoré sa klasifikovalo ako „kapitalistické súkromné vlastníctvo“ -). U súkromných 
podnikateľov pracovalo iba 3,2 percenta priemyselných zamestnancov. Za nebezpečné sa súkromné vlastníctvo 
považovalo z toho dôvodu, že je ekonomickým a sociálnym základom jestvovania – spoločenskej vrstvy ľudí – 
kapitalistov, resp. buržoázie – ktorí sú platformou, pre reštauráciu  kapitalizmu ako sociálno-ekonomického 
systému,  resp. ktorí môžu byť agentúrou (spiaci agenti) pre svetovú buržoáziu (z iných štátov). Ďalej preto, že 
sa považovali za prekážku – pre Sociálne oslobodenie ľudí, ktorí boli v ich podnikov zamestnaní. V období 
„najhorúcejšej studenej vojny“, keď demokratické západné štáty, osobitne USA zaviedli proti 
ľudovodemokratickému režimu v ČSR: obchodné embargo, zrušil doložku najvyšších výhod, v podstate 
obchodnú vojnu, s poukázaním na Znárodnenie súkromných podnikov, kapitálu občanov a právnickych osôb 
USA (bez náhrady). Zoštátnením podnikom štát diktoval výrobnú náplň, vrátane – prestavbu ekonomiky ČSR – 
z priemyselnej, orientovanej na západný trh, - na ekonomiku na základe ťažkého priemyslu (bane, hutníctvo, 
železiarstvo) a s ťažiskom na zbrojársku výrobu (ČSR ako „zbrojársky arzenál“ pre sovietsky blok); ďalej 
s preorientovaním exportu na sovietsky trh, resp. ekonomiku vtedajších ľudovodemokratických krajín (Poľsko, 
NDR, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko; - a pre ázijských spojencov – Činu, osobitne Kóreu ( s vojnou v rokoch 
1949 – 1953); 

 Ďalší a podstatný dôvod – podľa diela K. Marxa, - spoločenské (socialistické) vlastníctvo výrobných 
prostriedkov – vytvára nové výrobné a spoločenské vzťahy, - ktoré majú viesť k vysokému tempu rastu 



produktivity práce, a vytvárania stále lepších podmienok pre rast blahobytu ľudí, pre rozvoj ich OSOBNOSTI, 
pre vytvorenie spoločnosti – v ktorej – sa už ľudia nedelia podľa toho, a) či sú vlastníkmi kapitálu – alebo iba 
vlastníkmi vlastnej pracovnej sily (ktorú predávajú ako tovar –( ako zamestnanci a sú odmeňovaní) – za MZDU, 
ktorá je cenou za tento tovar, na trhu práce. (Pričom vlastník kapitálu – získava za svoj kapitál   -   DIVIDENDY  
(t.j. bezpracný zisk). Medzi nimi je – PRIEPASŤ – v sociálno-ekonomickom postavení.    Tak je to v období 
kapitalizmu – pred dosiahnutím socializmu.  

Za socializmu – (v I. etape) – sú všetci ľudia -  už nie vlastníkmi – kapitálu – a pracovnej sily ako tovaru, ale 
realizujú si základné sociálno-hosp. právo – PRÁVO na PRÁCU (nejestvovala nezamestnanosť) – ako aj Právo 
– ako spoluvlastníci spoločenského majetku – na jeho správu (riadenie), resp. účasť (participáciu) na jeho správe. 
Sú odmeňovaní dvojakým spôsobom:  a) podľa svojej práce (množstva, kvality a spoločenského významu), b) 
bezekvivalentne – t.j. prerozdeľovaním so spoločenským fondov (a zdrojov) – bezplatná lekárska starostlivosť, 
sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, bezplatné vzdelávanie, - starostlivosť o matku a dieťa a podpora pre 
nich, starostlivosť o rodinu; podnikové rekreácie, podpory atď. – ktoré sa majú rozvíjať – podľa zvyšovania 
efektivity, produktivity ekonomiky.  Tieto tézy – sa aplikovali -  v značnom rozsahu schématicky, bez reálnej 
a adekvátnej ekonomickej sily, kampaňovite a propagandisticky.  Po úspechoch – koncom 50. rokov v ZSSR – 
využitie atómovej energie (ladoborec, atómová elektráreň), osvojovanie si kozmického priestoru, neskôr 
vyrovnanie sa v zbrojení – Varšavská zmluva a NATO -  nasledovala subjektivistická a voluntaristická VÍZIA  
(N. S. Chruščov – do r. 1980 – dobehnúť a predbehnúť USA v produktivite práce, a dosiahnuť základy 
komunizmu; - čo malo svoje echo – vo výroku vtedajšieho prvého tajomníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR – A. 
Novotného – (v r. 1961) že aj v ČSSR bude už žijúca generácia žiť v komunizme. (!!?? Sic) _  

Malo to svoje prejavy aj na druhy a formy vlastníctva, (na celkovú koncepciu Ústavy ČSSR z r. 1960). Táto 
ústava (prijatá v tomto období „propagandistického optimizmu a voluntarizmu“  jestvujúceho stranícko – 
štátneho režimu;  zakotvila – tieto druhy a formy vlastníctva:  

a) Ústavne – politickú tézu (fikciu či víziu), že socializmus už v ČSSR zvíťazil; (a ďalej, že)  

b) NIE je tu súkromno – kapitalistické vlastníctvo ;  

c) Prevláda   -  socialistické spoločenské vlastníctvo (vo forme: štátne a družstevné) a ďalším druhom 
vlastnictva  je – OSOBNÉ vlastníctvo občanov.  

HODNOTENIE tejto tézy:  -  k zospoločenšteniu výrobných vzťahov a k absolútnemu prevládnutiu 
socialistického spoločenského vlastníctva – (k zlikvidovaniu aj drobného súkromného vlastníctva) došlo 
v značnej miere (i keď nie úplne) najmä DEKRÉTOVANÍM  -  uzákonením takéhoto stavu; prijatím 
zoštátňovacích zákonov a ich autoritatívno -  štátnym  vynútením. Prevládol tu pohľad na svet, ktorý sa 
pomenúvava ako tzv. JURISTICKÝ SVETONÁZOR -   svet sa zmení, stane sa iným (takým ako si 
želáme) jednoducho PRIJATÍM ZÁKONA (v tom bola ilúzia a SEBAKLAM).    

NEBOLO TO však ešte (zďaleka) skutočné     -    EKONOMICKÉ  ZOSPOLOČENŠTENIE; výroby, 
služieb, národného hospodárstva.  – Reálny stav – sa preukázal v krátkom čase.  Právne zakotvené zmeny 
aj s ústavnoprávnou relevanciou – nezmenili automaticky svet – hospodársku realitu. Naopak – 
VLASTNÍCKE Vzťahy – tvoria podstatnú zložku – VÝROBNÝCH Vzťahov. – Ale legislatívnou 
zmenou – sa zmenené vlastnícke a výrobné vzťahy – nestali STIMULOM a urýchľovačom – 
ekonomického rozvoja. Do značnej miery – komplikovali tento stav – „ľudia – občania ČSSR – ako 
pracovníci, spoluvlastníci, - regulátori, riadiaci činitelia – sa nezmenili – „nestali sa hneď socialisticky 
konajúcimi a mysliacimi“. – Morálno – politická motivácia ľudí (súťaženie, záväzkové hnutie, hnutie 
brigád socialistickej práce, predtým stachanovcov, úderníkov) – nenahradila – EKONOMICKÉ 
STIMULY – a motiváciu práce a podnikania ako aj hospodárskej súťaže (konkurencie).    

ZMENY, KOREKCIA   -  rok 1963 – tzv. zimná kalamita (ťažba uhlia v povrchových baniach znemožnená, 
následok výpadok parných elektrární, reťazové dopady, výpadky výroby, rozvrat ekonomiky. Výsledok  -  
rozpad (zrušenie) tretej päťročnice). Ekonomika bola v ďalšom období riadená  - iba jednoročnými 
hospodárskymi  plánmi -                Pokles rastu ekonomiky,  ekonomická, spoločenská a politická KRÍZA  



                                          Obdobia – 1963  _ 1967- 

OBČIANSKY  ZÁKONNÍK  z roku 1964 - druhy a formy VLASTNÍCTVA 

a) Zopakoval a potvrdil -  druhy a formy vlastníctva   (podľa Ústavy ČSSR)  rozšíril o vlastníctvo 
spoločenských organizácií (ako tretiu formu socialistického druhu vlastníctva – popri štátnej 
a družstevnej)  

b) Bol prijatý aj  Hospodársky zákonník z r. 1964  ako aj Zákonník medzinárodného obchodu 1963. 

Zákonník medzinárodného obchodu – mal právnu relevantnosť, (pôsobnosť) – na úpravu exportu a importu 
(obchodovania) špeciálne vytvorených, organizovaných a pôsobiacich , tzv. PODNIKOV ZAHRANIČNÉHO 
OBCHODU – s kapitalistickou cudzinou (resp. s trhovými ekonomikami  - USA, s členskými štátmi Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva (založené r. 1957 – kde patrili štáty Beneluxu, Francúzska, SR Nemecka, 
Talianska), a štátmi tzv. tretieho sveta (r. 1960 – dekolonizácia, samostatnosť 50 štátov Afriky ).  Zákonník 
medzinárodného obchodu mal štandardnú štruktúru (osobné, vecné, záväzkové právo) a inštitúty (najmä 
záväzkového práva.  –    

V desaťročí  po roku 1961, - aj ekonomiky a spoločenstvá západného sveta, prežívali vývojové zmeny (rozpad 
koloniálnych ríš V. Británie, Francúzska), nová ľavica, hnutie mládeže, študentov (v Taliansku, Francúzsko 
(Sorbona, Latinská štvrť) , západných intelektuálov – obsahovalo aj koncepciu tzv. KONVERGENCIE -  
možnosti zblíženia, či splynutia -  ekonomicko – sociálneho vývoja – Západu a Východu. (konvergencia 
socializmu a kapitalizmu). Toto hnutie kulminovalo v búrlivých hnutiach študentov v r. 1968 (západných 
Berlín).  

  O medzinárodnú deľbu práce (medzi štátmi) a hospodársku integráciu sa usilovali aj štáty „socialistického 
tábora“ (neskôr s výrazom „spoločenstva“) v rámci organizácie s názvom RADA VZÁJOMNEJ 
HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCI. V roku 1968 –  úprava ich medzinárodných obchodnoprávnych vzťahov 
bola obsiahnutá v právne relevantnom pramene  „Všeobecné podmienky dodávok RVHP“. Od r. 1971 – sa 
začala orientácia – prechodu od – a) medzinárodnej deľby práce, k b) hospodárskej integrácii. Vytvárali sa , - 
veľmi ťažkopádne – aj spoločné podniky – so zmiešaným vlastníctvom.         

VÝSLEDKY – ktoré sa dosiahli v podmienkach NOVÝCH VLASTNÍCKYCH POMEROV – 
prostredníctvom nich – neboli malé:  

           Industrializácia Slovenska (agrárne Slovensko – so 60 % obyv. v poľn.) – sa zmenilo na 
industriálno – agrárne (20 – 25 % v poľn. – ďalší v priemysle, v službách). Od 60. Rokov – sa stabilizovala 
situácia v poľnohospodárstve – JRD – a ŠM – nová dynamika (sebestačnosť vo výrobe potravín); - premena 
slovenskej DEDINY  - Urbanizácia -  prechod obyvateľstva do miest . Počet zamestnaných v priemysle – 
vzrástol v porovnaní s r. 1947  - do zač. 70. Rokov – na štvornásobok.  NOVÉ  ŠKOLSTVO  - osobitne vysoké 
školy – veda. Nejestvovala nezamestnanosť, boli tu relatívne slušné sociálne vymoženosti. – Neprekonalo sa 
zaostávanie za západnými krajinami.   

Ďalší vývoj   -  potom   -   krízový, - politicky silový (mocenský) – zotrvačný,  bez odvahy uskutočniť aspoň 
malé reformy v ekonomike (napr. Maďarsko – rozvíjalo malovýrobný a družstevný sektor – pre zlepšenie 
zásobovania obyvateľstva, dostatku spotrebného tovaru.  Lídri – KSČ – získali a upevňovali svoje posty – boli 
dosadené na stranícko – štátne posty na sovietskych tankoch, teda v procese likvidácie „reformy socializmu“ – 
ktorú paušálne označili za pokus o kontrarevolúciu, resp. za reformu pravicovo revizionistickú. Čakalo sa na 
zmenu (či signál) z Moskvy.  Celé toto obdobie – za M. Gorbačova bolo označené ako – obdobie  STAGNÁCIE. 
Teoreticky – ako nepoznanie – zákonitostí, zmyslu, podstaty sociálneho systému – o ktorý usilovali.      

                      

B45.  Občiansky zákonník z roku 1964 – charakteristika a osobitosti 
inštitútov.  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bol  prijatý  v druhom období kodifikácie československého práva, ktoré nasledovalo po prijatí Ústavy 
ČSSR z roku 1960.  PATRÍ  sem  - 7  významných  zákonníkov:  

-  Trestný zákon  - 1961,  

- Trestný súdny poriadok  - 1961 

- Zákon  o rodine    -       1963 

- Zákon o medzinárodnom obchode  - 1963 

- Hospodársky zákonník    -   1964 

- Zákonník práce          -         1965   

- Všeobecné podmienky dodávok  RVHP  -  1968 

 

PRE  OBČIANSKY ZÁKONNÍK   z roku 1964      -  je charakteristické tzv. SPOTREBITEĽSKÉ POŇATIE 
OZ 

                     Upravil iba MAJETKOVÉ  VZŤAHY  -  medzi občanmi,  medzi občanmi a socialistickými 
organizáciami, a tiež osobné vzťahy, osobné práva, ktoré mali majetkový dopad (reflexiu) – česť, dobré meno, 
atď.  

SYSTEMATIKA:	  	  	  	  Preambula	  ;	  	  Všeobecná	  časť	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Osobné	  vlastníctvo;	  	  	  Osobné	  užívanie	  	  :	  	  a)	  bytov,	  	  b)	  pozemkov	  ;	  	  	  Služby;	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zodpovednosť	  za	  škodu	  a	  neoprávnený	  majetkový	  prospech	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dedičské	  právo	  (dedenie	  osobného	  vlastníctva)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Záverečná	  časť	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Mimo úpravy Občianskeho zákonníka – zostali teda naďalej rodinné vzťahy, pracovné vzťahy, pozemkové 
vzťahy, roľnícko – družstevné vzťahy, a tiež vzťahy medzi  hospodárskymi organizáciami (t.j. „národnými 
podnikmi“),  ktoré boli upravené v Hospodárskom zákonníku. – Uvedené spoločenské vzťahy upravené týmito 
zákonníkmi – tvorili SAMOSTATNÉ PRÁVNE ODVETVIA.  Ďalej – zákonodarca neuznával rozdelenie 
právneho poriadku na súkromné a verejné právo , z principiálneho filozofického, svetonázorového (či 
ideologického) dôvodu (argumentujúc , že v socializme nejestvuje priepasť a ani antagonizmus – medzi 
súkromným záujmom a verejným záujmom, medzi súkromnými právami a verejnými právami. Sú zladené, 
odlišujú sa, ale vzájomne sa harmonizujú. ZNAKOM „socialistického práva“ sa stala  

a) Odvetvová štruktúra a odvetvové členenie;  

b) Jednotnosť (unifikovanosť)  metód úpravy a záujmu individuálneho a verejného; resp. ingerencia 
verejného záujmu reprezentovaného štátom do vlastníckych, užívateľských práv, aj do služieb (t.j. 
záväzkových vzťahov) občanov (fyzických osôb).   

Vyčlenením spomínaných právnych noriem z Občianskeho zákonníka (ktorý bol v období 19. a 20. storočia 
v krajinách so súkromnou trhovou ekonomikou chápaný ako všeobecná norma súkromného práva, ktorá 
subsidiárne (podporne) platí pre všetky osobitné zákony patriace do súkromného práva, sa občiansky zákonník 
stal jedným z početných kódexov jednotného socialistického právneho poriadku. 



PREDMET ÚPRAVY -  občianskeho zákonníka sa zredukoval na úpravu práv, záujmov a vzťahov občanov 
(predtým zákonom menovaných ako fyzické osoby). Z týchto práv – to boli inštitúty  
a) osobné vlastníctvo občanov        (predmetom sú spotrebné predmety, úspory, rodinné domy, rekreačné domy 
(chalupy, chaty, atď.) – ktoré občan nadobudol z príjmov za svoju pracovnú činnosť (z pracovného pomeru, príp. 
odmeny za zlepšovacie návrhy, vynálezy, objavy, autorské diela – teda inštitúty intelektuálneho, či duševného 
vlastníctva); b) osobné vlastníctvo – slúžilo na uspokojovanie jeho životných potrieb a potrieb jeho rodiny; 
nemohlo slúžiť na podnikateľskú činnosť a dosahovanie zisku z nej.   

Úplne novým inštitútom občianskeho práva – sa stal inštitút  s názvom „právom osobného užívania“ buď a) 
bytu, b) pozemku.  Tento inštitút – právo osobného užívania vznikal kombináciou – a) administratívneho úkonu 
(pridelenia bytu, resp. pridelenia pozemku,  - miestnym orgánom štátnej moci a správy, t.j. Miestnym, či 
Obvodným, Národným výborom,  resp. príslušným bytovým družstvom   (Stavebné bytové družstvo); príp. 
niektorým hospodárskym podnikom (organizáciou) disponujúcim s tzv. podnikovými bytmi a b) občiansko – 
právneho úkonu  -  uzavretím zmluvy (na základe rozhodnutia o pridelení) o osobnom užívaní bytu, či pozemku.  
CELKOVE – teda  iniciátorom, rozhodujúcim orgánom tu bol štát . Vynakladal – obrovské prostriedky na 
výstavbu bytov – osobitne v 70. rokov dvadsiateho storočia (panelová výstavba); a dotoval aj náklady spojené 
s užívaním bytov. – Nebolo teda možné súkromno – ekonomické podnikanie – vo výstavbe bytov, v ich správe 
a pod. Toto platilo najmä v mestách. Pre podmienky vidieka – sa prijali osobitné opatrenia – vlastnícko – právne, 
stavebné, financovania bytovej výstavby – pre výstavbu Rodinných domov.  -  Uvedená úprava komplikovala 
čiastočne výstavbu tým, že občan – stavebník, mohol nadobudnúť stavebné povolenie na stavbu rodinného 
domu, iba na stavebnom pozemku, ktorý bol vo vlastníctve štátu  (príslušný miestny národný výbor – preto 
musel najskôr vykúpiť pozemky od občana – vlastníka pozemkov) a prideliť občanovi – stavebníkovi tento 
pozemok ako stavebnú parcelu – a uzavrieť s ním občianskoprávnu zmluvu o osobnom užívaní tohto pozemku. 
Následne mohol tento občan – ktorý takto nadobudol právo osobného užívania pozemku, požiadať teraz už 
Okresný národný výbor (ako „stavebný úrad“) o vydanie stavebného povolenia. Rodinný dom (ktorý takto občan 
– stavebník  postavil – za výhodného úveru zo strany štátu, resp. za možnej bezodplatnej pôžičky od svojho 
zamestnávateľa (tzv. stabilizačnej pôžičky – obsahom, ktorej bol záväzok občana, že bude v pracovnom pomere 
so svojim zamestnávateľom (ktorý mu poskytol pôžičku) napr. 15 – 20 rokov, a v tom prípade zanikne jeho 
povinnosť splatiť pôžičku) – postavený dom sa stal predmetom – OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA. – Pozemok 
pod rodinným domov mal právny režim – „osobného užívania“, - rodinný dom na ňom stojaci – bol v „osobnom 
vlastníctve“.  

Konštruovaním – týchto  inštitútov – t.j. práva osobného užívania (bytu a pozemku), práva osobného vlastníctva 
– sa zákonodarca usiloval – o VYTVÁRANIE NOVÉHO TYPU – Právnych vzťahov k veciam a majetkom. Nie 
súkromno – vlastníckym, ale osobným vlastníckym a osobným užívacím vzťahom. Prekročenie limitu – 
osobných potrieb a záujmov – bolo spojených a so zmenou právneho režimu.  Občan, ako individuálny subjekt 
nemohol mať v „Osobnom vlastníctve“ – dva rodinné domy.  -  Jeden z nich „slúžil pre uspokojovanie jeho 
potrieb na bývanie, vrátane potrieb rodiny“,  druhý už musel mať režim veci, majetku v „súkromnom 
vlastníctve“ . Konzekvenciou z toho, bola iná právna ochrana (iba majetok v osobnom vlastníctve bol 
nedotknuteľný), a daňové povinnosti (vyššie daňové povinnosti pri majetku v súkromnom vlastníctve). Inštitút – 
osobného užívania bytu a domu – Konkrétne tiež ďalej znamenal -  jestvovanie právneho vzťahu, ktorý bol 
obdobný ako – inštitút  „deleného vlastníctva“.  Vlastníkom bytu (resp. pozemku) – bol štát, reprezentovaný 
príslušným Národným výborom ( resp. stavebné bytové družstvo, príp. podnik (socialistická hospodárska 
organizácia).   Užívateľom bytu – bol teda subjekt odlišný od vlastníctva bytu – a to – individuálny občan, resp. 
manželia (Právo spoločného užívania bytu (pozemku) manželmi). Bola to teda obdoba – inštitútu deleného 
vlastníctva známa z neskoro – feudálnych zákonníkov (pruského, 1794 ) resp. aj z inštitútov ABGB (rakúskeho 
občianskeho zákonníka z r. 1811.  Užívateľ bytu (pozemku)  nemal teda právo svoj, byt, pozemok predať, ale 
mohol požiadať vlastníka svojho bytu (národný výbor, Stavebné bytové družstvo, podnik) o prevod tohto práva 
na iného občana. Súčasťou tohto prevodu bolo aj majetkové vyporiadania. Nový osobný užívateľ (mal zaplatiť 
zostatkovú hodnotu „členského podielu“, ktorý zaplatil SBD za byt pôvodný užívateľ). V praxi, - v realite 
nedostatku bytov ( pozemkov) – sa toto ustanovenie, ktoré malo predchádzať majetkového prospechu, ukázalo 
ako nereálne. Pôvodný užívateľ  (využíval bytovú tieseň, príp. záujem o pozemok) a nelegálne žiadal a získal 
zaplatenie „quasi trhovej ceny“ za byt (pozemok).  Inštitút „osobného užívania bytu a pozemku“ -  bol využitý 



na uspokojenie potreb bývania občanov („osobného užívania pozemku“ na výstavbu rodinných domov, alebo na 
založenie záhradky, a uskutočňovanie záhradkárskej činnosti).   EKONOMICKO – SOCIÁLNA – ako aj reálna 
morálna situácia – preukázala, do nie zanedbateľnej výšky – jeho  nereálnosť.  Ďalej tento inštitút – prekonal, či 
odmietol – doterajšie  klasické právne inštitúty. Konkrétne – nie kúpa a predaj bytu, - ale nadobudnutie práva 
k bytu – kombináciou pridelenia a zmluvy o užívaní; Občanovi – užívateľovi – nevznikla NÁJOMNÁ 
ZMLUVA k bytu, ale Zmluva o užívaní bytu. A pod. – Boli to novinky, - ktoré boli v kolíznom, až 
v konfliktnom vzťahu s doterajšími už poldruhastoročia platnými  pojmami zakotvenými v právnom vedomí 
obyvateľov, členov spoločnosti.  

Prechodom k dominácii – súkromného vlastníctva a trhovej ekonomiky – bolo potrebné tieto inštitúty 
PRETRANSFORMOVAŤ – s tým, že sa právo osobného užívania bytu (resp. pozemku), na základe zákonov 
prijatým parlamentom, po splnení zákonom predpísaných právnych podmienok (splatením anuity štátneho úveru 
na výstavbu bytu, členského príspevku) po uzavretí zmluvy s doterajším vlastníkom – stavalo 
VLASTNÍCTVOM OBČANA (ktorý mal dovtedy „právo osobného užívania“ bytu, pozemku).   	  

Ďalšou osobitosťou OBč., zák. z r. 1964  - bolo zavedenie samostatnej kapitoly s názvom „SLUŽBY“ .  Táto 
časť OZ upravovala zmluvné vzťahy občana – so „socialistickou organizáciou“ (poskytovateľom služieb).  Daná 
kapitola teda do značnej miery – bola obdobná ako štandardná časť – s názvom „Záväzkové právo“, s jej časťou 
zmluvy. Osobitosťou – vzniku kontraktačno-právneho vzťahu – podľa kapitola služby – bola „zmluvná 
povinnosť“ (zmluvný prímus) organizácie poskytujúcej služby. Nemala právo odoprieť občanovi – uzavrieť 
takúto zmluvu. – Bol to teda zásah, korekcia – klasickej zásady – slobody a rovnosti zmluvných strán.  

ZHRNUTIE   -  koncepcie a inštitútov OBČIANSKEHO ZÁKONNÍK z r. 1964 

A.  VZŤAH OSOBNÝCH PRÁV (záujmov)  a SPOLOČENSKÉHO (záujmu a práva) ;  

Majetkové práva (áno, zakotvené), ale v menej na úrovni a v podobe VLASTNÍCKYCH PRÁV,  

                                                            Viac  UŽIVACIE vzťahy.  

1. Osobné užívanie -  NIE – vlastníctvo bytov, nie vlastníctvo pozemkov – len ich osobné užívanie, 
pričom je vlastníkom štát, príp. socialistická organizácia – a je tu delené vlastníctvo (vlastník – 
a užívateľ);  

2. OSOBNÉ VLASTNÍCTVO  - občanov -  zakotvené, ako nový a typický social. Inštitút,  

                 Regulované – z hľadiska . a) predmetu osobného vlastníctva, b) účelu a c) zdroja 
z ktorého si osoba (občan) nadobudol vec do vlastníctva – zdroj práca v prospech social. (spol. 
vlastníctva); 

Vytvorenie tiež – nového inštitútu – predtým  zákonné majetkové spoločenstvo manželov, teraz 
názov BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV  (všetko čo nadobudnú za trvania 
manželstva – je predmetom BSM) – sa ruší -  zánikom manželstva (smrť, vyhlásenie za 
nezvestného, - rozvod. Pri rozvode – aj rozdelenie majetku – zásada – rovnaký podiel. Prihliada sa 
potom na zásluhy o získanie majetku.  

.........................  

Obč. zák. 1964  - NOVÁTORSTVO  V TERMINOLÓGII  

NIE  -  fyzická osoba, ale občan. 

NIE – právnická osoba, ale organizácia (socialistická organizácia ; - aj nesocialistická organizácia); 

NIE  - nájomná zmluva, nie nájom   



NIE  -  záväzkové vzťahy, ale služby.  

......................... 

SYSTÉMOVÉ  NÓVUM  v občianskom práve  

NIE  -----    individualizmus  

            NIE  -  komunizmus ;  

NIE   -   subjekty občianskeho práva – a ich práva,  (Gaius – súkr. Právo – upravuje súkromné práva ) 

              Aj práva ku spoločnosti :   (teda občianske právo – aj súkromno – verejné práva – v JEDNOTE.  

NOVÝ POJEM   -   NIE v dobrej viere a podľa morálky,  

                             ALE  - pravidlá socialistického spolužitia.  

 

VEREJNOPRÁVNY PRVKY v OBČIANSKOM PRÁVE (OZ z r. 1964) 

 

SLUŽBY   a) kontraktačná povinnosť (zmluvný prímus),  

c) Vznik práva osobného užívania  

Kombinácia a) administratívno – právny úkon (prídel)  

c)   Občiansko právny úkon (zmluva) 

    Právo osobného užívania – odplatné, dediteľné, nie však samostatne zmluvne prevoditeľné  

                         (spolu súčinnosť MNV, SBD, užívateľ.  

...... 

ZMENY v roku 1982 

             NOVELA obč. zákonníka – zákonom č. 131/1982 Zb. – opätovne sa zaviedli inštitúty  

- Držba, susedské právo, vydedenie.  

NEŽNÁ  REVOLÚCIA  a OBČIANSKY ZÁKONÍK  

1. Zrovnoprávnenie druhov a foriem vlastníctva (vlastníctvo má rovnaký obsah, zrovnoprávnenie 
subjektov);  

2. Reštitúcia,  

3. Privatizácia -  zákon o prevode štátneho majetku na iné osoby 

a) Privatizačné vlny a etapy;  

b) Kupónová privatizácia,  

c) Dlhopisová privatizácia.  

................ 



REKODIFIKÁCIA –  

                 Občiansky zákonník -  zákon č. 40/1964 Zb.  

                            Novela – zákon č. 131/1982  Zb.  

       REVOLÚCIA – REKODIFIKÁCIA  NOVELIZÁCIOU  

                     Zákon č. 509/1991 Zb. -           návrat ku klasickej, štandardnej štruktúre a inštitútom  

                                              Vecné, záväzkové, dedičské právo  

(mimo – zostalo pracovné právo, (hospodárske právo, - zredukované), obchodné právo (nové),  

                 OBNOVENIE SÚKROMNÉHO PRÁVA.  

.................. 

 

B 46.  Zákon na ochranu ľudovodemokratickej ČSR a zákon o Štátnom 
súde.  

         Boli to zákony prijaté v Národnom zhromaždení ČSR (parlamente) v októbri 1948. Publikovaním 
v úradnom periodiku (v Zbierke zákonov Republiky československej) dostali numerizáciu  (očíslovanie)  ako   

	  	  	  	  	  	  Zákon	  č.	  231/1948	  Zb.	  o ochrane ľudovodemokratickej republiky  

     Zákon č. 232/1948 Zb. o Štátnom  súde.  (ktorý bol príslušný prejednávať žaloby podané „štátnym 
prokurátorom“, resp. štátnou prokuratúrou – za konania, ktoré štátny prokurátor kvalifikoval ako konania, ktoré 
naplnili skutkovú podstaty niektorého zo zločinov proti ľudovodemokratickej republike tu definovaných.  

Nahradili až dovtedy platné zákony prijaté v podmienkach I. ČSR (po atentáte na ministra dr. Rašína), vydané 
ako zákon č. 50/1923 Zb. na ochranu republiky a o Štátnom súde.  Bezprostrednou príčinou prijatia týchto 
zákonov bol rozmach činnosti proti „ľudovodemokratickému štátnemu režimu“, jeho hospodárskemu zriadeniu. 
Patrila sem aj činnosť, ktorá bola v podmienkach demokratického systému s legálnou opozíciou dovolená, resp. 
zákonná (stretanie sa príslušníkov po februári 1948 zaniknutých politických strán, zverejňovanie iných názorov, 
pokusy o petičnú činnosť). Patrila sem aj činnosť – ktorá sa rozvinula po početných emigráciách predstaviteľov 
politickej scény – na územie Rakúska, Nemecka atď. – kde sa vytvárali – emigračné politické zoskupenia, ako 
obdoba  „emigračného štátneho zriadenia“ , či tzv. tretieho odboja. Bolo to už v podmienkach – eskalovania 
studenej vojny („doktrína zadržiavania komunizmu“, H. Truman (prezident USA; berlínskej krízy v r. 1948/9 – 
kedy po zablokovaním zásobovania tohto mesta ZSSR, spojené štáty (UA) zásobovali záp. Berlín – letecky 
(letecký most), začala sa tiež nie iba „studená“, ale „horúca“ vojna v Kórei. Vojna – v strednej Európe sa 
považovala koncom roku 1948 a v nasledujúcich rokov – nielen za pravdepodobnú, ale za istú („čoskoro prídu 
Američania do Prahy“ – tvrdilo sa v šeptanej propagande). Od voľby D. Eisenhowera za prezidenta USA v r. 
1950 bola doktína „zadržiavania komunizmu“, vystriedania doktrínou „roll back“, „zatláčania komunizmu“, t.j. 
prešlo sa od defenzívnej k ofenzívnej stratégii proti ZSSR a jeho spojeneckým štátom. Za týchto podmienok 
došlo tu aj k nárastu – násilnej činnosti, ozbrojených útokov s politickým cieľom – vražda plk. Schramma 
(komunistu, na ministerstve vnútra). V tomto období sa formovali protikomunistická opozícia – s nádejou na 
rýchle zvrhnutie komunistického režimu – ktorá získala aj podporu verejnosti pri masových celonárodných 
akciách, podujatia:  - konkrétne celoštátnych zlet skautov (v polovici r. 1948), - ďalej celonárodné tryzna – po 
smrti II,. Prezidenta ČSR dr. E. Beneša, - prejavy odporu voči straníckemu a štátnemu vedeniu – na tomto 
pohrebe.  



 Ďalším MATERIÁLNYM PRAMEŇOM – prijatia tohto formálneho prameňa práva (zákona č,. 231/1948 Zb.) 
– bola reakcia sovietskeho vedenia na situáciu a to učenie (alebo ako sa vtedy hovorilo „poučka) J. V. Stalina – 
o zákonitom zostrovaní triedneho boja , s rastom úspechov socializmu.  – Výsledkom – prijatie spomínanej 
legislatívy -  ktorá nadväzovala na ustanovenia Ústavy 9. Mája 1948 – o práve štátu – nastoliť výnimočný stav 
v období ohrozenie – suverenity štátu, formy štátneho zriadenia, ALE aj nastoliť výnimočný stav, pozastaviť 
platnosť základných práv občanov (nedotknuteľnosť osoby, obydlia, - slobodu slova, tlače, zhromažďovania, 
združovania) v dôsledku OHROZENIA  ĽUDOVODEMOKRATICKÉHO ZRIADENIA, hospodárskeho 
zriadenia , ľudovodemokratického systému vôbec – tak ako bol vymedzený v článkoch a paragrafoch ústavy.  

Výsledkom bolo nastolenie systému – ktorý v rokoch – 1949 (od konca 1948) – do roku 1954 , - mal podobu, 
resp. možno ho pomenovať ako režim, systém -   JUSTIČNÉHO TERORU   (prostredníctvom Štátnej 
prokuratúry, Štátneho súdu, orgánov ŠTB – ako vyšetrovateľov – v I. etape trestného konania);  

Administratívno-právneho teroru  -  normatívnym základom ktorého boli zákony:  

             Zákon o trestnom zákone SPRÁVNOM  (obsahoval vymedzenie – protiprávnych deliktov, ktoré sa 
kvalifikovali – ako PREČINY a PRIESTUPKY  ( a mohli sa zaň ukladať tresty odňatia slobody do 2. Rokov, 
trest pobytu v nápravnom pracovnom tábore , resp. tábory nútených prác – z. č. 247/1948 Zb. atď.  

 (prejednávali Národné výbory, miestne, okresné, krajské); podľa  Zákona o trestnom správnom konaní. ) 

Zákon č. 231/1948 Zb. a zákon č. 232/1948 Zb. -  bol účinným v období okt. 1948 až december 1952.  – Štátny 
súd v tomto období uložil  233 trestov smrti, z ktorých bolo 178 vykonaných.  

Štátny súd – uskutočnil 135  verejných procesov (hlavných pojednávaní) – na miestach trestných činov –  

(napr. Babice -  zavraždenie funkcionárov MNV a členov KSČ – agentmi vyslanými s cudziny+  

Prípad Hory Hostýnske  -  (Pohyb kríža – na oltári v kostole – ako prejav „božej vôle“ – odporu proti 
komunistickému režimu. Účasť – až 20 000 obyvateľov (občanov) ako divákov na týchto hlavných 
pojednávaniach. Účasť vybranej verejnosti na týchto pojednávania bola organizovaná, priebeh pojednávania, 
osobitne otázky prokurátorov formulované tak, aby vykreslili obžalovaných v kriminálnom svetle, a stranícko – 
štátny režim v ČSR za ochrancu ich záujmov proti nepriateľským silám, domácim a zahraničným.  

ZÁKON č. 231/1948  Zb.  

TČ  - PROTI ŠTÁTU   (predstavovali vlastne novú úpravu hlavy prvej tr. Zákony PROTIŠTÁTNE TRESTNÉ 
ČINY.  

 Objekt TČ. – samostatnosť, celistvosť štátu, ALE aj ľudovodemokratické zriadenie, spoločenská 
a hospodárska sústava. VÝSLEDOK – Februára 1948  -  je nezmeniteľný – úsilie, pokus, konanie za zmenu je 
PROTIŠTÁTNYM trestným činom.  

          Podľa právneho vedomia ľudovodemokratického režimu, - boli tieto represívne opatrenia, kriminalizácia 
takýchto politických konaní (nie iba ozbrojených, násilných) – oprávnená, legálna a legitímna s tým, že 
REVOLÚCIA má právo a povinnosť sa brániť a OBRÁNIŤ.  

Podľa protikomunistickej opozície (domácej i emigračnej) tzv. III. Odboja – mal tento odboj ako demokratický 
odboj – PRÁVO NA ODPOR, právo a povinnosť bojovať proti režimu ktorý obmedzil, a zrušil „všeobecne – 
demokratické chápanie základných práv“ (sloboda slova, zhromažďovania, spolčovania, nedotknuteľnosť osoby, 
obydlia, listového tajomstva) – a zaviedol „triedne vymedzenie týchto práv“ -  to jest – tieto práva platia iba 
vtedy, keď sú v súlade, resp. slúžia „záujmom pracujúcej väčšiny obyvateľstva“.  „Tretí odboj“ považoval 
ľudovodemokratický režim za – NELEGÁLNY a NELEGITÍMNY – a vychádzal z PRÁVA a POVINNOSTI 
ODPOROVAŤ voči tomuto režimu, bojovať proti nemu. (napokon takéto právo – zakotvil do zákonov 
o protiprávnosti komunistického režimu a odpore proti nemu – ktoré boli prijaté v roku 1992 – a neskôr.  



V zákone č. 231/1948 Zb.  – tieto ustanovenia (Charakteristika zákona)  

A) TČ proti štátu  - zločin VELEZRADY  (zákon č. 50/1923 Zb. poznal iba zločin PRORADY; ) v r. 1948 
sa obnovil teda pojem – platný  - z Rakúskeho trestného zákonníka z r. 1852. – Ďalej tento zločin 
velezrady – bol spáchaný už POKUSOM  ( dokonca sa nevyžadovalo ani aby išlo o „Násilný pokus“, 
na splnenie skutkovej podstaty stačilo ak konanie bolo kvalifikované – ako pokus o konanie proti 
samostatnosti, celistvosti štátu, ale aj ľud.-dem. zriadeniu, spol. a hosp. sústave.  – t.j. došlo k podstatne 
kriminalizácii – (zníženiu nárokov na konanie páchateľa – nebol potrebný „násilný pokus“ – stačil aj 
nenásilný pokus – na kvalifikáciu za trestný čin velezrady.  

B) TČ proti VONKAJŠEJ BEZPEČNOSTI štátu  (v čase studenej vojny, hystérie vojnovej agresie, 
svetovej vojny a najmä použitia atómovej bomby , s ktorou disponovali vtedy iba USA – 
maximalizované chápanie vonkajšej bezpečnosti štátu. – Tu nové druhy trestný čin – doteraz neznáme –  

T.Č. OPUSTENIE republiky (resp. nevrátenia sa do republiky, napriek výzve na návrat) – pričom sa 
imputoval takejto osobe úmysel (domnienka zo zákona) – že takáto osoba opustila republiky s úmyslom 
poškodiť záujem republiky v cudzine (spojiť sa s cudzou štátnou mocou, s emigrantmi atď. ) -  

C)  TČ proti VNÚTORNEJ BEZPEČNOSTI štátu -  ohrozovanie plnenia hospodárskeho plánu, zneužitie 
úradu duchovného (kazateľnicový paragraf, konanie v súlade s rozhodnutím pápeža PIA XII. – 
o EXKOMUNIKOVANÍ  rímsko – katolíkov – členov komunistických strán (neposkytnutie spovede, 
rozhrešenia, posledného pomazania, pokrstenie dieťaťa – ak to duchovný urobil na základe 
argumentácie podľa exkomunikačného rozhodnutia pápeža.  

VERBÁLNE  trestné činy:  

a) Šírenie poplašnej správy, popudzovanie, podpora a propagácia;  

b) Podnecovanie – napr. k útočnej vojne ;  

c) Ohováranie, poburovanie, hanobenie.  

............... 

Zákon č. 231/1948 Zb. a 232/1948 Zb. – platil aj po účinnosti  nového TRESTNÉHO ZÁKONA  (z. č. 
86/1950 Zb. a zákon č. 87/1950 Zb.  

Až do roku 1952.  

MONStErprocesy – PODľA  TOHTO zákona.  

               M.  Horáková – (+ nekomunistické politické strany -  národní socialisti, lidovci.  

                               Biskupi a cirkevná hierarchia (osobitne českí biskupi – arcibiskup BERAN a  

                                        Slovenskí – VOJTAŠŠÁK, Gojdič  ďalší a –  

           ODBOJÁRI, vojaci zo západu (H. Pika, ) – bývalí partizáni  -   ŽINGOR –  

Za činy politickej  povahy – bolo odsúdených  v r. 1949 – 1954  -  47 887  osôb.  

................................ 

 

B 47.  Trestný zákon z roku 1950  - charakteristika.  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trestné kódexy boli prijaté ako súčasť – legislatívnych prác – obdobia tzv. právnickej dvojročnice, 
v rokoch 1948 – 1950.  Boli to trestné kódexy, ktoré sa podľa už storočnej tradície (od čias Bachovho 
absolutizmu) rozdeľovali na : a) súdne (justičné) trestné kódexy ; aa) hmotnoprávne a bb) procesnoprávne a  

c) Správne (administratívne) trestné kódexy  tie – ba) hmotnoprávne a procesnoprávne.  

Konkrétne boli to tieto zákony, ktoré publikovaným v úradnom publikačnom periodiku – v Zbierke zákonov 
Republiky československej – dostali  nasledované očíslovanie:  

a) Trestný zákon  (z. č. 86/1950 Zb.); 

b)  Trestný súdny poriadok (z. č. 87/1950 Zb.  

,...... 

c) Trestný zákon SPRÁVNY  ( z. č. 88/1950 Zb.  

d) Trestný správny poriadok  - z. č. 89/1950 Zb.  

Z hľadiska československého právneho poriadku to boli zákony, ktoré   UNIFIKOVALI (zjednotili 
trestnoprávne normy na celom území štátu) a KODIFIKOVALI – trestné právo  (boli to prvé československé 
trestné kódexy , justičné ako aj správne, hmotné aj procesné.  

Platili až do roku 1961  (do prijatie nových trestných kódexov ) –  

Boli však niekoľkokrát  NOVELIZOVANÉ  - konkrétne v roku 1952  - bol prakticky novelizovaný celý trestný 
súdny poriadok – a značne zmenený aj trestný zákon.  Druhá veľká zmena – nastala v r. 1956 – (dôvody – kritika 
kultu osobnosti, na XX. Zjazde KSSZ v Moskve – echo tejto udalosti – Celoštátna konferencia KSČ v r. 1956 – 
a z nej politické usmernenie – na NOVELIZÁCIU TRESTNÉHO ZÁKONODARSTVA.  

CHARAKTERISTIKA  TRESTNÉHO ZÁKONNÍKA z r. 1950.  

1. Podmienkach trestnej zodpovednosti , zakotvil zásadu „nullum crimen sine lege“, ale v konflikte 
s tým za účel trestu stanovil –  „zneškodniť nepriateľov pracujúceho ľudu“ .  

2. Zakotvil zásadu „materiálneho chápania trestného činu“ – ktorá znamenala, že za trestný čin sa 
považovalo – konanie (opomenutie), ktoré spĺňalo dve podmienky: a) napĺňalo skutkovú podstatu 
trestného činu (teda zodpovedalo zásade „nullum crimen sine lege“), a b) bolo spoločensky 
nebezpečné (dosahovalo vysoký stupeň spol. nebezpečnosti). Platila zásada, že ak takéto konanie 
stratilo spoločenskú nebezpečnosť, hoci zostalo naďalej protiprávne, nepovažovalo sa za trestný 
čin; prípadne sa prekvalifikovalo z trestného činu, na nižší stupeň deliktu, na prečin, či priestupok.  

3. Chápanie trestného činu „ako konania nebezpečného pre spoločnosť“, myšlienkovo tvorilo 
súvislosť s obdobným ustanovením s Deklarácie práv človeka a občana z r. 1789. Bola to aplikácia 
osvietenských, prirodzenoprávnych koncepcií. Zločinom už nie je porušenie božieho prikázania, ale 
protispoločenské konanie. A čo je spoločensky nebezpečné konanie, to sa vymedzovalo 
v konkrétnych historických podmienkach a podľa právneho vedomia vládnúcej triedy a jej 
politického predvoja. Konkrétne – sa to prejavilo v katalógu, ustanovení osobitnej časti trestného 
zákona – v ktorom sa definovali skutkové podstaty trestných činov. Nový režim, spoločenský 
systém – ktorý usiloval o zrušenie moci súkromno – kapitalistického vlastníctva, a realizoval to 
v podmienkach studenej vojny – prejavil svoju podstatu, ako aj rozsah slobody pre konanie svojich 
občanov – v štruktúre a charaktere týchto ustanovení osobitnej časti trestného práva. – Jeho 
podstatnou črtou – bolo vytvoriť dostatok trestnoprávnych prostriedkov – pre postih 
a kriminalizáciu činnosti, ako aj osôb, ktorá smerovala a usilovala sa o reštauráciu 
predchádzajúceho systému, ktorý tento režim zvrhol – teda podľa jeho terminológie – kapitalizmu.  



    Bola to predovšetkým hlava I. Trestné činy proti republike, ktorá prevzala s určitou korekciou ustanovenia 
zákona na ochranu republiky (231/1948 Zb.). Boli to ďalej ustanovenia trestných činov proti hospodárskej 
sústave, ako machinácie proti zoštátneniu, tvorenie súkromných monopolov, zneužitie ľudového družstva, 
zneužitie vlastníckeho práva. Trestnoprávnu ochranu nadobudli aj princípy socialistického plánovaného 
hospodárstva v ustanoveniach o trestných činoch proti štátnemu plánu rozvoja národného hospodárstva. 
Podmienky pre precenenie a dokonca zneužitie úlohy trestnej represie umožňovali aj formulácie trestných činov, 
ktoré sa vyznačovali koncepciou pružných, širokých, rámcových skutkových podstát trestných činov proti 
republike. Osobitne kaučukové boli ustanovenia § 129 nepriateľské konanie proti republike. Vlastne prispelo 
k tomu, že v trestnom zákonníku, nebolo potrebné zakotviť inštitúciu analógie, ktorou sa vyznačovalo právo 
ZSSR, a ktorá bola negáciou zásady zákonnosti.  

 Spolu, či popri týmto ustanoveniam trestného zákona z r. 1950, k nezákonnostiam najmä v období 
rokov do roku 1954 – prispel možno hlavným podielom – TRESTNÝM SÚDNY PORIADOK, prijatý tiež 
v roku 1950. Upravoval postup trestnoprávnych orgánov v prípravnom konaní, v konaní pred súdom, aj v etape 
výkonu trestu. Za svoj historický systémový prínos považoval zákonodarca skutočnosť, že trestné konanie bolo 
budované už nie na zásada formálnej pravdy, ale na zásade MATERIÁLNEJ PRAVDY, ktorá našla svoje 
vyjadrenie v novom chápaní zásady oficiality, legality, ústnosti a priamosti, zásady dvojinštančného konania, 
osobitne voľného hodnotenia dôkazov a zásady verejnosti. Úplne nové bolo postavenie prokurátora v trestnom 
konaní. Proces odformalizovania však prebehol na účet potrebných záruk zákonnosti, ochrany osobných práv 
a slobôd v trestnom konaní. Zákon dokonca odstránil ako zbytočné dovtedajšie povinné – prípravné konanie (t.j. 
vyšetrovanie, ktoré malo zhromaždiť dôkazy a rozhodnúť či podať resp. nepodať obžalobu na súd). Prokurátor 
konal vyšetrovanie potiaľ pokiaľ pokladal za vhodné. Neboli doriešené väzby, vyšetrovateľ – bezpečnosť (tj. 
Polícia), pokurátor a súd, najmä v zmysle vzájomnej previerky ich konania. V samotnom trestnom poriadku sa 
jeho účel chápal jednostranne. Mal byť – nie prostriedok zaistenia aby páchateľ trestného činu sa nevyhol 
spravodlivému trestu, a aby nikto nevinný nebol potrestaný, ale – mal byť „najmä novým prostriedkom 
k zaisteniu víťazstva nad domácou i zahraničnou reakciou a jej prisluhovačmi“. Ideologický ľavičiarsky pátos – 
vyjadrujúci Stalinovu poučku o „zostrovaní triedneho boja“ – našiel takéto vyjadrenie. Diskreditoval – 
myšlienku a viedol k neodčiniteľným krivdám.  

V roku 1956 v prvej etape destalinizácie, (pomenovanej dobove ako „kritika a náprava deformácii kultu 
osobnosti“ došlo k novelizácii trestného zákona (k najrozsiahlejším zmenám došlo v I. hlave o protištátnych 
trestných činoch) a bol prijatý nový trestný súdny poriadok – ktorý podrobnejšie upravil prípravné konanie 
(podmienky uvalenia väzby, kontroly prokuratúry nad vyšetrovaním a ďalšie).  

   

B48.  Politické monsterprocesy v ČSR v rokoch 1948 – 1954. (charakteristika)   

V podmienkach studenej vojny (ktorej začiatok sa datuje buď od prejavu W. Churchilla v r. 1946 
o spustení železnej opony; resp. od prijatia Marshallovho plánu (jún 1947), od berlínskej krízy (1948) 
od vytvorenia NATO (1949 ) , ďalej preto, že v jej prvom najhorúcejšou období bola na programe dňa 
jej zmena na vojnu skutočnú, vedenú už nie iba klasickými zbraňami (tanky, delá), ale vedenú aj 
s použitím jadrových zbraní (termonukleárna) – sa bipolárne rozdelenia sveta na „západný“ a 
„východný“ blok stalo aj jeho rozdelením na dva všestranne znepriatelené svetové bloky, vedúce proti 
sebe vojnu (ideologickú a propagandistickú, ekonomickú (obchodné embargá a blokády), výzvednú 
(špionážnu), organizovanie ozbrojených skupín a akcií, s únosmi ľudí a inými nepriateľskými akciami. 
Západné demokracie, ekonomicky oživené Marshallovým plánom, politicky a vojensky posilnené 
vytvorením NATO, mali všestrannú prevahu. Rozhodnutie pápeža Pia XII. (bulla o exkomunikácie 
komunistov z katolíckej cirkvi vo všetkých krajinách, najmä v tzv. sovietskom bloku), jeho aplikácia 
v katolíckych krajinách (aj v ČSR osobitne na Slovensku) pôsobilo paralelne – antikomunisticky. 
Novozaložený štát Izrael, zriadený v Palestíne aj za podpory ZSSR, sa pripojil v tejto vojne na stranu 
Západu. ZSSR a jeho spojenci reagovali vlnou antisemitských a protisionistických akcií, najmä 
represie. Ďalší úder pre ZSSR – prišiel zo strany Juhoslávie, na čele s J. B. Titom (šéfom komunistickej 



strany a štátu!), ktorá sa rozhodla ísť vlastnou cestou socializmu (samosprávny socializmus) a odmietla 
podriadenosť na ZSSR a osobne pre J. V. Stalinom.  

 Východný blok reagoval ideologicko – organizačným zoskupením (vytvorením tzv. 
Informbyra v roku 1947, ktoré malo byť pokračovateľom Komunistickej internacionály z r. 1919 – 
1943, ktorá mala program – podpory a rozširovania komunizmu v štátoch sveta („vývoz revolúcie“). 
Studenú vojnu – označil za svetové sprisahanie imperializmu, Vatikánu, sionizmu a titoizmu, za hrozbu 
svetovej vojny, - ktorá mala vonkajšie a vnútorné faktory. Vytváranie politických centier emigrantov 
(politikov, ktorí odišli pred prenasledovaním na Západ), pokusy o vytvorenie obdoby Československej 
národnej rady z r. 1915 – 1918 (Paríž), alebo „dočasného československého štátneho zriadenia 
v emigrácii“ (1940 – 1945), ktoré boli uznané aj medzinárodnoprávne za predstaviteľov 
československého národa, aj československého štátu, - bolo trendom, dosiahnuť spochybnenie, 
zlikvidovanie legitimity komunistickej štátnej moci v ČSR. Hľadanie kontaktov týchto emigrantských 
skupín – na domáce prostredie, teda s politikmi bývalých nekomunistických strán, s oponentmi 
komunistického režimu doma, ako aj pôsobenie na širšiu československú verejnosť (letákové akcie, 
neskôr vysielanie rádia Slobodná Európa) sa v demokratických, mierových pomeroch mohlo považovať 
za legitímne konanie. Podľa Ústavy 9. Mája 1948, jej výkladu , sa konania (ale aj prípravy, plány, 
pokusy, ale aj politické diskusie, atď.) proti ľudovodemokratickému systému, či už politickému (proti 
systému Národného frontu, za politický pluralizmu, za slobodné voľby) , ako aj proti hospodárskemu 
systému kvalifikovali ako konania protiústavné. Následne v zákone č. 231/1948 Zb. boli kvalifikované 
ako protištátne zločiny, ktoré zisťuje a vyšetruje Štátna bezpečnosť (vrátane sovietskych poradcov, ktorí 
do ČSR prišli), stíha ich štátna prokuratúra, žaloby proti nim prerokúva na hlavných pojednávaniach 
Štátny súd, ktorý rozhoduje o vine a treste (spravidla na základe rozhodnutia Politbyra KSČ).  

 Zákon č. 231/1948 Zb. o ochrane ľudovodemokratickej republiky vytvoril určitý právny titul 
realizácie týchto represií, ktoré však meritórne mali za cieľ zlikvidovať aj mimoprávnymi, resp. fiktívne 
právnymi prostriedkami  antikomunistickú opozíciu akéhokoľvek pôvodu a druhu. Ďalej mali pôsobiť 
aj ako prostriedok všeobecného zastrašovania občanov, skupín občanov, celej spoločnosti. Mali šíriť 
strach – t.j. vytvárania atmosféru teroru, ktorá pôsobí na pacifikáciu spoločnosti, podriadenie sa 
systému. A na opačnom póle, motivuje iné druhy osôb a občanov k horlivému plneniu povinností, 
k realizácii tzv. nadpráce pre režim.  

 S týmto cieľom boli zorganizované a zinscenované – zadržania, väzby, vyšetrovania 
nepriateľov režimu, potenciálnych odporcov, ale aj osôb, ktoré sa domnievali, že je možné mať iné 
názory a zdieľať ich so spoluobčanmi, resp. sa usilovať o ich naplnenie nenásilnou cestou. Väzba, 
vyšetrovanie sa skoro spojilo s aplikovaním metód tortúry, fyzického a psychického mučenia 
obvinených, s cieľom dosiahnuť ich priznanie, resp. súhlas s konštrukciami vyšetrovateľov, že boli 
zapojení do rozsiahlych sprisahaní, s cieľmi, ktoré boli dobovo podmienené (vyvolať nepokoje, 
spôsobiť ťažkosti v zásobovaní potravinami, spojenie s emigrantskými skupinami pri príprave 
ozbrojených akcií atď.). „Výstupom“ z týchto vyšetrovacích postupov – boli veľké hlavné pojednávania 
(so 6 aj 12 príp. viacerými obžalovanými), ako organizovanými skupinami, s rozdelenými úlohami, 
koordinovanými, premyslenými, s cieľom proti celistvosti štátu, ale najmä proti 
ľudovodemokratickému zriadeniu, spojenectvu so ZSSR atď, . resp., s cieľom obnovy „bábkového 
slovenského štátu“, alebo predmníchovského kapitalistického ČSR, podriadeného západným 
imperialistom atď.  Z hlavných pojednávaní pred senátom Štátneho súdu (na ktorých vystupovali 
obžalovaní a vypovedali podľa textov, ktoré im pripravili vyšetrovatelia, a ktoré sa museli naučiť 
reprodukovať) sa vysielali záznamy v československom rozhlase, publikovali sa v dennej tlači, 
organizovali sa k nim schôdze, zhromaždenia zamestnancov na pracoviskách, príp. v miestach bydliska. 
Šírenie strachu z takéhoto spravodajstva (negatívna dimenzia psychologického teroru), bola spájaná 
s podujatiami, na ktorých občania mali vysloviť svoje rozhorčenie nad činnosťou obžalovaných, 
odsúdiť ich, žiadať ich exemplárne potrestanie, dištancovať sa od nich (manipulácia s vedomím ľudí 
v smere stotožnenia sa s represiou, a tým s dlhodobého pohľadu stať sa jedným z ich sudcov, ktorí 



vyriekli ortieľ nad nimi, a stať sa vlastne spolupáchateľov, či spoluvinníkom na odsúdení v tomto 
monsterprocese). Toto tvorilo masovú, davovú psychózu – ako znak uplatňovania teroru.  

K veľkým súdnym procesom  tohto obdobia patria tieto procesy:  

1. M. Horáková a spol. (bývala poslankyňa v NZ za národno – socialistickú stranu, bola stíhaná ako 
predstaviteľka organizovanej skupiny s ďalšími predstaviteľmi nekomunistických strán, pre 
spojenie s čsl. Politikmi v emigrácii a pre prípravu konaní proti ľud.-dem. Systému.  

2. Odbojári, bývalí partizáni, proces proti V. Žingorovi (na Slovensku; procesy proti vojakom 
bojujúcim v II. Svetovej vojne na západnom fronte (personifikované osobnosťou gen. H. Pika – 
ministra obrany v emigračnej vláde v Londýne);  

3. Procesy s biskupmi a cirkevnou hierarchiou (českými, a slovenskými) ;  

4. Proces proti tzv. protištátnemu sprisahaneckému centru, vedenému R. Slánkym (generálnemu 
tajomníkovi ÚV KSČ) a ďalšími predstaviteľmi (aj dr. V. Clementisom), 12 rozsudkov smrti – 
popravení v novembri 1952;  

5. Slovenskí buržoázni nacionalisti (dr. G. Husák a spol.) – vo väzbe v r. 1950 – 1954.  

Za činy politickej povahy bolo v období rokoch 1948 – 1954 stíhaných 47 887 osôb.  

Nebolo iste náhodou, že k zastaveniu týchto rozsiahlych procesov došlo po smrti ich hlavného iniciátora J. V. 
Stalina. Menej už je známe, že na niektorých vykonštruovaných obvineniach sa podieľali spravodajské služby 
západných štátov.  

REVÍZIA týchto súdnych monsterprocesov a REHABILITÁCIA ODSÚDENÝCH .  

Súdne procesy z rokoch 1949 – 1954 boli po smrti J. V. Stalina, konkrétne po odsúdení tzv. kultu 
osobnosti v roku 1956 v ZSSR, - preverované v ČSR za socializmu trikrát. V rokoch 1955 – 1956 
komisiou vedenou ministrom vnútra R. Barákom. V rokoch 1962 – 1963 boli predmetom skúmania 
komisií D. Koldera a J. Lenárta. Výsledkom ich práce bolo odporúčanie rozsudky zrušiť ako 
nezákonné. V apríli 1968 (v období pražskej jari) bola vytvorená komisia vedená J. Pillerom, členom 
predsedníctva ÚV KSČ. Podľa jej hodnotenia celá koncepcia nezákonne organizovaných protištátnych 
procesov bola inšpirovaná, organizovaná a riadená bezpečnostnými orgánmi ZSSR za aktívnej účasti J. 
V. Stalina a L. Beriju, za spoluúčasti československých orgánov. Podľa L. Štrougala (ktorý bol členom 
P-ÚV KSČ a predsedom vlády ČSSR v r. 1969 – 1988) , na nátlak lídra ZSSR L. Brežneva, G. Husák 
(ktorý bol odsúdený na doživotie a temer desať rokov nezákonne väznených, z toho 6 rokov 
v samoväzbe v prísnej izolácii) súhlasil s týmto tzv. štátne a politicky motivovaným odkladom 
uverejnenia správy o nezákonnosti týchto procesov. Pôvodná správy Pillerovej komisie bola, po zvolení 
G. Husáka do čela KSČ v apríli 1969 prepracovaná. Publikovala sa iba verzia so všeobecným 
konštatovaním, že s nezákonnosťami z päťdesiatych rokov sa ČSSR vysporiadala. Uverejnenie 
pôvodnej Pillerovej správy sa odkladalo. Zverejnila sa až v roku 1990 v kontexte kampane o zločinoch 
komunizmu. 

                    Zákonom o mimosúdnych rehabilitáciach, ktorý bol publikovaný ako zákon č. 87/1990 Zb. boli 
všetky rozsudky za protištátne trestné činy, ktoré boli vynesené od 25. Februára 1948 – zrušené ex tunc (od 
počiatku).  Odsúdeným osobám, ich potomkom sa priznalo právo na náhradu týchto krívd a utrpeného bezprávia. 

	  



B49.  Vývoj právnej úpravy  trestných činov proti štátu (resp. „politických 
trestných činov“) po roku 1948 (zákon č. 231/1948 Zb., kodifikácie tr. práva 
v rokoch 1950 a 1961)  

 

	  

	  

B 50.  Trestný zákonník z roku 1961.  

	   Ústavnoprávny základom prijatia v poradí druhého trestného zákonníka v Československu bola Ústava 
ČSSR z roku 1960.  Dobová zmena, vyplývala z nových dosiahnutých skutočností – t.j. z faktorov sociálno-
ekonomických a ideologicko – politických. Osobitne výrazne bola determinovaná politickou náladou, ktorá 
zavládla po dosiahnutí významných úspechov v ZSSR – (úspešné využitie jadrovej energie pre mierové účely, 
vybudovanie strategických rakiet s jadrovými hlavicami a tým zraniteľnosť aj územia USA, revolúcia na Kube, 
dekolonizácia Afriky) a z toho urobených záverov, že reálny socializmus v ZSSR a u jeho spojencov je 
definitívny, údajne nie sú vnútorné ani vonkajšie sily, ktoré by boli schopné ho zlikvidovať. Štátna moc, už nemá 
za úlohu potláčať sústavne určitú sociálnu skupinu (buržoáziu, triednych nepriateľov) prestáva plniť funkciu 
diktatúry a mení sa na tzv. všeľudový štát (funkciou ktorého je iba stíhať – všeobecnú kriminalitu (proti životu, 
zdraviu, majetku), nevykonávať represiu na politickom základe. O toto hodnotenie dosiahnutého stavu, boli 
potom opreté „programové prognózy“ – o dosiahnutí základov komunizmu do roku 1980, resp. ešte za života 
súčasnej generácie. V kontexte s tým, sa predpokladalo, že postupne bude ustupovať aj všeobecná kriminalita, že 
ľudia v novom systéme budú dobrovoľne, bez hrozby trestnoprávnej sankcie dodržiavať zákony. Údajne 
aktuálnou sa stalo odumieranie kriminality vôbec. Tento stranícko – štátny optimizmus, eufória, po páde N. S. 
Chruščova v r. 1964, pomenovaná ako subjektivizmus a voluntarizmu (nástupc L. I. Brežneva) zásadne 
ovplyvnil aj celú reformu trestného práva už v socialistickom Československu.  

Národné zhromaždenie ČSSR prijalo trestné kódexy -  trestný zákon č. 140/1961 Zb. , trestný súdny poriadok č. 
142/1961 Zb. , ďalej zákon č. 38/1961 Zb. o miestnych ľudových súdoch a zákon č. 60/1961 Zb. o priestupkoch.  

V porovnaní s trestnými kódexmi z roku 1950, ktoré sa vyznačovali – drakonickým triednym zákonodarstvom, 
riešením spoločenských problémov a otázok, v podmienkach očakávaného začatia svetového jadrového 
konfliktu, v obkľúčení vyspelých západných imperialistických štátov, justičným terorom,  nové trestné 
zákonodarstvo z roku 1961 , teda v priebehu desiatych rokov – zakotvilo liberálne trestné právo, nielenže 
nepoznalo justičný teror, ale uzákoňovalo trend, že miesto trestnej represie nastupuje výchovná funkcia, že 
miesto  štátneho súdu s brachiálnou praxou, - nastupujú miestne ľudové súdy (ktorých členmi budú samotní 
občania – neprávnici) a že miesto úlohy odstraňovať nepriateľov pracujúceho ľudu  (triednych nepriateľov 
vôbec) nastúpi justícia, doplňujúce aj s ľudovými súdmi, ktoré v podobe širšej účasti pracujúcich na súdnictve 
majú odstraňovať protispoločenské javy, resp. že v dohľadnej perspektíve kriminalita odumrie vôbec.  

Podľa dikcie svojich ustanovení – Trestný zákonník z r. 1961 chránil už nie ľudovodemokratickú republiku a jej 
socialistickú výstavbu (tak TZ 1950) , ale spoločenské a štátne zriadenie ČSSR, socialistické vlastníctvo, práva 
a oprávnené záujmy občanov (v r. 1950 záujmy pracujúceho ľudu a jednotlivca). Najzávažnejšie zmeny sa 
realizovali v inštitútoch: základy trestnej zodpovednosti a účel a druhy trestu. – Pojem trestného činu – prehĺbil 
jeho tzv. materiálne chápanie (TČ je konanie naplňujúce skutkovú podstatu trestného činu a súčasne spoločensky 
nebezpečné). Pomerne podrobne bola rozpracovaná diferenciácia stupňa spoločenskej nebezpečnosti. Nielen 
stav, že konanie nebolo spoločensky nebezpečné, ale aj skutočnosť, že konanie malo nepatrný stupeň 
spoločenskej nebezpečnosti znamenalo, že čin nebol trestným činom. Ak išlo o čin „menšej nebezpečnosti pre 
spoločnosť“, bolo možné upustiť od potrestania. Trestný zákonník z r. 1961 priniesol aj rozpracoval aj kritériá 
spoločenskej nebezpečnosti.  



Vzhľadom na hodnotenie sociálno – ekonomických, ideovo – politických zmien v spoločnosti dosiahnutých 
v roku 1960 – došlo v trestnom práve, k legislatíve k javom ktoré sa pomenúvávajú ako   
DEKRIMINALIZÁCIA (upustilo sa od trestného postihu konaní, ktoré sa už nepovažovali vzhľadom na 
dosiahnutý stupeň stability systému – za nebezpečné). – Konkrétne boli prepracované prvé dve hlavy trestného 
zákona. Podstatne spresnené zúžením boli najmä trestné činy proti republike, okrem kontrarevolučného úmyslu, 
pri ktorom bola nutná aj prítomnosť a dokázanie závažnej (kvalifikovanej) objektívnej stránky trestného činu. 
K najzávažnejšiemu trestnému činu, tr. Činu vlastizrady  - sa vyžadovalo spáchanie trestného činu rozvracania 
republiky, teroru, záškodníctva alebo sabotáže v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom. Nové členenie 
získali aj trestné činy hospodárske. Boli sem zaradené i trestné činy proti majetku v socialistickom vlastníctve, 
čím bola uznaná ich závažnosť.  

 Sprísnili a zjednotila sa úprava trestných činov, ktorými páchateľ zaútočil aj proti niektorému štátu 
socialistického bloku (svetovej socialistickej sústavy). Ustanoveniami proti násilným útokom a verbálnym 
deliktom (hrubé urážky) boli podľa TZ 1961 chránené nielen Národné výbory, ale všetky štátne orgány 
i spoločenské organizácie.  

 Prehĺbila sa výchovná dimenzia pôsobenia trestu. Nezmieňuje sa už výslovne o účele trestu zneškodniť 
páchateľa (ako v r. 1950), ale za hlavnú úlohu považuje zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní trestnej činnosti. 
K ďalekosiahlej zmene došlo v systéme trestov. Odstránila sa kategorizácia trestov na hlavné a vedľajšie. Sadzby 
boli väčšinou alternatívne stanovené. Trestná sadzba odňatia slobody , maximálna, bola znížená z 25 rokov na 15 
rokov. Vytvorili sa predpoklady (dostatočne) pre individualizáciu a diferenciáciu. Súd získal dostatočnú voľnosť 
pri nájdení prostriedku, ktorý by optimálne plnil účel trestu.  

  Spoločenská prax v ČSSR už začiatkom 60. Rokov neverifikoval tézu, že by trestné právo dané kódexy, zákom 
o miestnych ľudových súdoch a zákon o priestupkoch, stále viac napomáhalo ku znižovaniu trestnej represie. 
V rokoch 1963 a 1964 došlo k nárastu trestných činov násilnej povahy, trestných činov proti životu a zdraviu 
atď. Už v júni 1964 vedenie KSČ konštatovalo, že zákony trestné sa vykladajú benevolentne, liberálne, uplatňujú 
sa pseudohumanistické názory, čo má v konečnom dôsledku vplyv aj na narastanie kriminality, najmä recidívy 
a oslabovanie autority a dôvery v štátne orgány.  

Nasledovali novelizácie TZ z r. 1961 – ktoré zrušili  nerealistické predstavy o odumieraní kriminality. Prejavilo 
sa to konkrétne v nenaplnení očakávaní o výchovnom pôsobení miestnych ľudových súdov, ktoré mali riešiť 
drobnú delikvenciu. Mali byť stelesnením tézy, že štát odumiera a jeho úloha ochrany verejného poriadku sa 
presúva z orgánov štátnych na orgány spoločnosti. V roku 1969 bol zákon o miestnych ľudových súdoch 
zrušený. Delikty, ktoré sa nachádzali medzi trestnými činmi a previneniami boli stíhané ako PREČINY, novou 
formou trestného konania – objasňovaním prečinov (zákon č. 149/1969 Zb.) . 

Nový druh trestnej činnosti, ktorý vyplýval aj zo zvyšovania životnej úrovne, - trestný čin „neoprávneného 
používania cudzieho motorového vozidla“ – dostal skutkovú podstatu novelou TZ z r. 1969.  Ako opatrenia 
postpenitenciárnej starostlivosti (po výkone trestu) bol zavedený „ochranný dohľad“ a zaviedli sa tzv. kurátori, 
ktorí mali odsúdeného, osobne po výkone trestu odňatia slobody pomáhať v procese resocializácie. Opätovne sa 
prehodnotila maximálna dĺžka trestu odňatia slobody a to z 15 rokov na 25 rokov. Upravili sa tiež podmienky 
ukladania absolútneho trestu, trestu smrti, - ako skutočne výnimočného trestu, ktorý bolo možné uložiť iba za 
trestné činy uvedené v zákone a to iba vtedy, ak pre splnenie účelu trestu nebolo možné považovať trest odňatia 
slobody za dostatočný.  

 Zákonnosť najmä prípravného konania (vyšetrovania) bola chronickým problémom aj po r. 1961, po prijatí 
trestných kódexov. Prejavy nespokojnosti, resp. formovanie sa politickej opozície proti režimu – mal 
napomáhať riešiť aj nový druh trestu – „zákaz pobytu“, ktorý bol zavedený po demonštráciách k prvému výročiu 
okupácie Československa štátmi Varšavskej zmluvy. Umožňoval osoby s takýmto profilom umiestniť mimo 
veľkých miest a prostredia v ktorom by takto mohli pôsobiť. Do mimoriadneho zákonodarstva treba zaradiť 
zákonné opatrenie č. 99/1969 Zb. o stíhaní protisocialistických protispoločenských činov, ktoré bolo prijaté po 
spomínanom vystúpení z príležitostí výročia okupácie. Zjednodušením sa urýchlilo trestanie. Odpadlo prípravné 
konanie, o veci nerozhodoval senát, ale tzv. SAMOSUDCA okresného súdu na podklade trestného oznámenia 



orgánu Zboru národnej bezpečnosti , teda polície. Doba zadržania (bez predloženia obvinenia) sa predĺžila až na 
tri týždne a obhajca bol pripustený pre túto osobu, až v konaní pred súdom (teda nemohol zastupovať túto osobu, 
ani potom čo mu bolo oznámené obvinenie). V rokoch 1988 až 1989, však napriek tejto úprave, ktorá porušovala 
Pakt o ľudských právach, ktoré ratifikovalo v ČSSR a stalo sa súčasťou jeho právneho poriadku“, -  však táto 
úprava sa nepovažovala dostatočne efektívna na účinný postih proti pokojným demonštráciám, ktoré sa 
vystupňovali najmä na výročia v roku 1988. Využívali sa však ustanovenia umožňujúce odvolanie z funkcie, 
okamžité zrušenie pracovného, služobného pomeru, vylúčenia zo štúdia. Podklady, dokumenty ako dôkazné 
materiály dodávali orgány Štábnej bezpečnosti.   

 

 

	  

	  

	  

	  

B 51.  Zákon o rodinnom práve z roku 1949  

	  	  	  	  	  	  	  Bol	  publikovaný	  v	  Zbierke	  zákonov	  pod	  číslom	  265/1949	  Zb.	   	  Bol	  prijatý	  ako	  zákon	  v	  Národnom	  
zhromaždení	   patriaci	   do	   „právnickej	   dvojročnice“.	   Predstavoval	   úpravu	   rodinnoprávnych	   vzťahov,	  
ktoré	  sa	  vyčlenili	  z	  doterajšej	  úpravy	  patriacej	  do	  odvetvia	  „občianskeho	  práva“	  –	  do	  samostatného	  
právneho	   odvetvia	   do	   „rodinného	   práva“.	   Zdôvodňovalo	   sa	   to	   argumentom,	   že	   na	   rozdiel	   od	  
občianskoprávnych	   vzťahov,	   ktoré	   upravovali	   a	  upravujú	   predovšetkým	   a	  vo	   veľkom	   rozsahu	  
„majetkové	   vzťahy“	   ,	   v	  podmienkach	   štátu	   a	  spoločnosti,	   ktorá	   sa	   programovo	   usiluje	   oslobodiť	  
manželské	  a	  rodinné	  vzťahy	  od	  závislosti	  na	  majetkových	  vzťahoch,	  -‐	  nové	  ľudovodemokratické	  právo	  
ako	   forma	   prechodu	   k	  socialistickým	   spoločenským	   a	  právnym	   vzťahom,	   upravuje	   prioritne	  
a	  meritórne	   manželské	   a	  rodinné	   vzťahy,	   ako	   vzťahy	   OSOBNÉ,	   oslobodené	   od	   majetkových	  
determinantov,	  od	  vlastníckych	  pomerov,	   ktoré	   ich	  deformujú	  a	  bránia	   k	  ich	   skutočnému	  vyzneniu,	  
ako	   vzťahov	   založených	   na	   osobných,	   ľudských	   citových	   vzťahoch,	   láske,	   porozumeniu,	   pomoci.	  
Dokazovalo	   sa	   to	   tiež	   tým,	   že	   štát	   a	  spoločnosť	   pomáha	   mladým	   ľuďom	   vytvoriť	   priaznivé	  
ekonomické	   podmienky	   pre	   uzavretie	   manželstva	   a	  založenie	   rodiny	   (a	   to	   politikou	   všeobecnej	  
zamestnanosti,	   práva	   na	   prácu,	   spravodlivú	   odmenu,	   odpočinok	   a	  zákonom	   garantovanú	   podporu	  
matkám,	   deťom,	   mladým	   rodinám	   (bytová	   výstavba	   s	  výhodným	   nadobúdaním	   bytov,	   cenová	  
politika,	   dotácie	   na	   detské	   potreby,	   materská	   dovolenka,	   ďalšia	   dovolenka	   na	   výchovu	   detí,	  
nemocenské	  pri	  ošetrovaní	  chorých	  detí,	  atď.).	  Nepopieralo	  sa	  súčasne,	  že	  	  manželstvo	  a	  rodina	  i	  keď	  
je	   prioritne	   založená	   na	   osobných	   vzťahoch,	   (štát	   sa	   usiluje	   oslobodiť	   ju,	   zredukovať	   manželom	  
a	  rodine	  materiálne	  náklady)	  má	  aj	  MAJETKOVÝ	  aspekt,	  dopad,	  či	  dimenziu	  a	  to	  –	  v	  podobe	  úpravy	  
inštitútu	  –	  „zákonného	  majetkového	  spoločenstva	  manželov“,	  úpravy	  vyživovacej	  povinnosti	  každého	  
rodičov	   vo	   vzťahu	   k	  spoločným	   deťom,	   vo	   vzťahu	   k	  sebe	   navzájom.	   Tieto	   majetkové	   aspekty	   	   sa	  
považovali	   (vzhľadom	   na	   podporu	   uzatváraniu	   manželstiev	   a	  zakladaniu	   rodiny	   a	  výchove	   detí)	   za	  
sekundárne	   a	  mali	   byť	   ďalej,	   podľa	   zlepšovania	   ekonomických	   pomerov	   v	  spoločnosti,	   ďalej	  
zmenšované.	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prijatím	  zákona	  o	  rodine	  –	  došlo	  súčasne	  	  ku	  KODIFIKÁCIU	  	  rodinného	  práva	  a	  jeho	  UNIFIKÁCII	  
na	  celom	  území	  ČSR,	  prekonaním,	  či	  zrušením	  doterajšieho	  DUALIZMU	  aj	  v	  tejto	  oblasti.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zásady	  zákona	  o	  rodinnom	  práve	  –	  zákon	  č.	  265/1969	  Zb.	  –	  	  

a) SEKULARIZÁCIA	  	  rodinného	  práva	  ,	  t.j.	  1.	  Manželské	  a	  rodinné	  vzťahy	  boli	  upravené	  svetským	  
zákonodarstvom,	  zákonom	  a	  ďalšími	  právnymi	  normami	  prijatými	  štátom.	  Nevzťahovali	  sa	  na	  
nich	  normy	  jednotlivých	  cirkví,	  resp.	  náboženským	  spoločnosti.	  2.	  CIVILNÉ	  MATRIKY	  -‐	  	  právne	  
úkony	  týkajúce	  sa	  rodinnoprávnych	  vzťahov	  (uzavretie	  manželstva,	  narodenie	  detí,	  úmrtia)	  sa	  
viedli	  ako	  štátne	  matriky	  (pri	  príslušných	  Národných	  výboroch,	  miestnych,	  či	  okresných)	  ;	  3.	  
Spory	  medzi	  manželmi	  riešili	  štátne	  súdy,	  (okresné,	  krajské	  atď.),	  a	  to	  príp.	  spory	  osobné,	  či	  
rozvod	   manželstva.	   Nevzťahovala	   sa	   na	   nich	   jurisdikcia	   súdov	   príslušných	   cirkví,	   či	  
náboženských	   spoločností.	   3.	   Obligatórny	   CIVILNÝ	   SOBÁŠ	   –	   konštitutívny	   význam	   pre	  
uzavretie	  manželstva	  –	  malo	  iba	  slávnostné	  vyhlásenie	  manželov	  o	  uzavretie	  manželstva	  pred	  
orgánom	   štátu,	   t.j.	   v	  tom	   čase	   pred	  miestne	   príslušným	   Národným	   výborom	   (ako	  miestny	  
orgánom	   verejnej	   moci	   a	  správy).	   Uzavretie	   manželstva	   podľa	   predpisov	   príslušnej	   cirkvi,	  
náboženskej	  spoločnosti,	  ku	  ktorej	  snúbenci	  patrili,	   jej	  vieru	  vyznávali	  bolo	  možné,	  ale	  malo	  
právne	  následky	  iba	  v	  rámci	  jej	  predpisov	  a	  tejto	  pospolitosti	  veriacich.	  Z	  hľadiska	  všeobecne	  
platného	  práva	  bola	  cirkevná	  forma	  uzavretia	  manželstva	  –	  právne	  IRELEVANTNÁ.	  	  	  

b) Zákon	   zrušil	   inštitút	   kánonického	   práva	   (platný	   v	  rímsko-‐katolíckej	   cirkvi)	   o	  prekážkach	  
uzavretia	  manželstva	  (Absolútnych,	  ktoré	  mali	  za	  následok	  neplatnosť	  manželstva	  od	  samého	  
začiatku	   (nedostatok	  súhlasu	   (donútenie	  uzavrieť	  manželstvo,	   lesť,	  či	  podvod,	  omyl	  v	  osobe	  
manžela;	   neplatnosť	   –	   pre	   neschopnosť	   dosiahnuť	   účel	   manželstva	   (impotencia	   generalis,	  
impotencia	   specialis).	   Osobitne	   zrušil	   ustanovenia	   o	  nespôsobilosti	   osoby	   na	   uzavretie	  
manželstva	   –	   z	  dôvodov	   vyššieho	   svätenia	   (kňazstva),	   rehoľného	   sľubu	   a	  pod.	   –	  NEBOLI	   TO	  
ustanovenia	   pôvodne	   „komunistického	   charakteru“,	   	   poznal	   ich	   už	   francúzsky	   Code	   civil,	  
predtým	  Nizozemské	  zákonodarstvo.	  A	  časť	  z	  nich	  už	  uplatňovali	  právne	  predpisy	  niektorých	  
protestantských	  cirkví	  (evanjelická	  cirkev,	  a.	  v.	  a	  iné).	  	  

c) Zrušil	   všetky	   ustanovenia	   PRIVILEGUJÚCE	   Manžela,	   a	  zakotvujúce	   NEROVNOPRÁVNOSŤ	  
manželky	   a	  to	   v	  osobných	   vzťahoch:	   povinnosť	   ženy	   vziať	   si	   priezvisko	  manžela,	   povinnosť	  
nasledovať	   manžela,	   obmedzenú	   spôsobilosť	   vydatej	   ženy	   na	   právne	   úkony,	   postavenie	  
manžela	  ako	  všeobecného	  opatrovníka	  ženy	  (jej	  právneho	  zástupcu);	  zakotvenie	  postavenia	  
manžela	   ako	   PREDSTAVENÉHO	   rodiny	   (osoby,	   ktorá	   prijíma	   za	   rodinu	   rozhodnutia	  
a	  zastupuje	   rodinu	   vo	   vzťahu	   k	  tretím	   osobám).	   ZAKOTVIL	   ROVNOPRÁVNOSŤ	  MANŽELOV	   –	  
osobných	   vzťahov	   –	   priezvisko	   si	   volili	   dohodou	   (mohlo	   nim	   byť	   priezvisko	  manželovo,	   ale	  
i	  manželkino,	   resp.	   spojené	   priezvisko).	   O	  bydlisku,	   miestne	   pobytu	   sa	   rozhodovalo	   tiež	  
dohodou.	   V	  MAJETKOVÝCH	   vzťahoch	   –	   sa	   vytvoril	   inštitút	   „zákonného	   majetkového	  
spoločenstva	   manželov“	   –	   do	   ktorého	   patrili	   všetky	   veci,	   úspory,	   majetok,	   ktoré	   manželia	  
nadobudli	   za	   trvania	   manželstva.	   K	  tomuto	   majetkovému	   spoločenstvu	   mali	   spoločné	  
rozhodovacie	   právo,	   disponovať	   s	  ním	   v	  bežných	   záležitostiach	   mohol	   ktorýkoľvek	  
z	  manželov,	  v	  závažných	  záležitostiach	  –	  disponovali	  až	  po	  dohode	  oboch	  manželov.	  	  

d) ZÁNIK	  MANŽELSTVA	  -‐	  	  smrťou	  –	  jedného	  z	  manželov,	  resp.	  vyhlásením	  jedného	  z	  manželov	  za	  
nezvestného.	   	   ZA	   ŽIVOTA	   MANŽELOV	   –	   k	  zániku	   manželstva	   mohlo	   dôjsť	   na	   žiadosť	  
niektorého	   z	  manželov,	   z	  dôvodov	   uvedených	   v	  zákone,	   a	  po	   súdnom	   pojednávaní,	  



právoplatným	   rozsudkom	   súdu	   o	  ROZVODE	   MANŽELOV.	   -‐	   	   Inštitút	   kánonického	   práva	   o	  
„rozvode	   od	   stola	   a	  lôžka“	   zákon	   nepoznal.	   ROZVOD	   manželov	   –	   mal	   právne	   účinky	   –	  
ROZLUKY	  manželstva,	  podľa	  ustanovení	  rakúskeho	  ABGB,	  resp.	  tzv.	  manželskej	  novely	  z	  roku	  
1919	  (ČSR).	  	  

e) Vzťahy	   RODIČOV	   a	  DETÍ.	   	   -‐	   	   zrušil	   sa	   inštitút	   typický	   pre	   židovský	   starovek	   a	  kresťanský	  
stredovek	   a	  novovek	   –	   o	  delení	   DETÍ	   na	  MANŽELSKÉ	   a	  NEMANŽELSKÉ.	   	   –	   Všetky	   deti	   ,	   bez	  
ohľadu	   na	   to,	   či	   boli	   narodené	   v	  platnom	   manželstve	   alebo	   mimo	   neho	   boli	  
ZROVNOPRÁVNENÉ	   (	   V	  OSOBných	   vzťahov	   –	   meno	   a	  priezvisko	   otca,	   resp.	   matky,	   podľa	  
dohody,	   právo	   na	   výchovu	   a	  výživu	   a	  povinnosť	   otca	   a	  matky	   k	  tomu.	   Rovnako	   sa	   zrušil	  
dehonestujúci	   inštitút	   tzv.	  SLOBODNEJ	  MATKY	   ,	  ktorá	  bola	  zo	  zákona	  obmedzená	  v	  právach	  
k	  svojmu	  dieťaťu	  (mala	  právo	  iba	  starať	  sa	  o	  jeho	  výživu	  v	  detstve)	  nemala	  právo	  rozhodovať	  
o	  jeho	   výchove,	   voľbe	   povolania,	   rozhodovať	   o	  jeho	   príp.	   majetkových	   pomerov),	   takejto	  
matke	   súd	   určoval	   poručiteľa	   (ktorý	   rozhodoval	   o	  výchove	   a	  majetku	   nemanželského	  
dieťaťa).	  	  MATKA	  dieťaťa	  narodeného	  mimo	  manželstva	  mala	  plné	  rodičovské	  práva.	  	  

V	  týchto	  aspektoch	  Zákon	  o	  rodinnom	  práve	  z	  roku	  1949	  –	  upravoval	  manželské	  a	  rodinné	  vzťahy	  
spôsobom,	  ktorý	  ďalšie	  európske	  štáty	  –	  dosahovali	  aj	  v	  zákonodarstve	  v	  80.	  Rokoch.	  	  

	  

B	  52.	  Zákon	  o	  rodine	  z	  roku	  1963.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Patrí	  do	  druhej	  etapy	  kodifikácie	  československého	  rodinného	  práva,	  ku	  ktorej	  došlo	  po	  prijatí	  Ústavy	  ČSSR	  z	  roku	  
1960,	   v	  súlade	   s	  jej	   novými	   ustanoveniami,	   ktoré	   normatívno	   –	   právne	   vytvárali,	   novú	   kvalitu	   spoločenských	   vzťahov,	  
vrátane	   rodinných	   vzťahov.	   	   Pravdou	   je,	   že	   v	  niektorých	   dimenziách	   neboli	   reálnymi,	   resp.	   želanie	   sa	   tu	   vydávalo	   za	  
skutočnosť.	  	  

	   Zákon	   z	  povahou	   zákonníka	   rodinného	   práva	   –	   	   obsahoval	   jednotnú	   úpravu	   pre	   územie	   ČSSR	   (v	   tom	   mal	  
„unifikačný“	  charakter“,	  bol	  „kódexom“)	  a	  zakotvoval	  opätovne,	  že	  RODINNÉ	  PRÁVO	  –	  tvorí	  samostatné	  právne	  odvetvie,	  
oddelené	   od	   Občianskeho	   práva,	   nie	   je	   jeho	   súčasťou.	   Zdôrazňoval	   prioritne	   OSOBNÚ	   POVAHU	   vzťahov	   subjektov	  
rodinného	   práva	   (t.j.	   manželov,	   rodičov	   a	  detí	   a	  tiež	   vzťahov,	   ktoré	   nahradzujú	   vzťahy	   rodičov	   a	  detí	   (t.j.	   osvojiteľov	  
a	  osvojencov,	  ).	  	  

	   Zákonník	   pritom	   však	   neobsahoval	   komplexnú	   úpravu	   rodinných	   vzťahov.	   Majetkové	   vzťahy	   manželov	   –	   boli	  
upravené	   v	  Občianskom	   zákonníku	   prijatom	   v	  roku	   1964,	   v	  podobe	   inštitútu	   tzv.	   „bezpodielového	   spoluvlastníctva	  
manželov“	  .	  	  Rozvodové	  konanie	  manželov	  zase	  oddelene	  od	  zákona	  o	  rodine,	  upravoval	  Občiansky	  súdny	  poriadok	  z	  r.	  1963	  
(príslušnosť	   súdov,	   ),	  pričom	  zakotvoval	  v	  prvej	   inštancii	   tzv.	   zmierovacie	  konanie	  manželov	   (teda	  úkony	  súdu,	   za	  pomoci	  
osobitných	   inštitúcií	   manželských	   a	  predmanželských	   poradní,	   ktoré	   mali	   pomôcť	   manželom	   riešiť	   ich	   životne	   zložitú	  
situáciu)	  Až	  po	  neúspechu	  zmierovacieho	  konania,	  sa	  začalo	  meritórne	  konanie	  o	  rozvode	  manželstva.	  Zákon	  neobsahoval	  
úpravu	  –	  (taxatívnu,	  či	  demonštratívnu)	  –	  s	  vymenovaním	  zákonných	  dôvodov,	  za	  jestvovania	  ktorých	  bolo	  možné	  dospieť	  
k	  rozhodnutiu	   súdu	   o	  rozvode	   manželstva.	   Obsahoval	   všeobecné	   ustanovenie	   –	   podľa	   ktorého	   manželstvo	   bolo	   možné	  
rozviesť,	   ak	   neplní	   svoju	   spoločenskú	   funkciu,	   ak	   je	   hlboko	   a	  nenapraviteľne	   rozvrátené.	   Súd	   pri	   vynesení	   rozsudku	  
o	  rozvode	  manželstva,	  rozhodol	  súčasne	  o	  tom,	  ktorému	  z	  manželov	  budú	  zverené	  maloleté	  deti	  do	  osobnej	  starostlivosti	  
a	  ako	  (v	  akej	  výške)	  má	  druhý	  manžel	  prispievať	  na	  výživu	  a	  výchovu	  týchto	  detí	  	  (alimentačná	  povinnosť)	  .	  	  	  

VZŤAH	  RODIČIA	   a	  DETI	   -‐	   	   	   základom	   sú	   osobné	   vzťahy,	   pokrvno	   –	   príbuzenské.	   V	  súlade	   so	   zásadou	  matka	   je	   vždy	   istá	   ,	  
a	  otec	  neistý	  (mater	  semper	  certa,	  pater	   incertus)	  zakotvil	   inštitút	  –	  zisťovania	  otcovstva.	  Bol	  konštruovaný	  na	  zákonných	  
predpokladoch	  otcovstva,	  a	  poznal	  tri	  zákonné	  predpoklady	  (prezumpcie)	  pre	  vznik	  otcovstva:	  	  

a) Za	  otca	  dieťaťa	  sa	  považoval	  manžel	  matky	  .	  (ak	  sa	  dieťa	  narodilo	  matke,	  ktorá	  nebola	  v	  platnom	  manželstve),	  



b) Za	  otca	  dieťaťa	  sa	  považoval	  muž,	  ktorý	  spolu	  s	  matkou	  dieťaťa	  –	  urobil	  súhlasné	  vyhlásenie,	  že	  je	  otcom	  dieťaťa.	  
(ak	  sa	  manželstvo	  neustálilo,	  nestanovilo	  ani	  podľa	  prvej	  ani	  druhej	  prezumpcie,	  nasledovala	  tretia,	  podľa	  ktorej	  
sa	  	  

c) Za	  otca	   dieťaťa	   považoval	  muž,	   ktorý	   v	  období	   najviac	   300	  dní	   a	  najmenej	   180	  dní	   od	  narodenia	   dieťaťa	   súložil	  
s	  matkou	  dieťaťa.	  	  

Vo	   vzťahu	   k	  dieťaťu,	   deťom	   –	   mali	   obaja	   rodičia	   rovnaké	   práva,	   nazývali	   sa	   a	  tvorili	   Inštitút	   –	   PRÁV	   a	  POVINNOSTÍ	  
RODIČOV	  vo	  vzťahu	  k	  deťom.	  	  

	  	  

	  

B53.	  	  Vývoj	  právnej	  úpravy	  inštitútu	  manželstva	  v	  rokoch	  1949	  až	  1963.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ETAPY	  	  

I. 	  Do	  1.	  Januára	  1950.	  	  

II. Od r. 1950  do roku 1963	  

III. Po roku 1963. 	  

 K bodu I.  do 1. Januára 1950.  

Inštitút	  manželstva	   bol	   upravený	   v	  oboch	   častiach	   ČSR	   –	   a)	   čiastočne	   spoločne,	   -‐	   a	  to	  manželskou	  
novelou	   –	   prijatou	   ako	   zákon	   č.	   320/1919	   Zb.	   	   b)	   čiastočne	   oddelene,	   či	   dualisticky,	   podľa	  
manželského	  zákona	  z	  r.	  1894.	  Celkove	  však	  na	  Slovensku	  prevládala	  kánonická	  úprava	  manželstva,	  
manželstvo	   ako	   a)	   jedna	   z	  evanjelických	   sviatostí,	   	   b)	   nerozlučiteľnosť	   manželstva,	   c)	  
konfesionalizmus	  (sakralizácia)	  príslušnosť	  cirkevných	  (katolíckych)	  orgánov	  na	  vznik,	  riešenie	  sporov,	  
vrátane	  rozvodu	  od	  stola	  a	  lôžka.	  	  

	  	  	  	  	  Manželská	   novela	   z	  roku	   1919,	   je	   v	   českej	   časti	   ČSR	   známa	   ako	   tzv.	   rozlukový	   zákon.	   Zaviedol	  
„FAKULTATÍVNY	   CIRKEVNÝ	   SOBÁŠ“,	   	   -‐	   to	   znamenalo,	   že	   snúbenci	  mali	   na	   výber	   či	   sobáš	   uzatvoria	  
v	  kostole	  (podľa	  predpisov	  príslušnej	  cirkvi	  a	  nábož.	  Spoločnosti)	  ale	  na	  úrade	  (teda	  civilnou	  formou).	  
–	   Vo	   svojich	   dôsledkoch	   to	   znamenalo,	   že	   na	   Slovensku	   bol	   zrušený	   obligatórny	   občiansky	   sobáš,	  
ktorý	   uzákonil	   uhorský	   zákonný	   článok	   č.	   XXXI/1894.	   V	  českých	   krajinách	   bola	   manželská	   novela,	  
určitou	   zmenou,	  ktorou	   sa	  umožnila	  aj	   rozluka	  manželov,	   ktorý	  uzatvorili	   sobáš	  podľa	  kánonického	  
práva,	   a	  podľa	   platného	   všeobecného	   občianskeho	   zákonníka	   v	  Rakúsku	   z	  r.	   1811	   nemohli	   svoje	  
manželstvo	   zrušiť	   za	   života	   manželov	   (nerozlučiteľnosť	   manželstva).	  	  
	   Manželská	  novela,	  tak	  ako	  bola	  prijatá	  v	  máji	  1919	  bola	  kompromisom	  štátu	  ,	  t.j.	  ČSR,	  ktorý	  
pôvodne	   usiloval	   o	  oddelenie	   štátu	   a	  cirkvi	   (viď	  Washingtonská	   deklarácia),	   a	  aj	   pôvodný	   návrh	   na	  
reformu	  manželského	  práva	   z	  konca	   roku	   1918,	   vychádzal	   z	  celkového	   chápania	  manželstva,	   ktorej	  
do	  značnej	  miery	   laicizovalo	  pohľad	  na	  manželstvo,	  stieralo	  konfesijný	   ráz	  manželské	   (lidová	  strana	  
a	  SĽS	   neskôr	   s	  názvom	   HSĽS)	   	   vadil	   návrh	   na	   obligatórnu	   civilnú	   formu	   sobáša	   a	  možnosť	  
rozlučiteľnosti	   manželstva.	   Po	   polročných	   polemikách	   –	   bolo	   prijaté	   kompromisné	   legislatívne	  
riešenie.	  	  

	   Okrem	   zavedenie	   fakultatívnej	   formy	   sobáša	   rušila	   manželská	   novela	   niektoré	   manželské	  
prekážky	  a	  jednotne	   formulovala	  dôvody,	  ktoré	  poskytovali	  možnosť	  dosiahnuť	   rozluky	  manželstva.	  



Ustanovenia	   zákona	   o	  prekážkach	   a	  rozluke	   však	   NEPLATILI	   na	   SLOVENSKU,	   čím	   sa	   ďalej	   v	  tomto	  
odvetví	  práva	  prehlboval	  právny	  DUALIZMUS.	  	  	  

 Zákonodarstvo vojnového slovenského štátu, v súlade so svojou štátnou ideológiou, zaviedlo 
obligatórny civilný sobáš a zrušila možnosť rozluky katolíckych manželstiev.  Podľa recepčného 
ustanovenia nar. SNR č. 1/1944 Zb. – sa tieto ustanovenia zrušili.  

 Osobitosťou inštitútu rodinného práva na Slovensku bola inštitúcia „KOAKVIZÍCIE“. 
Umožňovala manželom, aby sa v momente zániku manželstva smrťou jedného z nich, vytvorilo 
z majetku, ktorý nadobudli počas trvania manželstva „KOAKVIZÍCIA“, t.j. majetkové spoločenstvo. 
Pričom polovica z tohto majetkového spoločenstva sa považovala za majetok pozostalého manžela, 
a iba druhá polovica bola predmetom dedenia. Koakvizícia sa vzťahovala iba na manželstvá tzv. 
honoraciorov – t.j. bývalých šľachticov ( v r. 1919 boli v ČSR zrušené šľachtické tituly, z dôvodu 
rovnosti občanov pred zákonom), a na intelektuálov, resp. osoby, ktoré dosiahli vysokoškolské 
vzdelanie, resp. živili sa duševnou prácou.  V čase prípravy všeobecného československého 
občianskeho zákonníka, do roku 1938 sa považovala koakvizícia za pokrokovejšiu inštitúciu, ako 
oddelený majetok manželov, spravovaný manželom, považovala sa za predobraz vytvorenia 
zákonného majetkového spoločenstva.  

 

K bodu II.  

 Ústavnoprávnym východiskom zmien v inštitúte manželstva, v právach a povinnostiach 
mužov a žien bolo ustanovenie Ústavy 9. Mája z r. 1948 : a) o rovnakom postavení mužov a žien 
v rodine aj v spoločnosti, a b) rovnaký prístup ku vzdelaniu a ku všetkým úradom a hodnostiam, c) 
ochrana štátu nad manželstvom, rodinou a materstvo a d) odstránenie akejkoľvek diskriminácie detí 
podľa ich pôvodu.  

 Národné zhromaždenie ČSR 7. Dec. 1949 schválilo zákon o práve rodinnom (č. 265/1949 
Zb.), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. Januára 1950.  Týmto zákonom došlo k unifikácii a ku 
kodifikácii rodinného práva  a jeho vyčlenenia z občianskeho práva, do samostatného právneho 
odvetvia. ZÁSADY – viď. Odpove´d na otázku – zákon o rodinnom práve 1949. T.j. a) sekularizácia 
rodinného práva, b) obligatórny civilný sobáš, c) rovnoprávnosť manželov v osobných i majetkových 
vzťahov, d) práva a povinnosti rodičov , resp. rodičovská moc (teda matky aj otca) k deťom (zrušenie 
otcovskej moci), e) ROZVOD –  manželstva, t.j. zrušenie manželstva právoplatným rozhodnutím súdu 
za života manželov (Zrušenie nerozlučiteľnosti manželstva). RODINNÉ PRÁVO  - prestalo mať 
povahu súčasti – SÚKROMNÉHO PRÁVA.  Ľudovodemokratické právo – (socialistické vôbec) 
nepoznalo delenie právneho poriadku na verejné a súkromné právo. Delilo právne normy podľa 
PREDMETU ÚPRAVY – na PRÁVNE ODVETVIA.  

ZMENY v úprave zákona o Rodine z r. 1949.  

1. Zákon č. 59/1952 Zb. o uzatváraní manželstva s cudzincami podstatne   skomplikoval. 
K uzatvoreniu manželstva s osobou, ktorá nemala čsl. Štátne občianstvo sa vyžadoval 
súhlas ministerstva vnútra alebo orgánu ním povereného. Platil až do r. 1964 

2. Zákon č. 61/1955 Zb. o zmene predpisov o rozvode. – došlo k zásadnej zmene ustanovenia 
§ 30 zákona o rodine, podľa ktorého nebolo dovolené rozviesť manželstvo proti vôli, resp. 
bez súhlasu manžela, ktorý na rozvratu manželstva neniesol vinu. – Novelizáciou bola 



situácia zmenená tak, že všeobecne nebolo možné vyhovieť návrhu na rozvod manželstva 
manželom rozvratom výlučne vinným bez súhlasu manžela nevinného, avšak vo 
výnimočných prípadoch, ak to vyžadoval záujem spoločnosti a za podmienky, že manželia 
spolu už po dlhú dobu nežili, mohol súd rozvod povoliť aj proti vôli nevinného manžela. 
Tým sa vo väčšine prípadov mohlo dosiahnuť súladu skutočností (pre pôvodné znenie – sa 
manželstvo stalo tzv. „manželstvo mŕtvym“ s právnym stavom.  

K bodu 3.   -  ZÁKON O RODINE – č. 94/1963 Zb. – úprava manželstva – vznik rovnaká ako podľa 
zákona z roku 1949 -  obligatórny civilný sobáš .  

Zmenené rozvodové konanie. Pri rozvode manželstva súd mal povinnosť skúmať príčiny, ktoré 
spôsobili rozvrat manželstva, mal však upustiť od formálneho výroku o VINE pri rozvode (ktorý 
z manželov je vinným rozvodom). Súdu bolo zároveň uložené, aby súčasťou rozvodového rozsudku 
bolo rozhodnutie týkajúce sa práv a povinností rodičov k ich neplnoletých deťom pre dobu po 
rozvode.  

Zásadnou zmenou v manželských vzťahoch bolo, že majetkové spoločenstvo manželov sa premenilo 
na inovovaný inštitút s názvom BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV.  
S argumentom, že základom bezpodielového spoluvlastníctva manželov bola úprava osobného 
vlastníctva, bola táto úprava prenesená z rodinného zákonníku do občianskeho zákonníku. Obč. 
zákonník popri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov  oddelene upravoval spoločné užívania bytu 
manželmi a spoločné užívanie pozemku manželmi.  

                 Rodinný zákon z roku 1964  platil v podstate bez zmien – až do roku 1992.  
NOVELIZÁCIA v roku 1992 (zákon č. 234/1992 Zb.) –  zaviedol – fakultatívnu formu uzatvárania 
manželstva. Od 1. Júla 1992 bolo možné, aby snúbenci uzatvorilo SOBÁŠ – súhlasným vyhlásením 
muža a pred orgánom štátu alebo pred orgánom cirkve resp. náboženskej spoločnosti, pričom z oboch 
týchto foriem sobáša – vznikalo platné manželstvo (obe formy sobáša, každá oddelene – mali právne 
konštitutívnu relevanciu (význam).  

 

............  koniec ........... 

 

 

	  	  

	  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


