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BAKALÁROV PRAX NEPOTREBUJE ANI SA S NIMI
NEPOČÍTA

JUDR. JÁN PUCHOVSKÝ, PHD.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN

Problematika doktorandského �túdia a proces
tvorby záverečných prác jednotlivých foriem vyso-
ko�kolského �túdia sa dotýkajú nielen prispievate-
ľov do časopisu HISTORIA ET THEORIA IURIS,
ale vo vzťahu k procesu výučby a k organizácii
�túdia aj popredných pedagógov a predstaviteľov
právnických fakúlt na Slovensku. O rozhovor na
túto tému sme po�iadali prof. h.c. doc. JUDr. Má-
riu Bujňákovú, CSc. � dekanku Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa �afárika (UPJ�) v Ko�i-
ciach.

Optika praxe určite ovplyvňuje aj pohľad učiteľov na pedagogický
proces. Aké sú va�e osobné skúsenosti s realizáciou magisterského a dok-
torandského �tudijného programu, najmä pokiaľ ide o výsledný produkt
absolventov � ich záverečné práce?

Pokiaľ ide o otázku magisterského �túdia a následne záverečných prác,
treba podotknúť, �e je skutočne na �kodu samotného �túdia, ak ho máme
predpísané na realizáciu ako prvý a druhý stupeň �túdia. Podotýkam, �e
v podmienkach právnických fakúlt je to nie naj�ťastnej�ie rie�enie, lebo ab-
solventov bakalárov prax vlastne nepotrebuje ani sa s nimi nepočíta. �tudenti
sa zbytočne zaťa�ujú tým, �e pí�u bakalárske práce a následne magisterské,
či�e diplomové práce. Určite ako pedagóg by som si vedela predstaviť aj lep-
�ie vyu�itie mo�nosti vedeckej práce. Nie v�etci �tudenti svoje záverečné
práce ako produkt svojho vzdelávania aj ponímajú. Je potrebné kon�tatovať,
�e pokiaľ ide o úroveň záverečných prác, táto je v�dy vy��ia pri diplomových
prácach, preto�e �tudent u� pracuje s literatúrou a má aj určité poznatky, kto-
ré zúročí pri spracovaní diplomovej práce. Na druhej strane, aj bakalárske, aj
diplomové práce sú hodnotené ako záverečné práce a ich úroveň v�dy závisí
od konkrétneho �tudenta, ale je potrebné skon�tatovať, �e aj od konzultanta,
preto�e �tudent nemá dostatočné znalosti z písania záverečných prác. V bu-
dúcnosti bude nevyhnutné vrátiť sa k �tudentskej vedeckej a odbornej čin-
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nosti (�VOČ), ktorá bola východiskom najmä pre tých �tudentov, čo mali zá-
ujem o vedeckú prácu. Môj názor na záverečné práce je predov�etkým
v mo�nosti písania jednej záverečnej práce, čo by bolo vhodné pri spojení
prvého a druhého stupňa �túdia, o čo sa právnické fakulty u� dlh�í čas zatiaľ
beznádejne usilujú.

Pri posudzovaní vysokej �koly a jej pracovísk je neodmysliteľnou sú-
časťou hodnotenia úroveň doktorandského �tudijného programu. Aká je
v tomto smere situácia na Právnickej fakulte UPJ� v Ko�iciach?

Právnická fakulta UPJ� v tomto vzdelávaní v poslednom období dosiahla
pekné výsledky. Je potrebné skon�tatovať, �e pokiaľ ide o internú formu �tú-
dia, o túto formu je na fakulte veľký záujem a nepostačujú ani miesta pride-
ľované z úrovne univerzity. Jednotlivé odbory �túdia majú okrem interných
doktorandov aj externých a tu je potrebné podotknúť, �e v preva�nej miere
ide o veľmi úspe�ných absolventov fakulty, ktorí často vyu�ívajú túto mo�-
nosť bezprostredne po ukončení magisterského �túdia. Pokiaľ ide o celkový
počet doktorandov, podľa stavu k 1. 11. 2010 je ich 113, čo, myslím si, je na
počet učiteľov na�ej fakulty skutočne veľmi pekné číslo. V dennej forme �tú-
dia máme 35 doktorandov, v externej forme 78 doktorandov. Fakulta má
akreditáciu v odboroch teória a dejiny �tátu a práva, trestné právo, obchodné
a finančné právo a občianske právo. O solídnej situácii v oblasti doktorand-
ského �túdia svedčí aj počet úspe�ných absolventov v posledných rokoch.
Pred dvomi rokmi skončili siedmi, vlani �trnásti a do novembra tohto roku
deviati. Som presvedčená, �e aj tieto čísla hovoria o stúpajúcom záujme
o doktorandské �túdium, ktoré sa uskutočňuje v kreditovej forme �túdia pod-
ľa �tudijného programu. Ten je rozdelený na �tyri časti, a to �tudijnú časť,
vedeckú časť, časť týkajúcu sa pedagogickej činnosti a iné. Dôraz kladieme
najmä na vedeckú časť, kde je mo�nosť získavania kreditov aj za publikova-
nie a vystúpenia na konferenciách. Nutnou podmienkou na obhajobu dizer-
tačnej práce sú práve aj publikované výstupy a zapojenie doktorandov do
programov VEGA, KEGA, VVGS, APVV a pod.

V oblasti práva dôle�itou súčasťou kvality výskumnej činnosti fakul-
ty je � popri publikovaní článkov v niektorom časopise, ktorý je evido-
vaný v medzinárodnej profesijnej databáze, alebo v renomovanom časo-
pise na národnej úrovni � aj prezentácia vo vedeckom časopise mimo
kategórie A alebo B. Ako sa darí na va�ej fakulte plniť toto kritérium?

Pokiaľ ide o publikačnú činnosť a prezentácie vo vedeckom časopise mi-
mo kategórie A a B, fakulta má v tejto oblasti veľmi dobre výsledky, a práve
publikovanie vo vedeckých časopisoch pomáha zvy�ovať počty publikácií
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učiteľov a doktorandov fakulty. Mo�no�e stojí za úvahu opätovne sa uchá-
dzať o zaradenie Právneho obzoru medzi karentované časopisy, aby sa tým
zvý�ila mo�nosť publikovania v časopisoch tejto kategórie, ktoré sú pre
právnikov obmedzené. V tomto roku oproti minulému roku na na�ej fakulte
bol nárast publikačnej činnosti k 1. 10. 2010 o 60 %, čo pova�ujeme za ús-
pech.

Vedenie projektu KEGA � HTI ponúklo mo�nosť prezentácie na
stránkach časopisu HISTORIA ET THEORIA IURIS aj mladým práv-
nym vedcom z va�ej fakulty. Tí ju úspe�ne vyu�ívajú. Akým spôsobom
im mô�e byť podľa vás u�itočná ich participácia na tvorbe tohto mode-
lového vedeckého časopisu?

Veľmi si vá�ime mo�nosť prezentácie na stránkach časopisu HISTORIA
ET THEORIA IURIS na�im mladým právnym vedcom. Som presvedčená, �e
ka�dá mo�nosť publikovania výstupov týchto mladých právnych vedcov
v odbornej tlači ich posúva o stupeň vy��ie. Na�i mladí adepti vedy túto
mo�nosť aj veľmi vyu�ívajú a je potrebné aj do budúcnosti vytvoriť mo�no aj
lep�ie ekonomické podmienky a motivovať tak mladých adeptov vedy
k publikačným aktivitám. Opakujem e�te raz � veľmi pozitívne to ovplyvňuje
ich odborný rast.
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FORMÁLNA ÚPRAVA A HLAVNÉ ČASTI DIZERTAČNEJ
PRÁCE

MGR. LUCIA LICHNEROVÁ, PHD.
KATEDRA KNI�NIČNEJ A INFORMAČNEJ VEDY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FILOZOFICKÁ FAKULTA

Abstrakt

Cieľom príspevku je poskytnúť návod na formálnu úpravu a obsahové nále-
�itosti častí dizertačnej práce. Príspevok stručne predstavuje základné stavebné
aspekty odborného textu, jeho lexikálne, syntaktické a morfologické prostriedky.
Hlavná pozornosť je venovaná obsahovej kompozícii jednotlivých častí dizertač-
nej práce a ich následnosti. Príspevok neobchádza ani formálne nále�itosti, medzi
ktoré patrí číslovanie kapitol, strán a úprava obalu a titulného listu dizertačnej
práce.

LICHNEROVÁ, Lucia. Formálna úprava a hlavné časti dizertačnej práce. In:
HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 4, s. 8-21.

Kľúčové slová

Dizertačná práca. Formálna úprava. Kompozícia dizertačnej práce.

Úvod

Dizertačná práca patrí medzi záverečné práce ukončujúce tretí stupeň vy-
soko�kolského �túdia. �Dizertačnou prácou �tudent preukazuje schopnosť
a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu
alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Má
sa vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tie� dosta-
točným prehľadom existujúcej odbornej literatúry� (Vnútorný, 2010). Sa-
motný obsah dizertačnej práce je výsledkom vedeckej činnosti jej autora ria-
denej �koliteľom. Oveľa men�ej variabilite podlieha formálna úprava práce a
v�eobecná obsahová náplň jej jednotlivých častí, ktoré sú zväč�a �tandardi-
zované na základné vnútorných predpisov jednotlivých univerzít. Univerzita
Komenského vydáva vnútorné predpisy unifikujúce tieto spomínané aspekty
dizertačných prác v súlade s platnými normami1. Aktuálnym predpisom je
vnútorný predpis č. 5 z roku 2010 (Vnútorný, 2010). Táto legislatíva na jed-
nej strane re�pektuje u� publikované práce týkajúce sa tejto problematiky
komplexne, napr. publikácie Kimličku (2002; 2006) a Me�ku (2005), zároveň

                                                            
 1 Napr. ISO 7144 (1986).
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v�ak obsahuje aj určité �pecifiká, ktoré je nutné pri písaní dizertačnej práce
dodr�iavať.

1 Odborný text

Podobne ako záverečná práca (bakalárska, diplomová), aj dizertačná prá-
ca by mala obsahovať určité nále�itosti prislúchajúce odbornému textu. Od-
borný text mô�eme charakterizovať ako �celistvý, uzavretý, spojitý útvar
znakovej povahy, ktorý je výsledkom zámernej komunikačnej aktivity člove-
ka a ktorého cieľom je informovať a komunikovať my�lienky a teórie rôz-
nych vedných odborov. Je kódovaný jazykovými prostriedkami a komuniko-
vaný prostriedkami zvukovými i grafickými. Charakteristickým znakom
odborného textu sú odborná terminológia a pojmové syntaktické kon�trukcie�
(TDKIV, 2003). Okrem tejto stručnej charakteristiky by mal odborný text
spĺňať aj ďal�ie atribúty. V odbornom texte sa spravidla uplatňuje výkladový
slohový postup (analýza vzťahov medzi predmetmi, logicko-príčinné súvis-
losti, vysvetlenia, zjednodu�enia, zov�eobecnenia), ktorého základnými
vlastnosťami sú:

• výkladovosť (explikatívnosť),
• súdr�nosť (kohéznosť),
• následnosť (sukcesívnosť),
• v�eobecnosť (gnómickosť),
• objektívnosť (Me�ko, 2005).

Z lexikálnych prostriedkov sa v odbornom texte realizujú bezpríznakové
nocionálne slová, ktorými sú najmä abstraktá a zov�eobecnené konkréta
(napr. nos � orgán čuchu) a odborná terminológia. V odbornom texte by sa
nemali vyskytovať emocionálne a expresívne výrazy, obrazné pomenovania
a na rozdiel napr. od populárno-náučného �týlu sa v odbornom neuplatňuje
po�iadavka disimilácie (obmeny výrazov synonymami vzhľadom na ustálenú
terminológiu v konkrétnom odbore). Zo syntaktických prostriedkov spo-
meňme napr. syntaktickú kondenzáciu (�zhustenie�) a pou�ívanie pasívnych
kon�trukcií, ktoré podporujú objektívnosť a neosobnosť prejavu. V odbornom
texte by sme sa mali vyhnúť pou�ívaniu jednočlenných oznamovacích viet
(�Pr�í.�) a rozkazovacích, zvolacích a opytovacích viet (s výnimkou pou�itia
napr. metódy dotazníka či ankety). V oblasti syntaxe je ďalej dôle�ité vyhnúť
sa najmä tzv. odborníckemu vyjadrovaniu � pou�ívaniu čo najdlh�ích viet
v snahe zvý�iť �vedeckosť� textu a naru�eniu významových vzťahov, čo ve-
die k neprehľadnosti, k nepochopeniu vety či dokonca k zámene významu
vety.
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Tab. 1 Správne pou�itie syntaktických prostriedkov v odbornom texte
Nesprávne Správne

syntaktická kon-
denzácia

Tlače, ktoré boli vydané
v 17. storočí, boli pre-
va�ne latinské.

Tlače vydané v 17. storočí
boli preva�ne latinské.

pasívne kon-
�trukcie

V predlo�enom texte
uvádzam...

V predlo�enom texte je uve-
dené...

jasné významové
vzťahy

Koncom 17. storočia
v Bratislave vydal Bo-
humír Gründer pamflet
Oedenburgisches Rat-
haus. Jeho reformačné
zameranie neskôr spô-
sobilo, �e musel z mes-
ta odísť.

Koncom 17. storočia v Bra-
tislave vydal Bohumír
Gründer pamflet Oedenbur-
gisches Rathaus. Reformač-
né zameranie tejto tlače ne-
skôr spôsobilo, �e musel
z mesta odísť.

zrozumiteľnosť
textu

Samuel Brewer, ktorý
pôsobil ako tlačiar
v Levoči, orientoval
svoju produkciu najmä
na populárno-náučné
vydania, medzi ktoré
patrili kalendáre a prí-
le�itostné ver�e, ktoré
zaradil do svojho vyda-
vateľského plánu u�
v čase, keď začínal
s typografickou činnos-
ťou, preto�e dôvodom
bola snaha získať čo
najvy��í odbyt.

Levočský tlačiar Samuel
Brewer orientoval svoju
produkciu najmä na popu-
lárno-náučné vydania. Pat-
rili sem kalendáre a príle�i-
tostné ver�e, zaradené do
jeho vydavateľského plánu
u� v počiatkoch jeho typo-
grafickej činnosti. Dôvodom
bola snaha získať čo najvy�-
�í odbyt.

Z morfologických prostriedkov sa okrem iného uplatňujú prítomný čas
a autorský plurál.

Tab. 2 Správne pou�itie morfologických prostriedkov v odbornom texte
Nesprávne Správne

prítomný čas V zachovaných po-
zostalostných súpi-
soch sa vyskytovali
najmä knihy dove-
zené zo zahraničia.

V zachovaných pozostalostných
súpisoch sa vyskytujú najmä
knihy dovezené zo zahraničia.
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autorský plurál Na základe analýzy
retrospektívnej bib-
liografie mô�em
kon�tatovať...

Na základe analýzy retrospek-
tívnej bibliografie mô�eme kon-
�tatovať...

2 Hlavné časti dizertačnej práce a ich obsah (kompozícia práce)

2.1 Abstrakt

V dizertačnej práci ide o tzv. autorský abstrakt vytvorený autorom práce
a zároveň informatívny abstrakt, ktorý uvádza maximum podstatných infor-
mácií obsiahnutých v dokumente. Má výraznú substitučnú funkciu a uvádza
prehľad obsahu dokumentu (TDKIV, 2003). Podľa vnútorného predpisu Uni-
verzity Komenského má dizertačná práca povinne obsahovať abstrakt v slo-
venskom a anglickom jazyku, ka�dý na samostatnej strane (vnútorný, 2010).
Tvorbu abstraktu upravuje platná norma STN ISO 214 (1998) Abstrakty (re-
feráty) pre publikácie a dokumentáciu. Samotnému textu abstraktu predchá-
dza bibliografický odkaz2 na dizertačnú prácu obsahujúci nasledovné údaje:

PRIEZVISKO, meno autora. Názov : podnázov [dizertačná práca]. Názov
�koly. Názov fakulty. Názov katedry. �koliteľ: Meno a priezvisko. Komisia
pre obhajoby: Názov, Meno a priezvisko predsedu. Stupeň odbornej kvali-
fikácie. Obhajoba: mesto, rok. Rozsah.

Text abstraktu pí�eme v 3. osobe jednotného čísla, resp. v pasívnych kon-
�trukciách � pí�eme o práci. Uvádza sa v ňom stručný obsah, prehľad kapitol,
údaje o hlavnom cieli práce, metódach, hlavných záveroch. Pod textom ab-
straktu sa nachádzajú kľúčové slová � významové slová prevzaté z názvu
alebo z textu dokumentu s cieľom reprezentovať obsah a klasifikačný znak
Medzinárodného desatinného triedenia (MDT), ktorý podľa predpisu UK nie
je povinný. Rozsah abstraktu je 100 � 500 slov.

ABSTRAKT
PORIEZOVÁ, Miriam. Vydávanie odbornej a vedeckej literatúry trnavskou
Akademickou tlačiarňou : (1648 � 1773) [dizertačná práca]. Univerzita
Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta. Katedra kni�ničnej a infor-
mačnej vedy. �koliteľ: doc. PhDr. Gabriela �ibritová, PhD.
Komisia pre obhajoby: Kni�ničná a informačná veda, predseda: prof. PhDr.
Soňa Makulová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Philosophiae Doctor.
Obhajoba: Bratislava, 2009. 197 s.

                                                            
 2 Tvorba bibliografického odkazu je riadená normou STN ISO 690 (1998) a STN

ISO 690-2 (2001).
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Ústrednou témou dizertačnej práce je vydávanie odbornej a vedeckej lite-
ratúry Akademickou tlačiarňou v Trnave v rokoch 1648 � 1773. Jej cieľom
je vytvorenie uceleného obrazu o obsahu a postavení tohto druhu literatúry
v rámci tlačiarensko-vydavateľského programu vo svojej dobe najväč�ej
a najproduktívnej�ej tlačiarne na území Uhorska. Tomuto zámeru bol pod-
riadený aj výber metód a prameňov. Práca vznikla na základe publikova-
ných prameňov, zachovaných katalógov a obsahovo-formálnej analýzy
relevantných primárnych zdrojov metódou �de visu�. Úvodná kapitola �pe-
cifikuje pou�ité metódy a terminologicky vymedzuje pojem odborná a ve-
decká literatúra. Druhá kapitola pribli�uje spoločenské podmienky (politic-
ké a hospodárske, stav vedy a vzdelania, kníhtlačiarske prostredie)
skúmaného obdobia. Zriadenie Trnavskej univerzity, jej činnosť, organi-
začná �truktúra, systém a obsah �túdia je náplňou tretej kapitoly, ktorá po-
kračuje pohľadom na fungovanie a celkovú produkciu Akademickej tla-
čiarne. Jadro práce predstavuje obsahová, autorská a typologická analýza
nenábo�enskej odborne orientovanej produkcie a zhodnotenie skúmanej
problematiky s okrajovým poukázaním na cenzúrne opatrenia a grafickú
výzdobu. Následne je pozornosť venovaná vydavateľsko-kníhkupeckým
katalógom, ktoré Akademická tlačiareň vydávala, a v rámci nich zastúpeniu
a zhodnoteniu odbornej a vedeckej literatúry. Posledný okruh osvetľuje
význam, funkcie a formovanie jezuitských kni�níc vo v�eobecnosti, ich ob-
sah na príklade vybraných fondov a pribli�uje organizáciu, akvizičnú poli-
tiku a obsah kni�nice Trnavskej univerzity z hľadiska zastúpenia odbornej
literatúry. Záver priná�a zhrnutie získaných poznatkov k problematike. Sú-
časťou práce je tematicky členený súpis (príloha A), zoznam vydavateľsko-
-kníhkupeckých katalógov (príloha B) a obrazová príloha C.

Kľúčové slová
Odborná a vedecká literatúra. Jezuiti. 17. a 18. storočie. Slovensko. Kníh-
tlačiarstvo.
Akademická tlačiareň v Trnave. Jezuitské �kolstvo. Jezuitská veda. Vyda-
vateľsko-kníhkupecké katalógy. Jezuitské kni�nice. Univerzitná kni�nica
v Trnave.

MDT 01� 018 � 92
168.5(091) �17/18� : 655.1(091)

Obr. 1 Príklad abstraktu v dizertačnej práci3

                                                            
 3 Abstrakt upravený a prebratý z dizertačnej práce M. Poriezovej: Vydávanie odbor-

nej a vedeckej literatúry trnavskou Akademickou tlačiarňou : (1648-1773). 2009.
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2.2 Predhovor

Hlavnou črtou prehovoru je charakteristika okolností vzniku dizertačnej
práce. Pí�eme ho na samostatnej strane. Predhovor sa často zamieňa s úvo-
dom práce. V predhovore sa v�ak na rozdiel od úvodu nachádzajú okolnosti
vzniku práce, jej kontext, dôvody, ktoré viedli autora k výberu témy a k reali-
zovanému výskumu, ako aj význam a poslanie práce (pre koho je určená).
Okrem toho súčasťou predhovoru býva aj poďakovanie a čestné vyhlásenie,
ktoré v�ak nie sú jeho povinnou súčasťou. S úvodom má predhovor spoločné
to, �e naznačuje vzťah práce k príbuzným disciplínam, náčrt domáceho a za-
hraničného kontextu, hlavné informačné zdroje, hlavné metódy a cieľ práce,
av�ak len veľmi stručne. Predhovor je písaný na rozdiel od ostatného textu
práce v 1. osobe jednotného čísla.

Hlavným dôvodom vzniku predlo�enej dizertačnej práce bolo doplnenie
absentujúceho článku v dejinách kni�nej kultúry na Slovensku týkajúceho
sa nemeckej produkcie tunaj�ích tlačiarní v 16. a 17. storočí. Aj keď je
spektrum literatúry k dejinám kni�nej kultúry pomerne pestré, nemecká
produkcia tunaj�ích tlačiarní nebola doteraz bli��ie a podrobnej�ie charak-
terizovaná. Preva�ne na kvantitatívne údaje skúpa charakteristika v mono-
grafiách o dejinách kníhtlačiarstva nie je postačujúca. Doteraz neboli ne-
mecké vydania posúdené z aspektu ich začlenenia, významu a miesta
v celoslovenskej produkcii. Nebolo jasne vytýčené, ktorí tlačiari, vydavate-
lia a kníhkupci sa na nemeckej produkcii podieľali a či boli ich aktivity
v tomto smere vzájomne riadené a ovplyvňované. Tieto okolnosti ma moti-
vovali k spracovaniu predlo�enej dizertačnej práce a k definovaniu jej zá-
kladných cieľov. Aj keď na prvý pohľad bola celková tlačená produkcia
v Uhorsku a parciálne na Slovensku podobná, nemo�no bez hlb�ieho posú-
denia túto analógiu vzťahovať aj na produkciu nemeckú, ktorá vzhľadom
na motívy jej vzniku mala celkom odli�ný charakter. Práve z tohto dôvodu
bolo mojím cieľom skúmať jazykovo orientovanú produkciu, av�ak nevy-
členiť ju z globálnej�ích súvislostí.

Predlo�ená práca vznikla na základe mojej predchádzajúcej diplomovej
práce a neskor�ieho podrobného výskum zachovaných nemeckých vydaní
ulo�ených v historických kni�niciach na Slovensku a v Národnej Széche-
nyiho kni�nici v Maďarsku. Výskum som orientovala aj na prácu s archív-
nymi rukopisnými materiálmi týkajúcimi sa najmä kníhtlačiarskej a kníh-
kupeckej činnosti.

Práca mô�e byť prínosom predov�etkým pre výskum dejín kni�nej kul-
túry, ako aj pre dejiny nemeckej literatúry, okrajovo pre dejiny nábo�enstva
a v�eobecné dejiny. Vyvodené výsledky mô�u byť predmetom pre ďal�í
výskum v tejto oblasti, ktorý je mo�né v budúcnosti roz�íriť aj na oblasť re-
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cepcie nemeckého vydania a posúdenia danej problematiky aj v �ir�om,
celouhorskom kontexte.

                                                                                          Autorka
Obr. 2 Príklad predhovoru v dizertačnej práci4

2.3 Úvod

Úvod k dizertačnej práci je zároveň úvodom do skúmanej problematiky.
Konkrétne sa vzťahuje na prácu, uvádza do problematiky, priná�a jasné in-
formácie o probléme. Prezentuje sa v ňom autorský zámer práce, hlavné
zdroje, ktoré sa problematikou zaoberajú, ako aj komentár k nim. Naznačuje
sa podrobne stav rie�enia doma a v zahraničí a čím sa práca odli�uje od dote-
raz publikovaných. Mô�e sa stručne charakterizovať obsah a �truktúra práce.
Rozsah úvodu je 1-2 strany.

Situácia v slovenskom �kolstve začiatkom 20. storočia bola silno
ovplyvnená prúdom maďarizácie, ktorým sa uhorská vláda sna�ila zjedno-
tiť v�etky národnosti v Uhorsku a vytvoriť jednotný maďarský národ. Tento
vplyv sa prejavil zdrvujúcou �kolskou legislatívou, ktorá spôsobila zru�enie
väč�iny slovenských �kôl a zaviedla vyučovanie v maďarčine. Len niektoré
cirkevné �koly si dokázali ako tak zachovať slovenský vyučovací jazyk.

Nepriaznivému stavu sa musela podriadiť i produkcia učebníc pre slo-
venské �koly, tak�e väč�ina �kolských vydaní vychádzala v maďarčine,
a len niekoľko výnimiek nachádzame písaných po slovensky. V tejto situá-
cii je nutné vyzdvihnúť skutočnosť, �e napriek vtedaj�iemu neprajnému
politickému a spoločenskému dianiu sa slovenské učebnice neprestali úplne
tlačiť.

Hoci vtedaj�ie aktivity a národnostné boje za zachovanie slovenských
�kôl nedosiahli po�adovanú silu a veľkosť, na�lo sa niekoľko výnimočných
osobností, ochotných aj za cenu prenasledovania a väznenia podporiť stag-
nujúce slovenské �kolstvo zostavením alebo vydaním slovenských učebníc.

Učebnice z tohto obdobia sa doteraz neskúmali v takom meradle a v ta-
kých súvislostiach, na aké by sme v práci chceli poukázať. Na základe
analýzy slovenských učebníc z obdobia 1901 a� 1918 dospejeme k ich cha-
rakteristike z hľadiska kvantity, typológie a obsahu, ako aj typografickej,
vydavateľskej a autorskej produkcie.

Hlavným prameňom výskumu je retrospektívna Bibliografia sloven-
ských kníh 1901-1918 od Michala Fedora, podľa ktorej sme identifikovali

                                                            
 4 Predhovor skrátený a prebratý z dizertačnej práce L. Lichnerovej: Nemecké vyda-

nia na Slovensku v 16. a 17. storočí. 2006.
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v�etky slovenské učebnice zo začiatku 20. storočia a následne pristúpili
k ich bli��iemu skúmaniu. Vyu�ijeme pritom fondy Univerzitnej kni�nice
v Bratislave.

Pre lep�iu orientáciu vo vtedaj�om �kolstve je potrebná analýza �kolskej
legislatívy.

Z daného obdobia sú dôle�ité nasledujúce legislatívne zdroje. Prvým je
�kolský zákon z roku 1868 o vyučovaní v národných �kolách, ktorý umo�-
nil cirkvám zriaďovať vlastné �koly, upravovať do istej miery učebné plány
a pou�ívať vlastné učebnice. Okolnosti sa v�ak výrazne zmenili prijatím
Apponyiho �kolských zákonov z rokov 1907 a 1908, ktoré sa stali hlavným
nástrojom na pomaďarčovanie národnostných men�ín na uhorskom území.

Ich sila bola zefektívnená e�te niekoľkými krajnými nariadeniami, ktoré
vtedaj�ie ministerstvo �kolstva prijalo. Legislatívne dokumenty zo začiatku
20. storočia zaviedli do slovenských ľudových �kôl maďarčinu ako vyučo-
vací jazyk, zmenili obsah učebníc podľa maďarských po�iadaviek a dodr-
�iavanie v�etkých príkazov kontrolovali prostredníctvom �kolských in-
�pektorov.

O celkovej spoločenskej situácii, aká vo vtedaj�om slovenskom �kolstve
panovala, sa ďalej dozvieme z najhodnovernej�ích prameňov, t.j. z vtedaj-
�ích výtlačkov denníkov a časopisov, napr. z Cirkevných listov, Slovenské-
ho obzoru, denníka Rodina a �kola a i.

Ku komplexnej�iemu a podrobnej�iemu spracovaniu práce pomô�u
i zdroje zaoberajúce sa dejinami �kolstva na Slovensku, činnosťou kníhtla-
čiarní a vydavateľstiev, ako aj zväzky Slovenského biografického slovníka.

V oblasti dejín kni�nej kultúry a spracovania kultúrneho dedičstva Slo-
venska v podobe výskumu starých tlačí je oblasť �kolských vydaní zatiaľ
málo preferovanou oblasťou, nakoľko sa viac pozornosti sústredí na dáv-
nej�iu minulosť a iné typy tlačí, zatiaľ čo obdobie koncom 19. a začiatkom
20. storočia z hľadiska slovenského �kolstva v na�ej historickej spisbe zos-
táva nedocenené. Práca sa sna�í túto skutočnosť zmeniť a zaplniť prázdne
miesto v dejinách kni�nej kultúry z obdobia rokov 1901 a� 1918.

Obr. 3 Príklad úvodu v dizertačnej práci5

2.4 Jadro

Jadro práce tvorí jej základnú stavebnú jednotku. Delíme ho na kapitoly,
podkapitoly, odseky atď., pričom ka�dá nová kapitola by sa mala začínať na
novej strane. Jadro práce má variantnú �truktúru závisiacu od typu práce,
v zásade by jeho súčasťou mala byť kapitola venujúca sa:

                                                            
 5 Úvod upravený podľa práce L. Frankovičovej: Okolnosti vydávania slovenských

učebníc v období 1901 � 1918. 2010.
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a) súčasnému stavu rie�enej problematiky doma a v zahraničí,
b) cieľom práce,
c) metodike práce a metódam skúmania,
d) výsledkom práce,
e) diskusii.

Re�pektujúc vnútorný predpis UK (Vnútorný, 2010) by v časti Súčasný
stav rie�enej problematiky doma a v zahraničí autor mal uviesť najaktuál-
nej�ie poznatky z problematiky na základe publikovaných prác doma a v za-
hraničí. Táto časť by mala tvoriť pribli�ne 30 %.

V časti Ciele práce sa jasne a presne definuje predmet výskumu, resp.
problematiky a mala by obsahovať okrem hlavného cieľa aj podrobnú cha-
rakteristiku cieľov čiastkových.

Metodika práce a metódy skúmania by mali byť venované:
a) charakteristike objektu skúmania,
b) pracovným postupom,
c) spôsobu získavania údajov a ich zdrojom,
d) pou�itým metódam vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,
e) �tatistickým metódam (vnútorný, 2010).

Pozornosť treba zamerať na skutočnosť, �e najdôle�itej�ou časťou jadra
dizertačnej práce by mali byť výsledky práce a diskusia, ktoré tvoria 30 �
40 % práce. Ide nielen o explicitné výsledky, ku ktorým autor práce dospel,
ale predov�etkým aj o vlastné postoje či rie�enia, na ktoré netreba zabúdať.
V�etky výsledky by mali byť usporiadané logicky a dostatočne zhodnotené
(vnútorný, 2010). Diskusia je zameraná na konfrontáciu vlastných zistení
s výsledkami iných autorov, ktorí sa tejto problematike dosiaľ venovali.

2.5 Záver

Podobne ako abstraktu, aj záveru práce by mal jej autor venovať intenzív-
nu pozornosť. Obe tieto časti práce toti� informujú o jej obsahu bez toho, aby
sme prácu museli prečítať � sú teda jej významným reprezentačným �mate-
riálom�. V závere je potrebné stručne charakterizovať prácu so zhodnotením
dosiahnutých výsledkov, odhadnúť význam práce a jej výsledkov pre prax,
ako aj poskytnúť návrhy na ďal�í výskum či zlep�enie metodológie a pou�i-
tých postupov. Rozsah záveru sú minimálne dve strany.

3 Formálna úprava dizertačnej práce

Dizertačná práca by mala byť a� na odsúhlasené výnimky napísaná v slo-
venskom jazyku, písmom Times New Roman, veľkosťou 12, v riadkovaní
1,5, pri re�pektovaní okrajov zľava 3,5 cm (kvôli zviazaniu práce), sprava 2
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cm, zhora a zdola 2,5 cm, vo formáte A4. Po�iadavka na rozsah dizertačnej
práce je 80 a� 120 strán (144 000 a� 216 000 znakov).

V�etky kapitoly dizertačnej práce číslujeme arabskými číslami, za kto-
rými nenasleduje bodka. Podobne je to aj pri číslovaní podkapitol, ktoré čís-
lujeme formou 1.1, 1.2, 1.2.1 atď., pričom za posledným číslom bodku tie�
nedávame. Na rozdiel od doteraj�ieho úzu sa podľa vyhlá�ky UK (Vnútorný,
2010) v�etky kapitoly predchádzajúce jadru nečíslujú (teda ani úvod), podob-
ne ani záver ako kapitola sa nečísluje. Kapitoly jadra práce sa číslujú vzo-
stupne, pričom ka�dá kapitola prvej úrovne sa musí začínať na novej strane.

Strany v dizertačnej práci označujeme číslom podľa nasledovného pra-
vidla: prvou stranou označenou číslom je slovenský abstrakt, ktorý by mal
obsahovať číslo 4. Titulný list, errata a zadanie počítame do číslovania, ale
číslo nepí�eme. Z tohto dôvodu je prvým číslom na strane abstraktu číslo 4.
Čísla uvádzame na pravej strane tlačeného listu, spravidla dole vpravo, do
stránkovania sa počítajú aj prílohy, ktoré tie� označíme číslom.

Ilustrácie číslujeme tromi spôsobmi postupne tak, ako sú pou�ité. Buď
jednotne v celej práci, napr. Obrázok 1, Obrázok 2 atď., samostatne v ka�dej
kapitole, napr. Obrázok 2 - 1 (1. obr. v 2. kapitole), alebo samostatne v prílohe.

Obrazový materiál (obrázky a tabuľky) označujeme názvom podľa
druhu materiálu. Pri obrázkoch umiestnime názov pod obrázok, napr. Obrá-
zok 1 Signet Dávida Gutgesela, pri tabuľke nad tabuľku, napr. Tabuľka 1
Prehľad podielu levočských tlačiarov na nemeckej produkcii 17. storočia.

3.1 Následnosť častí dizertačnej práce

Dizertačná práca by mala obsahovať tieto úvodné časti (uvádzame aj ich
poradie):
a) obal,
b) titulný list a errata6 na rube strany titulného listu,
c) zadanie,7
d) poďakovanie (nepovinné),
e) abstrakt v �tátnom jazyku,
f) abstrakt v anglickom, resp. inom cudzom jazyku,
g) obsah,
h) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),
i) zoznam skratiek a značiek (nepovinné),
j) slovník (nepovinné) (Vnútorný, 2010).
                                                            
 6 Errata slú�ia na opravenie prípadných chýb nájdených v texte práce po jej zviaza-

ní.
 7 Zadanie práce obsahuje predov�etkým ciele dizertačnej práce zadané �tudentovi

�koliteľom. Jeho obsah na Univerzite Komenského v súčasnosti podlieha �truktúre
uvedenej v Akademickom informačnom systéme (AiS2).
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Hlavné textové časti práce tvoria:
a) predhovor (vo vyhlá�ke (2010) nie je uvedený, ale odporúčame ho),
b) úvod,
c) jadro,
d) záver,
e) resumé (povinné iba v prípade, ak je dizertačná práca napísaná v inom

ako �tátnom jazyku,
f) zoznam bibliografických odkazov.

Nepovinnou časťou práce sú: prílohy, register, �ivotopis autora a ďal�ie
doplnkové materiály.

3.2 Formálna úprava obalu a titulného listu

3.2.1 Obal

Podľa najnov�ej vyhlá�ky UK (Vnútorný, 2010) by obal mal obsahovať
tieto údaje:
a) názov vysokej �koly,
b) názov fakulty,
c) názov a podnázov diela, ak sa pou�il,
d) typ �kolského diela (dizertačná práca),
e) meno, priezvisko a tituly autora,
f) rok predlo�enia práce.

Hoci v texte vyhlá�ky sa uvádza na obale aj typ práce, v príklade v prílo-
he sa typ neuvádza. V nasledujúcom príklade uvádzame vzor na spracovanie
obalu pri re�pektovaní tejto legislatívnej úpravy Univerzity Komenského aj
s označením typu práce.
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FILOZOFICKÁ FAKULTA

DEJINY KNI�NEJ KULTÚRY V BARDEJOVE
V 17. STOROČÍ

DIZERTAČNÁ PRÁCA

2000
Mgr. Martina Malková8

Obr. 4 Úprava obalu dizertačnej práce

3.2.2 Titulný list

Titulný list obsahuje údaje:
a) názov vysokej �koly,
b) názov fakulty,
c) názov a podnázov diela, ak sa pou�il,
d) typ �kolského diela (dizertačná práca),
e) meno, priezvisko a tituly autora,
f) �tudijný program,
                                                            
 8 Podľa doteraj�ích zvyklostí sa meno autora uvádzalo pod typom práce. Vyhlá�ka

(Vnútorný, 2010) síce uvádza pri vymenovaní údajov na obale meno autora za ty-
pom práce, v prílohe (Vnútorný, 2010, s. 13) je v�ak ako vzor uvedený obal, na
ktorom má byť meno autora v dolnej časti obalu. Podobne je to aj s úpravou titul-
ného listu, pozri (Vnútorný, 2010, s. 14).
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g) číslo a názov �tudijného odboru alebo odborov,
h) meno, priezvisko a tituly vedúceho práce, resp. �koliteľa,
i) �koliace pracovisko,
j) miesto a rok vydania.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FILOZOFICKÁ FAKULTA

Metodológia uplatňovania �tandardov v činnosti in-
formačných systémov

Dizertačná práca

�tudijný program: Kni�nično-informačné �túdiá
�tudijný odbor: 050804 Kni�ničná a informačná veda
�koliace pracovisko: Katedra kni�ničnej a informačnej
vedy
�koliteľ: doc. PhDr. Du�an Katu�čák, PhD.

Bratislava 2010
PhDr. Anna Kucianová

Obr. 5 Úprava titulného listu dizertačnej práce

4 Záver

Pri úprave dizertačnej práce je nutné sledovať aktuálne vydania legisla-
tívy na príslu�nej univerzite, ktoré je potrebné re�pektovať v súlade s ďal�ími
metodickými materiálmi (monografiami, príspevkami a �tandardmi) uvede-
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nými vy��ie. Vyhlá�ky Univerzity Komenského dodr�iavajú predpísané �tan-
dardy pre úpravu a citovanie v dizertačných prácach, podobne aj nále�itosti
na obsahové aspekty ich jednotlivých častí (úvod, záver atď.). Ka�dé nové
vydanie vyhlá�ky v�ak obsahuje určité zmeny týkajúce sa najmä úpravy
obalu, titulného listu, zadania, číslovania kapitol a obsahu jadra práce, preto
je dôle�ité konfrontovať akékoľvek metodické návody v�dy s aktuálnym vy-
daním v čase odovzdania dizertačnej práce.

5 Zoznam bibliografických odkazov

ISO 7144:1986, Documentation-Presentation of theses and similar docu-
ments.

KIMLIČKA, �. 2002. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odka-
zov podľa noriem ISO 690 pre �klasické� aj elektronické dokumenty. 1. vyd.
Bratislava : Stimul, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X.

KIMLIČKA, �. 2006. Metodika písania vysoko�kolských a kvalifikačných
prác [online] : učebné texty � vybrané časti. Bratislava : Univerzita Komen-
ského v Bratislave. Filozofická fakulta, 2006 [cit. 2010-08-14]. 58 s. Dostup-
né na internete: < http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/
/kkiv/Dokumenty/met-kval-prac.pdf >.
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kazy � Pravidlá skracovania bibliografických termínov.

TDKIV � Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (bá-
ze KTD). 2003 [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003-
[cit. 2009-01-14]. Dostupné na internete: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.
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<http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/vp_20
10_05_zaverecne_prace.pdf >.

Recenzentka: PhDr. Anna Kucianová
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PRÁVNA OBYČAJ � PRAMEŇ PRÁVA NA ÚZEMÍ
SLOVENSKA V OBDOBÍ MEDZIVOJNOVEJ ČSR1

JUDR. MIRIAM LACLAVÍKOVÁ, PHD.
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA DEJÍN PRÁVA

Abstrakt

Prezentovaný článok Právna obyčaj prameň práva na území Slovenska v ob-
dobí medzivojnovej ČSR predstavuje právno-historický pohľad na miesto a up-
latnenie právnej obyčaje ako rozhodujúceho prameňa súkromného práva (pres-
nej�ie občianskeho práva hmotného) na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi
v období medzivojnovej Československej republiky. Autorka kon�tatuje recepciu
právnych obyčají do právneho poriadku prvej ČSR a zmenený význam tohto
prameňa práva, čo dokladá judikatúrou Najvy��ieho súdu a Najvy��ieho správne-
ho súdu. Právna obyčaj stratila pozíciu rozhodujúceho prameňa práva, ďalej stra-
tila mo�nosť svojho vývoja v právotvornej judikatúre a následne ústavou neuzna-
ná za prameň práva stratila aj mo�nosť svojho vlastného vývoja. V tejto podobe
a hoci s reguláciou väč�iny súkromnoprávnych vzťahov mala obyčaj existovať a�
do prvej československej kodifikácie občianskeho práva v roku 1938, v skutoč-
nosti v�ak existovala a� do nadobudnutia účinnosti Občianskeho zákonníka č.
141/1950 Zb.

LACLAVÍKOVÁ, Miriam. Právna obyčaj � prameň práva na území Sloven-
ska v období medzivojnovej ČSR. In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2,
2010, č. 4, s. 22-35.

Úvod

Recepčné ustanovenie2 článku 2 zákona o zriadení samostatného �tátu
československého3 č. 11/1918 Sb. z. a n. sa exaktne nevyslovilo o prevzatí

                                                            
 1 Uvedený príspevok je výsledkom rie�enia grantovej úlohy VEGA č. 1/0062/10

Postavenie a uplatnenie prameňov práva v historickoprávnom vývoji na území Slo-
venska.

 2 Čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého
Ve�keré dosavadní zemské a ří�ské zákony a nařízení zůstavají prozatím v platnos-
ti.

 3 K recepcii práva, recepčnej norme a charakteru právneho poriadku na Slovensku
v rokoch 1918 � 1938 pozri aj BEŇA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku.
Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, 2001, s. 18 � 35.
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právnych obyčají4 aj napriek tomu, �e právnej obyčaji bolo mo�né e�te aj na
začiatku 20. storočia priradiť postavenie rozhodujúceho prameňa súkromné-
ho práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. S prihliadnutím na
nutnosť �ir�ieho výkladu predmetného ustanovenia akceptovanú súdnou pra-
xou najmä z dôvodov právnej istoty a zamedzenia vzniku anarchie na Slo-
vensku a Podkarpatskej Rusi ako bývalých súčastí Uhorska v koncepcii
predmetného článku vychádzame zo stanoviska, �e recepcia uskutočnená 28.
októbra 19185 zahŕňala aj recepciu obyčajového práva6. Nutnosť �ir�ieho vý-

                                                            
 4 Príspevok je voľným pokračovaním �túdií: LACLAVÍKOVÁ, M. Právna obyčaj

v postavení prameňa (súkromného) práva platného na území Slovenska do roku
1848. In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 29-44 a LACLA-
VÍKOVÁ, M. Právna obyčaj a formovanie novodobého (súkromného) práva na na-
�om území. In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 2, s. 36-52.

 5 K momentu recepcie noriem do�lo o polnoci z 27. na 28. októbra 1918. Právne
normy prijaté v Uhorsku dňa 28. októbra 1918 u� recipované neboli. HEXNER, E.
Poznámky k recepčným predpisom. Hospodárstvo a právo, Bratislava, 3,
1935/1936, č. 4, s. 35. Hexner vychádza z nálezu Najvy��ieho správneho súdu
ČSR č. 7008 fin (BOHUSLAV, J. V. Sbírka nálezů nejvy��ího správního soudu ve
věcech administrativních. Praha : Právnické vydavatelství v Praze, spol. s r.o.,
1920 � 1939). Rovnako sa v tejto súvislosti vyslovuje § 4 nariadenia ministra � pl-
nomocníka vlády Československej republiky pre správu Slovenska zo dňa 1. janu-
ára 1919 č. 3/1919 Úr. nov. o dočasnej úprave sudcom a súdobným zamestnan-
com: �Zákony a nariadenia bývalého uhorského kráľovstva vynesené 28. ríjna
1918 alebo pozdej�ie, ako aj zákon a nariadenia maďarskej ľudovej republiky na
území Československej republiky platnosti nemajú.� Deň 29. októbra v�ak spomína
iné nariadenie ministra � plnomocníka vlády Československej republiky pre správu
Slovenska zo dňa 31. januára 1919, č. 19/1919 Úr. nov. doplnok nariadenia z 12.
januára 1919 č. 11/1919 Úr. nov. týkajúceho sa § 4 zák. zo dňa 10. decembra 1918
č. 64 Sb. z. a n. o obmedzení odcudzenia, prenajímania a obťa�enia nemovitostí.
�Poneváč zákony a nariadenia bývalého uhorského kráľovstva a maďarskej ľudo-
vej republiky vynesené dňa 29. rijna (októbra) 1918 a pozdej�ie na Slovensku plat-
nosti nemajú...�

 6 �V podstatě ani jeden výraz �recepční normy� (čl. 2) nemohl být vykládán doslov-
ně. Toho si prvorepubliková právní věda a justice reprezentována zvlá�tě Nejvy�-
�ím soudem a Nejvy��ím správním soudem byly dobře vědomy a jejich pohled se
v obecné rovině příli� neli�il. U�ívaly proto v různých modifikacích teleologické
výklady a tomu odpovídající argumentaci.� HORÁK, O. Zákon a rozhodnutí
(K problematice tvorby práva v meziválečné právní vědě). In: SEHNÁLEK, D. �
VALDHANS, J. � DÁVID, R. � KYNCL, L. (edd.). Dny práva � 2009 � Days of
Law. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. 2566 � 2573. (CD-ROM). Dostupné
na: http://www.law.muni.cz/edicni/dny_prava_2009/files/prispevky/tvorba_prava/
/Horak_Ondrej__1109_.pdf Pozri aj HORÁK, O. �Samostatný stát československý
vstoupil v �ivot.� 28. říjen 1918 pohledem právnika a historika. In: Sborník přís-
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kladu čl. 2 recepčnej normy akceptovala aj právna veda a literatúra. Výklad
pojmu �zákon� v článku 2 zákona o zriadení samostatného �tátu českosloven-
ského nadobudol tak �ir�í význam �slovem »zákony« slu�í rozuměti právní
normy vůbec (ať psané, ať obyčejové právo)�7.

Právna obyčaj ako prameň súkromného práva na území Slovenska
(1918 � 1938)

Vznik nového �tátneho útvaru � Československej republiky podstatne za-
siahol do sféry obyčajového práva nevyhnutne spätého so súdnou praxou
a s právotvornou právomocou Kráľovskej Kúrie ako najvy��ieho uhorského
súdu. Zásadná zmena v súdnej organizácii, ku ktorej do�lo na základe vyko-
naných �tátoprávnych zmien, znamenala podstatný zlom aj vo vývoji obyča-
jového práva. Túto situáciu Luby8 chápal ako �petrifikáciu právnych obyča-
jí�,9 ku ktorej do�lo po 28. októbri 1918 tým, �e obyčajové právo bolo
�pozbavené mo�nosti ďal�ej evolúcie pomocou právotvornej judikatúry�10,

                                                                                                                                  
pěvků z konference Olomoucké právnické dny 2008. Olomouc : Univerzita Palac-
kého v Olomouci, 2008, s. 769 � 777.

 7 ROUČEK, F. � SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Svazek I.
� V. Praha : Nákladem Právnického kníhkupectví a nakladatelství V. Linhart
v Praze, 1935-1937. Reprint původního vydání. Praha : CODEX Bohemia, s.r.o.,
1998. Svazek I., s. 28.

 8 LUBY, �. Dynamika �ivota a statika súkromného práva. In: V�ehrd, roč. 16, 1934,
s. 350. Porovnaj aj polemiku s profesorom Karolom Rebrom prezentovanú ni��ie.

 9 �ir�í rozmer �petrifikácie právnej obyčaje� a popieranie mo�nosti stáleho dyna-
mického rozvoja mo�no nájsť aj v judikatúre Najvy��ieho súdu ČSR (ďalej len NS
ČSR) a Najvy��ieho správneho súdu ČSR (ďalej len NSS ČSR). Porovnaj rozhod-
nutie Najvy��ieho súdu ČSR č. R IV 18/34 z 27. apríla 1934, č. 1681, Úradná
sbierka VI. (Úradná sbierka rozhodnutí Najvy��ieho súdu Československej repub-
liky vo veciach občianskych z právnej oblasti Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
Bratislava : Právnická Jednota na Slovensku v Bratislave, 1930 � 1939). �Súkrom-
né právo, platné na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, neuznáva zákonné zálo�né
právo v tom smysle, ako ho uvádzajú �iadatelia podľa § 1344 návrhu uh. občian-
skeho zákonníka (§ 1348 osnovy snemovne z roku 1915)�.

10 Opačný názor a odmietanie �petrifikácie právnych obyčají pozbavených mo�nosti
ďal�ej evolúcie pomocou právotvornej judikatúry� prezentoval profesor Karol
Rebro. Z uvedeného sa vyvinula koncom 30. rokov zaujímavá polemika medzi
oboma neskor�ími profesormi �tefanom Lubym a Karolom Rebrom. Medzi zá-
kladné argumenty profesora Rebra proti �petrifikácii� právnej obyčaje patrili:
1. rozpor s podstatou právnej obyčaje ako prameňa práva; 2. neexistencia zákon-
ného ustanovenia, ktoré by petrifikáciu právnych obyčají stanovilo; 3. mo�nosť
právnej obyčaje ďalej sa samostatne rozvíjať (tvrdenie, �e obyčajové právo sa od
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s nevyhnutým následkom spočívajúcim v skutočnosti, �e �takáto norma pô-
vodu obyčajového zastará e�te skôr ako písaná�. Dynamika vlastná právnej
obyčaji aj pre jej tesný súvis so sociálnym �ivotom sa plne demon�trovala
v uhorskej súdnej praxi, odrá�ajúcej popri vývoji obyčajového práva s refle-
xiou iných materiálnych vplyvov aj potrebný stupeň konzervatívnej korekcie.
Pri obyčajovom práve mo�no toti� pozorovať oveľa men�í rozpor medzi re-
álnym �ivotom a normovým právnym súborom, no ako kon�tatoval súčasník
ukončenia éry právnej obyčaje, významný slovenský civilista �tefan Luby:
�... dne�ná nepriazeň voči právu obyčajovému prejavovaná berie mo�nosť
takéhoto stále v evolúcii súceho, a preto v pomere k �ivotu harmonického
právneho poriadku�11.

Do vývoja obyčajového práva v sledovanom období podstatne zasiahli
dve skutočnosti:
1. ukončenie mo�nosti rozvoja obyčajového práva cestou právotvornej judi-

katúry s prihliadnutím na ukončenie kompetencie Kráľovskej Kúrie a vy-
tvorenie Najvy��ieho súdu ČSR, ktorý na rozdiel od Kráľovskej Kúrie
nemal právomoc právo tvoriť, ale len deklarovať,12

2. a následne ukončenie mo�nosti vlastného vnútorného rozvoja obyčajové-
ho práva účinnosťou Ústavnej listiny ČSR.
Z uvedeného vyplýva, �e obyčajové právo vznikom Československej re-

publiky stratilo mo�nosť nájsť svoje písomné vyjadrenie v záväzných roz-
hodnutiach Kráľovskej Kúrie (príp. iného československého súdneho tribu-
nálu s právotvornou právomocou), av�ak aj po roku 1918 naďalej existovalo
a malo mo�nosť ďalej sa vyvíjať, a to v dôsledku recepcie zák. čl. IV/1869,
v ktorého zmysle bol sudca viazaný okrem zákonov a nariadení vydaných na
základe zákona aj obyčajou majúcou silu zákona13. �Tak mohlo (obyčajové
právo � pozn.) derogovať súdnym decíziám, aj obyčajovému právu nachodia-
cemu sa mimo decízie a zákonom, a to aj československým.�14

                                                                                                                                  
jeho recepcie v podmienkach ČSR u� zmenilo). REBRO, K.: Právo obyčajové vo
vládnom návrhu občianskeho zákonníka. In: V�ehrd, roč. 19, 1938, s. 162.

11 LUBY, �. Dynamika �ivota a statika súkromného práva, s. 347.
12 Pozri bli��ie aj LACLAVÍKOVÁ, M.: Uplatnenie kuriálnej decízie v postavení

prameňa (súkromného) práva platného na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi
v rozhodovacej činnosti Najvy��ieho súdu Československej republiky (1918 �
1938). In: Sborník příspěvků z konference Olomoucké právnické dny 2009. Olo-
mouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.

13 Zák. čl. IV/1869 § 19 �Sudca je povinný súdiť a rozhodovať podľa zákonov, na
základe zákonov vydaných a vyhlásených nariadení a podľa zákonnú platnosť
majúcej právnej obyčaje.�

14 LUBY, �. Slovenské obyčajové právo a súdna prax. In: Právny obzor, roč. 21,
1938, č. 8-9 a č. 11 - 12, s. 13.
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Derogačná funkcia právnej obyčaje vo vzťahu k iným formálnym prame-
ňom práva a mo�nosť jej vlastnej autonómnej zmeny trvala a� do nadobud-
nutia účinnosti Ústavnej listiny Československej republiky (6. marca 1920),15
ktorá vo svojich ustanoveniach nezahrnula právnu obyčaj medzi pramene
práva16. V dôsledku takto Ústavnou listinou stanoveného právneho stavu by
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v oblasti súkromného práva do�lo k práv-
nemu vákuu. Z hľadiska stavu obyčajového práva by teda jeho vývoj a pri-
spôsobovanie sa spoločenským a hospodárskym potrebám a podmienkam
boli znemo�nené17. Úprava obsiahnutá v obyčajovom práve tak mala zostať
na úrovni z marca 1920, v praktickej rovine v�ak na úrovni z čias Uhorska
pred prvou svetovou vojnou. Zamedzenie ďal�ieho vývoja obyčajového práva
chápe Luby18 ako �absurdné, lebo tieto normy sú omnoho kazuistickej�ie,
a preto za nových podmienok ťa�ko pou�iteľné�. Opačný názor zastával Reb-
ro,19 podľa ktorého malo obyčajové právo zachované svoje postavenie a de-
rogačnú funkciu vo vzťahu k zákonu po celý čas existencie ČSR. Táto sku-
točnosť by tvorila azda len právnoteoretický problém, av�ak obyčajové právo
zostalo v platnosti a� do 50. rokov 20. storočia.

                                                            
15 Rovnaké kon�tatovanie (LA�TOVKA, K.) mo�no nájsť aj v Slovníku veřejného

práva československého. diel II. Heslo: Obyčej, obyčejové právo. Svazek I-V. Br-
no : Nakladatelství Polygrafia Rudolf M. Rohrer, 1929 �1948. Reprint původního
vydání. Praha: Eurolex Bohemia, s.r.o., 2000, s. 1050.

16 �V ústavnej listine Československej republiky niet ustanovenia, ktoré by priamo
alebo nepriamo stanovilo, uznalo alebo potvrdilo zvykové právo jako primárny
prameň práva. Ba naopak... ústavná listina zavrhuje zvykové právo jako primárny
prameň práva a... nepochybne stojí na základe práva písaného, ale len písanému
právu pripisuje pôvodnú relevanciu právnu. Nemô�e byť sporu o tom, �e v otázke:
jako sa manifestuje �tátna vôľa vo forme právnych noriem, jde o ustanovenia, kto-
ré sa majú čo najexkluzívnej�ie a najstriktnej�ie vykladať... nebolo by mysliteľné,
aby (ústavná listina � pozn.) nejasným spôsobom uznala právny prameň tak dôle-
�itý, jakým je zvykové právo.� HEXNER, E. Zvykové právo v Československej
republike. In: Právny obzor, roč. 9, 1926, s. 535.

17 �Proto�e československé zákonodarství neumo�ňovalo tvořit nové právní obyčeje,
na Slovensku platné obyčejové právo se de iure zakonzervovalo v podobě z počát-
ku republiky.� VOJÁČEK, L. � SCHELLE, K. Právní dějiny na území Slovenska.
Ostrava : KEY Publishing, s.r.o., 2007, s. 267-268.

18 LUBY, �. Unifikačné snahy v oblasti československého súkromného práva v ro-
koch 1918 � 1948. In: Právny obzor, roč. 50, 1967, s. 573.

19 �Právo obyčajové má zásadne stejnú pozitívnu silu ako právo zákonné, tak�e oba
tieto pramene mô�u svoje ustanovenia navzájom meniť, ru�iť alebo vykladať. Ako
základ pre toto tvrdenie udáva sa Verböczyho Tripartitum z r. 1514 (Prologus, tit.
10 a n.).� REBRO, K. Právo obyčajové vo vládnom návrhu občianskeho zákonní-
ka, s. 164.
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Problémy spojené s vylúčením akceptácie právnej obyčaje v súdnej praxi

Vo vzťahu k právnej obyčaji ako prameňu práva sú dôle�itými ustanove-
nia čl. IX uvodzovacieho zákona k Ústavnej listine ČSR a § 1, § 6, § 98
a § 102 Ústavnej listiny ČSR. Článkom IX uvodzovacieho zákona20 k Ústav-
nej listine ČSR boli zru�ené aj ustanovenia recipované z rakúskeho a uhor-
ského ústavného práva. V literatúre prevládol názor, �e v dôsledku tohto
ustanovenia uvodzovacieho zákona v spojení s vy��ie uvedenými ustanove-
niami ústavnej listiny zákonný článok IV/1869, stanovujúci viazanosť sudcu
právnou obyčajou so silou zákona (törvényerejü szokás), stratil platnosť. Ná-
sledne sa v § 1 ústavnej listiny popri princípe suverenity ľudu stanovilo, �e
ústavná listina určuje orgány, prostredníctvom ktorých si zvrchovaný ľud
prijíma zákony, uvádza ich a nachádza právo. Na toto ustanovenie nadväzo-
val § 6 o najvy��om zákonodarnom orgáne pre celé územie ČSR, ktorým
bolo dvojkomorové Národné zhroma�denie. Týmito ustanoveniami ústavy
bola teda úplne vylúčená normotvorná právomoc sociálnej pospolitosti � so-
ciálneho spoločenstva ako subjektu spôsobilého utvoriť na základe svojej
v�eobecnej vôle právnu obyčaj. Do sféry obyčajového práva ďalej výrazne
zasiahol § 98 ústavy, ktorý stanovil, �e �ve�kerí soudcové vykonávají svůj
úřad neodvisle, jsouce vázáni jen zákonem�, a § 102 ústavy, podľa ktorého
sudcovia pri rie�ení určitej právnej veci majú právo skúmať platnosť nariade-
nia, pri zákone v�ak mô�u skúmať len to, či bol riadne vyhlásený. Sudca teda
v zmysle ustanovení ústavnej listiny nebol pri svojom rozhodovaní viazaný
právnou obyčajou predstavujúcou pre oblasť Slovenska a Podkarpatskej Rusi
prameň práva rovnocenný so zákonom a z hľadiska rozsahu regulácie takmer
výlučný prameň práva pre oblasť občianskeho práva hmotného. Ústavná lis-
tina teda nezaradila právnu obyčaj medzi pramene práva a právnu obyčaj ako
prameň práva pro futuro ani neuznala21, a to aj napriek tomu, �e v období jej
prijatia sa u� stal evidentným rozdielny charakter prameňov práva v právnej
oblasti Slovenska a Podkarpatskej Rusi a v Čechách, na Morave a v Sliezsku.

V zmysle ustanovení ústavy bol sudca povinný rozhodovať len na základe
zákona, čím sa vylúčila (lep�ie povedané mala vylúčiť) viazanosť sudcu
právnou obyčajou. Vývoj praxe v�ak dospel k situácii, �e obyčaj neuznaná za
prameň práva sa v súdnej praxi aplikovala �akosi mlčky�22 s odôvodnením,
                                                            
20 V zmysle čl. IX. Ústavy Československej republiky z 29. februára 1920 �v den

ustanovený v 1. odstavci článku VIII (t. j. 6. marca 1920 � pozn.) pozbývají plat-
nosti v�echna ustanovení, která odporují této ústavní listine a republikánské formě
státu, dále v�echny dřívěj�í ústavní zákony, i kdy� by jednotlivá jejich ustanovení
nebyla v přímém rozporu s ústavními zákony československé republiky.�

21 LUBY, �. Slovenské obyčajové právo a súdna prax, s. 14-15.
22 LUBY, �. Slovenské obyčajové právo a súdna prax, s. 15. HEXNER, E. Zvykové

právo v Československej republike, s. 567 a n.
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�e ide o �východisko z núdze�23, prípadne sa do systému obyčajového práva
platného na Slovensku dosadzovali súdnou praxou zásady a pravidlá v čes-
kých krajinách platného prevzatého pôvodom rakúskeho práva24. Gábri�25

kon�tatuje stav �udomácňovania� rakúskeho práva na Slovensku a Schelle-
ová � Schelle26 hovoria o �suchej ceste� roz�irovania rakúskeho občianskeho
zákonníka, v zmysle ktorej sa na Slovensku judikovalo podľa ABGB. V roz-
hodnutí č. Rv I 163/23 zo dňa 15. júla 1923 tak v súlade s vy��ie uvedenými
tvrdeniami Najvy��í súd ČSR v rozpore s platným právnym stavom vyslovil,
�e �předpisy obligačního práva rakouského občanského zákonníka platí jako
právo zvykové na Slovensku a obchodní zákoník zák. čl. XXXVII/1875 jest
v největ�í své části toto�ným s obchodním zákoníkem ze dne 17. prosince
1862, čís. 1 ř. zák. na rok 1863�27. Ovplyvnenie obyčajového práva platného

                                                            
23 Rozhodnutie NS ČSR č. Rv I 997/24 zo dňa 14. októbra 1924, č. 4260, Vá�ný

(VÁ�NÝ, F. Rozhodnutí nejvy��ího soudu Československé republiky ve věcech ob-
čanských. Praha : Právnické vydavatelství v Praze, spol. s r.o., 1921 � 1939).

24 Porovnaj napr. �Zásady patentu z 9. augusta 1854, č. 208 r.z., o nespornom pokra-
čovaní, platia v území bývalého mocnárstva uhorského jako právo obyčajové.�
Rozhodnutie NSS ČSR č. 1254/22 (Bohuslav). Citované podľa ROUČEK, F. �
SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému
a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Reprint původního
vydání. Svazek I. s. 163.

25 GÁBRI�, T. Náčrt problémov aplikácie unifikovaného práva na príklade 1. ČSR.
In: Vybrané otázky aplikácie európskeho práva. Zborník z medzinárodnej konfe-
rencie, Bratislava 13. jún 2006. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2006, s. 34 � 35.

26 SCHELLEOVÁ, I. � SCHELLE, K. Civilní kodexy 1811-1950-1964. Brno : Masa-
rykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, s.a., s. 25.

27 Zaujímavej�ie sa nám v�ak javili dôvody obsiahnuté v odôvodnení tohto rozhod-
nutia: �Nutno proto pou�íti pouze obdoby předpisu §-u 35-37 obč. zák. a vysloviti
zásadu, �e pro právní posouzení rozhodno jest hmotné právo platné v místě uzav-
ření smlouvy. Byla-li tedy smlouva uzavřena na Slovensku, platí pro posouzení její
předpisy hmotného práva platného na Slovensku, byla-li uzavřena v Čechách, platí
pro její ře�ení předpisy materiálního práva zdej�ího... Ostatně otázka tato má pro
tento spor význam podru�ný, poněvad� na základě sdělení ministerstva spravedl-
nosti v Praze z 29. července 1922, čís. 31.209/22, je� jako veřejná listina podává
plný důkaz o svém obsahu (§ 292 c. ř. s.), nabyl soud přesvědčení, �e předpisy ob-
ligačního práva obecného zákona občanského platí jako zvykové právo na Sloven-
sku a �e obchodní zákon zák. čl. XXXVII:1875 jest co do předpisu o obchodních
jednáních toto�ným se zdej�ím obchodním zákonem, tak �e spor tento nemohl býti
rozhodnut jinak ani na podkladě zákonných předpisů na Slovensku platných.�
Rozhodnutie NS ČSR č. R I 163/23 zo dňa 15. júla 1923, č. 2805 (Vá�ný). Oblasť
práva záväzkového azda najlep�ie odzrkadlila snahy o prispôsobenie práva platné-
ho na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi právu platnému v českých krajinách.
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na Slovensku a Podkarpatskej Rusi a s ním spojenej súdnej praxe ustanove-
niami rakúskeho občianskeho zákonníka28 je podľa ná�ho názoru nepochyb-
né. Popretím mo�ného vplyvu ABGB by sme toti� absurdne dospeli k popre-
tiu základnej nále�itosti obyčaje � mo�nosti jej neustáleho dynamického
rozvoja � ktorý bol u� v danom období konca 19. a začiatku 20. storočia ne-
mo�ný bez komparácie či čo i len poznania právnej úpravy v iných (v istých
smeroch vyspelej�ích) �tátoch. Na druhej strane v�ak vplyv ABGB nemo�no
generalizovať a preceňovať s prihliadnutím na politické pomery a tendencie
obdobia dualizmu, preto�e práve politické pomery sú často spôsobilé priamo
či nepriamo vplývať na obsah práva. V prípade právnej obyčaje sa to preja-
vilo snahou o zachovanie v�etkého �uhorského�, t. j. aj starého uhorského
práva ako imanentnej súčasti uhorskej �tátnosti. Inak sa politická situácia vy-
vinula v nami sledovanom medzivojnovom období, keď mo�no pozorovať
presadzovanie vplyvu prevzatého v českých krajinách platného ABGB na
súkromné (občianske) právo platné na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.

Prax Najvy��ieho súdu ČSR a Najvy��ieho správneho súdu ČSR v me-
dzivojnovom období nerie�ila otázku postavenia právnej obyčaje jasne. NSS
ČSR uznával za prameň práva obyčaj vzniknutú do nadobudnutia účinnosti
ústavnej listiny (do 6. marca 1920)29 a táto obyčaj sa mala aplikovať a platila
                                                                                                                                  

Tieto snahy z na�ej strany nemo�no hodnotiť pozitívne, keď�e záväzkové právo
platné na Slovensku (vychádzajúce aj z Obchodného zákonníka � zák. čl.
XXXVII:1875 vytvoreného podľa nemeckého vzoru) bolo rozvinutej�ie v porov-
naní s prevzatým rakúskym právom platným v českých krajinách.

28 �ORL, R. Výklad a opodstatnenie zabezpečovacieho prevodu práva. In: Justičná
revue, roč. 56, 2004, č. 10. s. 1086. V tejto súvislosti pozri aj SILBERSTEIN, A.
Prevod vlastníctva veci, práva a pohľadávky na zaistenie po�iadavky v českoslo-
venskom práve. In: Právny obzor, roč. 19, 1936, s. 521 � 526.

29 Len výnimočne sa k tomuto stanovisku NSS ČSR nepriklonil, resp. ho nezdôraznil.
Porovnaj aj zaujímavý nález NSS ČSR č. 21.473 zo dňa 22. októbra 1927, č. 6822
(Bohuslav), v ktorom sa pokú�a charakterizovať vývoj právnej obyčaje ako výluč-
ného prameňa práva v úprave adopcie a napriek tomu, �e existenciu obyčaje v pod-
state prezentuje a dokladá, nepokladá ju za prameň práva rozhodný pre vyrie�enie
danej veci. �Pokud jde o otázku v daném sporu jedině rozhodnou, zda adopce při-
pou�tí se té� mezi dědem a vnukem, jest v�ak stav jiný. Kde�to toti� Márkus (Már-
kus, Dezső. Magyar Jogi Lexikon z r. 1904, díl V.) uznává, �e podle platného oby-
čejového práva i adopce tohoto druhu je mo�ná, a tý� názor zastává i Raffay
(Raffay. A magyar magánjogi kézikönyve z r. 1909, díl I.), vylučuje Almássy
v Systému soukromého práva uherského (vydání z r. 1922, I. díl), odvolávaje se
výnosů býv. uher. min. sprav. č. 19.405/87 a 1.033/90 adopci ve v�ech případech,
kde mezi adoptantem a adoptovaným je přímý pokrevní příbuzenský poměr, tudí�
důsledně i poměr děda a vnuka. Ale pak nelze, pokud jde o tuto otázku, mluviti
o principu obyčejového práva, který by právě svou ustáleností a jednotností měl
moc zákona � a törvényerejü szokás � kdy� spí�e byl zde stav ten, �e vývoj tohoto
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ako zákon. Od doby účinnosti ústavy �právo obyčajové ako prameň vzniku
nového samostatného práva pro futuro stráca význam a v platnosti zotrváva
len doteraj�ie (zdedené) právo obyčajové�30. Skutočnosť, �e právna obyčaj
bola chápaná len ako �druhotný prameň práva�, čo bolo v rozpore s jej
miestom v rámci uhorského a v dôsledku recepcie aj v rámci českosloven-
ského právneho poriadku platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, do-
kladá aj rozhodnutie NSS ČSR zo dňa 31. marca 1933. V predmetnom roz-
hodnutí NSS ČSR síce kon�tatoval, �e �je ov�em pravda, �e podle práva na
Slovensku platného i obyčejové právo je pramenem práva�. Dôle�itej�ími sú
v�ak nasledovné závery: �... ale pramenem práva není je�tě ka�dá pouhá
zvyklost... Pravotvorný účinek mů�e míti jen případný právní zvyk po dlouhou
dobu stejnotvárně vykonávaný... při uplatnění zvykového práva neplatí zása-
da: Jura novit curia.�31 Podobne sa vyslovuje aj v rozhodnutí zo dňa 19.
septembra 1933: �I kdy� lze připustiti, �e na území Slovenska právo obyčejo-
vé se zřetelem na recepční zákon č. 11/1918 Sb. nutno uznati za platný pra-
men práva, a to alespoň potud, pokud vzniklo ji� do dne účinnosti ústavní lis-
tiny (6. března 1920), přece dlu�no trvati na tom, �e strana, která se práva
obyčejového dovolává ... jest povinna úřadu dokázati neb alespoň mu důkazy
o něm naznačiti, je�to tu neplatí zásada: Jura novit curia.�32

Problémy s akceptáciou právnej obyčaje boli často v súdnej praxi spojené
s chápaním istej �nestability� tohto prameňa práva, ako sa o tom zmieňuje
NSS ČSR vo svojom rozhodnutí zo dňa 19. apríla 1923, podľa ktorého �...
případný právní zvyk mohl míti účinky pravotvorné, jen kdyby krom stejno-
tvárnosti výkonu po dlouhou dobu byl podstatou svou na rozdíl od konání ří-
zeného ohledy morality, resp. slu�nosti plněním právního pravidla � opinio

                                                                                                                                  
pro instituci adopce jediného právního pramene, toti� práva obyčejového, nedospěl
dosud tak daleko, aby bylo lze čerpati z něho pevnou vykrystalizovanou normu
stran otázky, o kterou jde, ať ji� proto, �e obyčejové právo se v tomto směru na je-
diné právní zásadě neustálilo, ať proto, �e budujíc dále na tomto právním útvaru,
opustilo stanovisko, ve směru tom snad druhdy zaujaté ...�

30 Slovník veřejného práva československého. diel II. Heslo: Obyčej, obyčejové prá-
vo, s. 1050.

31 Nález NSS ČSR č. 2080 zo dňa 31. marca 1933, č. 10461 (Bohuslav). Podobne sa
vyslovili aj ROUČEK, F. � SEDLÁČEK, J.: �O princípe obyčajového práva na
Slovensku, ktorý by svojou ustálenosťou a jednotnosťou mal moc zákona nelzä
mluviť, ak sa obyčajové právo neustálilo na jedinej pevnej právnej zásade alebo ak
opäť opustilo stanovisko neskor�ie u� zaujaté.� Citované podľa ROUČEK, F. �
SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému
a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Reprint původního
vydání. Svazek I., s. 162-163.

32 Nález NSS ČSR zo dňa 19. septembra 1933 č. 10720 (Bohuslav). Porovnaj aj nález
NSS ČSR zo dňa 19. septembra 1933, č. 15.781 (Bohuslav).
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necessitatis, kterého� předpokladem by se mu v daném případu zřejmě nedo-
stávalo, podle vlastních udání stí�nosti, charakterisující jej jako�to akt mi-
losti slu�bodárcovy.�33

Zo súdnej praxe NS ČSR vo v�eobecnosti vyplýva, �e pod pojem zákona
je potrebné zahrnúť aj na Slovensku platnú právnu obyčaj. V rozhodnutí zo
dňa 26. marca 1924 NS ČSR kon�tatoval, �e �na Slovensku toti�, je� nemá
občanského práva kodifikovaného, nastupuje místo zákona soudní praxe, t. j.
normy ustálené pravotvornou činností soudů, z čeho� jde, �e odvolací soud
opět neprávem přihlí�í tu k §-u 10 obč. zák. zemí historických, jen� u�ívaní
obyčejového práva nepřipou�tí, neboť tento předpis pro slovenské právo ne-
platí�.34 Následne sa Najvy��í súd ČSR podobne ako Najvy��í správny súd
pokú�al o vymedzenie hranice v rámci vývoja obyčajového práva a práva
súdnych rozhodnutí, ktorou sa mal stať deň nadobudnutia účinnosti ústavnej
listiny (6. marec 1920). �Jinak by také nastala anomalie mezi obojím prá-
vem: v historických zemích zůstal by platným posavadní stav a� do budoucí
zákonné úpravy, na Slovensku v�ak mohla by praxe tvořiti právo dál ...
a předbíhati tak budoucímu zákonu, kde�to zákonodarce přejímá sice dosa-
vadní právní stav, na dál v�ak vyhra�uje úpravu sám sobě.�35

V rozhodnutí č. Rv I 2011/34 zo dňa 22. októbra 1936 NS ČSR dôsledne
odmieta aplikovanie § 10 prevzatého pôvodom rakúskeho občianskeho zá-
konníka a subsidiárnu pôsobnosť obyčajového práva. �Jest se předev�ím
obývati námitkou �alovaného, �e v otázce promlčení nelze vůbec pou�íti no-
rem obyčejového práva platného na Slovensku, je�to právo platné v oblasti
procesního soudu při kolisi právních řádů jako právo silněj�ího rázu má prý
přednost před nepsaným obyčejovým právem. Neboť i obyčejové právo je
součástí právního řádu a tam, kde není psaného nebo kodifikovaného práva,
nelze mluviti o podpůrné povaze obyčejového práva (§ 10 obč. zák.).�36

Adolf Záturecký (v r. 1924 � 1939 senátny prezident Najvy��ieho súdu
ČSR) vyslovil názor, �e �Najvy��í súd od prvého počiatku bol si vedomý to-
ho, �e jeho rozhodnutia budú mať zvlá�tny význam na vývoj práva obyčajo-
vého na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ktoré pri vzniku nových pomerov
sociálnych a hospodárskych muselo sa prispôsobiť potrebám týchto nových

                                                            
33 Nález NSS ČSR č. 6307 zo dňa 19. apríla 1923, č. 2244 (Bohuslav).
34 Rozhodnutie NS ČSR č. 1732/23 zo dňa 26. marca 1924, č. 3647 (Vá�ný). Porovnaj

aj rozhodnutia NS ČSR č. R I 916/24 (Rv 1651/24) zo dňa 7. januára 1925, č. 4531
(Vá�ný), č. Rv I 997/24 zo dňa 14. októbra 1924, č. 4260 (Vá�ný), č. Rv I 1740/26
zo dňa 12. apríla 1927, č. 6984 (Vá�ný).

35 Rozhodnutie NS ČSR č. 1244/23 zo dňa 15. januára 1924, č. 3388 (Vá�ný).
36 Rozhodnutie Najvy��ieho súdu ČSR č. Rv I 2011/34 zo dňa 22. októbra 1936, č.
15.527 (Vá�ný).
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pomerov�37, čo v�ak je viac ako diskutabilné vzhľadom na petrifikovanie
obyčajového práva v roku 1920 a absenciu právotvornej právomoci Najvy�-
�ieho súdu. NS ČSR v rámci rozhodovania prípadov z právnej oblasti Slo-
venska a Podkarpatskej Rusi aplikoval ustanovenia právnych obyčají, av�ak
len výnimočne s ich priamym uvedením �podľa obyčajového práva platného
na Slovensku�. NS ČSR častej�ie pou�íval v�eobecné formulácie typu
�právnym pravidlom je�, �podľa v�eobecných právnych pravidiel�. V nie-
ktorých prípadoch v snahe vyhnúť sa týmto slovným spojeniam odkazoval na
literatúru (najmä dielo Fajnora � Zátureckého Nástin súkromného práva plat-
ného na Slovensku a Podkarpatské Rusi) a z nej vyvodzoval platné právne
normy.38 Výnimočne sa mo�no v rámci rozhodovacej činnosti NS ČSR
a NSS ČSR stretnúť s odkazom na ustanovenia zbierky Opus Tripartitum,39

ktoré (hoci v torzovitej podobe � napr. úprava vydedenia a dedičskej nehod-
nosti), zostali v platnosti do prvej kodifikácie občianskeho práva hmotného
na na�om území; na Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie40

a na partikulárne obyčajové právo (miestny zvyk).41 Na jednej strane v súdnej
                                                            
37 ZÁTURECKÝ, A. Duplicita práva v Československej republike. In: Bratislava,
Časopis Učené Společnosti �afaříkovy, roč. 4, 1930, s. 65.

38 Porovnaj napr. rozhodnutie NS ČSR č. Rv II 246/29 zo dňa 1. marca 1930, č. 9701
(Vá�ný): �Leč soukromé právo slovenské řídí se přitom zásadou, �e neni dlu�ník
vinen ome�káním, ačkoli po splatnosti nesplnil závazek, je-li s to omluviti své
ome�kání (Záturecký, Nástin soukromého práva str. 222). Podle tohoto práva jest
nejhlavněj�ím z pravidel o splnění závazků, �e má dlu�ník splniti své závazky tak,
jak to podle správního pojetí �ivota vy�aduje bezelstnost a počestnost (Záturecký,
tamté� str. 219).� Porovnaj tie� rozhodnutie NS ČSR č. R I 934/31 zo dňa 23. sep-
tembra 1932, č. 11.914 (Vá�ný).

39 �Zostaviteľ má právo osobu na povinný diel oprávnenú zo zákonného dôvodu vy-
dediť. Dôvody vydedenia zakladajú sa i dnes na pravidlách, obsa�ených v Tripar-
tite (časť I. tit. 52 a 53), ktoré súdna prax tak vykladá, �e rodič mô�e vydediť svoje
dieťa tie� pre hrubé urá�ky.� Rozhodnutie NS ČSR č. Rv III 1231/29 z 10. decem-
bra 1930, č. 564 (Úradná sbierka II.). �Poneváč »iura regalia minora« tvorily prí-
slu�nosť nehnuteľnosti (§ 8 lit. 24 čiastka I Tripartitum), � prislúchaly tieto práva
aj slobodným mestám.� Rozhodnutie NS ČSR č. Rv III 40/31 z 29. januára 1932, č.
858 (Úradná sbierka IV.). �Kde�to podle starého obyčejového práva kodifikované-
ho ve Verböczyho Tripartitu připou�těla se nejen adopce za dítě (adoptio filias)
nýbr� i adopce za sourozence (adoptio fraternalis) � část I, titul 8 a 66... � Nález
NSS ČSR č. 21.473 zo dňa 22. októbra 1927, č. 6822 (Bohuslav).

40 Napr. rozhodnutie NS ČSR č. Rv III 426/30 zo dňa 26. októbra 1931, č. 772
(Úradná sbierka III.).

41 Napr. rozhodnutie NS ČSR č. Rv III 199/30 zo dňa 25. februára 1931, č. 606
(Úradná sbierka III.). Problém akceptácie miestneho partikulárneho obyčajového
práva bol v�ak zlo�itej�í. V rozhodnutí č. Rv IV 10/36 Najvy��í súd vyslovil zása-
du, �e �zvyk panujúci v obvode určitého mesta ... nezakladá sám o sebe obyčajové
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praxi na�iel svoje uplatnenie roz�irujúci výklad slova zákon, ktorý sa chápal
ako �právna norma so silou zákona�, na druhej strane v�ak striktný výklad
ustanovení ústavy z roku 1920 viedol k chápaniu zákona ako základného
prameňa práva aj na Slovensku stanovením viazanosti sudcov len zákonmi.
Existencia obyčajového práva bola československým zákonodarcom akcep-
tovaná, o čom svedčia derogačné ustanovenia zákonov (napr. zákon o osvo-
jení � § 13 a novela zákona o úprave právnych pomerov medzi zamestnáva-
teľmi a zamestnancami na Slovensku a Podkarpatskej Rusi � § 1) ru�iace
ustanovenia �zvykového práva� či derogačná klauzula návrhu českosloven-
ského občianskeho zákonníka z roku 1937 (čl. II.). Uplatnenie �východiska
z núdze� a mimoústavné akceptovanie obyčajového práva neboli dostatoč-
nými odpoveďami ani len na otázku, či mohlo vzniknúť obyčajové právo so
silou zákona aj po účinnosti ústavy42. Väč�ina teoretikov sa prikláňa k názo-
ru, �e právne obyčaje ako pramene práva sa mohli samostatne vyvíjať a vzni-
kať len do nadobudnutia účinnosti ústavy a po tomto dni mohli svoje uplat-
nenie nájsť len dovtedaj�ie �zdedené� obyčaje, ktorým bola odňatá mo�nosť
ich vlastnej autonómnej zmeny.

                                                                                                                                  
právo.� V odôvodnení tejto zásady mô�eme nájsť tvrdenia, �e zo zvyku nie je
mo�né odvodiť zvykové právo �podle kterého vlastník domu v obvodu města K.
jest povinen � ačkoli či�tění sporáku u kominíka neobjednal � zaplatiti mu odměnu
za tuto práci, neboť placení podle takového místního zvyku ve své podstatě nemů-
�e je�tě býti pova�ováno za povinné plnění závazku podle obecně uznávaného
právního pravidla (opinio necessitatis).� Rozhodnutie NS ČSR č. Rv IV 10/36 zo
dňa 10. júna 1936, č. 2711 (Úradná sbierka).

42 �Nedostatok ústavy treba akosi suplovať korektívnym výkladom, ktorý je odôvod-
nený stavom núdze. Vcelku tedy Najvy��í súd vlastne uznáva, �e ústava vylučuje
obyčajové právo, ale �e ju musíme tak vykladať, aby sme, napriek nej samej, toto
obyčajové právo aspoň na Slovensku a Podkarpatskej Rusi zachránili. O tom, či sa
má takto zachraňovať aj obyčajové právo, ktoré by vzniklo po účinnosti ústavy
a nie pred ňou, sa Najvy��í súd nevyjadruje. Z toho, čo povedal o postavení oby-
čajového práva, pochádzajúceho spred ústavy, treba ako logikum vyvodzovať zá-
ver, �e pre obyčajové právo, ktoré vzniklo po ústave, nie je u� daný stav núdze a �e
pre toto obyčajové právo nemô�e svoju existenciu odôvodniť ani korektívnym vý-
kladom, práve tak, ako sa korektívnym výkladom, preto�e tam núdza nie je, neza-
isťuje legitímnosť obyčajového práva pre české zeme republiky�. LUBY, �. Oby-
čajové právo a súdna prax. (Civilistická �túdia zo slovenského práva). Bratislava :
Právnická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave, 1939, s. 24.
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Záver

Praktické problémy, ktoré sa v súvislosti s uplatnením právnej obyčaje
prejavili v aplikačnej praxi, boli jednak problémy nedostupnosti43 a postupne
zni�ovanej úrovne znalosti súdnej praxe a s ňou úzko prepojeného obyčajo-
vého práva44. Na druhej starne to boli problémy zásadnej�ieho charakteru
spojené s celkovým uznaním existencie a prípadnej aplikácie tohto prameňa
práva. Uvedené problémy sa markantne prejavili v oblasti občianskeho práva
hmotného platiaceho na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Definitívnym
rie�ením (popri rie�eniach dočasných spočívajúcich v čiastkových unifikač-
ných zákonných zásahoch a v súdnych rozhodnutiach často na základe usta-
novení ABGB, ktoré v�ak na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi neplati-
lo) malo byť prijatie československého Občianskeho zákonníka v pozícii
výlučného prameňa občianskeho práva hmotného.

Napriek tomu, �e Ústavná listina ČSR nepriznala obyčaji status prameňa
práva, a napriek snahám nahradiť jeho normový súbor prevzatým rakúskym
právom platným v českých krajinách45 zostalo obyčajové právo na území
Slovenska a Podkarpatskej Rusi v platnosti a jeho normy boli v oblasti ob-
čianskeho práva akceptované a� do vzniku účinnosti prvej kodifikácie ob-
čianskeho práva v roku 195146.

Recenzent: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

                                                            
43 Problém �nedostupnosti� právnych obyčají je potrebné chápať aj s prihliadnutím

na jazyk právnej vedy a odbornej i vedeckej literatúry, ktorým boli v Uhorsku la-
tinčina, maďarčina a v men�ej miere nemčina. Pozri aj MOSNÝ, P. � HUBENÁK,
L. Dejiny �tátu a práva na Slovensku. Ko�ice : Aprilla, s.r.o., 2008, s. 239.

44 �Nebylo správno, kdy� odvolací soud dle tohoto §-u 3 Ministerstvo spravedlnosti
o sdělení práva platného na Slovensku do�ádal, neboť nelze to dobře zdůvodniti
ani tím, �e Slovensko před převratem bylo cizozemskem ... Bylo to sice pri ni��í
stolice spojeno s obtí�emi obeznámiti se ze slovenským právem, ale nebylo to ne-
mo�no a přijímati právní poučení od ministerstva ať spravedlnosti ať unifikačního
nebylo na místě ji� proto, �e tu jde v jisté míře o poučení ve věci vlastní, je�to �a-
lován je Čsl. stát a ministerstva ta jsou části jeho vlády.� Rozhodnutie NS ČSR č.
Rv I 1244/23 zo dňa 15. januára 1924, č. 3388 (Vá�ný).

45 �Na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi je zvykové právo v obore občanského práva
dokonca domácim pánom, domácemu pánovi sa v�ak sdelilo, �e tendencia právnej
moci je, čím driev ho vyhostiť a nahradiť obecným občanským zákonom.� HEX-
NER, E. Zvykové právo v Československej republike, s. 500.

46 § 568 Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb.: �Dňom 1. januára 1951 zru�ujú sa
v�etky ustanovenia o veciach upravovaných týmto zákonom, počítajúc v to aj oby-
čajové právo, či u� vyplýva zo súdnych rozhodnutí alebo z iných prameňov.�



HTI č. 4/2010

35

LACLAVÍKOVÁ, Miriam. Legal custom � source of law in the territory of
Slovakia in the period of interwar Czechoslovak Republic. In: HISTORIA ET
THEORIA IURIS, Vol. 2, 2010, No. 3, pp. 22-35.

The Article deals with the legal custom � source of private law � finding its
application in the territory of Slovakia as former part of Hungary and as consequ-
ence of formation of the independent Czechoslovak State also in the territory of
the Czechoslovak Republic, particularly its legal area of Slovakia. Examination
of application and significance of legal custom the author decided to analyze de-
cisions of the Supreme Court of the Czechoslovak Republic and with certain li-
mitations findings of the Supreme Administration Court of the Czechoslovak Re-
public. The legal custom and consistent court practice (generally used terms for
Curia Regis decisions) did not have its place within the Czechoslovak legal order
and were unconstitutionally applied in order to avoid complete anarchy, particu-
larly in the area of private law. On the other hand, efforts to introduce assumed
Austrian law (ABGB) into the legal order valid in the territory of Slovakia, ho-
wever with unconstitutional features, occurred often. The legal customs as sour-
ces of the private law were valid in the territory of Slovakia to the January, 1st,
1951, when the first uniform Czechoslovak Civil Code Nos. 151 from 1950 Coll.
of Laws came into effect.
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POSTAVENIE PREZIDENTA V RÁMCI ÚSTAVNÉHO VÝVOJA
ČESKO-SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1918 � 1989)
MGR. MIROSLAV ĽUBA
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
�TUDENT

Abstrakt

Ústredná téma �túdie � postavenie prezidenta v ústavnom vývoji česko-
-slovenskej �tátnosti � je mimoriadne aktuálnou predov�etkým vo vzťahu k ne-
ustále prebiehajúcim diskusiám týkajúcim sa výraznej rekon�trukcie ústavných
právomocí prezidenta v súčasnej SR. Autor sleduje postavenie hlavy �tátu
v ústavnom vývoji niekdaj�ieho Československa, pričom, dodr�iavajúc zásadu
jednoty minulosti a súčasnosti, analyzuje dobovú legislatívu týkajúcu sa postave-
nia prezidenta a dôkladne analyzuje a kriticky zhodnocuje z ústavnoprávnej pozí-
cie jednotlivé prvky dobovej legislatívy.
ĽUBA, Miroslav. Postavenie prezidenta v rámci ústavného vývoja česko-

-slovenskej republiky (1918 � 1989). In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2,
2010, č. 4, s. 36-49.

Úvod

Skúmanie pozitívneho práva s perspektívou dopracovať sa k jeho hĺbko-
vej analýze a na jej základe vytvoriť komplex úvah de constitutione/lege
ferenda nie je mo�né bez oboznámenia sa s úpravou predo�lou. Historický
vývoj in�titútov toho-ktorého právneho odvetvia je významné sledovať pre-
dov�etkým z toho dôvodu, �e umo�ňuje súčasnému ústavodarcovi, resp. zá-
konodarcovi vyhnúť sa chybám a nedostatkom, ktorých sa dopustili jeho
predchodcovia. Je v�ak i výrazným in�piračným prvkom, keď�e mô�e, v zá-
vislosti od aktuálnych spoločenských potrieb, opätovne zavádzať staré a os-
vedčené prvky právnej reglementácie.

V rámci nami sledovanej problematiky postavenia prezidenta historický
exkurz zameriame do obdobia rokov 1918 � 1989, preto�e iba toto obdobie
nadobúdalo v na�ich podmienkach republikánske črty.

V spektre ná�ho záujmu sú predov�etkým:
•  ústavný zákon č. 37/1918 Sb. z. a n. o dočasnej ústave,
•  ústavný zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., ktorým sa uvádza Ústavná listina
ČSR,

•  ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. o Ústave SR (1939 � 1945) � stav neslo-
body,
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•  ústavný zákon č. 150/1948 Zb. � Ústava ČSR (tzv. Ústava 9. mája),
•  ústavný zákon č. 100/1960 Zb. (Ústava ČSSR) v znení neskor�ích ústav-

ných zákonov.

1. Ústavný zákon č. 37/1918 Sb. z. a n. o dočasnej ústave

Rozpad mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1918 smero-
val v politicko-spoločenských podmienkach povojnovej Európy k vytvoreniu
viacerých nových �tátov, o. i. aj Československa. Kon�tituovanie nového
�tátu, ktorý vznikol ako produkt národnoemancipačných snáh Čechov, Slo-
vákov, ale i Rusínov a na základe výsledkov povojnového usporiadania, za
výraznej podpory vtedaj�ích veľmocí, bolo potrebné realizovať v dvoch eta-
pách, pričom prvou z nich bolo vytvorenie dočasného ústavného rámca. Dňa
13. novembra 1918 preto Dočasné národné zhroma�denie prijalo ústavný zá-
kon č. 37/1918 Sb. z. a n. o dočasnej ústave, ktorého znenie bolo novelizova-
né dvoma následne prijatými ústavnými zákonmi, pričom práve druhý v po-
radí významne re�trukturalizoval pozíciu hlavy novovytvoreného �tátu v jeho
ústavnom poriadku.

V zmysle § 7 dočasnej ústavy bol prezident hlavou �tátu. Volilo ho Ná-
rodné zhroma�denie. Dočasná ústava v § 7 ods. 1 ustanovovala, �e prezident
je zvolený za minimálnej prítomnosti dvoch tretín v�etkých poslancov dvoj-
tretinovou väč�inou prítomných. Novela dočasnej ústavy vykonaná ústavným
zákonom č. 271/1919 Sb. z. a n. kvórum upravila tak, �e na zvolenie prezi-
denta bola potrebná prítomnosť nadpolovičnej väč�iny v�etkých poslancov
a dvojtretinovej väč�iny prítomných, čo znamená, �e podmienky zvoliteľnosti
zjednodu�ila, najmä pokiaľ ide o prvé kvórum. V duchu dočasnej ústavy sa
predpokladalo, �e voľba prezidenta, ktorá bude na jej základe vykonaná, bu-
de platnou a� do voľby prezidenta vykonanej na základe novoprijatej � riad-
nej � ústavy, a preto expressis verbis nedefinovala dĺ�ku funkčného obdobia
prezidenta (§ 7 ods. 2 dočasnej ústavy). Výpočet právomocí prezidenta obsa-
hoval § 10 ods. 1 dočasnej ústavy.

Dikcii § 10 ods. 1 písm. a) (zastupovanie �tátu navonok) dočasnej ústavy
chýbala exaktnosť. V tomto prípade sa iba extenzívnym výkladom dalo do-
spieť k záveru, �e zastupovaním navonok je potrebné rozumieť aj dojednáva-
nie a ratifikáciu medzinárodných zmlúv, ale i poverovanie vyslancov, preto�e
po podrobnom preskúmaní § 10 ods. 1 dočasnej ústavy zistíme, �e hoci
v písm. c) je definované prijímanie vyslancov (veľvyslancov), úplne absen-
tuje poverovanie vyslancov. Ďalej, ak záväzne vyjdeme z tohto extenzívneho
výkladu, dospejeme k ďal�iemu zisteniu, toti� �e prezident nebol pri dojed-
návaní a ratifikácii medzinárodných zmlúv obmedzovaný, preto�e nebola
stanovená �iadna výhrada pre Národné zhroma�denie, ktoré by vďaka nej
mohlo prezidentovu rozhodovaciu činnosť ovplyvniť.



HTI č. 4/2010

38

Vy��ie uvedené zistenia dedukujeme zo znenia ústavného zákona č.
217/1919 Sb. z. a n., ktorý § 10 dočasnej ústavy pozmenil tak, �e:
•  znenie ods. 1 písm. a) nahradil nasledovným znením: �Zastupuje stát na-

venek. Sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Smlouvy obchodní,
dále smlouvy, ze kterých pro stát nebo občany plynou jakákoli břemena
majetková neb osobní, zejména i vojenská, jako� i smlouvy, týkající se
státního území, potřebují souhlasu Národního shromá�dění.�,

•  znenie ods. 1 písm. c) doplnil o verbum �pověřuje�.

Prezident podľa § 11 dočasnej ústavy disponoval aj právom veta. Zákon
schválený Národným zhroma�dením mohol vrátiť do ôsmich dní. Ak v�ak
Národné zhroma�denie zákon opätovne schválilo a zotrvalo tak na svojom
pôvodnom uznesení, musel byť zákon vyhlásený. Novela dočasnej ústavy
zverila prezidentovi veľmi významnú právomoc vo vzťahu k vláde � vyme-
novanie jej predsedu a jednotlivých členov. Dočasná ústava toti� túto právo-
moc zverovala priamo Národnému zhroma�deniu (§ 14 ods. 1 dočasnej ústa-
vy). Zámer ústavodarcu vyjadrený v pôvodnom znení dočasnej ústavy
dozaista smeroval k tomu, aby bola v ČSR kon�tituovaná parlamentná forma
vlády, v ktorej by bola vláda priamo kreačne závislá od parlamentu. Analógiu
takejto formy parlamentarizmu v tom období nachádzame najmä v Ústave
Rakúskej republiky (ústavný zákon č. 139/1919 St. G. Bl.). A� spomínaná
novela vytvorila z ČSR tradičnú parlamentnú republiku, v ktorej podmien-
kach je vláda priamo závislá od prezidenta (vymenúva členov vlády) a ne-
priamo od zákonodarného zboru (schvaľuje programové vyhlásenie vlády).

Dikcia § 9 dočasnej ústavy �Prezident republiky nemů�e býti trestně stí-
hán.� podľa ná�ho názoru jednoznačne zakladala absolútnu nestíhateľnosť
prezidenta. Nikde v znení dočasnej ústavy toti� nenachádzame postup týkajú-
ci sa trestného stíhania prezidenta, čo zrejme súviselo s dočasným charakte-
rom ústavy, ktorá nemala zostať v platnosti viac ako dva a� tri roky.

2. Ústavný zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., ktorým sa uvádza Ústavná lis-
tina ČSR

Ústavná listina z roku 1920 vytvorila definitívny rámec pre pôsobenie
komplexného súboru ústavných orgánov v ČSR. Pozíciu prezidenta upravo-
vala v tretej hlave, ktorej názov bol �Moc vládní a výkonná� (§§ 56 � 69).

Prezident bol podľa § 56 ods. 1 ústavnej listiny volený Národným zhro-
ma�dením. Za prezidenta mohol byť zvolený �tátny občan ČSR, ktorý spĺňal
podmienky voliteľnosti do Poslaneckej snemovne a dosiahol vek 35 rokov.
Voľba prebiehala na spoločnej schôdzi oboch snemovní (komôr) a bola plat-
ná, ak sa na nej zúčastnila nadpolovičná väč�ina úhrnného počtu členov Pos-
laneckej snemovne a Senátu v čase voľby. Prezident bol zvolený v prvom
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kole, ak získal aspoň trojpätinovú väč�inu hlasov prítomných (za podmienky,
�e do�lo k splneniu prvého kvóra) (§ 57 ods. 1 ústavnej listiny). Ak prezident
nebol v prvom kole zvolený, konalo sa za rovnakých podmienok druhé kolo
voľby. Ak by nebol prezident zvolený ani v druhom kole, mala sa konať tzv.
u��ia voľba, do ktorej postúpili tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväč�í počet
hlasov (§ 57 ods. 2 ústavnej listiny). Na zvolenie za prezidenta v u��ej voľbe
postačovalo kandidátovi dosiahnuť väč�í počet hlasov ako protikandidát,
v prípade rovnosti rozhodol �reb. Voľbu prezidenta detailnej�ie upravoval
zákon č. 161/1920 Sb. z. a n. o volbě presidenta republiky. Národné zhro-
ma�denie s cieľom vykonať voľbu prezidenta zvolával predseda vlády, a to
tak, �e volebná schôdza mala byť zvolaná v�dy najneskôr 14 dní pred skon-
čením funkčného obdobia úradujúceho prezidenta, resp. najneskôr na �trnásty
deň od uvoľnenia funkcie prezidenta (v prípade predčasného skončenia funk-
čného obdobia prezidenta) (§ 2). Poukazujeme v�ak na rozpor tohto ustano-
venia osobitného zákona s § 58 ods. 3 ústavnej listiny, podľa ktorého voľba
sa mala konať �poslední 4 neděle, ne�li volební období úřadujicího presi-
denta uplyne�. Ak sa v zmysle ústavy mala schôdza konať posledné �tyri
tý�dne pred skončením volebného obdobia úradujúceho prezidenta, schôdza
musela byť zvolaná e�te skôr ako �tyri tý�dne pred skončením volebného ob-
dobia. Preto potom ustanovenie osobitného zákona o 14 dňoch je vlastne
nadbytočné a mohlo by viesť k vzniku protiústavnej situácie, preto�e ak by
bola voľba zvolaná napr. 20 dní pred skončením volebného obdobia prezi-
denta, bolo by to síce v súlade s osobitným zákonom, ale v rozpore s ústavou,
preto�e tá vy�aduje, aby sa u� samotná voľba konala �tyri tý�dne pred skon-
čením volebného obdobia úradujúceho prezidenta.

Volebné obdobie prezidenta trvalo 7 rokov (§ 58 ods. 2 ústavnej listiny)
a začínalo sa odo dňa zlo�enia sľubu v zmysle § 65 ústavnej listiny. V súvis-
losti s výkladom ustanovení o volebnom období prezidenta sa v dobovej od-
bornej spisbe objavila polemika, či sa volebné obdobie prezidentovi začína
dňom zvolenia, alebo a� dňom zlo�enia sľubu.1 Tieto polemiky z pozície
dne�ného chápania ústavnoprávnej teórie mo�no pova�ovať za definitívne
ukončené. Jednoznačne treba trvať na stanovisku, �e funkčné obdobie prezi-
denta sa začína dňom zlo�enia sľubu, av�ak musí byť vy�pecifikovaná lehota,
do ktorej musí byť sľub zlo�ený (začína plynúť odo dňa vyhlásenia výsled-
kov voľby), a je pravda, �e takúto �pecifikáciu ústavná listina neobsahovala.
Ak by sme prijali tézu, �e volebné obdobie sa začína iba dňom zlo�enia sľu-
bu, vznikol by priestor pre odďaľovanie vykonania aktu slávnostného sľubu,
čím by si zvolený kandidát mohol umelo predl�ovať svoje volebné obdobie.
Toto stanovisko mo�no obhájiť dokonca aj na podklade dobovej legislatívy,
                                                            
 1 Pozri napr. PE�KA, Z: Československá ústava a zákony s ní souvislé (I. díl). Pra-

ha : Československý kompas, 1935, s. 222.
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ak vyjdeme z § 10 zákona č. 161/1920 Sb. z. a n. o volbě presidenta republi-
ky. Podľa neho �byl-li zvolen presidentem republiky člen senátu nebo posla-
necké sněmovny nebo člen vlády, přestane ode dne volby vykonávati svou
funkci a slo�ením slibu pozbývá tohoto členství�. Z tejto dikcie jednoznačne
vyplýva, �e rozhodujúcim pre skončenie uvedených mandátov je deň zlo�e-
nia sľubu, nie deň zvolenia. Do dňa zlo�enia sľubu prezidenta uvedené osoby
zostávajú členmi jednotlivých zborov, a teda vyu�ívajú i funkčné po�itky
z týchto funkcií vyplývajúce. Tá istá osoba nemohla byť zvolená viac ako
dvakrát po sebe (§ 58 ods. 4 ústavnej listiny), toto ustanovenie sa v�ak ne-
vzťahovalo na prvého prezidenta ČSR, vďaka nemu bol opakovane volený
v troch volebných obdobiach T. G. Masaryk (1920 � 1927, 1927 � 1934,
1934 � 1935 (abdikácia)).

Ústavná listina expressis verbis v § 58 ods. 5 rie�ila stav potenciálnej
ústavnej núdze. V prípade, ak by nebol (z akýchkoľvek dôvodov) zvolený
nový prezident, mal zostať vo funkcii úradujúci prezident, a to a� do okamihu
zvolenia novej hlavy �tátu, čím sa zamedzilo vzniku stavu, keď by (najmä
z dôvodov politických ob�trukcií) e�te nebol zvolený nový prezident a úra-
dujúcemu by sa zároveň skončilo volebné obdobie, čo by de facto znamenalo,
�e �tát bude bez svojej hlavy. Ústavodarca sa pri tvorbe textu ústavnej listiny
zaujímavým spôsobom vyrovnal so situáciou prezidentského interregna. Na
jednej strane toti� predpokladal, ako u� bolo uvedené, �e úradujúci prezident
zostáva vo svojej funkcii a� do zvolenia nového, na druhej strane v�ak �peci-
ficky rie�il situáciu prezidentovej zaneprázdnenosti a choroby, ako i situáciu
predčasného uvoľnenia prezidentskej funkcie. V zmysle § 60 ods. 1 v násled-
nej súvzťa�nosti s § 59 ústavnej listiny, ak sa prezident svojej funkcie vzdal,
resp. ak v priebehu volebného obdobia zomrel, prislúchal výkon jeho právo-
mocí vláde, ktorá mohla ich výkonom (aj jednotlivým) poveriť svojho pred-
sedu, a to a� do okamihu zvolenia novej hlavy �tátu. Rovnaký postup sa
uplatnil v prípade, ak bol prezident �zaneprázdněn� a �churav� (chorý). Lo-
gickým výkladom mo�no dospieť k záveru, �e v prípade zaneprázdnenosti
prezidenta rozhodne on sám, či je potrebné, aby do�lo k uplatneniu ústavného
postupu podľa § 60 ods. 1 ústavnej listiny, problém v�ak nastáva v prípade
choroby prezidenta, obzvlá�ť ak by sme uva�ovali o chorobe du�evnej, ako
i v iných �pecifických prípadoch (zajatie prezidenta, internovanie nepriateľ-
ským �tátom počas vojny a pod.). Je toti� zrejmé, �e v takýchto prípadoch
nemô�e prezident rozhodovať samostatne a nemô�e previesť svoje právomoci
priamo na vládu. Faktom zostáva, �e ústavná listina tieto aspekty ústavno-
právnej teórie nereflektovala. V § 61 síce ústavná listina predpokladala, �e ak
stav prezidentovej zaneprázdnenosti alebo choroby presiahne �esť mesiacov,
mô�e vláda za prítomnosti troch �tvrtín svojich členov uznesením rozhodnúť,
aby Národné zhroma�denie zvolilo prezidentovho námestníka a ten bude pô-
sobiť a� do pominutia dôvodov prezidentovej zaneprázdnenosti, resp. choro-
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by, av�ak stále nezodpovedanou zostávala otázka, čo v prípade, ak by uvede-
né stavy pretrvávali krat�ie ako oných �esť mesiacov. Rovnako rozporuplne
by sa napr. javilo rie�enie potenciálneho konfliktu medzi prezidentom a vlá-
dou, pokiaľ by sa sporili o to, či do�lo k naplneniu litery § 60 ústavnej listiny,
t. j. či vznikla potreba prechodu prezidentských právomocí na vládu.

Taxatívny výpočet právomocí bol v systematike ústavy zaradený do § 64,
na ktorý pre podrobnej�ie �túdium odkazujeme. V zmysle § 66 prezident ne-
zodpovedal za výkon svojej funkcie, preto�e priamu zodpovednosť za jeho
rozhodovaciu činnosť preberala vláda, ktorá mala v zmysle § 68 ústavnej lis-
tiny aj právo výlučnej kontrasignácie vo vzťahu ku v�etkým prezidentovým
rozhodnutiam.

Trestné stíhanie prezidenta bolo v zmysle § 67 ods. 1 ústavnej listiny prí-
pustné len za velezradu2, pričom o podaní ob�aloby rozhodovala poslanecká
snemovňa (§ 34 ods. 1 ústavnej listiny), a to dvojtretinovou väč�inou hlasov
za prítomnosti dvoch tretín poslancov. Trestným súdom v tejto veci bol Senát
(horná komora Národného zhroma�denia), čo je z dne�ného pohľadu vskutku
�pecifická ústavnoprávna situácia (zákonodarný orgán je aj orgánom súd-
nym), a rozhodoval podľa osobitného zákona (zákon č. 36/1934 Sb. z. a n.
o trestním stíhání prezidenta republiky a členů vlády). Trestom bola strata
funkcie prezidenta a spôsobilosti opätovne túto funkciu zastávať (§ 67 ods. 1
ústavnej listiny).

3. Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. � Ústava SR (1939 � 1945)

Po 14. marci 1939 nastala na území Slovenska �pecifická ústavnoprávna
situácia, ku ktorej vzniku prispelo definitívne rozbitie ČSR ako súčasť mo-
cenských plánov nemeckých nacistov. Revolučnou cestou sa kon�tituoval
samostatný slovenský �tát3, pričom ústavný rámec jeho existencie bol polo-

                                                            
 2 Legálna definícia trestného činu velezrady bola obsiahnutá v zákone č. 117 z 27.

mája 1852 (Trestný zákon o zločinoch, prečinoch a priestupkoch), ktorý bol
v zmysle čl. 2 ústavného zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. (tzv. recepčná norma) reci-
povaný do právneho poriadku ČSR. Neskôr bol tento zákon derogovaný a ustano-
venia o velezrade sa vykladali v zmysle ustanovení §§ 1 � 3 zákona č. 50/1923 Sb.
z. a n. na ochranu republiky (pre lep�ie pochopenie pozri aj § 41 tohto zákona).

 3 Pozri zákon č. 1/1939 Sl. z. o samostatnom Slovenskom �táte. Názov Slovenská re-
publika zaviedla a� novoprijatá ústava, i keď z filozoficko-právneho aspektu pou-
�ívanie označenia �republika� bolo v tomto období odmietané, preto�e i�lo
o prejav slobodomurárskych my�lienok v �tátovede. Pou�ívanie označenia �repub-
lika� ako formy vlády stratilo po 28. júli 1940 (rokovania v Salzburgu) význam aj
preto, �e do popredia sa dostal nový element horizontálnej �truktúry �tátu, a to
vodcovský �tát, ktorý nie je ani monarchiou, ani republikou.
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�ený ústavným zákonom č. 185/1939 Sl. z. (ústava). V jeho III. hlave bola
upravená pozícia prezidenta.

Podľa § 31 ústavy prezidenta republiky volil snem. Podmienkami voliteľ-
nosti boli �tátne občianstvo SR, voliteľnosť do snemu4 a dovŕ�enie veku 40
rokov najneskôr v deň voľby. Tá istá osoba mohla byť zvolená za prezidenta
len dve po sebe nasledujúce volebné obdobia (§ 31 ods. 3 ústavy).

Platnosť voľby prezidenta bola podmienená prítomnosťou dvoch tretín
v�etkých poslancov5 v čase voľby. Na zvolenie bola následne potrebná troj-
pätinová väč�ina prítomných (§ 32 ods. 1 ústavy). V prípade, ak by ani jeden
z kandidátov nedosiahol po�adovanú trojpätinovú väč�inu prítomných pos-
lancov, mala sa konať opakovaná voľba, do ktorej v�ak smeli postúpiť u� iba
dvaja kandidáti, ktorí dosiahli najväč�í počet hlasov. Na zvolenie tu stačila
jednoduchá väč�ina, pri rovnosti hlasov sa malo definitívne rozhodnúť �re-
bom (§ 32 ods. 2 ústavy). Konanie voľby bolo ústavou určené v § 33 ods. 2
tak, �e sa musí vykonať �najneskôr 14 dní pred vypr�aním funkčného obdo-
bia predo�lého prezidenta�. Volebné obdobie6 prezidenta trvalo v zmysle
§ 33 ods. 1 sedem rokov a začínalo sa dňom zlo�enia sľubu � jeho doslovné
znenie bolo súčasťou § 34 ústavy. V prípade, �e prezident zomrel alebo by
nemohol plniť svoju funkciu, snem mal do 30 dní zvoliť novú hlavu �tátu.
Právomoci prezidenta v tomto období mal vykonávať predseda vlády (§ 37
ods. 1 ústavy). Ak by do�lo k podaniu demisie vlády v čase, keď nie je funk-
cia prezidenta obsadená, potrebné kroky o dočasnom vedení vládnych vecí
bolo oprávnené vykonať predsedníctvo snemu (§ 37 ods. 2 ústavy). V tomto
smere mo�no pova�ovať úpravu prechodu prezidentských právomocí za vý-
razne menej exaktnej�iu ako v prípade ústavnej listiny z roku 1920, ktorá
�pecifikovala jednotlivé situácie (choroba, zaneprázdnenosť, smrť), čo prav-
depodobne súviselo s charakterom �tátu a okolnosťami, za ktorých vznikol.

Inkompatibilita prezidentskej funkcie s funkciou poslanca snemu bola ex-
pressis verbis zakotvená v § 35 ústavy. Právomoci prezidenta republiky boli
zakotvené v § 38 ústavy.

                                                            
 4 Voliteľnosť do Snemu SR upravoval § 10 ústavy. Voliteľným mal byť �tátny ob-
čan, ktorý dovŕ�il tridsiaty rok svojho �ivota a vyhovoval ostatným podmienkam
volebného poriadku do snemu, volebný poriadok v�ak nikdy vydaný nebol. Voľby
do Snemu SR sa rovnako nikdy nekonali, preto�e jeho poslancami sa stali poslanci
niekdaj�ieho Snemu Slovenskej krajiny (§ 1 zákona č. 1/1939 Sl. z.) zvolení vo
voľbách konaných 18. decembra 1938.

 5 V zmysle § 7 ústavy mal mať Snem SR 80 poslancov, v skutočnosti v�ak bol tvo-
rený 63 poslancami niekdaj�ieho Snemu Slovenskej krajiny. Počet poslancov sa
neskôr zvy�oval kooptovaním, a to na základe ústavného zákona č. 225/1941 Sl. z.

 6 Ústava pou�íva terminus technicus �funkčné obdobie�, je to synonymum tvaru
�volebné obdobie�.
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Vychádzajúc zo znenia § 39 ústavy, mo�no kon�tatovať, �e prezident ne-
bol zodpovedný za výkon svojej funkcie a aj preto ka�dý jeho akt si vy�ado-
val kontrasignáciu príslu�ného ministra (§ 40 ústavy).

Prezidenta počas jeho volebného obdobia mohla stíhať �tátna rada na zá-
klade ob�aloby, ktorú podával snem (§ 39 ods. 2 ústavy), a to len za vlasti-
zradu7. Na prijatie uznesenia o ob�alobe prezidenta sa vy�adovala prítomnosť
dvoch tretín v�etkých poslancov a trojpätinová väč�ina prítomných (§ 21
ods. 2 ústavy). Trest bol v § 39 ods. 2 ústavy vyjadrený vo fakultatívnej po-
dobe nasledovne: �Trestom mô�e byť strata prezidentského úradu a strata
spôsobilosti tohto úradu znovu nadobudnúť.� Takáto formulácia mohla vy-
tvoriť priestor pre potenciálne polemiky týkajúce sa jeho výkladu.

Je potrebné kon�tatovať, �e mimoriadnosť okolností, za ktorých vznikla
prvá slovenská �tátnosť v 20. storočí a predov�etkým jej necelá �esťročná
existencia, spôsobili, �e ústavné zákonodarstvo nevykazovalo znaky dôsled-
nej legislatívno-technickej činnosti, bolo plné rozporov, nedôsledností a tota-
litných prvkov, čo mo�no pova�ovať za signifikantné vo vzťahu k vtedy pô-
sobiacemu autoritatívnemu re�imu. Historické zhodnotenie tejto �tátnosti je
v�ak oveľa komplikovanej�ie a vy�aduje si reflektovanie dobových udalostí
v ich bezprostredných súvislostiach. Legislatíva je v�dy odrazom doby,
v ktorej vzniká, tak ju treba nielen vnímať a aplikovať, ale i historicky analy-
zovať.

4. Ústavný zákon č. 150/1948 Zb. � Ústava ČSR (tzv. Ústava 9. mája)

Povojnové geopolitické usporiadanie poznačené mocenským vplyvom
ZSSR vo východnom bloku (teda i v ČSR) sa stalo základným predpokladom
vzniku �tátneho monopolu komunistickej strany tak v českej, ako i slovenskej
časti �tátu (dôkazom toho sú najmä udalosti vrcholiace 25. februárom 1948).
Ústavná listina z roku 1920 bola v novom ideologickom chápaní, ktoré sa
stalo aj súčasťou dôvodovej správy k novej ústave, označená za �ústavu pou-
hé politické demokracie�, a stala sa �odrazem společensko-hospodářského
zřízení (kapitalistického), které pova�ujeme za zhoubné a překonané a ke kte-
rému se ji� nikdy nechceme vrátit�. Nová ústava, prijatá 9. mája 1948, mala
byť teda ústavou �ľudovej demokracie� premosťujúcou prekonané �bur�o-
ázne� a nové � pokrokové, t. j. �socialistické� zriadenie v �táte � takmer do-
konalý idol o spravodlivom usporiadaní spoločnosti. Hoci Ústava 9. mája na-
novo definovala okruh práv, ale i povinností občanov a majetkovú
stratifikáciu formálne odstránila deklaráciami o spravodlivom rozdelení stat-

                                                            
 7 Definícia vlastizrady vychádzala z §§ 1 � 3 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., ktorý bol

v zmysle § 3 zákona č. 1/1939 Sl. z. o samostatnom Slovenskom �táte recipovaný
do právneho poriadku Slovenskej republiky.
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kov v duchu zásad �pôda patrí tomu, kto na nej pracuje� a pod., výrazne sa
in�pirovala viacerými ustanoveniami prvorepublikovej ústavnej listiny. Ne-
bolo to inak ani v prípade ústavnej pozície prezidenta, preto�e preva�ná väč-
�ina ustanovení tretej kapitoly Ústavy 9. mája bola faktickou inkorporáciou
tretej hlavy ústavnej listiny z roku 1920, i keď mierne odchýlky sa v jej zne-
ní, ako i v znení osobitného zákona o voľbe prezidenta predsa len objavili.

Prezidenta volilo Národné zhroma�denie (§ 68 ods. 1). Podmienky voli-
teľnosti za prezidenta boli obsiahnuté v § 67 ods. 1. Podľa nich za prezidenta
mohol byť zvolený ka�dý občan, ktorý bol voliteľný do Národného zhroma�-
denia a dosiahol vek 35 rokov. Voľba prezidenta bola v zmysle § 68 ods. 2
platná, ak bola na schôdzi prítomná nadpolovičná väč�ina poslancov. Za pre-
zidenta bol potom zvolený ten kandidát, ktorý získal najmenej tri pätiny hla-
sov prítomných. Ak bola prvá voľba neúspe�ná, za rovnakých podmienok sa
mala konať voľba druhá. Ak bola dvojnásobná voľba neúspe�ná, mala sa vy-
konať u��ia voľba medzi tými kandidátmi, ktorí pri druhej voľbe dostali naj-
viac hlasov. Za prezidenta bol zvolený ten kandidát, ktorý dosiahol väč�í po-
čet hlasov. Pri rovnosti hlasov mal rozhodnúť �reb (§ 68 ods. 3). Za
prezidenta nemohla byť zvolená tá istá osoba viac ako dvakrát po sebe (§ 70
ods. 1). Kto bol za prezidenta zvolený vo dvoch po sebe nasledujúcich voleb-
ných obdobiach, nemohol byť opäť zvolený, pokiaľ od skončenia jeho dru-
hého volebného obdobia neuplynulo 7 rokov, to v�ak v zmysle § 70 ods. 2
neplatilo pre druhého prezidenta ČSR, t. j. Edvarda Bene�a. Tým sa prekle-
nulo obdobie ústavnej núdze spôsobené vojnovou kataklizmou. Voľba prezi-
denta sa mala konať v priebehu posledných �tyroch tý�dňov pred uplynutím
volebného obdobia úradujúceho prezidenta (§ 69 ods. 3), čo mo�no v porov-
naní s prvorepublikovou úpravou obsiahnutou v § 58 ods. 3 ústavnej listiny
z roku 1920 pova�ovať za vymedzenie výrazne flexibilnej�ie, pokiaľ ide
o časové obdobie konania voľby. Za týchto podmienok sa voľba teoreticky
mohla konať aj deň pred skončením volebného obdobia úradujúceho prezi-
denta, preto�e osobitný zákon termín voľby nijak konkrétnej�ie ne�pecifiko-
val, čím by precizoval úpravu ústavnú. Týmto osobitným zákonom bol zákon
č. 152/1948 Zb. o volbe prezidenta republiky.

Volebné obdobie prezidenta trvalo sedem rokov a počítalo sa od dňa, keď
novozvolený prezident zlo�il sľub, ktorého doslovné znenie bolo súčasťou
§ 75. Ústava expressis verbis rie�ila situáciu, keď by do�lo k predčasnému
zlo�eniu prezidentského sľubu, tak, �e novozvolenému prezidentovi, ktorý
zlo�il sľub skôr, ako uplynulo obdobie úradujúceho prezidenta (s výnimkou
situácie podľa § 72 ods. 1), sa volebné obdobie počítalo odo dňa uplynutia
volebného obdobia úradujúceho prezidenta.

Inkompatibilita prezidentskej funkcie s členstvom v Národnom zhroma�-
dení alebo vo vláde bola vyjadrená v § 71 ods. 1, pričom v zmysle ods. 2 toho
istého paragrafu platila zásada, �e ak bol za prezidenta republiky zvolený
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poslanec alebo člen vlády, prestal odo dňa voľby vykonávať svoju dovtedaj-
�iu funkciu. Dňom zlo�enia sľubu potom zanikal aj jeho mandát poslanca Ná-
rodného zhroma�denia, resp. členstvo vo vláde.

V prípade smrti, abdikácie a straty funkcie v dôsledku trestného stíhania
za velezradu (§ 78) určoval ďal�í postup § 72. Ak by takáto situácia nastala,
mala sa podľa ods. 1 vykonať nová voľba prezidenta, pričom Národné zhro-
ma�denie sa malo s týmto cieľom zísť do 14 dní. Pokiaľ nebol nový prezident
zvolený a nezlo�il sľub alebo ak by nastala zaneprázdnenosť či choroba pre-
zidenta, ktoré by zabraňovali úradujúcemu prezidentovi v tom, aby riadne
vykonával svoju funkciu, prislúchal výkon jeho právomocí vláde, ktorá
mohla následne poveriť svojho predsedu jednotlivými úkonmi, pričom vrch-
né veliteľstvo ozbrojených síl prechádzalo ex constitutione na predsedu vlády
(§ 72 ods. 2). Ústava v § 73 predpokladala, �e ak by zaneprázdnenosť, resp.
chorobný stav prezidenta pretrvávali dlh�ie ako �esť mesiacov, mohla sa vlá-
da uzniesť na tom, �e Národné zhroma�denie má zvoliť prezidentovho ná-
mestníka. Toto ustanovenie je jedným z príkladov inkorporácie znenia ústav-
nej listiny z roku 1920 do Ústavy 9. mája. Ústavodarca sa v�ak pri tvorbe
textu Ústavy 9. mája, rovnako ako jeho prvorepublikový pendant, hĺbkovo
nevyrovnal s otázkou týkajúcou sa iniciácie prechodu prezidentských právo-
mocí na vládu.

Rozsah právomocí prezidenta bol taxatívne určený v § 74 ods. 1, pričom
sa vychádzalo z tézy, �e ak nebude výkonná moc zverená prezidentovi vý-
slovne (ústavou alebo inými zákonmi), prislúcha iba vláde (§ 74 ods. 2). Tým
boli ústavne vyrie�ené kompetenčné spory, ktoré by potenciálne mohli
vzniknúť medzi prezidentom a vládou pri realizácii výkonnej moci v �táte.
Zodpovednosť za výkon právomocí prezidenta preberala vláda (§ 76), a preto
ka�dý jeho úradný akt si vy�adoval kontrasignáciu zodpovedného člena vlády
(§ 77).

Trestné stíhanie prezidenta pripú�ťal § 78 iba za trestný čin velezrady8.
�alobu na prezidenta bolo oprávnené podať predsedníctvo Národného zhro-
ma�denia, súdiť ho malo samotné Národné zhroma�denie, čo si ani dnes ne-
mo�no celkom dobre predstaviť (absentovala úprava procesného postupu).
Jediným trestom bola strata prezidentského úradu a strata spôsobilosti zastá-
vať ho kedykoľvek v budúcnosti.
                                                            
 8 Velezrada sa najskôr definovala v intenciách prvorepublikového zákona o ochrane

republiky (zákon č. 50/1923 Sb. z. a n.) (§§ 1 � 3 a § 41), neskôr (od 14. októbra
1948) zákon č. 231/1948 Zb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky v § 1 na-
novo vymedzil skutkovú podstatu tohto trestného činu. Tento zákon sa stal zákla-
dom pre právny rámec neskor�ie uplatňovaného �tátneho terorizmu vo vzťahu k �i-
rokému spektru občanov, ktorí sa odmietli podriadiť naoktrojovanej politickej línii
v �táte, čo sa prejavilo neraz v ich občianskom postoji hodnom pozornosti a ocene-
nia zo strany súčasníkov.
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5. Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. � Ústava ČSSR

Dobová odborná literatúra z tohto obdobia pozíciu prezidenta v �táte jed-
noznačne nezaradila ani pod zákonodarnú (zastupiteľskú) moc, ani pod moc
výkonnú. Vytvorila tézu o tzv. prezidiálnom orgáne, ktorého predstaviteľom
v ČSSR bol individuálny orgán, teda prezident.9 Tento typ orgánu bol �peci-
fickým teoretickým kon�truktom socialistickej �tátovednej doktríny (opinio
rerum socialium doctorum), ktorá takto ideologicky ospravedlňovala, �e na
čele �tátu stojí vedúca osobnosť totalitnej �tátostrany, s ktorou sa ľud spra-
vidla nestoto�nil. Na druhej strane sa v�ak domnievame, �e ňou správne rea-
govala na potrebu diferencovať postavenie prezidenta a vyhraniť ho tak pre-
dov�etkým vo vzťahu k výkonnej moci, pod ktorú býva najčastej�ie
nesprávne zaraďovaný.

V záujme zachovania exaktnosti pri sledovaní historického vývoja je ne-
vyhnutné rozlí�iť ústavnú situáciu pred účinnosťou zákona o československej
federácii a po nej, t. j. pred 1. januárom 1969 a po ňom. Ak si za medzník ur-
číme práve tento dátum, dospejeme k záveru, �e podľa �pôvodných� socia-
listických ústavných pravidiel obsiahnutých v �tvrtej hlave ústavného zákona
č. 100/1960 Zb. (čl. 61 � 65) prebehli dve voľby: v r. 1964 (druhé volebné
obdobie A. Novotného) a v r. 1968 (zvolenie L. Svobodu po vynútenej abdi-
kácii A. Novotného, ku ktorej do�lo 22. marca 1968). �Nové� socialistické
ústavné pravidlá boli obsiahnuté v �tvrtej hlave zákona o československej fe-
derácii (čl. 60 � 65) a na ich základe prebehli voľby prezidenta v r. 1973
(druhé volebné obdobie L. Svobodu) a v r. 1975, 1980, 1985 (voľby, v kto-
rých bol za prezidenta ČSSR zvolený G. Husák). Rovnako sa v�ak podľa
týchto pravidiel konala aj voľba V. Havla za prezidenta ČSSR, a to dňa 29.
decembra 1989.

5.1 �Pôvodné� pravidlá voľby prezidenta ČSSR (1960 � 1968)

Prezidenta ČSSR volilo Národné zhroma�denie (čl. 61 ods. 1 ústavného
zákona č. 100/1960 Zb.). V zmysle čl. 63 ods. 1 ústavného zákona č.
100/1960 Zb. za prezidenta ČSSR mohol byť zvolený ka�dý občan voliteľný
do Národného zhroma�denia. Pov�imnutiahodné je, �e prvý (a zároveň jedi-
ný) raz v na�om ústavnom vývoji nebol medzi podmienky voliteľnosti za
prezidenta zaradený vy��í vekový cenzus, uplatnil sa teda iba vekový cenzus
upravený v zákone o voľbách do Národného zhroma�denia pri posudzovaní
podmienok pasívneho volebného práva za poslanca (dosiahnutie 21 rokov
najneskôr v deň volieb). Za prezidenta bol zvolený ten kandidát, ktorý získal
najmenej trojpätinovú väč�inu v�etkých poslancov, čo predstavovalo 180
                                                            
 9 MATOU�EK, S. � ZDOBINSKÝ, S. a kol. �tátne právo ČSSR. Bratislava : Obzor,
1987, s. 280.
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poslancov, preto�e podľa čl. 39 ods. 2 ústavného zákona č. 100/1960 Zb. Ná-
rodné zhroma�denie tvorilo 300 poslancov. Volebné obdobie prezidenta bolo
päťročné a začínalo sa dňom zlo�enia sľubu (čl. 63 ods. 2 ústavného zákona
č. 100/1960 Zb.). Inkompatibilita prezidentskej funkcie s funkciou poslanca
Národného zhroma�denia, Slovenskej národnej rady alebo národného výboru,
ako i s členstvom vo vláde bola zakotvená v čl. 63 ods. 3 ústavného zákona č.
100/1960 Zb. Podľa čl. 65 ústavného zákona č. 100/1960 Zb., ak by sa uvoľ-
nila funkcia prezidenta republiky a nový prezident by nebol e�te zvolený
a nezlo�il by sľub, a rovnako i vtedy, ak by prezident nemohol zo záva�ných
dôvodov vykonávať svoje právomoci, mal ich výkon prislúchať vláde, ktorá
nimi mohla poveriť svojho predsedu. Na predsedu vlády ex constitutione pre-
chádzalo hlavné velenie ozbrojených síl. Rozsah prezidentských právomocí
bol taxatívne určený v čl. 62 ústavného zákona č. 100/1960 Zb. a výraznej�ie
sa neodli�oval od rozsahu prezidentských právomocí z predchádzajúcich ob-
dobí.

Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. vo svojom znení nielen�e nereflektoval
z predchádzajúcich období u� notoricky známu potrebu �pecifikovať otázky
prechodu prezidentských právomocí na vládu, ale nezaoberal sa ani otázkami
trestnej zodpovednosti prezidenta, hoci na druhej strane zakotvil ústavnú
zodpovednosť prezidenta Národnému zhroma�deniu (čl. 61 ods. 2 ústavného
zákona č. 100/1960 Zb.). Iba z tohto ústavného článku bolo mo�né vyvodiť
�stíhateľnosť� prezidenta, a to v tom zmysle, �e Národné zhroma�denie ho
mohlo funkcie zbaviť, av�ak paradoxne iba tým, �e by zvolilo nového prezi-
denta, keď�e ústavný zákon nedefinoval procedúru odvolávania prezidenta,
av�ak ani tu nebolo detailne vyrie�ené, za akých okolností a v akých lehotách
má byť nová voľba zrealizovaná. Eventuálne by sa ako efektívne rie�enie ja-
vil osobitný ústavný zákon o odvolaní prezidenta. Hoci z čl. 65 ústavného
zákona č. 100/1960 Zb. jeho extenzívnym výkladom bolo prezumovateľné,
�e mô�e dôjsť aj k situácii, keď by úradujúci prezident podal demisiu, vyvo-
lávala takáto dikcia viacero pochybností, preto�e jej chýbala potrebná exakt-
nosť. Nezodpovedaných zostávalo viacero otázok. Ústavný zákon nerie�il,
dokedy najneskôr po predčasnom uvoľnení prezidentskej funkcie sa má ko-
nať nová voľba, kto ju má zvolať, kto prijíma oznámenie prezidenta o vzdaní
sa mandátu atď. Domnievame sa v�ak, �e detailné kon�titučnoprávne úvahy
v časoch presadzovania socialistickej �tátnej doktríny neboli prioritnými,
keď�e sa ani len v teoretickej rovine nepripú�ťalo, �e by bol do funkcie zvo-
lený kandidát pochádzajúci z prostredia mimo nomenklatúrnych vládnych
�pičiek. Ústava a ústavnosť sa stali formálnymi a sterilnými príveskami vte-
daj�ej �tátnosti. Podobne aj verejný �ivot, a v rámci neho i voľba prezidenta,
sa stal iba prázdnym pojmom plným ideologického balastu, a preto nebol
doménou väč�ieho počtu ľudí, preto�e tí pred občianskou anga�ovanosťou
uprednostnili skôr pasivitu plnú politicky neutrálnych postojov.
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5.2 �Nové� pravidlá voľby prezidenta ČSSR (1969 � 1989)

Uvoľnenie politickej situácie v �táte reprezentované obrodným procesom,
ktorého neskor�ie potlačenie bolo potvrdením centralizačných tendencií o�í-
vajúcich v celom sovietskom bloku, umo�nilo rie�enie zlo�itej česko-
-slovenskej otázky. Bol prijatý o. i. aj ústavný zákon č. 143/1968 Zb. (zákon
o č.-s. federácii), ktorý nanovo definoval ČSSR ako federatívny �tát, a preto
aj postavenie prezidenta a jeho ústavná úprava boli od 1. januára 1969 ima-
nentnou súčasťou znenia tohto ústavného zákona (�tvrtá hlava s názvom Pre-
zident Československé socialistické republiky � čl. 60 � 65).

Podľa čl. 60 ods. 1 druhá veta zákona o č.-s. federácii prezidenta volilo
Federálne zhroma�denie, ktorému sa aj prezident zodpovedal za výkon svojej
funkcie. Volebné obdobie bolo päťročné. Podmienky voliteľnosti upravoval
čl. 62 zákona o č.-s. federácii a nijak sa nelí�ili od podmienok z predo�lého
obdobia. Voľba prezidenta sa neriadila �iadnym osobitným zákonom a rov-
nako ako v predchádzajúcom období celá volebná procedúra bola obsiahnutá
priamo v ústavnom zákone. Ústavný zákon o č.-s. federácii v čl. 41 stanovo-
val, �e na zvolenie prezidenta bolo potrebné, aby kandidát získal trojakú troj-
pätinovú väč�inu. Po prvé sa vy�adovala trojpätinová väč�ina v�etkých pos-
lancov Snemovne ľudu. Po druhé sa vy�adovala trojpätinová väč�ina
v�etkých poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej re-
publike (ČSR). Po tretie bola nutnosťou trojpätinová väč�ina v�etkých pos-
lancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike
(SSR). V praxi to teda znamenalo, �e kandidát musel získať aspoň 120 hlasov
v Snemovni ľudu a aspoň 45 hlasov poslancov Snemovne národov zvolených
v ČSR a aspoň 45 hlasov poslancov Snemovne národov zvolených v SSR.

Novela zákona o č.-s. federácii z roku 1975 (ústavný zákon č. 50/1975
Zb.) do čl. 64 doplnila odsek 2. Na jeho základe, ak prezident nemohol vyko-
návať funkciu prezidenta dlh�ie ako 1 rok, mohlo Federálne zhroma�denie
zvoliť nového prezidenta ČSSR na nové funkčné obdobie. Práve táto novela
ústavy umo�nila ústavne preklenúť stav, keď L. Svoboda tesne po svojom
opätovnom zvolení v roku 1973 ochorel a dlhodobo nemohol vykonávať pre-
zidentské právomoci.

Trestnoprávna zodpovednosť prezidenta na�la v zákone o č.-s. federácii
v porovnaní s ústavným zákonom č. 100/1960 Zb., ktorý obsahoval definičný
rámec prezidentskej funkcie do roku 1969, svoje uplatnenie, av�ak iba v tej
rovine, �e stíhanie prezidenta za konanie spojené s výkonom jeho funkcie
bolo vylúčené. Tým bola do ústavného poriadku ČSSR zavedená absolútna
nezodpovednosť prezidenta za v�etky ním vykonávané ústavné akty a jedi-
ným postihom by teoreticky mohlo byť iba jeho odvolanie, ktoré v�ak rovna-
ko ako v predo�lom období nebolo vôbec definované a ako ucelený in�titút
prakticky nepou�iteľné. Privilégium nestíhateľnosti prezidenta sa v�ak, vy-
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chádzajúc z logického výkladu čl. 65 zákona o č.-s. federácii, nevzťahovalo
na konania, ktoré nesúviseli s výkonom funkcie prezidenta, čo bola v�ak
veľmi vágne znejúca definícia pripú�ťajúca veľmi extenzívny výklad.

Recenzent: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

ĽUBA, Miroslav. Position of the president in constitutional development
Czecho-Slovak Republic (1918-1989). In: HISTORIA ET THEORIA IURIS,
Vol. 2, 2010, No. 4, p. 36-49.

Central topic of this paper � position of the president in constitutional deve-
lopment of Czecho-Slovakia � is timely. Author follows the position of the presi-
dent. He compares and values contemporary arrangement with historical arran-
gement (constitutions from 1920, 1939, 1948, 1960, 1992 and acts, which
regularize the position of the president). The position of the president in constitu-
tional development in Czecho-Slovakia was very various.

The paper is divided in to seven parts. The second and third part deals with
the first Czecho-Slovak Republic (1918-1939). The fourth part treats of the Slo-
vak Republic (1939-1945). In the last two parts (part five and six) the author
analyses the period 1948-1989.
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PREKÁ�KY MAN�ELSTVA ALEBO �SKUTOČNOSTI
BRÁNIACE VZNIKU MAN�ELSTVA�
JUDR. IVANA �O�KOVÁ, PHD.
KATEDRA TEÓRIE A DEJÍN �TÁTU A PRÁVA
PRÁVNICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Abstrakt

Prezentovaný príspevok sa zameriava na problematiku zákonných nedostat-
kov vzniku platného man�elstva tak, ako boli tieto vykladané právnou vedou pri
koncipovaní návrhu a napokon aj prijaté a zakotvené v prvom československom
kódexe rodinného práva � z. č. 265/1949 Sb. o rodinnom práve. Autorka nechce
podrobne rozoberať pôvodný in�titút tzv. man�elských preká�ok, ich konkrétnu
úpravu v zmysle V�eobecného občianskeho zákonníka z r. 1811 alebo uhorského
zák. čl. XXXI/1894 o man�elskom práve v znení tzv. man�elskej novely č.
320/1919 Sb.z. a n. či ďal�ích neskor�ích predpisov, ktoré vďaka historicky pod-
mieneným recepciám práva predstavovali stále platnú právnu úpravu man�el-
skoprávnych vzťahov v Československu i po skončení druhej svetovej vojny.
Autorka sa tu skôr pokúsi objasniť, čo viedlo zákonodarcov k tomu, �e sa pojem
�preká�ky man�elstva� v novom zákone o rodinnom práve z roku 1949 vôbec
neobjavil, ako bol tento právny in�titút síce zachovaný, av�ak pojmovo i obsaho-
vo v odli�nej podobe, a aké problémy s novou právnou úpravou vznikali v práv-
nej praxi.

�O�KOVÁ, Ivana. Preká�ky man�elstva alebo �skutočnosti brániace vzniku
man�elstva�. In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 4, s. 50-67.

Úvod

Preká�ky man�elstva, skutočnosti brániace vzniku platného man�elstva,
okolnosti vylučujúce vznik platného man�elstva či akokoľvek si tieto nedos-
tatky vzniku platného man�elského zväzku nazveme, predstavujú základ ur-
čitej spoločenskej kontroly man�elstva. Mo�no uva�ovať dokonca v tej rovi-
ne, �e sú zákonným prostriedkom prevencie pred spoločensky ne�iaducimi
man�elskými zväzkami. Sú prejavom regulácie man�elstiev tým spôsobom,
�e ich úlohou je vyselektovať v�etky faktory, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť mimoprávne, resp. metaprávne predpoklady man�elstva. �tát toti�,
keď�e sa ústavne zaväzuje k ochrane man�elstva a rodiny, dbá prostredníc-
tvom zákona (ako v�eobecne záväzného a uznaného pravidla správania) o to,
aby vznikali len také man�elstvá, ktoré budú v súlade s názormi spoločnosti
(v danom čase, priestore a na určitom stupni vývoja), v súlade s účelom
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a funkciou man�elstva.1 Zmysel týchto zákonom �pecifikovaných nedostat-
kov alebo takpovediac �preká�ok� vzniku platného man�elstva teda mo�no
veľmi zjednodu�ene vyjadriť negatívne � teda �e ustanovujú v�etky také
okolnosti, ktoré pri uzavieraní man�elstva nesmú existovať u samotných osôb
vstupujúcich do man�elstva, resp. v ich vzájomnom vzťahu, aby vzniklo
man�elstvo platné a právne perfektné. Zároveň ich mo�no vnímať ako prejav
určitej �publicizácie�, ktorou dochádza k opusteniu čisto súkromnoprávneho
chápania man�elstva a rodiny ako právnych in�titútov.

1. Preká�ky uzavretia man�elstva

Právna úprava preká�ok man�elstva tvorila vďaka viacerým historicky
podmieneným recepciám práva na na�om území neoddeliteľnú súčasť man-
�elského práva tak na území Čiech a Moravy, ako aj na Slovensku. In�titút
man�elských preká�ok bol v právnom poriadku obnovenej ČSR po skončení
druhej svetovej vojny stále aktuálny, dobre rozpracovaný a re�pektovaný.
Právnu základňu tu pre české zeme tvoril recipovaný V�eobecný občiansky
zákonník e�te z roku 1811 (Druhá hlava: O práve man�elskom), v práve plat-
nom na Slovensku nachádzali preká�ky man�elstva svoju komplexnú zákon-
nú úpravu priamo v II. hlave pôvodom uhorského zák. čl. XXXI/1894 o prá-
ve man�elskom (tzv. man�elského zákona � ďalej len �MZ�). Obe uvedené
normy platili, samozrejme, v znení neskor�ích predpisov, najmä v�ak v znení
unifikačnej tzv. man�elskej novely � z. č. 320/1919 Sb. z. a n., ktorým sa
menili ustanovenia občianskeho (súkromného) práva o formalitách uzaviera-
nia man�elstva, taktie� o preká�kach man�elstva. Oba kódexy upravovali rad
zákonných nedostatkov brániacich uzavretiu platného man�elstva priamo pod
názvom Preká�ky man�elstva2.

Systém preká�ok man�elstva bol pomerne komplikovaný, preká�ky man-
�elstva sa delili na dve v zásade početné skupiny3 s rôznymi právnymi ná-
                                                            
 1 Výborne to vystihol �. Luby, keď napísal: ��tátu zále�í na dobrých man�elstvách

a preto bráni uzavretiu man�elstva osobám, medzi ktorými niet výhľadov na také
man�elstvo.� LUBY, �. Základy v�eobecného súkromného práva, II. vydanie.
Bratislava : Právnická jednota, 1947, s. 209.

 2 Pozri ROUČEK, F. � SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému
zákonníku občanskému, díl I. Praha : Nakladatelství V.Linhart, 1935, s. 386 a nasl.
Ďalej zák. čl. XXXI/1894 o man�elskom práve � názov Druhej hlavy: Preká�ky
man�elstva.

 3 Analýzou zák. čl. XXXI/1894 o man�elskom práve � jeho Druhej hlavy s názvom
Preká�ky man�elstva (v znení platnom na území Slovenska a� do účinnosti ZoRP)
mo�no dôjsť k počtu a� 19 man�elských preká�ok! Pou�itý zdroj: Príručná sbierka
justičných zákonov platných na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Zostavil dr. Jozef
Singer. Bratislava, 1933, s. 1 � 3. Pozri tie� napr.: LUBY, �. Základy v�eobecného
súkromného práva, II. vydanie. Bratislava : Právnická jednota, 1947, s. 209-212.
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sledkami. Preká�ky vylučujúce úplne vylučovali uzavretie platného man�el-
stva, t. j. man�elstvo uzavreté proti takejto preká�ke bolo prirodzene nedo-
volené, teda aj trestné, a zároveň � čo je najdôle�itej�ie � bolo neplatné.4 Ne-
platnosť takéhoto man�elstva mohla byť buď absolútna (t. j. o jeho zru�enie
mohol �alovať ka�dý a bolo to v zásade v�dy, keď preká�ky spočívali priamo
v osobe snúbenca), čo sa v pôvodnej terminológii na Slovensku označovalo
pojmom, �e ide o zmätočnosť man�elstva; alebo ďalej mohla byť neplatnosť
man�elstva relatívna (t. j. keď preká�ky spočívali vo vzájomnom vzťahu
dvoch osôb vstupujúcich do man�elstva, a preto �alovať mohla len dotknutá
strana, aj to len v rámci určitej lehoty), v takomto prípade i�lo o tzv. odporo-
vateľnosť man�elstva. Preká�ky �pecifikované ako zakazujúce zakazovali
uzavrieť man�elstvo, ale ak sa man�elstvo uzavrelo proti takejto preká�ke,
bolo nedovolené, a preto i trestné, av�ak bolo to man�elstvo platné. Jeho
chyba spočívala v nedovolenosti, ktorá následne bola sankcionovaná, no na
právnu existenciu man�elstva to nemalo nijaký vplyv.5

Pojem �preká�ky� nachádzal svoj pôvod v práve kánonickom � impedi-
menta matrimonii. Aj rozli�ovanie man�elských preká�ok na vylučujúce
a zakazujúce bolo v rovnakom zmysle ako podľa práva kánonického. Výpo-
čet preká�ok sa a� na pár výnimiek6 zhodoval s preká�kami ustanovenými

                                                            
 4 Pre orientáciu � medzi vylučujúce preká�ky v práve platnom do 1. 1. 1950 na

území Slovenska patrili: nespôsobilosť k man�elskoprávnym úkonom (§ 6 MZ),
man�elskoprávna nedospelosť (§ 7 MZ), nedostatok súhlasu, resp. privolenia ne-
zletilej osobe (§§ 8 � 10 MZ), pokrvné príbuzenstvo (§ 11 MZ), �vagrovstvo (§ 11
MZ), platné man�elstvo (§ 12 MZ), úklady o �ivot man�ela (§ 13 MZ). Pozri: LU-
BY, �. Základy v�eobecného súkromného práva, II. vydanie. Bratislava : Právnic-
ká jednota, 1947, s. 209-211.

 5 Zakazujúcimi preká�kami v práve platnom do 1. 1. 1950 na území Slovenska boli:
bezprostredne nastávajúca, resp. hroziaca nespôsobilosť konať (§ 14 MZ), nedos-
tatok súhlasu opatrovníka (plnoletej osobe pod opatrovníctvom) (§ 15 MZ), ne-
dostatok rodičovského súhlasu (maloletej osobe star�ej ako 20 rokov) (§ 16 MZ),
bratranecký pomer (§ 17 MZ), adopčný pomer, resp. �osvojenské príbuzenstvo�
(§ 18 MZ), poručenský pomer (§ 19 MZ), cudzolo�stvo (§ 20 MZ), zmätočné
man�elstvo (§ 21 MZ), vedomosť o �ití man�ela vyhláseného za mŕtveho (§ 22
MZ), zabitie man�ela (§ 23 MZ), čakacia doba �ien, resp. smútočný rok (§ 24 MZ)
a príslu�nosť k určitému stavu na základe povolania (§ 26 MZ). Tamtie�, s. 211-
212.

 6 Napríklad od platnosti MZ nebol viac v práve platnom na území Slovenska pre-
ká�kou man�elstva disparitas cultus � teda rozdiel nábo�enstva, resp. rozdiel
v konfesii osôb vstupujúcich do man�elstva. Bez preká�ky mohli medzi sebou
uzavierať man�elstvá kresťania rôznych vyznaní, kresťania a �idia alebo ateisti.
Preká�ky stanovené predpismi rôznych cirkví boli z hľadiska civilného práva bez
právneho účinku.
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normami platného kánonického práva. I�lo tak o jasný príklad toho, �e ani
�moderné� �tátne man�elské právo nezaprelo svoj kánonistický základ.7 Ne-
mo�no poprieť, �e úprava man�elstva a rodinných vzťahov mala v Českoslo-
vensku a� do prijatia zákona č. 265/1949 Sb. o rodinnom práve (ďalej len
�ZoRP�) svoj pôvod v 19. storočí, kde sa jasne prejavoval vplyv kánonického
práva. Pri man�elstve sa teoreticky vychádzalo zo základu, �e man�elstvo je
určitá zmluva (i keď zastávam názor, �e v �iadnom prípade nejde o zmluvu
v zmysle klasického záväzkového práva8) a �e táto �zmluva� má právnymi
predpismi určený svoj základný obsah � základné man�elské práva a povin-
nosti. Osoby, u ktorých bol predpoklad, �e by či u� z objektívnych alebo
subjektívnych príčin nemohli man�elskú zmluvu daným obsahom �naplniť�,
ocitli sa akoby v pozícii �nevhodných kandidátov�, čo im znemo�ňovalo
uzavrieť platné man�elstvo.

Spomenuté objektívne a subjektívne príčiny doslova �preká�ali� platnému
man�elstvu, čo vysvetľuje zau�ívané názvoslovie in�titútu man�elských pre-
ká�ok. Príčiny, prečo právo odopieralo niektorým osobám prístup k man�el-
stvu, je potrebné hľadať najmä v ustálených �ivotných názoroch a hodnotách
dobovej spoločnosti. Celý systém preká�ok platných do 1. 1. 1950, keď na-
dobudol účinnosť ZoRP, bol vytvorený spoločnosťou na vtedaj�om stupni
vývoja predov�etkým s ohľadom na vtedaj�ie ponímanie a hodnotenie účelu
man�elstva, ktoré boli zreteľne pod vplyvom kánonického práva a ním za-
chovávaných konfesijných rozdielov. Okrem dôle�itého dôvodu akceptovania
spoločenského presvedčenia a dodr�iavania morálnych či etických zásad
mali v�ak preká�ky man�elstva svoj podstatný dôvod a zmysel i biologický,
resp. eugenický a nepochybne tie� materiálny, t. j. majetkový, resp. dedič-
ský. Domnievam sa, �e práve tento posledný menovaný dôvod zohrával his-
toricky kľúčovú rolu, preto�e pred rokom 1948 (prijatie Ústavy 9. mája) na-
pomáhal k fixácii silnej�ieho ekonomického i spoločenského postavenia
mu�a (mu� ako �iviteľ rodiny, správca celého rodinného majetku, nositeľ ot-
covskej moci nad deťmi a podobne) a po roku 1948 zas ako vhodný argument
pre potrebu novej úpravy rodinnoprávnych vzťahov, ktorá by u� v súlade
s novou ideológiou a smerovaním �tátu odstránila staré normy ovplyvnené
                                                            
 7 Navy�e, výnimočnosť tohto faktu spočívala v tom, �e tieto súkromnoprávne normy

vychádzali nie zo základu antického či romanistického (rímskoprávna koncepcia
moderného európskeho práva), ale zo základu stredovekého, t. j. kánonistického.
Pozri KRČMÁŘ, J. Man�elství a man�elské právo. In: Slovník veřejného práva
československého, sv. II., písm. I � O. Brno, 1932, s. 543.

 8 K problematike, či man�elstvo je alebo nie je zmluvou, pozri napr.: �O�KOVÁ, I.
Niekoľko poznámok k úprave man�elskoprávnych pomerov na území Slovenska
pri vzniku 1. ČSR. In: Stát a právo v letech 1848 � 1918 ve středoevropském kon-
textu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. � 2. čer-
vna 2006. Bratislava : Bratislavská vysoká �kola práva, 2007, s. 248-257.
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nábo�enskou náukou a spočívajúce na vývojovo prekonaných, teraz u� ne�e-
laných, �kapitálom motivovaných� zásadách z minulosti.

2. Nová koncepcia podmienok uzavretia man�elstva

Podľa § 3 ods.1 ZoRP boli snúbenci pri uzavieraní man�elstva povinní
vyhlásiť, �e im nie sú známe okolnosti, ktoré by uzavretie zamý�ľaného man-
�elstva vylučovali. ZoRP priniesol úpravu týchto nedostatkov platného man-
�elstva v úplne novej podobe. Nemalo u� ísť o �staré známe� preká�ky man-
�elstva, ako ich poznal donedávna účinný občiansky zákonník z r. 1811,
man�elský zákon XXXI/1894 alebo unifikačná man�elská novela č. 320/1919
Sb. Tie bolo nutné na základe ich kánonického pôvodu a ich spätosti s �vý-
vojovo prekonaným� obdobím striktne ponechať minulosti.9 ZoRP a vôbec
celé rodinné právo boli ideologicky postavené na nových zásadách, mali
vznik man�elstiev a rodín v�estranne podporovať a nie im brániť alebo ich
obmedzovať celou plejádou vylučujúcich a zakazujúcich preká�ok. Rodinné
právo sa malo predov�etkým zjednodu�iť, aby bolo prístupné a zrozumiteľné
ka�dému. Ďalej sa malo definitívne zbaviť starých negatívnych �nánosov�
z dôb minulých. Navy�e, toto v�etko sa muselo diať cielene, so zameraním na
�iroké ľudové vrstvy10, ako zdroj moci v ľudovej demokracii. S preká�kami,

                                                            
 9 �... byli v podstatě převzaty z práva církevního, kde jejich praktickým účelem bylo

obcházet ustanovení o nerozlučitelnosti man�elství a umo�nit jeho rozvázání z hle-
diska zájmů vládnoucí třídy.� Dr. Zdenka PATSCHOVÁ. Rodinné právo. Pod-
mínky vzniku a charakteristika nového zákona o právu rodinném. Zdroj: Státní ús-
třední archiv v Praze, Archiv ÚV KSČ, fond č.29: Právnická komise ÚV KSČ
(1945 � 1955), archivní jednotka č.265: Studijní materiály k rodinnému a man�el-
skému právu, č. listu: 16.
Obdobne v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona (tisk 378) o práve rodin-
nom. Zvlá�tna časť, k § 8: �Nejde tu o starý a pře�itý pojem tzv. překá�ek man�el-
ství, které měli své opodstatnění v právu kanonickém a i za kapitalismu slou�ili
bur�oasii jako vítaná mo�nosť k snadněj�ímu rozvazovaní spojení mu�e a �eny.�
Zdroj: tisk č. 382 � Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona
(tisk 378) o právu rodinném. Národní shromá�dění republiky Československé
1949, I. volební období, 4. zasedání. Státní ústřední archiv v Praze.

10 �V srovnání s man�elstvím a rodinou za kapitalismu jde tedy o nový, vy��í typ
man�elství a rodiny, který je pokrokovou formou man�elství a rodiny lidově demo-
kratického státu. ... Nelze nevzpomenout, �e nositelem této nové vy��í formy man-
�elství stala se ji� za kapitalismu dělnická třída.� Z prejavu poslankyne a zároveň
spravodajkyne ústavnoprávneho výboru Dr. Patschovej, predneseného dňa 7. de-
cembra 1949 k Správe výboru ústavno-právneho k vládnemu návrhu zákona (tisk
378) o práve rodinnom (tisk 382). Zdroj: www.psp.cz � Digitální knihovna/NS
RČS 1948 � 1954 � stenoprotokoly (37. schůze) středa 7. prosince 1949.
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ktoré boli podávané ako akési nástroje minulosti, umo�ňujúce uzatvárať len
také man�elstvá, ktoré vyhovovali vládnucej triede, sa malo skoncovať.11

In�titút preká�ok bol vďaka dlhodobému zau�ívaniu silno v�itý. Ako to
zmeniť? Man�elstvu sa nemalo preká�ať, uzatváranie man�elstiev sa malo
umo�ňovať a podporovať. Ale ak malo ka�dé man�elstvo a ním zalo�ená ro-
dina plniť svoje spoločenské úlohy, bolo len prirodzené, aby sa legislatívne
obmedzil vznik man�elstva tam, kde by existovali isté skutočnosti tento zá-
mer de facto znemo�ňujúce. Pojem �preká�ky man�elstva� sa u� v�ak na
označenie takýchto skutočností zdal nevhodný, navy�e keď in�titút preká�ok
bol u� prekonaný i historicky.

Teóriu preká�ok začala rodinnoprávna veda vykladať v súvislosti s tým,
�e man�elstvo bolo a� do prijatia ZoRP chápané ako zmluva, ktorej obsah bol
presne stanovený právnymi predpismi.12 Okrem zmluvného charakteru man-
�elstva tu bolo dôle�ité i kánonické chápanie man�elstva ako jednej zo svia-
tostí. Kde by vznikal predpoklad neplnenia man�elských práv a povinností,
tam mali svoje miesto tzv. man�elské preká�ky. Zmluvný základ man�elstva
bol v�ak novým ZoRP dôsledne odmietnutý, o sviatostnom ani nehovoriac.
I�lo tu o proces dôslednej (mo�no hodnotiť, �e a� extrémnej) sekularizácie.
Nová rodinnoprávna veda pristúpila programovo ideologicky k úsiliu vytvo-
riť nový typ man�elstva, spojený s teóriou negácie man�elskoprávnych in-
�titútov z minulosti. Na podklade tejto doktríny sa aj preká�ky stali jasným
pre�itkom, pre ktorý nebolo v novom kódexe rodinného práva miesta.

Ako som u� v�ak naznačila, ani nové rodinné právo nemohlo automaticky
akceptovať ka�dé zamý�ľané man�elstvo. Zákonodarcovia museli nájsť iný
spôsob, ako vystihnúť a označiť (pojmová stránka) skupinu tých najdôle�itej-
�ích podmienok (obsahová stránka), ktoré ak nebudú pri uzatváraní man�el-
stva dodr�ané, privodia neplatnosť alebo priamo neexistenciu man�elstva.
Úlohou teda bolo čo najopatrnej�ie vystihnúť, �e man�elstvám nik vo v�e-
obecnosti nechce a nebude preká�ať, ale zároveň �e spoločnosť si vyhradzuje
právo posúdiť a kontrolovať vznik man�elstva tam, kde by ono nemuselo byť
v súlade so spoločenskými názormi na man�elstvo, na jeho účel a funkciu.13

ZoRP nakoniec v �tyroch paragrafoch (§§ 8 � 11 ZoRP) priniesol �tyri (!)
podmienky platnosti man�elstva, podané, resp. naformulované negatívne
�kedy sa man�elstvo nemô�e uzavrieť�. Absentovalo tie� akékoľvek bli��ie
určenie názvu, pod ktorý by sa v�etky tieto podmienky dali v zákone subsu-
                                                            
11 Aby som vystihla podstatu, ako danú zále�itosť chápala dobová právna veda, ne-

vyhnem sa určitej ideologickej demagógii, ktorá je prítomná vo v�etkých materiá-
loch tohto �pofebruárového� obdobia.

12 Vysvetlivky k § 8 ZoRP. Komentář k Zákonu o právu rodinném. Praha : Orbis.
Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti, 1954, s. 46.

13 Tamtie�, s. 45.
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movať. V dôvodovej správe k ZoRP sa objavilo označenie, �e ide o taxatívne
vypočítané �skutočnosti, ktoré bránia vzniku platného man�elstva�. Tento
termín, inak nikde inde neuvedený, sa postupne začal v právnej vede, ale aj
praxi udomácňovať, dokonca tak efektívne, �e tejto terminológie vzniknutej
v čase účinnosti ZoRP sa pridr�ala i ďal�ia kodifikácia rodinného práva v ro-
ku 1963. V novom zákone č. 94/1963 Zb. o rodine u� i�lo o pojmovo nové
�okolnosti vylučujúce uzavretie man�elstva�, upravené dokonca v samostat-
nej hlave s identickým názvom.14

Pokiaľ i�lo o označenie, ktorého úlohou malo byť zastre�enie spoločnos-
ťou po�adovaných podmienok na uzavretie man�elstva, myslím, �e k výraz-
nému posunu nedo�lo. Veď ak sa zamyslíme nad formuláciou �skutočnosti,
ktoré bránia vzniku platného man�elstva�, z dôvodovej správy alebo tie�
�negatívne podmienky platnosti man�elstva� z komentára k ZoRP15 a v nepo-
slednom rade nad �tylizáciou znení §§ 8 a� 11 v zákone, logicky vyplynie, �e
v�etko malo za cieľ vystihnúť, čo vlastne nesmelo existovať, ak malo vznik-
núť platné man�elstvo. Ak by sa objavili skutočnosti, okolnosti alebo ako-
koľvek tieto elementy nazveme pri uzatváraní man�elstva, bránili jeho plat-
nosti. A ak niečo niečomu vo v�eobecnosti bráni, mô�eme predsa odhliadnuc
od problému � hovoriť o preká�kach! Právna veda to v�ak obi�la akýmsi
��alamúnskym� názvom: skutočnosti brániace vzniku platného man�elstva.
Domnievam sa, �e podstata je rovnaká. Názov tak nič nepokazil � popravde
naozaj vystihoval podstatu veci a zároveň efektívne splnil cieľ novej právnej
vedy � neevokovať minulosť a priná�ať �elanú pokrokovej�iu úpravu.16

                                                            
14 Takéto označenie mo�no pova�ovať do značnej miery za nepresné a zavádzajúce �

tieto okolnosti samotné uzatvorenie man�elstva nevylučovali, iba ho zakazovali.
Navy�e, okolnosti sa vzťahovali skôr k man�elstvu ako in�titúcii ne� k jeho uzatvá-
raniu. V ka�dom prípade tento názov samostatnej hlavy mal ako súhrnné označenie
určitú výpovednú hodnotu. (Pozri RADVANOVÁ, S. � ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs
občanského práva � Instituty rodinného práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,
1999, s. 16).

15 Komentář k Zákonu o právu rodinném. Praha : Orbis. Právnický ústav Ministerstva
spravedlnosti, 1954.

16 Pri opise vývojových zmien rodinného práva v období účinnosti ZoRP pozri napr.
HADERKA, J. Uzavírání man�elství z hlediska právního. Praha : Academia, 1977,
s. 82. Autor tu tie� skutočnosti brániace vzniku platného man�elstva priamo nazý-
va �preká�ky�, dokonca pou�íva ich latinské označenie impedimenta. Podobne
pojem �preká�ky� pou�íva i Dr. �tefánik vo svojom prejave, ktorý predniesol dňa
7. decembra 1949 na 37. schôdzi Národného zhroma�denia RČS pri prejednávaní
vládneho návrhu zákona (tisk 378) o práve rodinnom (tisk 382). Zdroj:
www.psp.cz � Digitální knihovna/ NS RČS 1948-1954 � stenoprotokoly (37. schů-
ze) středa 7. prosince 1949.
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Po stránke materiálnej sa úprava oproti minulosti odlí�ila jednoduchým
výpočtom �tyroch skutočností, tak�e boli stanovené jasné a hlavne jednodu-
ché pravidlá, zamerané tak, aby sa neohrozovala �iadna z podstatných funkcií
man�elstva (biologická funkcia � príbuzenstvo, vek, du�evné zdravie; morál-
na funkcia � bigamia, �vagrovstvo, osvojenie; taktie� ekonomická funkcia �
vek, psychická vyspelosť a podobne). Mo�no vyjadriť názor, �e in�titút man-
�elstva sa tu oslobodil od in�titútov majúcich pôvod e�te v stredoveku. �tát
prostredníctvom zákona negatívne určil len tie podmienky platnosti, ktorým
prikladal z hľadiska ochrany man�elstva a rodiny najväč�iu dôle�itosť. Ostat-
né ponechával vo sfére súkromnoprávnej dispozitívnosti občanov, čím bol
daný priestor pre dôveru v ich uvedomelosť a, naopak, pre prehlbovanie dô-
very občanov voči �tátu.

3. Skutočnosti brániace vzniku platného man�elstva

Skutočnosti, ktoré bránili vzniku platného man�elstva, boli v ZoRP zora-
dené podľa spoločenskej dôle�itosti nasledovne:
a) bigamia podľa § 8 ZoRP,
b) biologické dôvody podľa § 9 ZoRP (príbuzenský pomer, osvojenie

a �vagrovstvo),
c) nedostatok du�evného zdravia podľa § 10 ZoRP,
d) nedostatok veku, resp. nezletilosť podľa § 11 ZoRP.

Spoločným znakom v�etkých uvedených skutočností bolo, �e man�elstvo
uzatvorené pri ich existencii síce vzniklo, nebolo v�ak platné. Man�elstvo
uzatvorené napriek skutočnostiam v bodoch a) a� d) vzniklo, a preto ho za
neplatné mohol vyhlásiť iba súd. A� keď súd právoplatne rozhodol o neplat-
nosti man�elstva, pova�ovalo sa toto man�elstvo akoby za neuzatvorené.17

ad a) Bigamia zastávala spomedzi zákonných nedostatkov znemo�ňujú-
cich vznik platného man�elstva prvé miesto. Práve v predchádzaní tomuto
negatívnemu, spoločensky ne�elanému javu spočívala podstata ochrany, kto-
rú �tát man�elstvu poskytoval. Podľa prísnej zásady monogamie18 má v man-
�elstve v�dy �iť jeden mu� s jednou �enou. Preto man�elstvo nemohlo byť
uzavreté so �enatým mu�om alebo s vydatou �enou (§ 8 ods.1 ZoRP). Pred-

                                                            
17 Tieto skutočnosti je potrebné odli�ovať od iných konkrétne stanovených nále�itostí

man�elstva � napr. man�elstvo uzatvorené inak ako pred MNV, uzatvorené splno-
mocnencom na základe neplatnej plnej moci alebo uzatvorené s osobou bez česko-
slovenského �tátneho občianstva bez súhlasu ministerstva vnútra � v týchto prípa-
doch toti� man�elstvo vôbec nevzniklo.

18 Bli��ie k zásade monogamie a k odli�nostiam jej ponímania za kapitalizmu a po-
tom za socializmu pozri napr. BLA�KE, J. Majetkové právo man�elské. Praha:
Orbis. Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti, 1953, s. 10-13.
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chádzať bigamii mal napomôcť aj spomínaný § 3 ZoRP, ktorý vy�adoval od
snúbenca, ktorý u� raz �il v man�elstve, aby preukázal, �e jeho skor�ie man-
�elstvo u� neexistuje. Ak by k dvojman�elstvu predsa len do�lo, boli tu ďal-
�ie spôsoby jeho sankcionovania. Príkry rozpor bigamie so záujmom �tátu,
resp. presvedčením spoločnosti bol daný najavo kvalifikovaním takéhoto ko-
nania ako trestného činu proti rodine a mláde�i podľa § 206 Tr. z.19 Navy�e
v rodinnoprávnej rovine sa celá vec musela vy�etriť a neplatnosť man�elstva
vyhlásiť priamo z úradnej povinnosti. Dokonca aj v prípade, �e by toto biga-
mické man�elstvo zaniklo jedným z dôvodov zániku man�elstva (smrťou,
vyhlásením za mŕtveho alebo rozvodom), jeho neplatnosť sa vyhlasovala.
Bola to jasná výnimka zo v�eobecnej zásady, �e zaniknuté man�elstvo u�
nemo�no vyhlásiť za neplatné (§ 12 ods. 1 ZoRP), čím sa dokazoval zvý�ený
záujem spoločnosti na zabránení dvojitému man�elstvu. Inak ak pred vyhlá-
sením za neplatné odpadol dôvod neplatnosti tým, �e predchádzajúce man-
�elstvo zaniklo, nastávala konvalidácia pôvodne bigamického man�elstva.

ad b) Biologické dôvody neplatnosti man�elského zväzku mali svoje
opodstatnenie v záujme �tátu na zdravom man�elstve a tým aj na ochrane ro-
diny z neho pochádzajúcej. Príbuzenstvo v priamom pokolení bolo samo-
zrejmou preká�kou najmä z dôvodov eugenických a tie� mravných. Vzťah
zalo�ený osvojením bol polo�ený na roveň priamemu pokrvnému príbuzen-
stvu, preto platné man�elstvo nemohlo vzniknúť ani medzi osvojiteľom
a osvojencom. Pokiaľ i�lo o pobočné príbuzenstvo, platné man�elstvo bolo
oproti minulosti vylúčené len na úrovni súrodeneckej (nie aj v ďal�om stupni,
napr. strýc s neterou a pod.). Obdobne ako pri bigamii, i tu sa vo v�etkých
uvedených prípadoch vyslovovala neplatnosť man�elstva ex offo, a to aj vte-
dy, ak toto man�elstvo u� zaniklo.

Za zaujímavú tému pova�ujem, ako sa zákonná úprava vyrovnala s uzat-
váraním man�elstiev medzi osobami zo�vagrenými. Man�elstvo sa podľa § 9
ods. 1 ZoRP nemohlo uzavrieť medzi osobami zo�vagrenými v priamom po-
kolení; zo záva�ných príčin im v�ak mohol byť udelený di�penz. Nová práv-
na úprava tu teda pojmovo i obsahovo do značnej miery prevzala úpravu
predchádzajúcu. �vagrovský pomer bol pomer zalo�ený prostredníctvom
man�elstva a označoval sa ním vzťah, ktorý vznikal medzi man�elom a prí-
buznými druhého man�ela. Takto zalo�ené �vagrovstvo trvalo i po zániku
man�elstva (§ 18 ZoRP). V akom pokolení a v ktorom stupni bol niekto prí-
buzným s man�elom jedným, v takom pokolení a v tom istom stupni bol zo-
�vagrený s man�elom druhým. Uzatvoreniu platného man�elstva bránilo teda

                                                            
19 § 206 Trestného zákona č. 86/1950 Sb. s názvom Dvojman�elstvo znel: Kto za tr-

vania svojho man�elstva uzavrie iné man�elstvo, alebo kto uzavrie man�elstvo
s osobou, ktorá u� je v inom man�elstve, potresce sa odňatím slobody a� na dva
roky.



HTI č. 4/2010

59

len �vagrovstvo v pokolení priamom, napr. medzi svokrom a nevestou alebo
medzi nevlastným otcom a nevlastnou dcérou. Dôvodom neplatnosti man�el-
stva bolo takéto �vagrovstvo kvôli svojej obdobe s pokrvným príbuzenstvom.
Čo v�ak bolo zaujímavé, �e zákon pripú�ťal osobám zo�vagreným v priamom
pokolení mo�nosť udelenia di�penzu príslu�ným okresným národným výbo-
rom, ktorý tak mohol urobiť, ak uznal, �e z hľadiska pomerov a záujmov
snúbencov, ako aj záujmov spoločnosti tu existovali záva�né príčiny na po-
volenie man�elstva. Skutočnosť, �e takéto man�elstvo bolo di�penzovateľné,
podľa môjho názoru svedčí o tom, �e spoločnosť nemala a� taký záujem na
neplatnosti man�elstva osôb priamo zo�vagrených. Danú úvahu podporuje aj
§ 9 ods. 2 druhá veta, ktorá upravovala, �e o vyslovenie neplatnosti man�el-
stva osôb zo�vagrených (v prípade, �e nebol udelený di�penz) mohol �iadať
len niektorý z man�elov, tak�e i�lo o neplatnosť relatívnu. Znenie § 9 ods. 2
bolo do určitej miery kritizované u� v �tádiu návrhu osnovy zákona.20 Vyčí-
talo sa mu, �e podľa takto navrhovanej úpravy by potom mohol ktorýkoľvek
z man�elov kedykoľvek neskôr �iadať, aby man�elstvo (ktorému nebol ude-
lený di�penz) bolo vyhlásené za neplatné.21 Či�e v praxi by sa tak vytváral
priestor pre určitý jednoduchý spôsob, ako po určitom čase zneplatniť man-
�elstvo. Napriek tomu, �e aj napr. v komentári k ZoRP sa uznávalo, �e �etic-
ká a citová náplň takýchto vzťahov je protichodná morálne zdravému man-
�elskému spolu�itiu�22, výhrady k osnove zákona neboli vzaté do úvahy
a uzákonená bola úprava pôvodne navrhovaná, ktorá umo�ňovala vyslovovať
neplatnosť man�elstva len na �iadosť jedného z man�elov. Pravdepodobne
v praxi, ak by do�lo k podaniu takejto �iadosti o vyslovenie neplatnosti, mal
sa u� s danou zále�itosťou po preskúmaní celej veci vyrovnať súd na základe
vlastného uvá�enia.

ad c) Du�evné zdravie23 je v�dy podmienkou na vstup do man�elstva.
Man�elstvo preto podľa § 10 ZoRP nemohla uzavrieť osoba postihnutá du-
�evnou poruchou alebo nedostatočne du�evne vyvinutá, preto�e u takejto
osoby nemohlo byť zaručené, �e by jej man�elstvo dokázalo plniť svoj spolo-
čenský účel a funkcie. Zákon v�ak z tejto zásady stanovil výnimku potiaľ, �e
                                                            
20 Poznámky k osnově zákoníku rodinného práva. Zdroj: Státní ústřední archiv v Pra-

ze, Archiv ÚV KSČ, fond 100/24 Klement Gottwald, a.j. č. 940, sv. 61, s. 42.
21 �To je ov�em nemravné. Snoubenec, který si vezme druhého snoubence, ví před

sňatkem, �e s ním je se�vakřen. Sama důvodová zpráva praví, �e z hlediska veřej-
ného zájmu není �vakrovství tak důle�itým momentem. Proto by tato úprava umo�-
nila pouze to, �e by jeden z man�elů po sňatku se mohl druhého pod záminkou
�vakrovství zbavit prohlá�ením neplatnosti man�elství bez jakýchkoliv alimentač-
ních závazků.� Tamtie�, s. 42.

22 Komentář k Zákonu o právu rodinném. Praha : Orbis. Právnický ústav Ministerstva
spravedlnosti, 1954, s. 51.

23 Vo význame úplnej, ničím neobmedzenej spôsobilosti právne konať.
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ak bol zdravotný stav takejto osoby zlučiteľný s podstatou a účelom man�el-
stva (vzájomne si pomáhať, vychovávať deti, uspokojovať potreby rodiny
atď.), mohlo jej byť dané povolenie uzatvoriť man�elstvo. Takejto osobe po-
voľoval uzatvorenie man�elstva opatrovnícky súd, príslu�ný podľa v�eobec-
ných predpisov24, ktorý o veci rozhodoval po vypočutí rodičov alebo iných
zákonných zástupcov, v nesporovom konaní. Ak v�ak u� k uzavretiu man�el-
stva s takouto osobou do�lo bez povolenia súdu, neplatnosť man�elstva
mohla byť vyslovená len na �iadosť jedného z man�elov (§ 10 ods. 2
ZoRP).25 Du�evná porucha mohla byť ako dôvod neplatnosti man�elstva
uplatnená len vtedy, ak trvala u� v čase vzniku man�elstva a v čase jeho vy-
hlasovania za neplatné e�te nepominula. Porucha, ktorá by vznikla a� v prie-
behu riadne uzatvoreného man�elstva, nebola dôvodom neplatnosti. Mohla
byť adekvátne vzatá do úvahy iba ako dôvod hlbokého a trvalého rozvratu
man�elstva v konaní o rozvod podľa § 30 ZoRP.

ad d) Spoločensky akceptovaná veková hranica pre vstup do man�elstva
sa historicky vyvíjala rôzne. Jej zásadným dôvodom v tom-ktorom vývojo-
vom období bolo presvedčenie o dosiahnutí pre man�elstvo adekvátnej fyzic-
kej a du�evnej vyzretosti jedinca. Dosiahnutie fyzickej zdatnosti sa spravidla
spájalo s pojmom dospelosť, du�evná zrelosť sa v�ak spájala a� s dosiahnu-
tím zletilosti (zastaraný výraz), resp. plnoletosti, keď sa osoba stávala svoj-
právnou.

Podľa ZoRP nemohla man�elstvo uzatvoriť osoba maloletá (často sa pou-
�íval i pojem nezletilá), t. j. osoba mlad�ia ako 18 rokov26, preto�e nedosta-
točný vek nedával záruku jednak pre fyzickú zdatnosť man�elov a najmä ich
potomstva a jednak pre hospodárske zabezpečenie rodiny.27 Z tohto zákazu sa

                                                            
24 § 2 ods. 1 z. č. 266/1949 Sb. o dočasných zmenách v niektorých občianskych

právnych veciach, neskôr § 244 a nasl. z. č. 142/1950 Sb. Občianskeho súdneho
poriadku.

25 Man�el postihnutý du�evnou poruchou alebo nedostatočne du�evne vyvinutý mu-
sel byť v takom prípade zastúpený opatrovníkom.

26 § 10 Občianskeho zákona č. 141/1950 Sb. Týmto ustanovením bola zmenená hra-
nica dosiahnutia plnoletosti z pôvodných 21 rokov na 18 rokov.

27 V zmysle preambuly ZoRP bolo man�elstvo vnímané ako dobrovoľné a trvalé �i-
votné spoločenstvo mu�a a �eny, ktoré ako základ rodiny malo slú�iť nielen záuj-
mom v�etkých jej členov, ale i prospechu spoločnosti v súlade s jej pokrokovým
vývojom. �Mohou proto man�elství uzavříti jen ti snoubenci, kteří svou tělesnou,
du�evní i mravní vyspělostí skýtají záruku, �e jejich �ivotné společenství bude tr-
valé a k prospěchu společnosti. Podle vědeckých poznatků lékařů a vychovatelů
jest takováto vyspělost zpravidla spojena s dosa�ením určitého věku a zákon o prá-
vu rodinném stanoví, �e man�elství nemů�e uzavříti osoba nezletilá, to jest mlad�í
osemnácti let...� F.A. (iniciály pre redaktora Dr. Felixa Adamczyka � pozn. autor-
ky): Povolovat či nepovolovat sňatky nezletilcům? Soudce z lidu, č. 3/1952, s. 58.
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v�ak pripú�ťala výnimka. Osobe maloletej, star�ej ako 16 rokov mohol zo zá-
va�ných príčin povoliť uzavretie man�elstva opatrovnícky súd.28 Je nutné po-
dotknúť, �e pod vekovú hranicu 16 rokov neprichádzalo povolenie k sobá�u
vôbec do úvahy, man�elstvo pri takomto nedostatku veku vôbec nemohlo
vzniknúť, nebolo man�elstvom, teda ani neplatným man�elstvom.29 Pri otáz-
ke povolenia man�elstva osobe star�ej ako 16 rokov bolo vecou príslu�ného
súdu, aby posúdil mieru záva�nosti príčin, pre ktoré mal povoliť uzavretie
man�elstva.30 Súd bol povinný v danej veci vypočuť rodičov, resp. zákon-

                                                            
28 § 2 ods. 1 z. č. 266/1949 Sb. o dočasných zmenách v niektorých občianskych práv-

nych veciach, neskôr § 252 z. č. 142/1950 Sb. Občianskeho súdneho poriadku
(OSP).

29 Z judikatúry: �Uzavření man�elství nezletilcem mlad�ím ne� 16 let brání předpis
zákona, který je v souladu s § 10 Ústavy 9. května podlo�en obecným zájmem celo-
státního kolektivu zabránit zalo�ení man�elství účastníkem, u neho� podle právního
přesvědčení lidu nejsou dány podmínky pro zaji�tění zdravé základny rodiny a vý-
chovy dětí.� Kraj. s. Plzeň 6 Ok 159/51. Obdobne: �Osoba mlad�í ne� 16 let ne-
mů�e vůbec uzavřít man�elství a proto ani soud jí nemů�e uzavření man�elství po-
volit.� Nejv. s. Cz 459/52. Znenia judikátov prevzaté z Komentáře k Zákonu
o právu rodinném. Praha : Orbis. Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti,
1954, s. 56-58.

30 Pri tvorbe osnovy československého ZoRP prebiehala v zime a na jar r.1949 spo-
lupráca s Poľskom. Na základe zmluvy o právnej pomoci s Poľskom bola vytvore-
ná zmie�aná československo-poľská komisia, ktorej úlohou bola právna úprava
pomerov, ktoré sa vyskytovali v ľudových demokraciách na ich prechode od kapi-
talizmu k socializmu. V podkladoch a materiáloch, na ktorých tvorcovia ZoRP
�stavali� osnovu zákona, mo�no nájsť mno�stvo prelo�ených poľských príspevkov
k rodinnoprávnej problematike. V jednom z nich s názvom Případy svolení
k uzavření man�elství (autorom je Zbigniew WISZNIEWSKI) mo�no vidieť, �e
Poliaci mali s povoľovaním man�elstiev maloletým mnohé skúsenosti a tie zas boli
vhodne nápomocné československej právnej vede. Z textu pre zaujímavosť uve-
diem napríklad: odpoveďou na otázku, aký dôvod, akú príčinu mo�no pri �iadosti
o povolenie k uzavretiu man�elstva pova�ovať za dostatočne dôle�itý, bolo, �e nie
je mo�né zostaviť nejaký �katalóg dôle�itých dôvodov�. Zhodnotenie dôle�itosti
dôvodov malo byť v�dy v konkrétnej veci zále�itosťou poručenského úradu. Po-
kiaľ i�lo o hľadisko, akým sa mal tento úrad riadiť, odporúčalo sa, aby povinne
v�dy mal na zreteli prospech maloletej osoby a záujem spoločnosti. Keď boli tieto
dve podmienky v danom prípade splnené, mo�nosť odmietnuť povolenie k uzavre-
tiu man�elstva bola vylúčená. Naopak, ak by tu čo len jedna z podmienok absento-
vala, povolenie nebolo mo�né vydať. Tieto skutočnosti sa nakoniec pozitívne pre-
mietli aj do vysvetliviek a komentárov, celkovo do právneho výkladu ná�ho ZoRP.
(Zdroj: WISZNIEWSKI, Z. Případy svolení k uzavření man�elství. Překlad č. 323,
převzato z Demokratyczny przeglad prawniczy, r. 1949, č. 10, s. 43-45. Přelo�il:
Dr. �edivý, upravil: Dr. Vaněček 17. 11. 1949. Heslo: Polsko � man�elské právo,
nesporné řízení. Zdroj: Archiv ústavu dějin ÚV KSČ, fond č. 29, Právnická komise
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ných zástupcov, taktie� samotnú maloletú osobu (v neprítomnosti iných, aby
sa presvedčil, či táto má naozaj na základe vlastnej vôle záujem vstúpiť do
man�elstva) a podľa mo�ností mal vypočuť aj druhú osobu, ktorá mala
v úmysle s maloletým uzatvoriť man�elstvo.31 Celé toto nesporové konanie
sa končilo buď vydaním povolenia man�elstva, alebo jeho odopretím. Pokiaľ
by maloletý snúbenec star�í ako 16 rokov pri uzatváraní man�elstva nepred-
lo�il právoplatné uznesenie súdu o povolení man�elstva, oddávajúci funkcio-
nár nesmel sobá�ny akt vykonať. Toti� uzatvorením man�elstva v�dy osoba
maloletá dosahovala plnoletosť, pričom túto u� nikdy nestrácala, ani v prípa-
de zániku man�elstva pred jej dovŕ�ením veku 18 rokov, ani ak by v tomto
intervale man�elstvo bolo vyhlásené za neplatné! Samotné povolenie súdu
e�te neznamenalo, �e maloletý automaticky dosiahol plnoletosť � tá sa via-
zala a� na moment vzniku man�elstva. Oddávajúci tak musel byť obozretný,
aby svojím konaním neprivodil dva negatívne právne dôsledky. Man�elstvo
maloletej osoby uzatvorené bez povolenia opatrovníckeho súdu bolo neplat-
né, neplatnosť vyslovil súd priamo z úradnej povinnosti alebo na �iadosť kto-
réhokoľvek z man�elov (§ 11 ods. 2 ZoRP). Súd v�ak nesmel vysloviť ne-
platnosť, ak do jeho rozhodnutia dosiahol pôvodne maloletý man�el vekovú
hranicu 18 rokov, a taktie� vtedy, ak man�elka u� otehotnela32. Toto boli
faktory priná�ajúce konvalidáciu man�elstva. Posledná uvedená výnimka
zohľadňovala oprávnený záujem spoločnosti na trvaní man�elstva, keď�e sa
očakávalo narodenie v man�elstve počatého dieťaťa.

Problematiku povoľovania či nepovoľovania sobá�a maloletým rie�ili
opatrovnícke súdy v senátoch zlo�ených zo sudcov z ľudu. Z časopisu Soud-
ce z lidu, ktorý mal priná�ať informácie o úvahách či postupoch ľudového
súdnictva v záujme jeho ujednotňovania v rámci celej ČSR, ako aj z dostup-
nej dobovej judikatúry mo�no vidieť, �e prípady �iadostí o povolenie sobá�a

                                                                                                                                  
ÚV KSČ 1945 � 1955, IX. Ministerstvo spravedlnosti, Studijní materiály Studijní-
ho oddelení odboru pro urychlenou kodifikaci práva � Studijní materiály k otáz-
kam rodinného a man�elského práva, arch. j. 265, listy č. 109 � 111.)

31 V�dy sa tu rozhodovalo o konkrétnom prípade, s konkrétnymi osobami, o čom
svedčí aj to, �e uznesenie, ktorým sa povoľovalo uzavretie man�elstva, muselo
podľa § 252 OSP obsahovať meno a priezvisko obidvoch osôb, ktoré spolu mienili
uzatvoriť man�elstvo.

32 Znenie § 11 ods. 3 ZoRP: �K výroku o neplatnosti takéhoto man�elstva v�ak ne-
dôjde, ak man�el, ktorý bol v čase uzavretia man�elstva maloletý, u� dovŕ�il osem-
násty rok, alebo ak man�elka u� otehotnela.� Tu v�ak zo znenia zákona nemo�no
exaktne vyvodiť, či tehotenstvo man�elky vylučovalo neplatnosť automaticky
i napriek pretrvávajúcemu nedostatku veku u oboch man�elov.
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maloletým osobám neboli ojedinelé33, vyskytovali sa pomerne často a boli
rie�ené rôzne. Celkovo z právnej praxe mo�no vybadať, �e v posudzovaní
záva�nosti príčin boli súdy zajedno tam, kde dôvodom �iadosti o povolenie
sobá�a bol súkromný hospodársky záujem tretích osôb34 alebo dokonca len
hospodársky záujem jedného z man�elov35. Takéto príčiny sa v�eobecne ne-
uznávali, preto�e záujem snúbencov musel byť hodnotený ako spoločensky
významný, nie významný len pre jednotlivca. Navy�e man�elstvo sa na roz-
diel od minulosti pova�ovalo za rovnocenný, rovnoprávny zväzok mu�a a �e-
ny, preto u� vonkoncom nebolo mo�né povoliť man�elstvo maloletej osobe
tam, kde by sa jeho uzatvorením sledoval preva�ne záujem mu�a.36

Obzvlá�ť diskutovaným problémom bolo tehotenstvo maloletej. Názory
na to, či tehotenstvo má byť brané ako záva�ná príčina povolenia na uzavretie
man�elstva, sa rôznili. Zástancovia radikálnych úvah, pokrokovo sa sna�iaci
zmeniť nazeranie na man�elstvo chápané �v zajatí starých zvykov a tradícií
ovplyvnených preva�ne názormi cirkevnými�37, presadzovali, �e ak maloletá
otehotnie, nemá byť automaticky smerovaná k uzavretiu man�elstva. Argu-
mentovali, �e ide len o predsudok z doby feudalizmu a kapitalizmu, keď ne-
man�elské zrodenie vtislo dieťaťu nav�dy znamenie menejcennosti.38 Podľa
novej rodinnoprávnej úpravy u� nebolo rozdielu medzi man�elskými a ne-

                                                            
33 Pozri napr.: F. A. Povolovat či nepovolovat sňatky nezletilcům? Soudce z lidu, č.

3/1952, s. 58 � 59. Taktie� DOJÁČKOVÁ, K. Povolování sňatku nezletilým. So-
udce z lidu, č. 7-8/1952, s. 131.

34 Z judikatúry: �Není záva�nou příčinou povolení k sňatku nezletilci, má-li být takto
získána v nezletilci pracovní síla pro hospodářství rodičů druhého snoubence.�
Kraj. s. B. Bystrica OK 338/51. Taktie�: �Nelze tedy za záva�nou příčinu pova�o-
vat okolnost, �e nezletilá má uzavřít sňatek proto, aby vedla domácnost svého nas-
távajícího man�ela, resp. domácnost jeho matky proto, �e tato pro své zaměstnání
nemů�e domácnost sama dostatečně obstarávat.� Kraj. s. Plzeň 6 OK 220/51.

35 Z judikatúry: �Není záva�nou příčinou povolení k uzavření man�elství okolnost, �e
snoubenec potřebuje, aby mu nezletilá snoubenka vedla domácnost.� Kraj. s. Pra-
ha 31 Ok 202/51. Ďalej tie�: �Man�elství se nebuduje na majetkovém podkladě,
nýbr� má být základem rodiny, je� má slou�it zájmům v�ech členů a prospěchu
společnosti, aby rodina byla zdravou základnou rozvoje národa. Proto nemů�e být
povolen sňatek nezletilé snoubence jen proto, �e má mo�nost provdat se za zámo�-
ného mu�e a �e tak bude existenčně zaopatřena.� Kraj. s. Pre�ov 4 OK 185/1952.

36 �Při rozhodování o tom je-li tu důle�itý důvod k povolení uzavření man�elství, ne-
mají význam okolnosti, které mluví pro uzavření man�elství na straně �enicha, tedy
okolnosti, které svědčí o tom, �e man�elství by bylo pro �enicha výhodné, nýbr�
rozhodující je to, jsou-li zde záva�né příčiny pro uzavření man�elství nezletilé
snoubenky.� Kraj. s. B. Bystrica 1 Ok 282/52. � L. s. (Lidový senát) Poltár 3 No
121/52.

37 F. A. Povolovat či nepovolovat sňatky nezletilcům? Soudce z lidu, č. 3/1952, s. 58.
38 Tamtie�, s. 58.
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man�elskými deťmi, preto v tejto súvislosti skôr pokladali za lep�ie ponechať
matku slobodnú, ako by mala so súhlasom súdu uzavrieť man�elstvo, na kto-
ré nebola zrelá du�evne ani mravne a mnohokrát napriek svojmu tehotenstvu
ani fyzicky a ktoré by sa tak podľa nich nestalo trvalým zväzkom a základom
dobre fungujúcej rodiny. Dôraz kládli aj na sudcov z ľudu, aby sa pri ka�dej
príle�itosti sna�ili pôsobiť v tomto smere výchovne a napomáhali tak odbú-
ravať zvy�ky starých zvyklostí a tradícií.39

Na druhej strane, na tehotenstvo maloletej ako najčastej�í dôvod �iadosti
o povolenie na uzavretie man�elstva40 sa medzi sudcami z ľudu po skúsenos-
tiach vyprofiloval iný názor � �e tehotenstvo bolo jednoznačne nutné pova-
�ovať za dôle�itý dôvod. Argumentovali princípom v�estrannej ochrany rodi-
ny a man�elstva, na ktorom stál nový ZoRP. Nastávala tu toti� po�iadavka
chrániť jednak očakávané dieťa a jednak stále e�te maloletú nastávajúcu mat-
ku. Z hľadiska záujmu spoločnosti na riadnej výchove detí tak presadzovali,
aby dieťa vyrastalo v prítomnosti oboch rodičov a nebolo zbavované vý-
chovného vplyvu otca. A pokiaľ i�lo o záujem maloletej matky dieťaťa, boli
toho názoru, �e takáto �ena by v �ťa�kých chvíľach� mala mať vo svojom
man�elovi oporu, tak psychickú, ako aj materiálnu. Toto v�etko malo byť
oveľa lep�ie zaručené v riadnom rodinnom zväzku maloletej s otcom dieťaťa
ako bez neho.41 Samozrejme, posúdenie ka�dého konkrétneho prípadu bolo
v�dy v rukách sudcov a vy�adovalo obrovskú zodpovednosť. Úlohou ľudo-
vých sudcov bolo, aby prípady povoľovania uzavretia man�elstva neposu-
dzovali iba ako formalitu, ich zodpovednosť spočívala v tom, �e sa svojím
rozhodovaním museli v maximálnej mo�nej miere priblí�iť tomu, aby nimi
povolené man�elstvo bolo naozaj v zmysle preambuly ZoRP nielen pre prí-
tomnosť, ale najmä pre budúcnosť skutočne k prospechu celej spoločnosti.

Osobne sa domnievam, �e aj ak súd odoprel súhlas, uzavretie man�elstva
sa tým nijako do budúcnosti neznemo�ňovalo, či u� s pôvodným partnerom,
alebo s niekým iným (preto�e odmietnutie vydať povolenie nemalo vplyv na
uzavretie man�elstva v budúcnosti ani na právne postavenie dieťaťa, ktoré by
sa medzitým narodilo). Ak by toti� k uzatvoreniu man�elstva medzi partner-
mi neskôr vôbec nedo�lo, znamenalo to, �e sudca vhodne zhodnotil zamý�ľa-
né man�elstvo ako netrvácne. Udelenie povolenia malo spravidla za následok
uzavretie man�elstva. Odmietnutie v�ak nič neprejudikovalo a nevytváralo
                                                            
39 �... a aby na ka�dém kroku přesvědčovali své okolí, �e odpovídá socialistické zá-

konnosti, aby man�elství byla uzavírána mezi snoubenci star�ími osmnácti let.�
Tamtie�, s. 59.

40 DOJÁČKOVÁ, K. Povolování sňatku nezletilým. Soudce z lidu, č. 7-8/1952,
s. 131.

41 �Tyto závěry platí ov�em za předpokladu, �e �enich je skutečně řádným a poctivým
občanem, který dává záruku, �e man�elství bude svazkem společensky prospě�-
ným.� Tamtie�, s. 131.
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situáciu, ktorá by eventuálne časom �iadala �opravu�. Odmietnutie podľa
môjho názoru len odročilo rozhodovanie snúbencov na relatívne krátky čas,
potrebný na to, aby maloletá osoba dosiahla určitej �ivotnej skúsenosti, zre-
losti úsudku, ktorý zákonodarca uznal za dostačujúci na samostatné rozhodo-
vanie. Preto sa prikláňam k stanovisku, �e sudca mal v pochybnostiach rad�ej
eliminovať vytvorenie nezmeniteľnej situácie. Ostatne, veď platnosť jeho
rozhodnutia bola len krátkodobá a odmietnutie malo mať skôr povahu akého-
si dohovorenia zo strany autority súdu.

4. Hodnotiace poznámky

V�etky �tyri rozanalyzované skutočnosti, ak existovali pri uzatváraní
man�elstva, mali za následok neplatnosť man�elského zväzku. Man�elstvo
v�ak z právneho hľadiska vzniklo, a tak o jeho neplatnosti mohol rozhodovať
opäť iba subjekt, ktorý stál pri jeho zrode, t. j. �tát prostredníctvom príslu�né-
ho súdu. Súd o neplatnosti man�elstva rozhodoval v rámci nesporového ko-
nania a a� keď právoplatne rozhodol o neplatnosti, man�elstvo sa pova�ovalo
za neuzatvorené (dovtedy sa naň muselo pozerať ako na platné). Samozrej-
me, v takejto situácii bolo potrebné vyrie�iť vzťah man�elov k ich spoločné-
mu dieťaťu a v neposlednom rade ich majetkové pomery. Priamo zo zákona
platilo, �e na dané pomery sa primerane aplikovali ustanovenia o takýchto
pomeroch ako pri rozvode man�elstva (§ 14 ods. 2 ZoRP). Čo sa týka ostat-
ných zále�itostí spojených s pôvodným man�elstvom, napr. priezviska man-
�elov, v�etko sa prinavracalo do pôvodného stavu z čias pred uzavretím man-
�elstva, dokonca z neplatného man�elstva nevznikalo ani právo �iadať, ani
povinnosť poskytovať úhradu osobných potrieb druhého man�ela. Záva�ný
význam mal aj fakt, �e v rozhodnutí súdu o neplatnosti man�elstva muselo
obligatórne byť vyjadrené, či man�elia, resp. ktorý z nich pri uzavieraní man-
�elstva nekonal dobromyseľne (§ 13 ZoRP). Tento výrok o dobrej viere mal
vá�ne právne dôsledky � mal obdobné účinky ako výrok o vine pri rozvode
man�elstva, čo znamenalo, �e man�elia mohli byť ka�dý podľa svojej miery
zavinenia postihnutí na svojom majetkovom podiele.

Na margo neplatnosti man�elstva by som chcela podotknúť e�te jednu za-
ujímavú vec. Podľa pôvodne platného man�elského zákona zák. čl.
XXXI/1894 bol okrem celej plejády man�elských preká�ok jedným z dôvo-
dov neplatnosti man�elstva aj nedostatok prejavu slobodnej vôle pri vstu-
pe do man�elstva. Bol to zákonom akceptovaný dôvod, na základe ktorého
mohla odporovať man�elstvu tá man�elská strana, ktorá svoj súhlas o vstupe
do man�elstva prejavila v donútení alebo konajúc v omyle. Nová zákonná
úprava rodinného práva akékoľvek nedostatky prejavu vôle ako dôvod ne-
platnosti man�elstva striktne odmietala. K výroku neplatnosti mohlo dôjsť
jedine z dôvodov neplatnosti stanovených v §§ 8 a� 12 ZoRP. Man�elstvo sa
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toti� oproti minulosti v �iadnom prípade nepova�ovalo za zmluvu. Vyhláse-
nie snúbencov, �e spolu vstupujú do man�elstva, zásadne nemalo zmluvný
charakter. Problematika sa vykladala tak, �e snúbenci prejavovali svoju vôľu
pred orgánom �tátu a zásadne voči tomuto orgánu, nie voči sebe navzájom.
Preto na vyhlásenie mu�a a �eny ako na osobitný úkon rodinného práva ne-
bolo mo�né pou�iť ustanovenia občianskoprávne o neslobode či nedostatku
vá�nosti vôle, o neplatnosti právnych úkonov alebo o omyle a konaní v ties-
ni.42 Zábezpeku, �e k neslobodnému alebo mylnému prejavu nedôjde, mala
predstavovať zákonom kategoricky stanovená forma uzavierania man�elstva
� �len pred MNV, inak man�elstvo nevznikne� (pozri § 1 ZoRP). Pokiaľ sa
predsa len vyskytli spomenuté nedostatky, najmä ak bola poru�ená zásada
dobrovoľnosti pri uzavieraní man�elstva, �náprava� prichádzala do úvahy je-
dine prostredníctvom �iadosti o rozvod (§ 30 ZoRP), pokiaľ by nedostatok
prejavu vôle bol uznaný ako vá�ny zdroj hlbokého a trvalého rozvratu man-
�elstva.43

Záver

Preká�ky man�elstva predstavovali pri tvorbe nového československého
rodinného práva v období tzv. právnickej dvojročnice 1948 � 1950 jeden
z in�titútov, ktorým bola venovaná osobitná pozornosť. Preká�ky, tak ako
boli a� do prijatia zákona č. 265/1949 Sb. o rodinnom práve upravené recipo-
vanými normami majúcimi svoj pôvod e�te v Rakúsko-Uhorsku, u� svojím
obsahom, systémom i pojmovým označením nevyhovovali novým ideovým
zásadám rodinného práva. V zákone o rodine sa predov�etkým striktne od-
mietlo označenie zákonných nedostatkov platného man�elstva pojmom �pre-
ká�ky man�elstva�. Vhodnej�ím a v právnej praxi čoraz zau�ívanej�ím sa
stalo slovné spojenie �skutočnosti brániace vzniku platného man�elstva�, pri-
čom asi nemo�no poprieť rovnakú podstatu s �preká�kami�. Prínosom novej
úpravy z roku 1949 v�ak bolo sprehľadnenie a zjednodu�enie zákonných ne-
dostatkov. Ich výpočet sa v §§ 8 a� 11 ZoRP oproti minulosti výrazne zú�il
na 4 najdôle�itej�ie podmienky, ktoré privodzovali neplatnosť alebo priamo
neexistenciu man�elstva. K ďal�iemu vývoju a precizovaniu �skutočností
brániacich vzniku platného man�elstva� prispela bohatá prax tzv. ľudového
súdnictva v 50. rokoch 20. storočia.

Recenzenti: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., JUDr. Marek �tevček, PhD.
                                                            
42 �Forma tohoto prohlá�ení a jeho nále�itosti nemají co činit s formou a nále�itost-

mi projevu vůle podle občanského zákoníka. Toto prohlá�ení je součastí kumula-
tivního aktu správního.� Komentář k Zákonu o právu rodinném. Praha : Orbis,
Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti, 1954, s. 29.

43 Tamtie�, s. 30.
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�O�KOVÁ, Ivana. Impediments to marriage or �the facts restraining the
contract of marriage�. In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 2, 2010, No. 4,
p. 50-67.

In a new Czechoslovak family law creation process the �impediments to mar-
riage� represent one of the institutes to which a special attention was paid during
the so called �Legal Two Year Plan� in 1948-1950. Until the adoption of a new
Act No 265/1949 Coll. on family law the �impediments to marriage� had been
regulated by adapted standards which have originated in the Austro-Hungarian
monarchy; the contents, framework and conception had became insufficient for
the new ideological principles of family law. Particularly, the identification of
marriage validity legal limitations by a term �impediments to marriage� was
strictly denied in the act on family law. The collocation �the facts restraining the
contract of marriage� have became more suitable and increasingly more used in
a practice of law; however, the same content substance of �impediments� cannot
be denied. The most important contribution of a new act arrangement in 1949 was
clarifying and simplifying the legal limitations. At paragraphs 8 � 11 of the Act
No 265/1949 Coll. on family law the number of legal limitations had been notice-
able reduced to four essential provisions causing a nullity of marriage or even an
absence of marriage. The fifties of 20th century have brought the next develop-
ment and elaborating of �the facts restraining the contract of a valid marriage�
supplied by a generous judiciary practice.
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TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH
PÁCHATEĽOV

JUDR. LENKA VO�TINÁROVÁ
UPJ� V KO�ICIACH
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA

Abstrakt

Dňa 1. januára 2006 nadobudli účinnosť rekodifikované trestnoprávne kóde-
xy, ktoré v určitých oblastiach upravili dovtedaj�iu právnu úpravu trestnej zodpo-
vednosti mladistvých páchateľov. Cieľom tohto príspevku je predstaviť základy
trestnej zodpovednosti jednak vo v�eobecnosti, ako aj osobitosti právnej úpravy
týkajúcej sa najmä mladistvých páchateľov mlad�ích ako pätnásť rokov a pouká-
zať na zistené nedostatky súčasnej právnej úpravy.

VO�TINÁROVÁ, Lenka. Trestná zodpovednosť mladistvých páchateľov. In:
HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 4, s. 68-77.

Úvod

Ochrana spoločenských vzťahov pred trestnými činmi je nevyhnutne
spätá s vyvodením trestnej zodpovednosti voči páchateľovi trestného činu,
ktorý je za splnenia zákonných podmienok povinný zodpovedať za svoje
protiprávne konanie a niesť ujmu spojenú so spáchaním trestného činu.
V rámci rekodifikácie trestných kódexov do�lo v rámci koncepcie trestnej
zodpovednosti k viacerým zmenám, ktoré reflektovali snahy zákonodarcu
o zmodernizovanie právnej úpravy, ako aj o odstránenie disproporcie medzi
akceleráciou mentálneho vývoja a dospievania súčasnej mláde�e a podmien-
kami vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti za jej konanie.

Základy trestnoprávnej zodpovednosti

Trestnoprávna zodpovednosť, ako jeden z druhov právnej zodpovednosti,
vzniká konaním trestne zodpovedného subjektu, ktorý ohrozil alebo poru�il
záujmy chránené Trestným zákonom.1 Je následkom poru�enia trestnopráv-
nych noriem a slú�i jednak na realizáciu predmetu Trestného zákona, ako aj
jednotlivých funkcií trestného práva.

Vychádzajúc z platného slovenského trestného práva, je výlučným zákla-
dom trestnej zodpovednosti spáchanie trestného činu, ktorým je v zmysle

                                                            
 1 MADLIAK, Jozef a kol. Trestné právo hmotné � v�eobecná časť. Ko�ice : UPJ�,

2006, s. 76.
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ustanovenia § 8 Trestného zákona protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené
v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.

V zmysle platnej trestnoprávne úpravy mô�e byť páchateľom trestného
činu len fyzická osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕ�ila �trnásty
rok svojho veku (pri trestnom čine sexuálneho zneu�ívania pätnásty rok svoj-
ho veku) a bola v čase spáchania trestného činu príčetná. Fyzickou osobou
pritom rozumieme ka�dého človeka od jeho narodenia a� do jeho smrti.

Subjekt (páchateľ) trestného činu je obligatórnym znakom skutkovej pod-
staty trestného činu, a to popri objekte, objektívnej stránke a subjektívnej
stránke trestného činu. Av�ak znaky skutkovej podstaty trestného činu nevy-
čerpávajú v�etky znaky trestného činu. Naopak, k v�eobecným znakom trest-
ného činu zaraďuje právna teória aj problematiku veku a príčetnosti páchate-
ľa trestného činu, ktoré sú v teórii trestného práva pova�ované za nevyhnutné
predpoklady na uplatnenie skutkovej podstaty akéhokoľvek trestného činu.2

Na základe uvedeného je mo�né kon�tatovať, �e príčetnosť a vek páchateľa
trestného činu pova�ujeme za v�eobecné znaky subjektu vo vzťahu k znakom
vyplývajúcim z jednotlivých skutkových podstát trestných činov, upravených
v osobitnej časti Trestného zákona.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých páchateľov mlad�ích ako
pätnásť rokov

V právnej teórii sa stretávame s viacerými klasifikáciami, resp. diferen-
ciáciami subjektu trestného činu, pričom jedným z diferenciačných hľadísk3

je aj triedenie subjektu trestného činu z hľadiska veku na páchateľov mladist-
vých, dospelých a na osoby blízke veku mladistvých.

Za mladistvú osobu sa podľa ustanovenia § 94 ods. 1 Trestného zákona
pova�uje osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕ�ila �trnásty rok
a neprekročila osemnásty rok svojho veku.

Práve problematika veku ako v�eobecného znaku trestného činu bola jed-
nou z najdiskutovanej�ích tém v rámci rekodifikácie trestných kódexov, keď-
�e bola navrhovaná úprava dolnej vekovej hranice trestnej zodpovednosti,
ktorá bola v legislatívnom procese zákonodarcom schválená. V dôsledku no-
velizácie Trestného zákona tak nastala v právnej úprave vekovej hranice
trestnej zodpovednosti na území Slovenskej republiky zmena a z pôvodných
pätnástich rokov bola dolná veková hranica zní�ená na �trnásť rokov s vý-

                                                            
 2 SOLNAŘ, Vladimír � FENYK, Jaroslav � CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Základy trestní

odpovědnosti, podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha : Nakladatelství
ORAC, s.r.o., 2003, s. 81.

 3 IVOR, Jaroslav a kol. Trestné právo hmotné � v�eobecná časť č. 1. Bratislava :
Iura Edition, 2006, s. 130, 131.
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nimkou trestného činu sexuálneho zneu�ívania, kde zákonodarca ponechal
vekovú hranicu pätnásť rokov.

V zmysle interpretačného pravidla pre počítanie času obsiahnutého
v ustanovení § 136 Trestného zákona tam, kde Trestný zákon spája s uplynu-
tím určitej lehoty počítanej na dni nejaký účinok, nezapočítava sa do nej deň,
keď nastala právna skutočnosť určujúca jej začiatok. Z u� uvedeného vyplý-
va, �e trestná zodpovednosť sa začína a� dňom, ktorý nasleduje po dni �tr-
nástych a v prípade trestného činu sexuálneho zneu�ívania a� po dni pätnás-
tych narodenín. Pre vyvodenie trestnej zodpovednosti je rozhodujúci čas
spáchania trestného činu. V prípade pokračovania trestného činu a pri trest-
nom čine trvajúcom sa tak trestná zodpovednosť vzťahuje len na konanie po
dovŕ�ení zákonom stanoveného veku.

Zní�enie vekovej hranice trestnej zodpovednosti predstavovalo mimo-
riadne záva�nú zmenu trestnoprávnej úpravy, odôvodnenú predov�etkým
zrýchlením psychického vývoja a dospievania mláde�e, ktoré je vyvolané ta-
kými faktormi, akými sú lep�ie materiálne podmienky, vy��ia úroveň vzdelá-
vania, slobodný prístup k informáciám, zákonom neobmedzené mo�nosti
cestovania a podobne. Nezanedbateľným argumentom bolo okrem u� uvede-
ného aj tvrdenie psychológov, na základe ktorého sa údajne dospievanie mla-
dej generácie zrýchľuje pribli�ne o 0,8 roka za ka�dú generáciu,4 ako aj sku-
točnosť, �e vo viacerých krajinách Európy bola dolná veková hranica trestnej
zodpovednosti ni��ia ako na území Slovenskej republiky (napríklad Veľká
Británia � 10 rokov, Severné Írsko � 7 rokov, Holandsko � 12 rokov, Grécko
� 13 rokov a podobne).5

Stanovenie fixnej dolnej vekovej hranice trestnej zodpovednosti je jed-
ným z prístupov, ktorým zákonodarca určuje sociálnu zrelosť osoby ako pá-
chateľa trestného činu. Páchateľom trestného činu toti� mô�e byť len osoba
sociálne zrelá, teda osoba schopná uvedomiť si svoje konanie a niesť dôsled-
ky trestnej zodpovednosti. Sociálnu zrelosť človek nenadobúda pri narodení,
ale len postupne v priebehu biologického, sociálneho a psychického dospie-
vania, kde musia osoby nadobudnúť taký stupeň dospelosti, aby boli schopné
rozpoznať nebezpečnosť svojho konania pre spoločnosť a ovládať svoje ko-
nanie.6

V rámci trestnej zodpovednosti je potrebné obsahovo odlí�iť a vymedziť
dva pojmy, a to trestnú zodpovednosť absolútnu, ktorá je charakterizovaná

                                                            
 4 BURDA, Eduard. Trestné činy proti �ivotu a zdraviu v porovnaní starého a reko-

difikovaného Trestného zákona. �amorín : Heuréka, 2006, s. 24.
 5 VÁLKOVÁ, Helena. Věk a jeho význam pro stanovení dolní hranice trestní odpo-

vědnosti. Právní rozhledy, 5, 1997, č. 6, s. 293.
 6 NOVOTNÝ, Oto � DOLENSKÝ, Adolf � JELÍNEK, Jiří � VANDUCHOVÁ, Ma-

rie. Trestní právo hmotné � I. obecná část. Praha : Codex, 2005, s. 98.
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pevnou dolnou vekovou hranicou určujúcou trestnú zodpovednosť bez ohľa-
du na vyspelosť jedinca, a trestnú zodpovednosť relatívnu, podmienenú, ktorá
je v súvislosti s vekom chápaná ako podmienená spôsobilosť jedinca byť
trestaný. To znamená mentálnu a psychickú vyspelosť jedinca chápať výz-
nam a dôsledky svojho konania a ovládať svoje konanie. Av�ak aj pri relatív-
nej trestnej zodpovednosti zákonodarca v�dy stanovuje minimálnu dolnú ve-
kovú hranicu ako predpoklad toho, aby mohlo byť vôbec skúmané, či sú
splnené ďal�ie podmienky na vyvodenie trestnej zodpovednosti voči kon-
krétnej osobe.7

V slovenskom trestnom práve sa sociálna zrelosť via�e na dosiahnutie ur-
čitého, zákonom stanového veku (�trnásť, resp. pätnásť rokov veku), pričom
osoby, ktoré takýto určitý vek nedosiahli, nemô�u byť plne trestne zodpo-
vedné pre nedostatok nále�itého stupňa určovacej a rozpoznávacej spôsobi-
losti.

Vzhľadom na skutočnosť, �e rozumový a mravný vývoj nie je v prípade
mladistvých páchateľov úplne ukončený po dovŕ�ení zákonom stanovenej
vekovej hranice trestnej zodpovednosti, upravuje zákonodarca jednak pod-
mienky trestného stíhania mladistvých páchateľov, ako aj niektoré ustanove-
nia o trestnej zodpovednosti mladistvých páchateľov odchýlne od v�eobecnej
úpravy trestnej zodpovednosti vzťahujúcej sa na dospelých páchateľov trest-
ných činov.

Konkrétne je osobitná zákonná úprava o stíhaní mladistvých upravená
v rámci �tvrtej hlavy Trestného zákona a voči v�eobecným ustanoveniam
Trestného zákona o trestnej zodpovednosti páchateľov trestných činov má
povahu lex specialis.

V zmysle ustanovenia § 95 ods. 1 v prípade, ak mladistvý mlad�í ako pät-
násť rokov nedosiahol v čase spáchania činu takú úroveň rozumovej a mrav-
nej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť a ovládať svoje ko-
nanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný. Zákonodarca uvedeným
ustanovením vytvoril akýsi korektív8 na uplatnenie trestnej zodpovednosti
voči mladistvým páchateľom mlad�ím ako pätnásť rokov, a to na základe ich
individuálnej rozumovej a mravnej vyspelosti. Na základe uvedeného je
zrejmé, �e v prípade, ak sa v trestnom konaní preuká�e podstatná nezrelosť
páchateľa (t. j. �e rozumový a mravný vývoj podstatným spôsobom zaostáva
za vekovou normou a toto zaostávanie nie je v príčinnej súvislosti s du�evnou
chorobou, ale len v dôsledku vekových a osobnostných �pecifík konkrétneho

                                                            
 7 VÁLKOVÁ, Helena. Věk a jeho význam pro stanovení dolní hranice trestní odpo-

vědnosti. Právní rozhledy, 5, 1997, č. 6, s. 289.
 8 STIFFEL, Harald � SAMA�, Ondrej � TOMAN, Pavol. Trestný zákon � stručný

komentár. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 207.
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jednotlivca, najmä v�ak tzv. intelektuálnou nezrelosťou9), je potrebné posúdiť
du�evný vývoj podľa zásad o nepríčetnosti.

V nadväznosti na predmetné ustanovenie Trestného zákona upravil určité
�pecifikum v prípade mladistvých mlad�ích ako pätnásť rokov zákonodarca
aj v Trestnom poriadku, a to konkrétne v ustanovení § 338 Trestného poriad-
ku, v ktorého zmysle je u mladistvého mlad�ieho ako pätnásť rokov potrebné
obligatórne skúmať, či bol mladistvý spôsobilý rozpoznať protiprávnosť činu
a či bol spôsobilý ovládať svoje konanie.

Predmetné ustanovenie Trestného poriadku je úpravou lex specialis voči
ustanoveniu § 337 Trestného poriadku, v rámci ktorého zakotvil zákonodarca
povinnosť pre orgány činné v trestnom konaní čo najdôkladnej�ie zistiť aj
stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery
a prostredie, v ktorom �il a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním
činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôle�ité pre voľbu
prostriedkov vhodných na jeho nápravu.

V prípade mladistvého mlad�ieho ako pätnásť rokov tak v rámci trestného
konania dochádza k uplatneniu oboch spomínaných zákonných ustanovení,
pričom sa obligatórne skúma úroveň ich mravnej a rozumovej vyspelosti, ako
aj to, ako táto úroveň mohla ovplyvniť rozpoznávaciu a ovládaciu schopnosť
mladistvých páchateľov.

S cieľom skúmať úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti sú v jednotli-
vých prípadoch do trestného konania priberaní znalci z odboru detskej psy-
chológie, a nie psychiatrie. Aj keď Trestný poriadok síce výslovne neupra-
vuje, ktorý znalec, resp. znalec z akého vedného odboru je príslu�ný na
posúdenie úrovne rozumovej a mravnej vyspelosti mladistvého páchateľa,
mo�no kon�tatovať, �e právna prax správne postupovala v prípadoch ustano-
venia znalca z odboru detskej psychológie, preto�e práve psychológ sa zaobe-
rá psychologickým rozborom osobnosti, inteligenciou a objasňovaním inter-
personálnych a �ir�ích sociálnych vzťahov vo vzťahu ku konkrétnym
jednotlivcom.10 Na druhej strane, znalec z odboru psychiatrie v trestnom ko-
naní zisťuje prítomnosť du�evnej poruchy a prípadnú príčinnú súvislosť me-
dzi du�evnou poruchou a stratou rozpoznávacej alebo ovládacej schopnosti
páchateľa.

Vychádzajúc zo Zhodnotenia dôvodnosti a zákonnosti trestného stíhania
mladistvých obvinených mlad�ích ako pätnásť rokov v Slovenskej republike

                                                            
 9 DUBIVSKÝ, Peter: Niekoľko úvah o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých.

Justičná revue, 53, 2001, č. 11, s. 1132.
10 MAGVA�IOVÁ, Anna � KOLCUNOVÁ, Marta. Teoretické a praktické problémy

pri dokazovaní trestnej zodpovednosti obvinených mlad�ích ako pätnásť rokov od
účinnosti nových trestných kódexov. Teoretické a praktické problémy dokazovania.
Bratislava : Bratislavská vysoká �kola práva, 2008, s. 150.
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v rokoch 2006 a 2007, je mo�né kon�tatovať, �e v období rokov 2006 � 2007
bolo trestne stíhaných 1 669 mladistvých mlad�ích ako pätnásť rokov. Z uve-
deného počtu bolo trestné stíhanie z dôvodu nepríčetnosti zastavené u 17
osôb, pričom do uvedenej skupiny sú priradené aj prípady zastavenia trestné-
ho stíhania z dôvodu absencie potrebnej rozumovej a mravnej vyspelosti
u mladistvých mlad�ích ako pätnásť rokov.11

Podľa niektorých autorov12 je v súčasnosti nedostatok rozumovej a mrav-
nej vyspelosti priradený k nepríčetnosti a z uvedeného dôvodu navrhujú do-
plnenie právnej úpravy v ustanoveniach Trestného poriadku o zastavení trest-
ného stíhania, a to formou ustanovenia nedostatočnej úrovne rozumovej
a mravnej vyspelosti mladistvých páchateľov mlad�ích ako pätnásť rokov ako
samostatného dôvodu na zastavenie trestného stíhania.

S uvedeným tvrdením nie je podľa môjho názoru mo�né súhlasiť z viace-
rých dôvodov:

Po prvé, právnu úpravu nepríčetnosti zakotvil zákonodarca v ustanovení
§ 23 Trestného zákona, nedostatok rozumovej a vôľovej vyspelosti zakotvil
v ustanovení § 95 ods. 1 Trestného zákona, a to v rámci osobitných ustano-
vení o stíhaní mladistvých páchateľov, t. j. zákonodarca upravil samostatné
a obsahovo odli�né dôvody vylučujúce trestnú zodpovednosť.

Po druhé, kým v prípade nepríčetnosti sa tak biologické, ako aj psycholo-
gické (právne) kritérium príčetnosti vzťahuje na v�eobecný subjekt, t. j. na
ka�dého páchateľa činu inak trestného, nedostatočná úroveň rozumovej
a mravnej vyspelosti sa vzťahuje len na mladistvých páchateľov mlad�ích
ako pätnásť rokov.

Po tretie, kým v prípade nepríčetnosti je absencia rozpoznávacej alebo
ovládacej schopnosti v príčinnej súvislosti s prítomnosťou du�evnej poruchy
(či u� krátkodobej, alebo trvalej), v prípade nedostatočnej úrovne rozumovej
a mravnej vyspelosti je absencia rozpoznávacej alebo ovládacej schopnosti
zapríčinená rôznymi inými vplyvmi prostredia, osobnostného vývoja, výcho-
vy a podobne.

Po �tvrté, zákonodarca v ustanovení § 215 ods. 1 Trestného poriadku us-
tanovil ako dôvod na zastavenie trestného stíhania samostatne jednak neprí-
četnosť, jednak zastavenie trestného stíhania v zmysle ustanovenia § 9 Trest-
ného poriadku, t. j. z dôvodov neprípustnosti trestného stíhania.
                                                            
11 MAGVA�IOVÁ, Anna � KOLCUNOVÁ, Marta. Teoretické a praktické problémy

pri dokazovaní trestnej zodpovednosti obvinených mlad�ích ako pätnásť rokov od
účinnosti nových trestných kódexov. Teoretické a praktické problémy dokazovania.
Bratislava : Bratislavská vysoká �kola práva, 2008, s. 154.

12 Pozri bli��ie: MAGVA�IOVÁ, Anna � KOLCUNOVÁ, Marta. Teoretické a prak-
tické problémy pri dokazovaní trestnej zodpovednosti obvinených mlad�ích ako
pätnásť rokov od účinnosti nových trestných kódexov. Teoretické a praktické
problémy dokazovania. Bratislava : Bratislavská vysoká �kola práva, 2008, s. 154.
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Je pravda, �e v rámci ustanovenia § 9 zákonodarca výslovne upravil len
neprípustnosť trestného stíhania pre nedostatok veku a nie aj prípad nedosta-
točnej úrovne rozumovej a mravnej vyspelosti mladistvého páchateľa mlad-
�ieho ako pätnásť rokov, av�ak aj výsledky právnej praxe potvrdili, �e práve
prokurátori pri zistení nedostatku rozumovej a mravnej vyspelosti mladistvé-
ho páchateľa mlad�ieho ako pätnásť rokov v trestnom konaní zastavili trestné
stíhanie, a to v zmysle ustanovenia § 215 ods. 1 písmeno d), t. j. pre nedos-
tatok veku páchateľa.13

Podľa môjho názoru je mo�né s uvedeným postupom prokurátorov súhla-
siť, čo v�ak nevylučuje potrebu vyplnenia predmetnej zákonnej medzery no-
velizáciou ustanovenia o neprípustnosti trestného stíhania aj v prípade mla-
distvých mlad�ích ako pätnásť rokov, ak sa v trestnom konaní preuká�e ich
du�evná zaostalosť, t. j. taká úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, v ktorej
dôsledku neboli schopní rozpoznať protiprávnosť svojho konania alebo ovlá-
dať svoje konanie.

Deliktuálna c/a trestnoprávna zodpovednosť

Zní�ením dolnej vekovej hranice trestnej zodpovednosti v rámci rekodifi-
kácie trestných kódexov vznikol problém s odli�nou dolnou vekovou hrani-
cou v prípade deliktuálnej zodpovednosti mláde�e.

Pod deliktuálnou spôsobilosťou rozumieme spôsobilosť protiprávne ko-
nať a niesť právne následky za toto protiprávne konanie. Vychádzajúc z usta-
novenia § 2 zákona č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích pred-
pisov, je priestupkom zavinené konanie, ktoré poru�uje alebo ohrozuje
záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo
v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných
právnych predpisov alebo o trestný čin.

Deliktuálna zodpovednosť sa v zmysle ustanovenia § 5 zákona o prie-
stupkoch nadobúda dovŕ�ením pätnásteho roku veku, t. j. za priestupok nie je
zodpovedná osoba, ktorá v čase spáchania skutku nedovŕ�ila pätnásty rok
svojho veku. Deliktuálna zodpovednosť v�ak prichádza do úvahy len v prípa-
de príčetného páchateľa, ktorý v čase spáchania skutku netrpel du�evnou po-
ruchou, ktorá by mala za následok stratu rozpoznávacej alebo ovládacej
schopnosti.

Na základe uvedených skutočností je zrejmé, �e v právnej úprave zodpo-
vednosti za protiprávne konania na území Slovenskej republiky existuje zá-
konná medzera, ktorá spočíva v beztrestnosti konaní mladistvých páchateľov
                                                            
13 MAGVA�IOVÁ, Anna � KOLCUNOVÁ, Marta. Teoretické a praktické problémy

pri dokazovaní trestnej zodpovednosti obvinených mlad�ích ako pätnásť rokov od
účinnosti nových trestných kódexov. Teoretické a praktické problémy dokazovania.
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mlad�ích ako pätnásť rokov v prípade, ak orgány činné v trestnom konaní
vyhodnotia, �e spáchaný čin nenapĺňa skutkovú podstatu niektorého z trest-
ných činov upravených v osobitnej časti Trestného zákona, ale, naopak, napĺ-
ňa skutkovú podstatu správneho deliktu, konkrétne priestupku. V uvedených
prípadoch sa po�kodené osoby nevedia efektívne domáhať spravodlivosti,
keď�e mladiství páchatelia mlad�í ako pätnásť rokov nemô�u byť pre zákon-
nú preká�ku potrestaní sankciou upravenou zákonodarcom v zákone o prie-
stupkoch.

Uvedený rozdiel v právnej úprave dolnej vekovej hranice deliktuálnej
a trestnoprávnej zodpovednosti má viaceré nedostatky:

Po prvé, predmetným rozdielom v úprave dolných vekových hraníc de-
liktuálnej a trestnoprávnej zodpovednosti vzniká zákonná medzera, ktorá
umo�ňuje protiprávne konanie mladistvých páchateľov mlad�ích ako pätnásť
rokov bez nále�itej sankcie, čím absentuje jednak prvok generálnej a �peciál-
nej prevencie, ako aj výchovné pôsobenie spoločnosti na páchateľa.

Po druhé, predmetný rozdiel vo vekovej hranici popiera v�etky argumen-
ty, ktoré vo svojom súhrne viedli k zní�eniu dolnej vekovej hranice trestnej
zodpovednosti, a to konkrétne tvrdenia psychológov o akcelerácii mentálneho
vývoja a dospievania súčasnej mláde�e, ktoré odôvodnili dostatočnú rozumo-
vú a mravnú vyspelosť pre stanovenie veku trestnej zodpovednosti na �trnásť
rokov veku. V uvedenom prípade tak vzniká paradoxná situácia, keď mla-
distvý mlad�í ako pätnásť rokov je dostatočne du�evne zrelý na posúdenie
protiprávnosti konania, ktoré je svojou povahou záva�nej�ie ako priestupok,
av�ak v prípade menej záva�nej�ieho konania � priestupku túto spôsobilosť
nemá.

Po tretie, je potrebné si uvedomiť, �e aj priestupok, aj trestný čin sú for-
mami protiprávneho konania. Hoci v súčasnom Trestnom zákone je trestný
čin koncipovaný primárne ako formálna kategória, čím do�lo k vypusteniu
pojmu spoločenská nebezpečnosť činu, je mo�né kon�tatovať, �e spoločenská
nebezpečnosť vyplýva u� z toho, �e zákonodarca určité protiprávne konanie
označil za najvy��iu formu protiprávneho konania, a to za trestný čin.14 Na
základe uvedeného je zrejmé, �e trestný čin je záva�nej�ou formou protipráv-
neho konania v porovnaní s priestupkom a rozdiel mo�no badať jednak v ná-
sledkoch týchto protiprávnych konaní (v prípade spáchania trestného činu je
páchateľ sankcionovaný trestom alebo ochranných opatrením na rozdiel od
spáchania priestupku, za ktorý je mo�né ulo�iť len nasledovné sankcie: po-
karhanie, pokuta, zákaz činnosti, prepadnutie veci, ako aj ochranné opatrenia
� obmedzujúce opatrenie, zhabanie veci), ako aj v morálnom odsúdení pá-

                                                            
14 Pozri bli��ie: Ministerstvo spravodlivosti SR.: Dôvodová správa k Legislatívnemu

zámeru Trestného zákona. [online] 23. 6. 2005 [cit. 24. 11. 2007] Dostupné na
http://www.justice.gov.sk.
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chateľa spoločnosťou v prípade spáchania trestného činu. Na základe súčas-
nej úpravy deliktuálnej a trestnoprávnej zodpovednosti je mladistvý mlad�í
ako pätnásť rokov du�evne vyspelý na ulo�enie trestnoprávnych sankcií, av-
�ak nie je dostatočne du�evne vyspelý na ulo�enie sankcií v zmysle zákona
o priestupkoch, ktoré sú svojou povahou miernej�ie.

Po �tvrté, napríklad v prípadoch kráde�e spočíva rozdiel medzi spáchaním
priestupku a trestného činu vo vý�ke spôsobenej �kody; v prípade ak spôso-
bená �koda nepresahuje sumu vo vý�ke 266 EUR (tzv. malá �koda), páchateľ
činu sa dopustí priestupku. V niektorých prípadoch kráde�e (napríklad
ukradnutie peňa�enky) nie je páchateľovi dopredu zrejmá vý�ka mo�nej spô-
sobenej �kody (páchateľ dopredu nepozná hodnotu peňa�ných prostriedkov
v peňa�enke), t. j. konanie páchateľa smeruje k odcudzeniu danej peňa�enky
bez ohľadu na to, aby mohol rozpoznať mieru záva�nosti svojho konania pre
spoločnosť. Teda aj keď zámer páchateľa je jednoznačný, v prípade ukradnu-
tia peňa�enky s finančnými prostriedkami neprevy�ujúcimi sumu 266 EUR
bude konanie mladistvého páchateľa mlad�ieho ako pätnásť rokov beztrestné,
v opačnom prípade sa v�ak dopustil trestného činu kráde�e v zmysle Trestné-
ho zákona.

Vychádzajúc z uvedeného, je mo�né kon�tatovať, �e súčasná právna
úprava dolnej vekovej hranice deliktuálnej spôsobilosti je nepostačujúca,
keď�e umo�ňuje beztrestnosť protiprávnych konaní, ktoré sú pre spoločnosť
�kodlivé, a súčasne v prípade mladistvých páchateľov mlad�ích ako pätnásť
rokov pre prípad spáchania správneho deliktu bráni realizácii generálnej
a �peciálnej prevencie, čo v konečnom dôsledku podporuje kriminálnu dráhu
mladistvých páchateľov.

Aj napriek skutočnosti, �e koncom roka 2009 bola na rokovanie Národnej
rady Slovenskej republiky predlo�ená novela zákona o priestupkoch, ktorá
mala za cieľ odstrániť rozpor medzi vekovou hranicou trestnoprávnej a de-
liktuálnej zodpovednosti (navrhovala zní�enie vekovej hranice deliktuálnej
spôsobilosti na �trnásť rokov), táto novela nebola po prerokovaní návrhu zá-
kona v prvom čítaní na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republi-
ky z 27. októbra 2009 postúpená na ďal�ie rokovania.

Záver

Trestnoprávna zodpovednosť, ktorá vystupuje ako hrozba trestnoprávny-
mi sankciami za protiprávne, pre spoločnosť �kodlivé konanie a prejavuje sa
v procese uskutočňovania �tátneho donútenia, je jedným zo základných re-
gulátorov spoločenských vzťahov. Keď�e v posledných rokoch je mo�né na
základe �tatistických údajov pozorovať nárast kriminality mláde�e na území
Slovenskej republiky, je podľa môjho názoru potrebné venovať danej prob-
lematike nále�itú pozornosť, av�ak nielen na úrovni vedeckých a kriminolo-



HTI č. 4/2010

77

gických výskumov, ale najmä v legislatívnom procese, v ktorého rámci by
mali byť získané vedecké a empirické poznatky pou�ité pri tvorbe účinných
nástrojov potláčajúcich tieto sociálnopatologické javy v súčasnej spoločnosti.

Recenzent: prof. Jozef Beňa, CSc.

VO�TINÁROVÁ, Lenka. Criminal responsibility of the juvenile offenders.
In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 2, 2010, No. 4, p. 68-77.

In Slovak Republic, the minimum age of criminal responsibility is fourteen y-
ears of age. The age of criminal responsibility was lowered in 2005, as one of the
results of recodification of the Penal Code. The minimum age of criminal respon-
sibility differs widely in foreign countries, as a result of different historical and
cultural development, and can range from seven to eighteen years according to
the political, social and economic arrangements of each particular state. In this
article author describes present legislative regulation of criminal responsibility of
the juvenile offenders, mainly the new principle in the criminal procedure, that
the officially appointed expert has to survey the mental capacity of a juvenile of-
fender under fifteen years of age to commit a crime.
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ODSUNY A VÝMENY SKUPÍN OBYVATEĽSTVA
EURÓPSKYCH �TÁTOV V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA

JUDR. JÁN �TEFANICA
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN

Abstrakt

Predkladaný príspevok má za úlohu predstaviť čitateľovi rie�enia otázky ná-
rodnostných men�inových skupín Európy prostredníctvom výmen, odsunov oby-
vateľstva v období prvej polovice 20. storočia. Zameriavame sa na tie, ktoré boli
upravené medzinárodnými zmluvami, mali byť vykonávané humánnym spôso-
bom a vyplývali najmä z povojnového usporiadania Európy. Vo vzťahu k vysíd-
leniu a výmene časti osôb maďarskej či nemeckej národnosti z územia Slovenska
pribli�ujeme aj túto problematiku. Pokú�ame sa načrtnúť identické, ale aj roz-
dielne faktory vyrovnania sa s otázkou skupín maďarského obyvateľstva na Slo-
vensku a nemeckého v Maďarsku. Zároveň sa pokú�ame o podanie stručného ta-
buľkového prehľadu repatriácií, odsunov či presunov minoritného obyvateľstva
v krajinách európskeho priestoru.

�TEFANICA, Ján. Odsuny a výmeny skupín obyvateľstva európskych �tátov
v prvej polovici 20. storočia. In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č.
4, s. 78-93.

Úvod

Vysídľovaním, repatriáciami a deportáciami z etnických, rasových či ná-
bo�enských dôvodov boli a sú postihnuté desiatky miliónov ľudí na celom
svete. Obzvlá�ť to platí v národnostne rôznorodej Európe, kde neustále do-
chádzalo ku kolonizáciám a k presídleniam men�inových častí obyvateľstva.
Na začiatku dvadsiateho storočia neexistoval vari ani jeden európsky �tát
s národnostne homogénnym obyvateľstvom. Pohyby osôb rôznych národností
sa dotýkali takmer ka�dého �tátu, v ktorom �ili národnostné men�iny. Samo-
zrejme, �e najväč�í vplyv na odsuny, repatriácie či deportácie mali najmä
vojnové udalosti a ich konečné výsledky. Obvykle i�lo o politické rozhodnu-
tia s jasnou medzinárodnoprávnou formou a relevanciou, ako príklad mô�e-
me uviesť nariadenie o vysídlení osôb nemeckej národnosti, ktoré bolo prijaté
na konferencii v Postupime. Samotné formy presídlení men�inového obyva-
teľstva sa v jednotlivých prípadoch lí�ili. Väč�inou dochádzalo k rozli�ovaniu
medzi civilným men�inovým obyvateľstvom a jeho politickými čí ideologic-
kými �truktúrami. V príspevku sa zameriame na legálne odsuny a výmeny,
ktoré boli zakotvené v právnych aktoch jednotlivých európskych krajín.
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Priame právne dôsledky týkajúce sa vysídlencov boli z veľkej časti rovnaké,
postihla ich strata bydliska, niekedy aj v�etkého nehnuteľného majetku.

Primárnymi dôvodmi presunov men�inového obyvateľstva bezprostredne
po druhej svetovej vojne boli princípy mierové a antifa�istické. Z právneho
hľadiska i�lo o odsun1 a vyhostenie osôb, ktoré v čase spáchania zločinov ag-
resie proti �tátu, v ktorom �ili, nadobudli �tátne občianstvo agresora a ktoré
sa sna�ili vyu�iť a zneu�iť medzinárodnoprávne a ústavnoprávne garancie
národnostných men�ín proti suverenite, územnej celistvosti �tátu svojho po-
bytu najmä v čase zvý�eného ohrozenia jeho integrity.

Sekundárnym dôvodom sa stal národný princíp. Ten bol zreteľný pri pro-
cese repatriácie, t. j. prinavrátení osôb, ktoré sa v minulosti vysťahovali do
cudziny z dôvodov nezamestnanosti, sociálnych problémov či národnostného
útlaku. Samotný proces mal umo�niť týmto krajanom vrátiť sa do svojej
vlasti a poskytnúť im tentoraz u� dôstojnej�ie podmienky na �ivot. I�lo
o významný prvok národnej homogenizácie daných �tátov.

Prvé snahy o vyrie�enie men�inových problémov formou odsunov a vý-
men

Genézu prvého úsilia o právne vyrie�enie medzinárodných men�inových
problémov mô�eme datovať do obdobia dvoch balkánskych vojen.2 U� v ro-
ku 1913 sa hovorilo o mo�nom rie�ení konfliktov prostredníctvom cielene
organizovaného a humanitárne zabezpečeného odsunu men�ín, čo by v ko-
nečnom dôsledku eliminovalo na minimum príčinu konfliktov medzi národ-
mi. Počas oboch vojen si Bulharsko a Grécko chránili svoje men�iny �ijúce
v tejto oblasti. Po napadnutí bulharského obyvateľstva Trácie Osmanskou rí-
�ou a Gréckom v priebehu druhej balkánskej vojny sa museli Bulhari a Turci
�ijúci v tejto oblasti stiahnuť na svoje územie. Nasledovala prvá svetová voj-
na a po jej ukončení boli politické, bezpečnostné i men�inové otázky rie�ené
víťaznými mocnosťami na Parí�skej mierovej konferencii (1919) pomocou
systému zmlúv s porazenými �tátmi. Napriek faktu, �e sa pri tvorbe miero-
vých zmlúv v maximálne mo�nej miere re�pektovali historické vzťahy na ná-
rodnostne zmie�aných územiach, nebolo mo�né zabrániť vzniku početných
men�inových oblastí. Na druhej strane sa veľmoci sna�ili obmedziť prípadné

                                                            
 1 Angl. expulsion, nem. Vertreibung
 2 Prvá a druhá balkánska vojna sa konali v rokoch 1912 � 1913. V prvej balkánskej

vojne členovia Balkánskeho zväzu (Srbsko, Grécko, Bulharsko a Čierna Hora)
bojovali proti Osmanskej rí�i. Následne anektovali väč�inu európskeho územia
Osmanskej rí�e vrátane Trácie. Vyvrcholením sporov o rozdelenie tohto územia
bola druhá balkánska vojna, ktorú viedlo Bulharsko proti svojim bývalým spojen-
com z Balkánskeho zväzu a Osmanskej rí�i. Napriek prehre získalo územie západ-
nej Trácie.
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men�inové konflikty, a tak sa napríklad v Neuillskej mierovej zmluve s Bul-
harskom (27. novembra 1919) rie�ila aj výmena obyvateľstva medzi Gréc-
kom a Bulharskom.

V priebehu turecko-gréckej vojny (1920 � 1922) sa Turci sna�ili vynútiť
si revíziu Sévreskej mierovej zmluvy podpísanej 10. augusta 1920 dohodo-
vými veľmocami s porazeným Tureckom. Ich snaha bola korunovaná úspe-
chom, keď sa po skončení vojny začali v novembri roku 1922 revízne roko-
vania vo �vajčiarskom Lausanne. U� počas konania lausannských rokovaní
o záverečnom dokumente konferencie, tzv. Lausannskej mierovej zmluve
z 24. júla 1923, podpísali vyjednávači oboch strán 30. januára 1923 konven-
ciu o výmene obyvateľstva. V nej pristúpili k spoločnému rozhodnutiu o vy-
sídlení osôb gréckej národnosti z Turecka a odsune osôb tureckej národnosti
z Bulharska a Grécka. Napriek obrovským hospodárskym a sociálnym prob-
lémom obidvoch krajín, s ktorými sa začlenenie repatriantov do �tátnych
systémov spájalo, bola výmena obyvateľstva po dlh�om časovom odstupe
hodnotená pozitívne. Z Turecka a Grécka sa vzájomnou výmenou stali tak-
mer národnostne homogénne �táty a ubudli predtým časté konflikty zalo�ené
na národnostnej a nábo�enskej báze. Hranice Grécka sa veľmi jasne priblí�ili
k hraniciam celistvého osídlenia osôb gréckej národnosti, a tak muselo rezig-
novať z predo�lej expanzívnej zahraničnopolitickej koncepcie3.

�tátom aktívne pracujúcim s mo�nosťami presunu men�inových častí
obyvateľstva bolo najmä Nemecko. Počas trvania Weimarskej republiky sa
nemecké ministerstvo zahraničných vecí začalo zaoberať predstavou repat-
riovať do republiky obyvateľstvo nemeckých men�ín �ijúcich v pobaltských
krajinách, na území ostatných �tátov východnej, juhovýchodnej Európy a Ta-
lianska. Pridr�iavali sa predstavy veľkonemeckého �tátu a zároveň chceli za-
brániť ich postupnému splynutiu s väč�inovým obyvateľstvom. Projekt vy-
chádzal z konceptov navrhovaných v závere prvej svetovej vojny posledným
nemeckým vojenským vedením, osobitne mar�almi Hindenburgom a Luden-
dorffom. Vo v�eobecnosti ho nemecké vedenie prijalo kladne a bol pova�o-
vaný za politicky vyhovujúci, ale po praktickej stránke bol takmer nerealizo-
vateľný a ako taký aj skončil odlo�ený na neurčito. Po nástupe Adolfa Hitlera
k moci sa týmto rie�ením začalo znova zaoberať nové vedenie nacionálneso-
cialistického Nemecka a začalo vá�ne rie�iť jeho problémové otázky s cie-
ľom uskutočniť repatriácie čo najrýchlej�ie.

V tomto období bola väč�ina men�inových problémov konfrontovaná
s názorom fóra Spoločnosti národov. Spoločnosť národov, vychádzajúc z
mierových zmlúv, zo svojho �tatútu vytvorila medzinárodnoprávnu platformu

                                                            
 3 Pre viac informácií pozri monografie: HRADEČNÝ, P. � DOSTÁLOVÁ, R. �

HROCHOVÁ, V. � OLIVA, P. � VAVŘINEK, V. Dějiny Řecka, Praha 1998
a HRADEČNÝ, P. Řekové a Turci. Nepřátelé nebo spojenci? Praha 1999.
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rie�enia postavenia národnostných men�ín v novovzniknutých �tátoch, �tá-
toch ustanovených (ČSR, Rakúsko, Maďarsko), obnovených (Poľsko) či do-
tvorených (Kráľovstvo Srbov, Chorvátov, Slovincov, Rumunské kráľovstvo).

 Spoločnosť národov pri problematike rie�enia men�inových problémov
brala v prvom rade ohľad na nevyhnutnosť potreby stabilizácie momentálnej
situácie. Čo v konečnom dôsledku znamenalo, �e zvyčajne prihliadala na čo
najväč�iu redukciu problémov, ktoré v súvislosti s týmito men�inami vznika-
li. Návrhy rie�ení vytvorené na základe 14 bodov prezidenta Wilsona nemali
pri pragmatickom postupe Spoločnosti národov osobitné postavenie. Preja-
vovalo sa to tým, �e aj �aloby, ktoré minoritné skupiny obyvateľstva na
Spoločnosť národov vzná�ali, boli rie�ené takým spôsobom, aby bola zaruče-
ná predov�etkým stabilná situácia národnostných men�ín. Čo v�ak bolo po-
chopiteľné, keď�e tento prístup znamenal hlavne upokojenie men�inových
konfliktov a garantovanie mierovej situácie.

Napriek medzivojnovým diskusiám sa konkrétne rokovania o presune ná-
rodnostných men�ín a ich prípadných výmenách začali realizovať a� v obdo-
bí polarizácie európskych �tátov pred druhým svetovým konfliktom a bez-
prostredne v jeho začiatkoch. Diskusie sa začali v roku 1937 nemecko-
-talianskymi rokovaniami, ktorých závery sa neskôr realizovali v pomníchov-
skom období prostredníctvom čiastočnej výmeny a presunom severotalian-
skych Nemcov do rí�e. Rovnaké snahy o men�inovú výmenu mala aj pod-
statná časť politikov z radov poľskej diplomacie. Poľské návrhy presunov
obyvateľstva boli určené pre zmie�ané územia regiónu severného Sliezska
a územia v oblasti gdanského koridoru. Presuny sa v�ak neuskutočnili, keď�e
podobné snahy neboli v medzinárodnopolitickom záujme predstaviteľov fa-
�istického Nemecka, ktoré u� vtedy počítalo s mo�ným vyu�itím národnostne
zmie�aných území ako zámienky pre nastávajúci poľsko-nemecký vojenský
konflikt. V obdobnom duchu prebiehali aj rokovania so Sovietskym zväzom
o osude Nemcov na územiach, ktoré Sovietsky zväz nadobudol počas rokov
1939 a� 1940.4

Koncepcie, takmer identické s predstavou poľskej diplomacie, mala záu-
jem uskutočniť aj diplomacia Československa podporovaná prezidentom Be-
ne�om. Pod projektom s názvom Piaty plán sa skrýval návrh odstúpiť nie-
ktoré časti pohraničných oblastí Čiech a Moravy5 fa�istickému Nemecku
v záujme zachovania mieru. Malo ísť o pribli�ne 5 000 km2 z celkovej rozlo-

                                                            
 4 The Expulsion of the �German� Communities from Eastern Europe at the End of

the Second World War. Edited by Prauser, S. and Rees, A. EUI Working Paper
HEC No. 2004/1. Florence : European University Institute, 2004, s. 94.

 5 Oblasti, ktoré le�ali mimo vybudovaných pohraničných opevní, teda územie Čes-
koslovenska le�iace medzi hranicou opevnení a �tátnou hranicou.
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hy 28 000 km2, ktoré Sudety zaberali.6 Toto územie bolo obývané pribli�ne
900 000 obyvateľmi nemeckej národnosti. Dôle�itým faktorom sa v�ak stala
podmienka československej strany, �e Nemecko súčasne prevezme aj ďal�ích
pribli�ne 1 200 000 osôb nemeckej národnosti, ktorí �ili vo vnútrozemí Čes-
koslovenska. Pri občanoch nemeckej národnosti zostávajúcich na území re-
publiky, v počte zhruba 1 000 000 osôb, sa uva�ovalo o ich bezproblémovej-
�ej integrácii do spoločnosti.7 Po začatí druhej svetovej vojny sa otázkam
výmeny obyvateľstva začali venovať aj �táty Dohody. V analýze podmienok
garantujúcich stabilizáciu �tátov povojnovej Európy, vypracovanej Anglic-
kým kráľovským ústavom medzinárodných �túdií a prednesenej anglickej
vláde v roku 1940, je ako prostriedok zaručujúci udr�anie mieru8 navrhované
kompletné vysídlenie nemeckých men�ín z Balkánu i zo �tátov strednej a vý-
chodnej Európy. O dva roky neskôr zaradil anglický vojnový kabinet medzi
strategické záujmy vlády na povojnové obdobie komplexné vysídlenie väč�i-
ny osôb nemeckej národnosti z východnej Európy a posun nemeckých hraníc
na západ do vnútrozemia vtedaj�ieho Nemecka.9 Vo svojej podstate i�lo de
facto o záber a zru�enie celého východného Pruska. I�lo o názor autentický,
ktorý v tom období nevychádzal z podpory exilových vlád �tátov strednej
a východnej Európy.

Problematika odsunu a výmena osôb maďarskej národnosti na Sloven-
sku

Vo vzťahu k ná�mu územiu sa stala osobitou otázka osôb maďarskej ná-
rodnosti na Slovensku a osôb slovenskej národnosti �ijúcich v Maďarsku.
Mo�nou výmenou obyvateľstva sa zaoberali londýnska a moskovská emigrá-
cia u� v priebehu 2. svetovej vojny. Po ukončení Postupimskej konferencie
a v priebehu príprav Parí�skej konferencie bolo vládam Československa a
Maďarska odporúčané uskutočniť vzájomnú výmenu obyvateľstva. Keď�e v
tom období sa mnohé medzinárodné men�inové spory rie�ili vzájomnou vý-
menou obyvateľstva, ne�lo o �iadnu novinku. Najmä s prihliadnutím na poli-

                                                            
 6 Fronleichnam 1945: Das Trauma des Brünner Todesmarsches in �Die Presse�,

Print-Ausgabe, 29. 5. 2010.
 7 PE�EK, J.Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Evropě. In: Zborník konferen-

cie česko-nemeckého fóra �ien: Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Eurore-
gionu Nisa-Neisse-Nysa. Krajská vědecká knihovna Liberec 5. � 6. november
2003. s. 279.

 8 Na základe pomenovania z anglického jazyka označovaný termínom �peace kee-
ping�.

 9 RYCHLÍK, J. Memorandum britského Královského institutu mezinárodních vzta-
hů o transferu národnostních men�in z roku 1940. In: Český časopis historický, č.
4/1993, s. 612-631.
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tiku Maďarska, ktorá mala s presídlením obyvateľstva skúsenosti. I�lo o pre-
sídľovanie Sikulov z Bukoviny do Báčky, ktoré priamo riadila delegácia ma-
ďarskej vlády zo Segedína. Presídlenie 12 000 Sikulov trvalo 41 dní.10 Srbské
obyvateľstvo sa vysídľovalo z Báčky. Návrh na pou�itie obdobného princípu
výmeny bol zmienený maďarskou stranou aj v období rokovania delimitačnej
komisie v Komárne v októbri 1938. Maďarskí zástupcovia v�ak otázku vý-
meny neustále spájali s po�iadavkami na územnú kompenzáciu, čo bola pre
predstaviteľov Slovenska neprijateľná po�iadavka.

Okrem návrhov najvy��ích �tátnych orgánov sa vyskytli aj odporúčania
a iniciatívy verejnosti. Známa bola iniciatíva Zväzu verejných zamestnancov.
Ten vo svojom vyhlásení československej delegácii odporúčal, aby sa usilo-
vala najmä o �výmenu tunaj�ích Maďarov za na�ich Slovákov z Maďarska�,
a po�adoval, aby pri rokovaniach �nepristúpila na �iadne územné ústupky
v prospech Maďarska�.11 Na základe skúseností s viacerými výmenami oby-
vateľstva medzi susednými �tátmi v Európe odporúčal budape�tiansky profe-
sor József Kovács, aby sa samotné Maďarsko viac ako o plebiscity usilovalo
o repatriáciu Maďarov z okolitých krajín na svoje územie. Na českosloven-
skej strane presadzoval tento názor u� v polovici 30. rokov agrárny politik
Fedor Houdek a po viedenskej arbitrá�i bývalý minister zahraničných vecí
Slovenskej republiky Ferdinand Ďurčanský.12 Repatriácia ako vysoko hu-
mánny akt uplatňovania základných ľudských práv bola v medzinárodno-
právnej rovine ná�ho geopolitického priestoru garantovaná remigračnými do-
hodami, ktoré československá vláda uzatvorila s Bulharskom, Juhosláviou,
Sovietskym zväzom a Rumunskom. Na základe takého princípu sa individu-
álne navrátili do svojej vlasti aj mnohí Slováci a Česi z iných �tátov Európy.

Na Slovensku podporovali výmenu men�inového obyvateľstva v�etky
politické strany. V júli 1945, na zjazde Demokratickej strany v Martine, pod-
poril Ján Ursíny my�lienku vysídlenia. Argumentoval najmä úlohou, akú zo-
hrali osoby maďarskej národnosti v období mníchovskej krízy. V Novom
slove č. 5 z 29. júla 1945 sa vyjadril Gustáva Husák, �e maďarská men�ina
�úplne sklamala, vo svojej preva�nej väč�ine stála na strane fa�istického ne-
priateľa a ná�mu národu spôsobila ťa�ké obete na �ivotoch a na majet-
koch�.13 Zároveň zdôrazňoval potrebu �vzdať hold tým nemeckým a maďar-
                                                            
10 Slovensko-nemecká komisia historikov SAV. Vynútený rozchod. Vyhnanie a vy-

sídlenie z Československa 1938 � 1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Ju-
hosláviou. Bratislava 1999, s. 204.

11 Slovenský národný archív Bratislava. Fond Slovenská liga, kart. 72.
12 ĎURČANSKÝ, F. Stredná Európa v minulosti a budúcnosti. Spisy vedeckej spo-

ločnosti pre zahraničných Slovákov č. 7. Bratislava 1944, s. 20. In: Spoločensko-
vedný ústav SAV: Dekréty Edvarda Bene�a v povojnovom období. Pre�ov 2004,
s. 42.

13 Nové slovo, č. 5, 29. 6., ročník 1945. Bratislava.
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ským antifa�istom, ktorí spolu s nami kráčali a bojovali. A tým u nás nikto
nesmie ublí�iť... Nemáme �iadnu nenávisť k maďarskému národu... av�ak de-
jiny ukázali, �e men�inová politika zlyhala.�14 V. �iroký sa v auguste 1945
vyjadril na �ilinskej konferencii: ��iadame okam�ité vysťahovanie v�etkých
nyíla�ov a anyá�ov, ako aj funkcionárov Maďarskej zjednotenej strany. Po-
kiaľ ide o ostatné maďarské obyvateľstvo, �iadame jeho výmenu za Slovákov
�ijúcich v Maďarsku.�15

Dňa 9. augusta 1945 sa výmenou obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom
zaoberal na svojom zasadnutí Zbor povereníkov. Bolo to najmä v súvislosti
s prípravou materiálov na rokovanie mierovej konferencie v Parí�i. Presídle-
nie sa nemalo dotýkať osôb maďarskej národnosti, ktoré sa pričinili o obnovu
Československa. Vláda na schôdzi 24. októbra 1945, v nádeji na skorú doho-
du o výmene, dokonca pozastavila konfi�káciu majetku osôb maďarskej ná-
rodnosti. S výnimkou osôb, ktoré boli funkcionármi fa�istických organizácií
a iredentistických strán, ktoré sabotovali obrábanie pôdy, a osôb, ktoré spa-
dali pod § 1 dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Zb.

Problematikou výmeny obyvateľstva sa zaoberala aj Slovenská národná
rada na svojom zasadnutí v dňoch 14. a 15. septembra 1945. O tejto otázke
podrobne informoval plénum SNR �tátny tajomník ministerstva zahraničných
vecí Vladimír Clementis. 15. septembra 1945 sa na pléne vyjadril, �e Maďar-
sko odmieta princíp výmeny vôbec a v Maďarsku sa �nepriamo táto forma
rie�enia označuje za nacizmus a rasizmus�16. Československé politické �pič-
ky chápali tento fakt ako snahu o udr�anie Maďarov na Slovensku v blízkosti
hraníc s Maďarskom ako predpoklad mo�nej revizionistickej politiky, ktorej
sa vytvorí priestor po skonsolidovaní situácie. Vladimír Clementis, tlmočiac
stanovisko vlády, navrhol rie�iť maďarskú otázku niekoľkými spôsobmi:
•  z územia Československa mali byť jednostranne vysídlené do Maďarska

tie osoby, ktoré najmä ako �tátni zamestnanci pri�li na slovenský juh po
roku 1938, ak nie sú súdené ľudovými súdmi;

•  ďal�ie osoby maďarskej národnosti mali byť do Maďarska presídlené
v rámci medzi�tátnej výmeny obyvateľstva.
Zároveň Clementis poukázal na skutočnosť, �e sa v maďarských oficiál-

nych kruhoch nastoľuje a zdôrazňuje čoraz častej�ie my�lienka úpravy slo-
vensko-maďarských �tátnych hraníc v prospech Maďarska. Slovenská národ-
ná rada prijala v reakcii na aktuálnu situáciu nasledovné uznesenie:
�Slovenská národná rada chcúc zabezpečiť neohrozený vývin slovenského

                                                            
14 Nové slovo, č. 5, 29. 6., ročník 1945. Bratislava.
15 Slovenský národný archív Bratislava. Archív ÚML ÚV KSS. Fond 15, a. j. 8.
16 Slovensko-nemecká komisia historikov SAV. Vynútený rozchod. Vyhnanie a vy-

sídlenie z Československa 1938 � 1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Ju-
hosláviou. Bratislava 1999, s. 205.
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národa, pokladá za potrebné obrátiť sa na vlády Spojených národov s tou
�iadosťou o podporu svojej snahy, ako i úsilia československej vlády o výme-
nu slovenského obyvateľstva z Maďarska za Maďarov bývajúcich na Sloven-
sku. Slovenská národná rada sa uzná�a, �e po�iada vládu, aby predlo�ila
memorandum vládam Spojených národov, v ktorom bude predlo�ené na�e
úsilie o uskutočnenie výmeny a na�a �iadosť o podporu v tejto otázke.�17
Maďarská vláda otázku výmeny dlhodobo odmietala. A� v dňoch 2. a� 6. de-
cembra 1945 sa z iniciatívy a na naliehanie Československa uskutočnilo prvé
československo-maďarské rokovanie. V. Clementis zastupujúci na ňom čes-
koslovenskú vládu prezentoval jej aktuálne stanovisko. Výmena mala byť pr-
vým krokom rie�enia, nasledovať malo roz�írenie kategórie občanov, ktorí sú
slovenského pôvodu a mô�u sa uchádzať o vrátenie �tátneho občianstva.
Tieto rokovania sa v�ak skončili neúspe�ne.18 Československo-maďarské ro-
kovania pokračovali v dňoch 6. a� 10. februára 1946. Na ich druhom kole sa
delegácie dohodli na výmene dobrovoľného počtu Slovákov a Čechov z Ma-
ďarska za rovnaký počet osôb maďarskej národnosti v Československu.

Odsuny nemeckej men�iny z niektorých európskych �tátov

Za najväč�í prípad odsunov men�inového obyvateľstva za obdobie prvej
polovice 20. storočia pova�ujeme vysídlenie osôb nemeckej národnosti z eu-
rópskych �tátov do Nemecka. Rozhodnutie odsunu nemeckej men�iny bolo
prijaté víťaznými veľmocami na Postupimskej konferencii19. I�lo sa o článok
XIII. Postupimskej dohody, ktorý hovoril o vysídlení osôb nemeckej národ-
nosti z Československa, Poľska, Maďarska do Nemecka. Vysídlenie časti
nemeckého obyvateľstva bolo v povojnovej situácii pova�ované za legálne
                                                            
17 Slovenský národný archív Bratislava. Fond ÚP SNR, krab. č.: 969.
18 Kritike sa nevyhla ani politická reprezentácia Československa. �Nové Prúdy� vy-

dávané Jozefom Lettrichom 20. 1. 1946 kon�tatovali: �Miesto toho, aby sme my
kládli podmienky Maďarom, kladú nám ich oni. K tomu v�etkému po rozumnom
uva�ovaní a pri objektívnej kritike prídeme, �e je to na�a chyba. Nestačí len na
schôdzkach politických strán sa dotknúť vysťahovania Maďarov, poprípade
v DNS, ale treba prikročiť k realizovaniu odsunu Maďarov zo Slovenska. Máme
pripravený �tatistický materiál, ktorým by sme cudzine mohli dokázať, �e Maďari
musia zo Slovenska? Dodr�iava sa u nás v�ade litera dekrétu prezidenta republiky
ohľadne nemeckých a maďarských �kôl? � Nie!... Je preto na čase, aby SNR pri-
pravila �tatistický materiál k dokázaniu nutného vysťahovania Maďarov. ... Majme
na mysli, a uvidíme, �e v otázke maďarskej sa musí zaujať prísne slovenské stano-
visko, ale objektívne a ľudské.� In: Nové Prúdy v na�om súčasnom �ivote, ročník
II., číslo 2., 20. 1. 1946, Bratislava.

19 Postupimská deklarácia z 2. augusta 1945, ktorá má charakter medzinárodnej
zmluvy, upravuje odsun Nemcov z Poľska, Československa a Maďarska v článku
č. XIII.
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a preventívne rie�ene otázky men�iny, ktorá mohla byť aj naďalej zdrojom
napätia v medzinárodných vzťahoch.

Medzi krajiny, ktoré vysídlili osoby nemeckej národnosti, sa zaradilo aj
Holandsko. Holandský minister spravodlivosti Kolfschoten vydal výnos da-
tovaný 6. augusta 1945, v ktorom bolo nariadené vysídliť celú skupinu rí�-
skych Nemcov. Vysťahovanie Nemcov organizované holandskými úradmi sa
začalo v septembri 1946 pod krycím názvom Čierny tulipán v najväč�ích
mestách. Nemci určení na deportáciu si mohli so sebou zobrať 50 kg bato�ín
a sumu vo vý�ke 100 guldenov. Zariadenie domácností vysťahovaných Nem-
cov sa dostalo do správy �tátu. Podľa vládneho dekrétu (Besluit Vijandelik
Vermogen, E. 133) o nepriateľskom vlastníctve v�etko bolo skonfi�kované
bez nároku na od�kodnenie.

V bývalej Juhoslávii boli v roku 1945 prijaté tzv. Avnojské dekréty,20 na
základe ktorých boli vysťahovaní z územia bývalej Juhoslávie Nemci a bol
im skonfi�kovaný majetok. I�lo tu fakticky o istý druh kompenzácií či repa-
rácií, spojených s transferom minimálneho počtu nemecky hovoriacich oby-
vateľov. Je potrebné uviesť aj fakt, �e počas vojny nemecké okupačné úrady
vysťahovali asi 100 000 Slovincov zo Slovinska, buď do Nemecka, alebo do
iných častí vtedy okupovanej Juhoslávie21.

Deportácie men�inového obyvateľstva prebiehali aj v Maďarsku, nemec-
ká komunita mala byť úplne odstránená. Maďarské nariadenie o ľudovom
súdnictve a pozemkovej reforme v podobnom duchu ako dekréty prezidenta
Československej republiky a nariadenia SNR postihujú členov fa�istických
organizácií, kolaborantov a vojnových zločincov. Dokonca nariadenie o po-
zemkovej reforme postihuje členov maďarsko-nemeckej organizácie Volks-
bund plo�ne a konfi�kuje ich súkromný majetok bez ohľadu na to, či i�lo
o radových členov, alebo vodcov, rovnako dopadli aj tí, ktorí �prijali nemec-
ky znejúce meno�. Cieľom takejto kolektívnej konfi�kácie majetkov, striktne
protiprávnej, bolo roz�írenie pôdneho fondu a jeho získanie pre maďarských
roľníkov a navrátilcov z území okupovaných Maďarskom počas vojny.22 Im-
re Kovács, generálny tajomník Národnej roľníckej strany, po�adoval oka-
m�ité vysídlenie: �Preč so �vábskymi vlastizradcami. Sami sa odlúčili od
vlasti, ka�dým svojím činom dokázali, �e sa cítia byť spätí s hitlerovským
Nemeckom. Teraz nech tie� zdieľajú osud Nemecka!�23 Minister vnútra Fe-
                                                            
20 Niekedy aj �dekréty AVNOJ�, AVNOJ bola skratka pre Antifa�istický výbor ná-

rodného oslobodenia Juhoslávie.
21 Dějiny Jihoslovanských zemí. Praha 1998, s. 449.
22 TILKOVSKY, L: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Debre-

cen 1998, s.124 � 128. In: ROMSICS, I. Parí�ska mierová zmluva z roku 1947.
Kalligram Bratislava 2008, s.164 � 165.

23 Szabad Szó (spravodaj Národnej roľníckej strany) z 11. apríla 1945. In: Slovensko-
-nemecká komisia historikov SAV. Vynútený rozchod. Vyhnanie a vysídlenie
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renc Erdei mal rovnaký názor, keď vyhlásil, �e: �úspe�ným a rýchlym rie�e-
ním mô�e byť jedine vysídlenie �vábov�.24 A konečne maďarská komunistic-
ká strana zastávala rovnaký názor. Z piatich politických strán tvoriacich do-
časnú vládu tak mali men�ie výhrady k postupom iba sociálni demokrati.
Podľa názoru I. Romsicsa, profesora historických vied na Univerzite Eötvösa
Loránda, ostatné politické strany navrhovali voči osobám nemeckej národ-
nosti v Maďarsku �rovnaký postup, aký začali československé úrady pou�ívať
proti tamoj�ím Maďarom: najprv odňatie občianstva od ka�dého, kto sa v ro-
ku 1941 hlásil za Nemca, a následné vyhostenie občianstva zbavených ľu-
dí�25. Určité obavy u niektorých maďarských politikov začal vzbudzovať
fakt, �e v Československu sa začalo podobným spôsobom pristupovať ku
kolaborantom a zradcom nielen nemeckej, slovenskej či českej národnosti,
ale automaticky aj ku kolaborantom z radov osôb maďarskej národnosti
a k ostatným osobám maďarskej národnosti, ktoré boli na základe maďarské-
ho �tátneho občianstva cudzími �tátnymi príslu�níkmi na československom
území. Preto minister János Gyongyosi, ktorý sa neskôr aktívne zúčastňoval
na rokovaniach s československými zástupcami v otázke maďarskej men�iny
na na�om území, odporúčal vzhľadom na problematiku osôb maďarskej ná-
rodnosti v Československu mimoriadnu opatrnosť. Aj napriek mierne zmene-
nému stanovisku a opatrnosti ministerstva zahraničných veci nariadenie vy-
dané maďarským ministerským predsedom z 29. decembra 1945 prikazovalo:
�Do Nemecka je povinný presídliť sa ten maďarský občan, ktorý sa pri príle-
�itosti posledného sčítania ľudu hlásil za občana nemeckej národnosti alebo
uviedol nemecký materinský jazyk, alebo ktorý svoje pomaďarčené meno
zmenil späť na nemecky znejúce a ďalej ten, kto bol členom organizácie Vol-
ksbund alebo iného ozbrojeného útvaru.�26 Niektorí maďarskí politici boli
znepokojení odstránením významnej produktívnej men�iny na trhu práce
v dobe kompletného ekonomického krachu Maďarska a rastúcej nezamestna-
nosti. Nakoniec situáciu vyrie�ili prisťahovalcami a presídlencami z iných
oblastí.

                                                                                                                                  
z Československa 1938 � 1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou.
Bratislava 1999, s. 217.

24 ROMSICS, I. Parí�ska mierová zmluva z roku 1947. Bratislava : Kalligram, 2008,
s. 167.

25 ROMSICS, I. Parí�ska mierová zmluva z roku 1947. Bratislava : Kalligram, 2008,
s. 166.

26 Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914 � 1999. c.d.. I. zv., s. 453-454. In:
ROMSICS, I. Parí�ska mierová zmluva z roku 1947. Bratislava : Kalligram, 2008,
s. 171.
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Záver

Na záver článku pripájame tabuľkový prehľad odsunov, deportácií
a iných opatrení, ktoré boli zamerané na vyrie�enie problému s národnými
a etnickými skupinami osôb v prvej polovici dvadsiateho storočia. Uvádzame
spoločne odsuny a výmeny konané pod zá�titou medzinárodných zmlúv
a spoločenstva, ako aj nehumánne deportácie konané najmä počas vojnových
rokov a sprevádzané tragédiami častí men�inového obyvateľstva. Pri mno-
hých odsunoch a vyhosteniach sú stále sporné presné čísla, a preto nemô�u
byť uvedené s absolútnou istotou.

Pri zvá�ení podstaty problematiky odsunov a presunov národnostných
men�ín pova�ujeme za najdôle�itej�ie uvedomiť si tú skutočnosť, �e odsuny
a výmeny sa hlavne v povojnovom období stali legálnym právnym nástrojom,
určeným na predchádzanie či ukončenie konfliktov �tátov s men�inovým
obyvateľstvom. Napriek istým pochybeniam mali byť praktizované v maxi-
málnej miere ohľaduplne, s prihliadnutím na ľudské práva odsunutých skupín
obyvateľstva, tak ako to napríklad vy�adovala Postupimská konferencia, kto-
rá vo výslednom protokole striktne po�adovala vykonanie ka�dého presídle-
nia humánnym spôsobom.

Presuny (odsuny, repatriácie, deportácie, úteky) obyvateľstva Európy v 1.
pol. 20. storočia27

Rok Počet osôb Národnosť
presídlencov

Presídlený
kým � �tát

Presídlený
z územia

Presídlený na
územie

1913/14 250 000 Gréci Bulharsko,
Turecko

Trácia,
Anatólia

Grécko

1912/14 neznáme Albánci Srbsko Kosovo Albánsko

1912/14 400 000 Turci,
moslimovia

Grécko,
Srbsko,

Bulharsko

Trácia,
Macedónsko

Anatólia

1913/14 150 000 Bulhari Grécko,
Srbsko,
Turecko

Trácia,
Macedónsko

Bulharsko

                                                            
27 Spracované podľa: Expulsions of European peoples in the 20th century vydané

Centrom proti odsunom so sídlom v Berlíne, http://www.z-g-v.de/english/aktuelles
/?id=52. Star�ie či historické názvy niektorých území autor ponechal zámerne.
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1915/16 2 milióny Arméni Turecko Arménsko,
Anatólia

Sýria

1915 200 000 Nemci cárske Rusko Poľsko,
Volynsko

Rusko

1918/20 140 000 Nemci Francúzsko Alsasko-
-Lotrinsko

Nemecko

1919/26 700 000 Nemci Poľsko západné
Prusko

Nemecko

1921/26 2 � 2,2 mil. Gréci Spoločenstvo
národov,
Turecko

Turecko, Malá
Ázia, Trácia

Grécko

1923/26 360 000 �
400 000

Turci Spoločenstvo
národov,
Grécko

Grécko Turecko

1933/41 350 000 �idia hitlerovské
Nemecko

krajiny pod
vplyvom

fa�istického
Nemecka

celý svet

1939/41 460 000 Poliaci Nemecko západné
Prusko

Generálny
guvernát

1940/41 800 000 �
900 000

Poliaci, �idia
Ukrajinci

ZSSR západná
Ukrajina,
západné

Bielorusko

Sibír, Stredná
Ázia

1940 450 000 Fíni ZSSR západná
Karélia

Fínsko

1940 100 000 Francúzi Nemecko Alsasko-
Lotrinsko

Francúzsko

1940/41 61 000 Loty�i, ZSSR Loty�sko, Sibír, Stredná



HTI č. 4/2010

90

Litovčania Litva Ázia

1940/41 61 000 Estónci ZSSR Estónsko Sibír, Stredná
Ázia

1940 200 000 Rumuni Maďarsko severná
Transylvánia

Rumunsko

1940 160 000 Maďari Rumunsko ju�ná
Transylvánia

Maďarsko

1941 47 000 Srbi Maďarsko Báčka/
Vojvodina

Srbsko

1941 162 000
� 230 000

Srbi Chorváti/
Bulhari

Chorvátsko/
Bosna,

Macedónsko

Srbsko

1941 70 000 Chorváti Srbi/Bulhari Srbsko,
Macedónsko

Chorvátsko

1941 60 000 Slovinci Nemecko Slovinsko Chorvátsko,
Nemecko

1941 80 000
� 190 000

Gréci Bulharsko západná
Trácia,

Macedónsko

Grécko

1944/45 530 000 Ukrajinci,
Bielorusi

Poľsko Poľsko ZSSR

1944/48 250 000 Fíni západná
Karélia

Fínsko

1944/49 1 530 000 Poliaci

ZSSR

Ukrajina,
Bielorusko

Poľsko

1944/48 200 000 Nemci Juhoslávia Juhoslávia Nemecko
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1945 75 000 Nemci ZSSR/
Rumunsko

Rumunsko ZSSR

1944/48 2 209 000 Nemci Poľsko/ZSSR Prusko

1945/48 5 820 000 Nemci Poľsko Brandenbursko

1945/48 367 000 Nemci Poľsko Gdansk
a okolie

západné
a stredné
Nemecko

1945/48 3 159 000 Nemci Česko-
slovensko

Česko-
slovensko

Nemecko

1945/48 857 000 Nemci Poľsko Poľsko Nemecko

1945/48 320 000 pobaltskí
Nemci

Poľsko/ZSSR Poľsko,
východné
Nemecko

Nemecko

1945/48 30 000 pobaltskí
Nemci

ZSSR Poľsko,
východné
Nemecko

Sibír, Stredná
Ázia

1945/46 280 000 ruskí Nemci ZSSR, záp.
spojenci

východné
Nemecko

Sibír, Stredná
Ázia

1946/48 250 000 Nemci Maďarsko Maďarsko Nemecko

1945/47 300 000 Taliani Juhoslávia Istria,
Dalmácia

Taliansko

1946/48 90 000 Maďari Česko-
slovensko

Slovensko Maďarsko

1946/48 72 000 Slováci Maďarsko Maďarsko ČSSR

1947 40 000 Česi ZSSR Volyň/ZSSR ČSSR
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1947 160 000 Ukrajinci Poľsko západná
Galícia

povodie Odry
� Nisy

1947 75 000 Ukrajinci ZSSR Ukrajina Sibír

1947/49 140 000 Gréci ZSSR Kaukaz, Krym Sibír

1948/49 60 000 Macedónci Grécko Grécko Albánsko

1949 60 000 Estónci ZSSR Estónsko Sibír

1950 120 000 Rumuni,
Moldavci

ZSSR Moldavsko Sibír, Stredná
Ázia

1950/51 160 000 Turci Bulharsko Bulharsko Turecko

1951 40 000 Srbi, Nemci,
Rumuni

Rumunsko Rumunsko Baraganstep /
Walachei

Recenzent: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

�TEFANICA, Ján. Expulsions and exchanges of groups of the population of
the European states in the first half of 20th century. In: HISTORIA ET THEORIA
IURIS, roč. 2, 2010, č. 4, s. 78-93.

Expulsions, repatriations and displacement of ethnic, racial or religious rea-
sons were affected tens of millions people around the world. Especially in ethni-
cally diverse Europe where has been a constant colonization and resettlement of
minority sections of the population. At the beginning of the twentieth century the-
re was hardly find a European country with a homogeneous population. Move-
ments of people of different nationalities, touched almost every country where
ethnic minorities lived. Of course, the greatest impact on expulsion, repatriation
or removals should be especially war events and their final results. Usually it was
a political decision, such as regulation of the displaced persons of German natio-
nality adopted at a conference in Potsdam. Hovewer the resulting protocol is
strictly required the completion of each resettlement humanely. Types of displa-
cement was in each case differed. Usually there was a distinction between the ci-
vilian population and the minority political or ideological structures. Direct im-
plications for the displaced were largely the same, hit by loss of residence, and
sometimes all real property. Expulsions and exchanges particularly in the postwar
period became legal a legal instrument aimed at preventing or ending conflict co-
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untries with minority populations. Despite misconduct, should be practiced to the
maximum extent considerately, taking into account human rights groups of the
population displaced.
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FUNKCIE ZODPOVEDNOSTI ZA �KODU1

MGR. LENKA DUFALOVÁ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA OBCHODNÉHO, FINANČNÉHO A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA

Abstrakt

Autorka sa v článku venuje problematike funkcií zodpovednosti za �kodu
v civilnom práve. V slovenskom právnom poriadku plní zodpovednosť za �kodu
jednak v�eobecné funkcie � tak ako aj iné právne in�titúty �, ako aj funkcie oso-
bité, a to preventívnu, reparačnú a satisfakčnú funkciu. Na rozdiel od �tátov rade-
ných do anglo-amerického právneho systému u nás zodpovednosť za �kodu nepl-
ní represívnu funkciu. Časť článku sa preto zaoberá aj podstatou represívnej
náhrady �kody tak, ako je vnímaná v anglickom práve. Keď�e problematika
funkcií zodpovednosti za �kodu nie je v slovenskej literatúre podrobne rozpraco-
vaná, ambíciou príspevku je poskytnúť čitateľovi viac informácií o danej otázke.

DUFALOVÁ, Lenka. Funkcie zodpovednosti za �kodu. In: HISTORIA ET
THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 4, s. 94-106.

Úvod

Právny in�titút zodpovednosti za �kodu nie je in�titútom novým, typic-
kým len pre novoveké právne úpravy. U� v rímskom práve, ktoré je dodnes
východiskom mnohých moderných právnych systémov, bolo jedným zo zá-
kladných právnych zásad pravidlo, ktoré vyslovil významný rímsky právnik
Ulpianus Domitius v Digestách: �Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere,
alterum non laedere, suum cuique tribuere.�2 (Pravidlá práva sú tieto: čestne
�iť, iných nepo�kodiť, ka�dému dať, čo mu patrí.)

Problematika zodpovednosti za �kodu je v súčasnosti témou veľmi aktu-
álnou, a to nielen kvôli práve prebehajúcej rekodifikácii súkromného práva,
ktorá sa dotkne aj záväzkov, ale aj kvôli odborným diskusiám dlhodobo pre-
biehajúcim na európskej úrovni, či u� na pôde in�titúcií Európskej únie, alebo
na akademickej pôde týkajúcich sa zjednotenia súkromného práva na európ-
skej úrovni. Ďal�ím dôvodom, prečo venovať pozornosť práve in�titútu práv-
nej zodpovednosti, je skutočnosť, �e je jedným zo základných in�titucionál-

                                                            
 1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe

zmluvy č. APVV-0540-07.
 2 Ulpianus, (D. 1, 1, 10, 1)
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nych pilierov súkromného práva, je nástrojom, prostredníctvom ktorého sa
uskutočňuje regulácia súkromnoprávnych vzťahov.3

V súčasnosti, ako uvádza Hurdík, �túdie venujúce sa zodpovednosti za
�kodu v�ak �začínajú svoje úvahy pojatím civilnej zodpovednosti ako záväz-
ku k náhrade �kody, pričom teória civilnej zodpovednosti za �kodu sa obme-
dzuje na stanovenie podmienok, ktorých a miery, do ktorej je určitá osoba
v právnom zmysle povinná túto �kodu nahradiť.� 4 Autori, ktorí sa téme ná-
hrady �kody v súkromnom práve odborne venujú, spravidla len kon�tatujú,
aký druh �kody, akým spôsobom a v akom rozsahu sa nahrádza, čo, domnie-
vam sa, mô�e byť do určitej miery spôsobené ustálenosťou právnej úpravy.5
Otázka, aké funkcie má dnes plniť tento in�titút, sa dostala na okraj záujmu
právnej teórie. Táto otázka by v�ak nemala zostať nepov�imnutá, a to s ohľa-
dom na nové trendy vývoja aj v oblasti zodpovednosti za �kodu, najmä v�ak
v otázkach náhrady nemateriálnej ujmy či prípadného zavedenia represívnej
náhrady �kody do kontinentálneho právneho systému.

1. V�eobecne o funkciách zodpovednosti za �kodu

Ka�dý právny in�titút zohráva v systéme práva určitú úlohu, ktorá je de-
terminujúcim prvkom nielen jeho vyu�itia, ale aj jeho obsahu. Nemo�no toti�
do právneho poriadku priniesť efektívne pôsobiacu právnu normu bez toho,
aby sme najprv nevymedzili, čo chceme touto konkrétnou právnou úpravou
dosiahnuť. Zákonodarca musí prijať také právne normy, ktoré budú účinne
napĺňať vytýčené ciele. V prvom rade je teda potrebné vymedziť účel, cieľ,
funkciu právneho in�titútu. Aj pri skúmaní náhrady �kody je nutné vychádzať
z toho, čo je primárnym účelom právnej zodpovednosti a z nej vyplývajúcej
povinnosti nahradiť �kodu. Obsah právnych noriem určujúcich spôsob a roz-
sah náhrady �kody sa bude lí�iť v závislosti od toho, či náhrada �kody bude
mať za úlohu vrátiť po�kodeného do stavu pred spôsobením �kody, len
zmierniť jeho stratu, alebo �kodcu aj potrestať.

Funkcia právnej zodpovednosti predstavuje vlastný zmysel a cieľ pôso-
benia tohto in�titútu v systéme právnej regulácie spoločenských vzťahov.6

Primárnou funkciou zodpovednosti za �kodu, rovnako ako funkciou akého-

                                                            
 3 HURDÍK, Jan. Insitucionálni pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společ-

nosti. Praha : C.H. Beck, 2007, s. 30.
 4 Tamtie�, s. 78.
 5 Ak porovnáme súčasne znenie právnych noriem upravujúcich in�titút zodpoved-

nosti za �kodu v Občianskom zákonníku s pôvodne prijatými právnymi normami,
zmeny sú len minimálne. V Obchodnom zákonníku je pôvodné a súčasné znenie
rovnaké.

 6 ELIÁ�, Karel a kol. Občanský zákonník: Velký akademický komentář, 1. zväzok.
Praha : Linde, 2008, s. 770.
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koľvek právneho in�titútu, je regulovať spoločenské vzťahy tak, aby sa ich
subjekty správali �iaducim spôsobom. Rovnako dôle�itou funkciou je pos-
kytovanie účinnej právnej ochrany právam a právom chráneným záujmom7

patriacich jednotlivým subjektom vstupujúcim do právnych vzťahov. Zá-
kladným problémom, ktorý musí právna úprava vyrie�iť, je stanovenie správ-
nej rovnováhy medzi slobodou, právom subjektu konať to, čo nie je zakáza-
né, a rozsahom práva na ochranu práv po�kodeného.8

V náuke o civilnej zodpovednosti v�eobecne platí, �e právna úprava zod-
povednosti poskytuje podnety na dobré správanie9 a má odradiť od správania,
ktoré je pova�ované za ne�iaduce. Princípy a pravidlá právnej zodpovednosti
by mali poskytovať akýsi návod na správanie jednotlivcov v interakcii s iný-
mi jednotlivcami. Cieľom je povzbudiť subjekty k zachovávaniu určitej dáv-
ky opatrnosti v konaní, rovnako ako aj naučiť ich prevziať zodpovednosť za
svoje konanie. In�titút zodpovednosti za �kodu je tvorený takými pravidlami,
ktorých účelom je zabrániť poru�eniu práv jednotlivca. Ak sú jeho práva na-
priek tomu poru�ené, účelom je eliminovať negatívne dôsledky a pokúsiť sa
navrátiť po�kodeného do stavu, v akom by sa nachádzal, ak by nedo�lo k ne-
oprávnenému zásahu do jeho práv.10 Ďal�ou z funkcií právnej zodpovednosti
je tak zjednanie nápravy a odstránenie následkov, ktoré vznikli spravidla
protiprávnym konaním, a nastolenie stavu v súlade s právom.11 Okrem týchto
primárnych funkcií sa v domácej odbornej literatúre u� klasicky stretávame
s vymedzením troch funkcií zodpovednosti za �kodu, ktorými sú prevencia,
reparácia a satisfakcia.

2. Preventívna funkcia zodpovednosti za �kodu

Podstatou preventívnej, resp. preventívno-výchovnej funkcie (v ang-
lickom práve sa pou�íva pojem deterrence � odstra�enie) je pôsobiť na sprá-
vanie subjektov tak, aby nedochádzalo k �kodám na zdraví, majetku, prírode
a �ivotnom prostredí.12 Táto funkcia by mala nútiť subjekty právnych vzťa-
hov k obozretnosti vo svojom konaní a tie� k tomu, aby aktivity, ktoré sú ne-

                                                            
 7 Ako uvádza Knappová, úprava zodpovednosti za �kodu poskytuje právnu ochranu

tak majetkovým, ako aj osobným vzťahom. KNAPPOVÁ, Marta � �VESTKA, Jiří
a kol. Občanské právo hmotné. II. zväzok. Praha : Codex, 1995, s. 315.

 8 WEINRIB, Ernest. Tort Law: Cases and Materials, 2nd edition. Toronto : Emond
Montgomery Publications Limited, 2003, p. 47.

 9 FEINMAN, Jay M. Law 101. Oxford : Oxford University Press, Inc., 2000, p.136.
10 LUNNEY, Mark � OLIPHAN, Ken. Tort Law: Text and Materials. 3rd ed. New

York : Oxford University Press, 2008, p. 22.
11 BREJCHA, Ale�. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. Praha : Codex

Bohemia, 2000, s. 25.
12 § 415 Občianskeho zákonníka.
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jakým spôsobom nebezpečné pre spoločnosť, buď vykonávali bezpečnej�ím
spôsobom, alebo ich prestali vykonávať a nahradili ich aktivitami, ktorými sa
dá dosiahnuť rovnaký cieľ, ale menej nebezpečným spôsobom.13 Rovnako
dôle�itou funkciou je odradiť ďal�ie subjekty od konania, ktorými je spôso-
bená �koda. Ako uvádza Ovečková14, mo�no povedať, �e zodpovednosť
pôsobí výchovne na v�etkých účastníkov právnych vzťahov, čím ich vedie
k zachovávaniu zákonnosti, zmluvnej disciplíny a re�pektovaniu celospolo-
čenských záujmov. Ak má v�ak prevencia pôsobiť dostatočne efektívne, musí
byť dobre nastavený systém sankcií a musí sa aj dôsledne uplatňovať. Ľudské
správanie je toti� vo veľkej miere ovplyvnené informáciou o tom, �či a v akej
miere sa právom predvídané sankcie skutočne uplatňujú�.15 Rovnako dôle�ité
je zodpovedať otázku, či ulo�ená sankcia skutočne postihne osobu, ktorá
�kodu spôsobila, alebo ju bude zná�ať niekto iný. Tou inou osobou je naprí-
klad poisťovňa, samozrejme, za predpokladu, ak má osoba uzatvorené pois-
tenie zodpovednosti za �kodu. Pri vymedzovaní preventívnej funkcie sa často
zdôrazňuje ekonomické hľadisko, keď�e predchádzanie �kodám sa pova�uje
za efektívnej�ie rie�enie ako následná kompenzácia.16

3. Reparačná funkcia zodpovednosti za �kodu

V súčasnosti sa ako primárny účel právneho in�titútu zodpovednosti za
�kodu uvádza nahradenie majetkovej či nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla po-
�kodenému v dôsledku konania, ktorého následkom vzniká �koda, a to takým
spôsobom, aby sa po�kodený neobohatil. Náhrada �kody má tzv. reparačnú,
resp. re�titučnú funkciu17 a jej úlohou je odstránenie �kodlivých následkov
a navrátenie po�kodeného do stavu pred tým, ako mu bola spôsobená �koda.
Vychádzajúc z tejto funkcie in�titútu zodpovednosti za �kodu, to, ako je
upravená náhrada �kody, je hádam najdôle�itej�ou súčasťou zodpovednost-
ných vzťahov, preto�e právna úprava obsahu a rozsahu náhrady �kody a jej
následná aplikácia určujú, do akej miery je táto reparačná funkcia naplnená.

                                                            
13 CANE, Peter. The Anatomy of Tort Law. Oxford : Hart Publishing, 1997, p. 210.
14 OVEČKOVÁ, Oľga. Zodpovednosť v hospodárskom práve. Bratislava : Veda,
1983, s. 78.

15 HAJN, Petr. Institut právní odpovědnosti a efektivnosti práva. Acta Universitatis
Carolinae � Iuridica, 1986, č. 3-4, s. 294.

16 DULAK, Anton. Náhrada �kody v novom Občianskom zákonníku (vybrané prob-
lémy). In: Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva. Bratislava :
Ministerstvo spravodlivosti, 2008, s. 251.

17 V zahraničnej literatúre sa mo�no častej�ie stretnúť aj s pojmom kompenzačná
funkcia, čo býva niekedy kritizované a odôvodnením, �e následkom takéhoto prí-
stupu je potláčaný význam restitutio in integrum. Bli��ie pozri: MARKESINIS, B.
S. � DEAKIN, S. F. Tort Law. Oxford : Clarendon Press, 1999, p. 38 a nasl.
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Reparačná funkcia je posilnená zásadou úplnej náhrady �kody a nie je závislá
od formy či stupňa zavinenia �kodcu.18 V zahraničnej literatúre sa často stre-
távame s názorom, �e podstatou tejto funkcie je presun bremena zná�ať �ko-
du z osoby, ktorá ju utrpela, na inú osobu. Potom je úlohou práva určiť spra-
vodlivé pravidlá, za akých je takýto presun prípustný � či len v prípade, ak
osobe, ktorá �kodu spôsobila, mo�no pričítať zavinenie, alebo aj vtedy, keď
konanie �kodcu bez jeho zavinenia spôsobilo �kodu. V podstate ide o vyjad-
renie, do akej miery sa v rámci náhrady �kody uplatní zásada casum sentit
dominus. Takéto vymedzenie funkcie zodpovednosti za �kodu je prirovnáva-
né ku koncepcii Aristotelovej vyrovnávajúcej spravodlivosti19, ktorá na roz-
diel od spravodlivosti rozdeľovacej neupravuje vzťahy medzi jednotlivcom
a �tátom, ale vzťahy medzi jednotlivcami navzájom. Podstata vyrovnávajúcej
spravodlivosti spočíva v tom, �e v �konkrétnych právnych vzťahoch určuje
obsah a spôsob, na základe ktorého sa subjekty právnych vzťahov vyrovná-
vajú za dobro (zlo) poskytnuté (spôsobené) v týchto právnych vzťahoch�.20

4. Satisfakčná funkcia zodpovednosti za �kodu

Podľa súčasnej slovenskej právnej úpravy sa nahrádza materiálna �koda,
ako aj ujma v nemajetkovej, osobnostnej sfére po�kodeného. Problematickou
sa javí náhrada �kody v nemajetkovej sfére po�kodeného. V nemajetkovej
sfére po�kodeného Občiansky zákonník v § 444 osobitne upravuje len náhra-
du �kody na zdraví, ktorá zahŕňa od�kodnenie za bolesti a sťa�enie spoločen-
ského uplatnenia a v § 442a náhradu nemajetkovej ujmy pri poru�ení alebo
ohrození práva du�evného vlastníctva. V prípade vzniku imateriálnej ujmy
plní náhrada �kody satisfakčnú funkciu, keď sa ujma nedá vyčísliť, a preto
nemo�no hovoriť o od�kodnení. Právna úprava náhrady nemajetkovej �kody
obsiahnutá v OZ sa subsidiárne pou�ije aj na obchodnoprávne vzťahy. Iné
nemajetkové ujmy podľa právnej úpravy hradené nie sú a ich odčinenie sa
podrobuje osobitnému právnemu re�imu,21 poprípade ich mo�no odčiniť, ak
tak stanoví osobitný zákon.22 Prípadom aplikácie iného právneho re�imu sú

                                                            
18 KNAPPOVÁ, Marta. � �VESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. II. zväzok.

Praha : Codex, 1995, s. 315.
19 Bli��ie pozri: ARISTOTELES. Etika Nikomachova, 5. kniha. Praha, 1996.
20 PRUSÁK, Jozef. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej

fakulty Univerzity Komenského, 2001, s. 27.
21 ELIÁ�, Karel. Obsah, způsob a rozsah náhrady �kody v soukromém právu I. Práv-

ni rádce 12/2007, s. 3.
22 Napríklad podľa ustanovenia § 17 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za

�kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov sa v prí-
pade, ak iba samotné kon�tatovanie poru�enia práva nie je dostatočným zadosťuči-
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osobitné ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce ochranu osobnosti
u fyzickej osoby, kde OZ v § 13 ods. 2 spomína osobitný nárok na náhradu
nemajetkovej ujmy v peniazoch, či pri ochrane názvu a dobrej povesti práv-
nickej osoby v § 19b, podľa ktorého mo�no priznať primerané zadosťučine-
nie aj v peniazoch. Pre oba prípady v�ak platí odli�ný právny re�im ako pri
zodpovednosti za �kodu. V Obchodnom zákonníku nájdeme osobitné ustano-
venia o primeranom zadosťučinení v peniazoch v § 12 (neoprávnené pou�í-
vanie obchodného mena) a § 53 (ochrana proti nekalej súťa�i). V porovnaní
so zahraničnými právnymi úpravami, ktoré často od�kodňujú aj iné, tzv.
emocionálne ujmy, napr. du�evné útrapy či psychický �ok, sa javí legislatívne
vymedzenie od�kodňovania nemateriálnej ujmy príli� úzko.

V súvislosti s náhradou imateriálnej ujmy nemo�no opomenúť rozhodnu-
tie Európskeho súdneho dvora vo veci Simone Leitner vs. TUI Deutschland
GmbH & Co. KG z 12. 3. 2002, ktorý rozhodoval o predbe�nej otázke rakús-
keho odvolacieho súdu týkajúcej sa výkladu článku 5 Smernice Rady
90/314/EEC o balíku cestovných, dovolenkových a výletných slu�ieb o roz-
sahu náhrady �kody spôsobenej neplnením alebo nedostatočným plnením zá-
väzkov poskytovaných v balíku cestovných slu�ieb. Konkrétne i�lo o otázku,
či má spotrebiteľ v prípade neplnenia alebo nedostatočného plnenia slu�ieb
poskytovaných v balíku cestovných slu�ieb právo po�adovať aj náhradu ne-
materiálnej ujmy. �alobkyňa, ktorá sa počas dovolenky nakazila salmoneló-
zou, �iadala od cestovnej kancelárie nielen náhradu bolestného, ale aj náhra-
du za stratu radosti z dovolenky, čo rakúske súdy zamietli s poukázaním, �e
takýto nárok nemo�no podľa rakúskeho práva priznať. ESD v�ak vo svojom
rozhodnutí uviedol, �e pojem musí byť vzhľadom na text a systém smernice
a s prihliadnutím na jej účel interpretovaný tak, aby zahŕňal tie� ujmu na ne-
hmotných statkoch (vrátane psychickej ujmy) vyvolanú nesplnením či chyb-
ným splnením záväzku poskytovateľa slu�ieb upravených smernicou.

5. Represívna funkcia zodpovednosti za �kodu

V na�om právnom poriadku, tak ako vo väč�ine kontinentálnych jurisdik-
cií, zodpovednosť za �kodu v súčasnosti neplní represívnu funkciu, čo je
odôvodňované delením práva na verejné a súkromné. Represívna funkcia je
ponechaná na verejné právo,23 zásady súkromného práva majú iné ciele ako
trestať. Napriek tomu sa v iných právnych poriadkoch, najmä v anglo-
-americkom právnom systéme, aj keď nie vo veľkej miere, uplatňuje aj repre-

                                                                                                                                  
nením vzhľadom na spôsobenú ujmu, uhrádza sa aj nemajetková ujma v penia-
zoch, ak nie je mo�né uspokojiť ju inak.

23 PRUSÁK, Jozef. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej
fakulty Univerzity Komenského, 2001, s. 221.
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sívna funkcia, ktorá má v odôvodnených prípadoch trestať, ale aj pôsobiť
preventívne a odstra�ujúco.

Represívna náhrada �kody (punitive, resp. exemplary damages) je mno-
hokrát označovaná za anomáliu, teda za niečo, čo sa vymyká tradičnému
chápaniu účelu náhrady �kody. Náhrada �kody má podľa právnej doktríny
primárne sledovať kompenzáciu �kody, ktorú utrpel po�kodený, a nevná�ať
do súkromného práva trestajúcu funkciu. Napriek tomu v anglo-americkom
právnom systéme, aj keď nie bez polemík, sa táto funkcia uplatňuje dodnes.

Represívna náhrada �kody má svoj pôvod v starovekých právnych po-
riadkoch, ako sú napríklad mezopotámsky Chammurapiho zákonník,24 ktoré
nerozli�ovali medzi občianskoprávnymi a trestnoprávnymi sankciami. Sank-
cia ulo�ená za spáchanie deliktu plnila funkciu náhrady �kody a trestu záro-
veň. Postupne, ako sa právo začalo podľa rímskej tradície členiť na súkromné
a verejné, vytratil sa tento in�titút z právnych poriadkov tých krajín, ktoré
toto členenie nasledovali, a sankcie naberali re�titučný, reparačný a satisfakč-
ný charakter. V krajinách radených do anglo-amerického právneho systému,
kde sa striktne netrvá na takomto delení,25 v�ak tento in�titút nadobudol iné
rozmery a pou�íva sa dodnes, aj keď je pravda, �e diskusie týkajúce sa exis-
tencie toho in�titútu neustávajú.26

Samotný pojem punitive damages (v USA)/exemplary damages (Anglic-
ko) pochádza z anglo-amerického právneho systému.27 Tento pojem slú�i na
označenie takej náhrady �kody, ktorej funkciou je popri kompenzácii aj re-
presia, trest. Ide o od�kodnenie, ktoré po�kodenému súd nepriznáva v be�-
ných veciach, ale len v prípadoch, ak konanie �kodcu mo�no definovať ako
obzvlá�ť záva�né, zákerné a zlomyseľné. Spravidla je ulo�enie represívnej
náhrady prípustné v prípadoch mimozmluvnej zodpovednosti za �kodu a ak
ide o úmyselné konanie. Okrem toho, takéto ulo�enie náhrady �kody má od-
radiť prípadných �kodcov od opakovania deliktu, či�e plní funkciu prevencie
či odstra�enia (deterrence). Osobitne sa na túto funkciu poukazuje v súvis-
losti so zodpovednosťou za �kodu spôsobenú chybným výrobkom, kde sa o-

                                                            
24 § 8 Chammurapiho zákonníka: �Kto ukradne kravu, ovcu, osla, prasa alebo kozu,

zaplatí tridsaťnásobok, ak patrí bohu alebo súdu, a desaťnásobok, ak patrí slobod-
nému mu�ovi. Ak nemá zlodej čím zaplatiť, bude popravený.�

25 Bli��ie pozri: CARRINGTON, Paul. Punitive Damages � The American Tradition
Of Private Law. HFR 2004, Beitrag 7.

26 Bli��ie pozri: KOZIOL, Helmut � WILCOX, Vanessa (eds.). Punitive Damages:
Common Law and Civil Law Perspectives. Wien : Springer-Verlag, 2009, p. 2.

27 Niekedy sa pou�íva pojem �systém common law�, ktorý v�ak nie je celkom pres-
ný, keď�e common law predstavuje len časť (aj keď určujúcu) tohto systému. Bli�-
�ie k tomu: TÓTHOVÁ, M.. Právna komparatistika: Veľké právne systémy. 1. vyd.
Ko�ice : Univerzita Pavla Jozefa �afárika, 1999. s. 63.



HTI č. 4/2010

101

čakáva, �e hrozba represívnej náhrady �kody odradí výrobcov od vedomého
predaja takýchto výrobkov.

Právne poriadky kontinentálneho právneho systému, a� na isté výnimky,
nepripú�ťajú ulo�enie represívnej náhrady �kody. Hlavným dôvodom je naj-
mä skutočnosť, �e ak by bola náhrada �kody priznaná po�kodenému vy��ia
ako skutočná �koda, ktorú utrpel, do�lo by na jeho strane k bezdôvodnému
obohateniu, a tým k poru�eniu základných princípov práva. Ďal�ím argu-
mentom proti represívnej náhrade �kody, najmä v prípade civilných deliktov,
je obava, �e by eventuálne mohlo dôjsť k poru�eniu zásady ne bis in idem, ak
by bol páchateľ deliktu potrestaný v súlade s administratívnoprávnymi či
trestnoprávnymi normami.

Ka�dá krajina patriaca do anglo-amerického právneho systému má vlastné
pravidlá, ktorými sa spravuje priznanie represívnej náhrady �kody. Preto nie
je mo�né vytvoriť súhrn pravidiel, o ktorých by sa dalo povedať, �e sú platné
pre túto celú právnu kultúru. V článku teda v krátkosti predstavím podstatu
a uplatňovanie represívnej náhrady �kody v anglickom práve,28 kde má jed-
nak novodobá úprava represívnej náhrady �kody svoj pôvod, a ktoré je jed-
nou z členských krajín EÚ, a v procese prebiehajúcich pokusov o unifikáciu
súkromného práva sa prihliada aj na ich stanovisko.

Represívna náhrada �kody v anglickom práve

Ako som u� uviedla, anglické právo umo�ňuje priznať represívnu náhradu
�kodu vo veciach mimozmluvnej zodpovednosti za �kodu, teda ak ide o ci-
vilný delikt. Ekvivalentom civilného deliktu v na�om ponímaní (aj keď práv-
ne normy tento pojem nepou�ívajú) je v anglickom práve pojem tort. Pojem
je odvodený od latinského slova �tortum� a znamená delikt spáchaný medzi
stranami súkromného práva. Zahŕňa tie delikty, ktoré vzniknú poru�ením po-
vinnosti danej právom a nie zmluvou (breach of contract) a pre ktoré právo
ustanoví opatrenie na nápravu, ktoré nemusí spočívať len v povinnosti nahra-
diť �kodu, ale aj v príkaze zdr�ať sa určitého konania. Tort je teda civilný de-
likt, ktorého následkom je zodpovednosť �kodcu za tento delikt a povinnosť
nahradiť �kodu, a to materiálnu, nemateriálnu či obidve v kombinácii, prí-
padne zastaviť ne�iaduce konanie � pokiaľ trvá. Náhrada �kody mô�e mať
viacero foriem a jednou z nich je aj ulo�enie represívnej náhrady �kody.

Novodobý pôvod represívnej náhrady �kody nachádzame v anglickom
práve v rozsudku z roku 1764 vo veci Wilkes v. Woods, keď sa síce e�te ne-
pou�íva pojem exemplary/punitive damages, ale kde sudca v odôvodnení
uviedol, �e �cieľom náhrady �kody by malo byť uspokojenie nároku po�ko-

                                                            
28 Ako anglické právo sa označuje systém práva uplatňovaný v Anglicku a vo Wale-

se, nie v celej Veľkej Británii.
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deného, potrestanie �kodcu, odradenie od podobného zavrhnutiahodného
správania v budúcnosti a vyjadrenie nesúhlasu súdu (poroty) so správaním
�kodcu�. Pojem exemplary damages sa začal pou�ívať a� od 60. rokov 20.
storočia, keď pojem pou�ila Snemovňa lordov (House of Lords), ako súd
najvy��ej in�tancie, v prípade Rookes v. Barnard,29 v ktorom zároveň stanovil
jasné pravidlá, kedy mô�e súd priznať represívnu náhradu �kody. Ide o tri
prípady:
•  ak ide o �kodu, ktorá vznikla v dôsledku svojvoľného, protiústavného

alebo utláčajúceho konania vládnych zamestnancov (servants of the go-
vernment),

•  keď ob�alovaný úmyselne spočítal, �e výsledný zisk mô�e byť vy��í ako
prípadná náhrada �kody,

•  ak tak výslovne ustanoví zákon.
Sudca Devlin po exkurze prípadov, keď anglické súdy represívnu náhradu

�kody od roku 1764 priznali, tento výber odôvodnil tým, �e ide o �skupinu
prípadov, v ktorých priznanie exemplárnej náhrady �kody mô�e slú�iť u�i-
točnému účelu uplatňovania sily práva, a tak poskytnúť praktické ospravedl-
nenie pre pripustenie princípu, ktorý by mal logicky patriť do trestného prá-
va, do práva občianskeho�.30 Napriek tomu, �e v�eobecne sa v právnej vede
uvádza, �e anglo-americký právny systém netrvá na striktnom delení práva na
súkromné a verejné, predsa len badať, �e súdy na toto členenie prihliadajú.

Priznanie represívnej náhrady �kody súdom stále zostáva mo�nosťou
a nie povinnosťou, a preto, aj keď �alobca preuká�e, �e vec patrí do jednej
z troch kategórií vymedzených v Rookes v. Barnard, je na uvá�ení súdu, či
ulo�enie represívnej náhrady �kody je v danom prípade vhodné. Preto musia
byť musia byť na jej ulo�enie splnené aj ďal�ie podmienky31:
•  ak prípad spadá pod tzv. if, but only if test (vtedy, a iba vtedy) � represív-

nu náhradu �kody mo�no priznať, ak náhrada �kody priznaná za skutočne
spôsobenú ujmu je nedostatočná na potrestanie �alovaného, na odradenie
iných od páchania takého deliktu a na vyjadrenie nesúhlasu súdu s kona-
ním �kodcu; tento test zároveň vyjadruje skutočnosť, �e trestanie delik-
venta takýmto spôsobom je krajným rie�ením (ultima ratio),

•  ak je po�kodený obeťou trestuhodného konania �kodcu � ako vysvetľuje
Lord Devlin: �bolo by absurdné priznať takú náhradu �kody �alobcovi,

                                                            
29 Rookes v. Barnard [1964], Dostupné na:

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1964/1.html.
30 Tamtie�, s. 38.
31 The Law Commission Report: Aggravated, Exemplary and Restitutionary Dama-

ges, 1996. Dostupné na: http://www.lawcom.gov.uk/docs/lc247.pdf, s. 65.
GOTANDA, John. Punitive Damages: A Comparative Analysis. Columbia Journal
of Transnational Law 42 (2004): 403.
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ktorý vôbec neutrpel ujmu [nedotklo by sa ho] utláčateľským konaním
�alovaného, len preto, aby potrestal �alovaného za zisk� � ide o prípady,
ak by konaním �alovaného bol okrem �alobcu po�kodený aj niekto tretí,

•  ak u� bol �alovaný potrestaný za svoje správanie v trestnom alebo discip-
linárnom konaní, súd by ho nemal znovu trestať ulo�ením represívnej ná-
hrady �kody,

•  existencia viacerých po�kodených mô�e obmedziť ulo�enie represívnej
náhrady �kody z dôvodu, �e nebude mo�né rozdeliť sumu medzi po�ko-
dených, najmä ak nie sú v�etci známi alebo ak nie v�etci boli vystavení
svojvoľnému, protiústavnému alebo utláčajúcemu konaniu,

•  ak �alovaný konal v dobrej viere, represívna náhrada �kodu nemusí byť
oprávnená,

•  ak po�kodený vyvolal konanie, ktorým bola spôsobená, alebo prispel
k takému konaniu, represívna náhrada �kodu nemusí byť oprávnená.
Ďalej platí, �e súd alebo porota mô�e priznať represívnu náhradu �kody

len v prípade, ak o to �alobca (po�kodený) výslovne po�iada. Nie je mo�né,
aby bola priznaná z vlastného podnetu súdu, a to ani vtedy, ak sú splnené
podmienky na jej ulo�enie a jej ulo�enie by súd pova�oval za potrebné.

Keď�e pre anglickú právnu úpravu platí, �e zodpovednosť za �kodu delí
na zmluvnú a mimozmluvnú, priznanie represívnej náhrady �kody je prípust-
né iba v prípadoch mimozmluvnej zodpovednosti (torts) a úmyselného kona-
nia na strane �alovaného. Napriek tomu, �e v exemplárna náhrada �kody je
súčasťou anglického práva u� viac ako 200 rokov, v anglických právnych
kruhoch stále pretrváva diskusia, či ju v právnom poriadku ponechať, a ak
áno, tak v akej podobe.32 Mo�no prekvapujúco, ale prvé miesto argumentov
proti represívnej náhrade �kody patrí zamieňaniu funkcií trestného a civilné-
ho práva. Kritici ďalej pova�ujú ukladanie represívnej náhrady �kody za ne-
predvídateľné a nekontrolovateľné, preto�e mnoho z vy��ie uvedených roz-
hodných faktorov je príli� subjektívnych. Rovnako je podrobené kritike
rozhodovanie takýchto sporov porotou, aj keď v súčasnosti porota mô�e v ci-
vilných prípadoch rozhodovať, len ak ide o podvod (fraud), ohováranie a na-
ctiutŕhanie (defamation � libel and slander), krivé obvinenie (malicious pro-
secution) a protiprávne pozbavenie osobnej slobody (false imprisonment).33

Ďal�ími argumentmi proti sú nezaslú�ený zisk na strane po�kodeného a príli�
vysoké sumy represívnej náhrady �kody.

Naproti tomu zástancovia represívnej náhrady �kody argumentujú, �e
skutočná náhrada �kody je často nedostatočná, a preto neposkytuje primeranú
                                                            
32 Bli��ie pozri: The Law Commission Report: Aggravated, Exemplary and Restitu-

tionary Damages. Dostupné na:
http://www.lawcom.gov.uk/docs/lc247.pdf.

33 Supreme Court Act 1981, § 69.
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ochranu dôle�itým právam a právom chráneným záujmom a tie� je účinnou
prevenciou takto potrestaného konania. Tie� poukazujú na to, �e represívna
náhrada �kody predstavuje účinnú metódu súkromného presadzovania práva,
a na argument nepredvídateľnosti odpovedajú, �e ak by bola vý�ka náhrady
�kody predvídateľná, stratila by význam odstra�ujúca funkcia zodpovednosti
za �kodu. Ďal�ím argumentom zástancov represívnej náhrady �kody je posil-
nenie vymo�iteľnosti práva (law enforcement), preto�e bez priznania repre-
sívnej náhrady �kody by mnoho po�kodených nevznieslo svoje nároky na sú-
de. Ak v�ak svoje nároky uplatnia, prispievajú tak k uplatňovaniu práva.

Represívna náhrada �kody vo vzťahu ku �kontinentálnej� Európe

Väč�ina krajín EÚ sa radí do kontinentálneho právneho systému a ich
právne poriadky pojem represívnej náhrady �kody nepoznajú34, a preto ich
nie je mo�né priznať v súdnych sporoch o náhradu �kody. Na druhej strane,
rozvoj medzinárodného obchodu a následne aj medzinárodných obchodných
sporov či iných súkromnoprávnych vzťahov a sporov spôsobuje, �e sudcovia
na súdoch európskych krajín pri rozhodovaní sporov s medzinárodným prv-
kom musia rie�iť prípady, ak je rozhodným právom common law, �alobca
�iada a rozhodný právny poriadok umo�ňuje priznať represívnu náhradu �ko-
dy. To isté platí o uznávaní a následnom výkone cudzích rozhodnutí, ktoré
represívnu náhradu �kody priznávajú.

Ak nastane takáto situácia vo vzťahu k niektorému členskému �tátu EÚ,
legislatíva EÚ umo�ňuje rie�iť takúto situáciu s poukázaním na výhradu ve-
rejného poriadku, teda súd či iný orgán príslu�ný vo veci rozhodnúť, odmiet-
ne priznať represívnu náhradu �kody či uznať také cudzie rozhodnutie s pou-
kázaním, �e by to bolo v rozpore s domácim verejným poriadkom.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 864/2007 o rozhodnom
práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II), dokonca výslovne v Preambule
odsek 32 ustanovuje, �e �... Verejný záujem odôvodňuje, aby v mimoriad-
nych prípadoch súdy členských �tátov mohli uplatniť výnimky zalo�ené na
verejnom poriadku a imperatívnych normách. Najmä uplatnenie niektorého
ustanovenia právneho poriadku �tátu určeného podľa tohto nariadenia, ktoré
by malo za následok spôsobenie priznania nekompenzačnej exemplárnej ale-
bo represívnej náhrady �kody, mo�no v závislosti od okolností prípadu
a právneho poriadku členského �tátu súdu konajúceho vo veci pova�ovať za
uplatnenie v rozpore s verejným poriadkom (ordre public) �tátu konajúceho
súdu.�

                                                            
34 Výnimkou mo�no bude Francúzsko, preto�e je navrhované revidované znenie Co-

de Civil ustanovenia, ktoré sledujú aj iné ako kompenzačné účely, najmä represív-
ne pôsobenie na �kodcu.
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Ak nastane takáto situácia vo vzťahu k �tátu nepatriacemu do EÚ, rie�enie
bude spravidla rovnaké, len sa bude odvolávať na ustanovenia vnútro�tátnych
noriem medzinárodného práva súkromného či medzinárodných zmlúv upra-
vujúcich rozhodné právo, preto�e výhrada verejného poriadku je zakotvená aj
v týchto právnych normách. Európska únia vo svojej legislatíve tie� uva�o-
vala o zavedení represívnej náhrady �kody, ak bola �koda spôsobená poru�e-
ním súťa�ného práva.35 Po pripomienkovaní zo strany členských �tátov v�ak
v následne vydanej Bielej knihe (2008) Európska komisia uvádza, �e na zá-
klade �aloby mo�no priznať len náhradu skutočne utrpenej �kody, ktorá zahŕ-
ňa aj u�lý zisk.

Záver

Pre súčasný vývoj práva a právnej vedy je príznačné, �e v dôsledku pre-
biehajúcej globalizácie nie je mo�né, aby sa právny poriadok �tátu vyvíjal
izolovane, bez vplyvov iných právnych kultúr. Výsledkom tejto skutočnosti
je, �e aktuálne prebieha v európskom priestore mnoho diskusií týkajúcich sa
unifikácie európskeho súkromného práva. Výsledkom práce viacerých pra-
covných skupín zlo�ených z popredných európskych akademikov, ktorí sa
unifikáciou súkromného práva dlhodobo zaoberajú, je zostavenie niekoľkých
dokumentov, ktorých výsledkom je formulovanie jednotných princípov tak
zmluvnej, ako aj mimozmluvnej zodpovednosti za �kodu. Aj keď �iadny
z dokumentov nie je zatiaľ právne záväzný, minimálne slú�ia ako in�pirácia
v rámci národných kodifikácií. Aj v oblasti zodpovednostných vzťahov ne-
mo�no túto skutočnosť ignorovať či opomenúť pri príprave nových či zmene
súčasných právnych noriem.36 Zákonodarca by mal reflektovať aj na jednot-
livé funkcie právneho in�titútu zodpovednosti za �kodu a tomu podriadiť celú
právnu úpravu zodpovednostných vzťahov. Nestačí len kon�tatovať, �e ná-
hrada �kody má plniť preventívnu, reparačnú či re�titučnú funkciu, ale je nut-
né dbať na to, aby tieto funkcie boli aj naplnené, nielen deklarované.

                                                            
35 Európska komisia � Zelená kniha � �aloby o náhradu �kody pre poru�enie anti-

trustových pravidiel. 2005.
36 Aj Legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva, ktorý vypracovala rekodifi-

kačná komisia pod vedením jej predsedu prof. Lazara, hovorí, �e �pokiaľ ide o tzv.
súkromné iniciatívy, akými sú UNIDROIT � zásady medzinárodných obchodných
zmlúv, Princípy európskeho zmluvného práva (PECL), Princípy európskeho delik-
tuálneho práva (PETL), prípadne ďal�ie, i keď sú právne nezáväzné, pochopiteľne,
ovplyvňujú tvorbu slovenského OZ ako veľmi dôle�ité skúsenostné závery zov�e-
obecňujúce poznatky na celoeurópskej úrovni. V nich obsiahnuté fundamentálne
zásady i niektoré základné pravidlá sa vhodným spôsobom priamo premietnu do
príslu�ných ustanovení nového kódexu najmä pri tvorbe zmluvného práva a práv
na náhradu �kody.�
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DUFALOVÁ, Lenka. Functions of liability for damage. In: HISTORIA ET
THEORIA IURIS, Vol. 2, 2010, No. 4, p. 94-106.

The article deals with functions of liability for damage in civil law. Main part
of the article deals with functions of civil liability in Slovak law, which are usu-
ally known as prevention (deterrence), compensation and satisfaction. Important
part of the article deals with special function of civil liability that is punitive fun-
ction, unknown in most of the civil-law countries. On the other hand, exemplary
damages are well-known in common law countries where they exist for quite
a long time. The article also tries to explain functioning of exemplary damages in
English law and to show reasons why it is not possible to award exemplary da-
mages in most of the civil-law countries.
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PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA DEJÍN PRÁVA

Abstrakt

Náčelníctvo (chiefdom) je interpretačným modelom v zahraničí frekventova-
ne pou�ívaným na vystihnutie pred�tátnych spoločností nachádzajúcich sa v po-
sledných úsekoch svojho vývoja, ktorý by mohol poslú�iť aj právnym historikom
či právnym teoretikom. Pre ekonomiku náčelníctva je charakteristická schopnosť
vytvoriť nadprodukt, počiatočná �pecializácia remesla a redistribúcia. Pôsobenie
týchto faktorov je usmerňované tendenciou k maximalizácii výkonu fyzických
a psychických síl spoločnosti. V oblasti sociálno-politickej sa náčelníctvo vyzna-
čuje existenciou kolektívneho vlastníctva výrobných prostriedkov a mocenského
ústredia (náčelník plus elita), ktorého ekonomická základňa spočíva na nadvý-
robku odčerpávanom od výrobcov na základe �spoločenskej zmluvy�, ktorú obe
strany re�pektujú. Ústredie nevlastní výrobné prostriedky a nedisponuje donuco-
vacím aparátom na vymáhanie príspevkov od obce. Spoločensky zaujíma náčel-
níkov rod najdôle�itej�ie miesto a ostatné rody sa radia podľa svojho vzťahu
k nemu � čím sú k nemu bli��ie, tým sú významnej�ie. Pre ideológiu náčelníctva
je príznačné zavedenie foriem kultu zvýrazňujúcich rolu náčelníka či pový�enie
osoby náčelníka na inkarnáciu podstaty obce. Náčelník zodpovedá za blaho svoj-
ho ľudu a v prípadoch jeho vá�neho ohrozenia vonkaj�ími faktormi mô�e byť
postihnutý trestom, pokiaľ jeho opatrenia na ochranu obce nie sú účinné.

VY�NÝ, Peter. Pojem náčelníctvo a pred�tátna spoločnosť. In: HISTORIA ET
THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 4, s. 107-126.

Úvod

Jedným z kľúčových problémov skúmania pred�tátnej spoločnosti1 je
postihnutie �tádia jej vývinu, ktoré predchádzalo vzniku �tátu (�tátnej organi-
zácie). V star�ej literatúre, ovplyvnenej dnes u� preva�ne prekonanými ná-
zormi L. H. Morgana a F. Engelsa, resp. v súčasnosti neaktuálnou koncep-

                                                            
 1 Pou�ívanie pojmu �pred�tátna spoločnosť� je v prípade tých historických spoloč-

ností bez �tátnej organizácie, ktoré sa nikdy netransformovali na �táty, problema-
tické, preto�e evokuje istú neukončenosť ich �trukturálneho vývoja, teda ich
�zákonité� budúce smerovanie k �tátu, čo je v�ak empiricky neverifikovaný pred-
poklad. Takéto spoločnosti by preto bolo vhodnej�ie nazývať �ne�tátne spoločnos-
ti�, ako sa s tým mo�no stretnúť v zahraničnej literatúre.
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ciou tzv. unilineárnej evolúcie,2 sa za toto �tádium pova�ovala tzv. vojenská
demokracia (military democracy; militärische Demokratie). V nov�ej literatú-
re sa posledné obdobie pred�tátnej spoločnosti označuje pojmom náčelníctvo
(chiefdom; Häuptlingstum), ktorý v 20. rokoch 20. st. zaviedol B. Malinow-
ski,3 čo v�ak neznamená, �e by sa koncept vojenskej demokracie stal úplne
obsolentným; napr. český archeológ a orientalista P. Charvát pova�uje vojen-
skú demokraciu za jednu z mo�ných vývojových ciest k �tátu, resp. za určitý
druh náčelníctva.4 Sotva sa v�ak mo�no stoto�niť s apriórnym chápaním vo-
jenskej demokracie ako vývojovej sekvencie v podstate v�dy predchádzajúcej
vzniku �tátu, ktoré e�te aj v 80. rokoch 20. storočia dogmaticky presadzoval
známy prehistorik J. Herrmann 5 a ďal�í marxisticky orientovaní bádatelia
z bývalej NDR.6

Aj keď model vojenskej demokracie7 zrejme správne vystihuje usporia-
danie spoločenstiev napr. homérskych Grékov či protohistorických Keltov
                                                            
 2 C. Ph. Kottak definoval koncepciu unilineárnej evolúcie výsti�ne ako �the view

that all cultures have evolved in the same order through a set sequence of stages�.
KOTTAK, C. Ph. Anthropology. The Exploration of Human Diversity. New York :
Mc Graw Hill Inc. 1991, s. 177.

 3 Výsti�nú charakteristiku diela tohto význačného antropológa funkcionalistu pozri
v práci: KANOVSKY, M. Kultúrna a sociálna antropológia. Osobnosti a teórie.
Bratislava : Chronos 2004, s. 90 � 109.

 4 CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX, 1989,
s. 207, 213.

 5 Pozri HERRMANN, J. Militärische Demokratie und die Übergangsperiode zur
Klassengesellschaft. In: Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 23, 1982, s.
11-31.

 6 Pozri sériu teoretických a prípadových �túdií venovaných vojenskej demokracii
publikovaných v Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 25, 1984.

 7 Pojem �vojenská demokracia� v r. 1877 zaviedol a vymedzil americký právnik
a jeden z pionierov etnológie L. H. Morgan (pozri MORGAN, L. H. Pravěká spo-
lečnost neboli výskumy o průběhu lidského pokroku od divo�ství přes barbarství
k civilizacii. Praha : Nakladatelství Čs. akademie věd 1954, passim. Prehľadné
zhrnutie Morganových tvrdení týkajúcich sa vojenskej demokracie pozri v článku:
GUHR, G. � SCHLETTE, F. Die militärische Demokratie nach L. H. Morgan. In:
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 30, 10/11, 1982, s. 909-915). Kým pre
Morgana vojenská demokracia e�te priamo nepredstavovala prechodné �tádium
medzi pred�tátnou a etatizovanou spoločnosťou, ale skôr �pecifickú formu vlády,
F. Engels, ktorý tento pojem r. 1884 prevzal do svojho diela Der Ursprung der
Familie, des Privateigentums und des Staats (Pôvod rodiny, súkromného vlastníc-
tva a �tátu) (pozri ENGELS, F. Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu. In:
MARX, K. � ENGELS, B. Vybrané spisy II. Praha : Státní nakladatelství politické
literatury 1954, passim), prepo�ičal vojenskej demokracii práve takýto význam.
V 30. rokoch 20. st. sa vojenskej demokracii venovali sovietski bádatelia, ktorí
v nej (nadväzujúc na Engelsa) videli finálne �tádium prvotnopospolnej spoločnosti,



HTI č. 4/2010

109

a Germánov (v ktorých prípade, navy�e, mo�no vojenskú demokraciu pova-
�ovať za konečnú vývojovú podobu náčelníctva8), ako aj rímskej pospolitosti
v období kráľovstva,9 v súčasných prácach o praveku a staroveku sa termín
�vojenská demokracia� u� takmer nepou�íva. Podobne aj skor�ie nazeranie
na iné historické spoločenstvá ako na vojenské demokracie, zdá sa, zastaralo.
Napr. tvrdenie F. Katza, �e usporiadanie aztéckeho mesta Tenochtitlan v pr-
vej, no v miere úmerne sa zmen�ujúcej rozvíjajúcej sa �tátnej organizácii e�te
aj v druhej polovici 15. st. po Kr. vykazovalo znaky vojenskej demokracie,10
vyhodnotila U. Thiemer Sachse ako nedostatočne podlo�ené, aj keď ho pria-
mo neodmietla.11 F. Curta zasa zdôraznil nevhodnosť pou�ívania pojmu
�vojenská demokracia� na označovanie slovanských societ na území východ-
nej Európy v čase pred ich kristianizáciou a etatizáciou.12

Cieľom tohto teoreticko-syntetizujúceho príspevku je stručne priblí�iť
v na�om prostredí prakticky neznámy koncept �náčelníctvo� ako explikačný
model s potenciálnou u�itočnosťou pre určité úseky európskych i mimoeu-
rópskych (verejno)právnych dejín.

                                                                                                                                  
predchádzajúce spoločnosti triednej (porovnaj TOLSTOV, S. P. Voennaja demo-
kratija i problema genetičeskoj revoljucii. In: Problemy istorii dokapitalističeskich
ob�čestv. 7-8, 1935 (Moskva), s. 203-215. CHAZANOV, A. M. Military democra-
cy and the epoch of class formation. In: BROMLEY, J. V (ed.). Soviet Ethnology
and Anthropology Today. The Hague/Paris 1974, s. 133-146). Po druhej svetovej
vojne a najmä v 60. rokoch 20. st. sa v�ak model vojenskej demokracie stal terčom
kritiky, resp. bol odmietaný, a to nielen �na Západe�, ale aj daktorými marxisticky
orientovanými autormi v Sovietskom zväze a krajinách východného bloku (napr.
HERRMANN, J. Militärische Demokratie und die Übergangsperiode zur Klas-
sengesellschaft. In: Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 23, 1982, s. 17).

 8 Napr. PODBORSKÝ, V. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno : Ústav arche-
ologie a muzeologie. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1997, s. 175.

 9 ENGELS, F. Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu. In: MARX, K. � EN-
GELS, B. Vybrané spisy II. Praha : Státní nakladatelství politické literatury 1954,
s. 288.

10 Bli��ie pozri KATZ, F. Die sozialökonomischen Verhältnisse bei den Azteken im
15. und 16. Jahrhundert. In: Ethnographisch-Archäologische Forschungen, 3-2,
1956, s. 154-156.

11 Porovnaj THIEMER-SACHSE, U. Zum Problem der militärischen Demokratie bei
den Azteken zur Zeit der spanischen Eroberung. In: Ethnographisch-Archäolo-
gische Zeitschrift 25, 1984, s. 496-507.

12 Pozri CURTA, F. Feasting with the �Kings� in an Ancient Democracy: On the
Slavic Society of the Early Middle Ages (Sixth to Seventh Century A. D.). In: Es-
says in Medieval Studies 15, 1998, s. 19-34.
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V�eobecne o pred�tátnej spoločnosti a mieste náčelníctva v jej vývoji

Obdobie pred�tátnej spoločnosti predstavuje v globálnom vývoji ľudstva
najdlh�í úsek. V Európe zahŕňa celú prehistóriu (pravek) a v prípade oblastí,
ktoré neboli pod bezprostredným vplyvom antickej civilizácie (napr. stredná
Európa vrátane Slovenska), aj obdobie medzi pravekom a stredovekom ozna-
čované ako protohistória.13 V mimoeurópskom svete sa pred�tátna spoloč-
nosť niekde � v rôznom čase � transformovala na �táty (v Ázii vrátane
ostrovnej Ázie, v severnej Afrike, vo viacerých častiach subsaharskej Afriky,
v predkolumbovskej Mezoamerike a v andskej oblasti), inde v rôznych podo-
bách pretrvala do európskeho novoveku (napr. v Polynézii) alebo a� do cel-
kom nedávnej minulosti (napr. kanadskí Inuiti).

Výskum pred�tátnych spoločností je doménou archeológie, etnológie
(v krajinách bývalého východného bloku dlho nazývanej etnografia či náro-
dopis) a tie� kultúrnej a sociálnej antropológie. Naproti tomu historická veda
i veda dejín �tátu a práva sa skúmaniu pred�tátnych spoločností venujú len
okrajovo. Historikov od skúmania pred�tátnych spoločností odrádza akási
(dlhodobá) �strnulosť� a �nezreteľnosť� ich dejinného vývoja (pokiaľ týmto
tradične rozumieme sled udalostí priná�ajúcich výraznej�ie zmeny, pokrok či
smerovanie k nejakému �vy��iemu cieľu�14), ako aj nemo�nosť jeho dosta-
točného postihnutia zvyčajnou historickou metodikou � rozborom písaných

                                                            
13 Termín �protohistória� (t. j. raná, včasná či skorá doba dejinná; porovnaj aj alter-

natívne nemecké názvy Vorgeschichte a Frühgeschichte) sa pou�íva na pomeno-
vanie dejinných úsekov, ktoré sa na rozdiel od skor�ích období (= prehistória) u�
dajú poznávať pomocou písaných prameňov, av�ak tieto pramene samy osebe ne-
umo�ňujú dostatočne ucelené poznanie dejinných udalostí a javov a (alebo) nepo-
chádzajú od sociálnych formácií, o ktorých dejinách vypovedajú, ale z externého
prostredia (napr. správy antických autorov o Keltoch či Germánoch) a (alebo)
vznikli s určitým časovým odstupom od dejinných udalostí a javov, ktoré zachytá-
vajú, pričom pramene k týmto udalostiam a javom relatívne súčasné nie sú k dis-
pozícii (napr. pramene k obdobiu Rímskeho kráľovstva vznikli a� v období Rím-
skej republiky).

14 Povedľa stoto�ňovania dejín s vývojom priná�ajúcim rôzne zmeny, s pokrokom či
so smerovaním k nejakému �cieľu� existujú aj iné pohľady na dejiny. Napr. známy
francúzsky mysliteľ C. Lévi Strauss tvrdil, �e spoločnosti, ktoré sa dlhodobo nevy-
víjali, predov�etkým domorodé populácie mimoeurópskych území, nemo�no chá-
pať ako ahistorické, ale ako spoločnosti s inými dejinami, ne� aké majú krajiny zá-
padnej civilizácie. Kým dejiny krajín západnej civilizácie sú o zmenách sociálnej
reality, dejiny domorodých spoločenstiev podľa Lévi Straussa spočívajú skôr
v úsilí ich príslu�níkov zachovať svoj tradičný spôsob �ivota a odolať potenciál-
nym zmenám. KANOVSKY, M. Antropológia, história, archeológia. In: Slovenský
národopis 2/2000, s. 208. Bli��ie pozri napr. LÉVI-STRAUSS, C. �trukturálna
antropológia. Bratislava : Kalligram, 2000, 1. a 6. kapitola.
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prameňov.15 Nezáujem právnych historikov o pred�tátne spoločnosti zasa sú-
visí s (hypo)tézou, podľa ktorej v týchto spoločnostiach neexistovalo právo
vo vlastnom zmysle. Táto (hypo)téza, spočívajúca na predstave o podmiene-
nosti existencie �skutočného práva� súčasnou existenciou �tátu, v�ak v sú-
časnosti nie je prijímaná bezvýhradne,16 obzvlá�ť po tom, čo právni antropo-
lógovia presvedčivo ukázali existenciu určitého práva v recentných spolo-
čenstvách bez �tátnej organizácie, a to aj v jednoducho �truktúrovaných, napr.
u austrálskych lovcov a zberačov (aborigines).17

Dôle�itou otázkou spojenou s výskumom pred�tátnej spoločnosti sú pe-
riodizácie jej vývinu. Je nesporné, �e najpresnej�ie a najpodrobnej�ie periodi-
zácie mô�e priniesť výlučne archeológia, ktorá nepracuje so subjektívnymi
historickými (písanými) prameňmi alebo rovnako subjektívnymi etnografic-
kými prameňmi, ale s autentickými hmotnými �časticami minulosti�, teda
s objektívnymi faktmi.18 Na druhej strane, archeologické periodizácie majú
prinajmen�om dve nevýhody: ich platnosť je obmedzená len na konkrétne lo-
kality, prípadne men�ie územia, a priamo vypovedajú iba o inováciách v ob-
                                                            
15 Tento problém sa v�ak sčasti dá prekonať najmä metódami tzv. etnohistórie,

úspe�ne aplikovanými napr. na výskum orálne tradovaných historických narácií
predkoloniálnych spoločenstiev subsaharskej Afriky. K tomu pozri napr.: CAR-
MACK, R. M. Ethnohistory: A Review of its Development, Definition, Methods,
and Aims. In: Annual Review of Anthropology. Vol. 1, 1972, s. 227-246. DEMM,
E. Neue Wege in der amerikanischen Geschichtswissenschaft. In: Saeculum. Jahr-
buch für Universalgeschichte 22, 1971, s. 360-362. KŘÍ�OVÁ, M. Evropa a �ná-
rody bez historie� (cíle, metody a úskalí etnohistorie). Příspěvek přednesený dne
11. září 1999 na VIII. sjezdu historiků ČR v tematickém bloku �Modernizace čes-
kého dějepisectví a metodologický vývoj světové historiografie�. Dostupné na in-
ternete: www.clavmon.cz/archiv/polemiky/prispevky/Krizova.html (citované 1. 3.
2010).

16 K tomu pozri FIKENTSCHER, W. Law and Anthropology. Outlines, Issues, and
Suggestions. München : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
2009, s. 57-69, 129-139.

17 Napr. KOLL, W. H. Die ausschlielichen Nutzungsberechtigungen im Rahmen der
australischen Wildbeuterschaft. In Anthropos 74, 1979, s. 81-173. YENGOYAN,
A. A. Economy, Society, and Myth in Aboriginal Australia. In: Annual Review of
Anthropology 8, 1979, s. 393-415.

18 Archeológia má oproti histórii istú výhodu v tom, �e jej prameňmi sú materiálne
�častice minulosti� ako �deideologizované� fakty, čo sa o písaných prameňoch ako
subjektívnych, a preto nezriedka tendečných, nepresných či neúplných opisoch
minulosti povedať nedá. Na tejto známej my�lienke nesporne čosi je, zrejme v�ak
mo�no dať za pravdu českému historikovi D. Tře�tíkovi, ktorý v nej videl len na-
ivnú pozitivistickú predstavu o mo�nosti, resp. nutnosti dopracovať sa k úplne
pravdivému, vyčerpávajúcemu a jednoznačnému obrazu dejín. K tomu pozri
TŘE�TÍK, D. K poměru archeologie a historie. In: Archeologické rozhledy 53,
2001, s. 357-361.
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lasti spôsobov obstarávania si ob�ivy a pou�ívania technológií. Schematizá-
ciu vývoja ďal�ích dôle�itých prvkov pred�tátnych spoločností (ich sociál-
nych a politických �truktúr, podôb ka�dodenného �ivota ich členov, rôznych
prejavov ich imateriálnej kultúry a pod.) tak v zásade nájdeme len v nearche-
ologických, t. j. etnologických/antropologických periodizáciách. Tie sú v�ak
zväč�a zalo�ené na skúmaní vývoja historických a recentných pred�tátnych
spoločností, v dôsledku čoho ich na podstatne dlh�ie trvajúci (a zaiste aj kva-
litatívne odli�ný) vývoj spoločností prehistorického obdobia mo�no vzťaho-
vať len v obmedzenom rozsahu. Výsti�ne to zhrnul Z. Va�íček: �Dnes sa u�
neprikladá váha evolucionistickej hypotéze 19. storočia predpokladajúcej, �e
súčasný stav primitívnych spoločností je iba opakovaním pravekého �ivota.
Priama analógia medzi nimi nie je mo�ná. Jednoduché súčasné spoločnosti
sú v skutočnosti výsledkom dlhého vývoja a ka�dá analógia mô�e byť pou�itá
len po prísnej kritike a na základe komplexného porovnania.�19

Uvedené pre archeológiu/prehistóriu znamená toľko, �e sa síce mô�e in-
�pirovať výsledkami etnologických/antropologických výskumov, musí ich
v�ak prijímať kriticky a selektívne: �Odkazy (v prácach archeológov � pozn.
P. V.) na etnológiu mô�u byť problematické. Táto veda je v zásade odkázaná
na �túdium synchrónnych, predov�etkým �trukturálnych a funkcionálnych sú-
vislostí prebiehajúcich v relatívne krátkom časovom období. Chýba jej teda
časová hĺbka a vývojová perspektíva. Archeológia sledujúca časový sled
a priestorové koincidencie kultúr musí preto brať etnologické tvrdenia cum
grano salis.�20

Náčelníctvom a jeho miestom vo vývoji pred�tátnej spoločnosti sa v 60.
rokoch 20. st. zaoberal najmä americký antropológ E. R. Service, stúpenec
tzv. neoevolucionizmu. Vo svojej práci Primitívna sociálna organizácia
(1962) postuloval existenciu �tyroch základných typov, resp. evolučných �tá-
dií sociálno-politickej organizácie ľudských spoločností, ktoré označil ako:
(1) tlupa (band), (2) kmeň (tribe), (3) náčelníctvo (chiefdom) a (4) �tát (sta-
te).21 Jeho periodizácia bola (dozaista právom) kritizovaná pre príli�nú jed-
noduchosť a schematickosť, no s rôznymi modifikáciami sa pou�íva do-
dnes.22 O tom svedčí napr. aj jej prevzatie do uznávanej učebnice antropo-
lógie od C. Ph. Kottaka,23 ktorý v�ak abstraktné spoločenskovedné termíny
                                                            
19 VA�ÍČEK, Z. Archeologie, historie, minulost. Praha : Karolinum 2006, s. 65.
20 VA�ÍČEK, Z. Archeologie, historie, minulost. Praha : Karolinum 2006, s. 68.
21 Pozri SERVICE, E. R. Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspecti-

ve. New York : Random House 1962.
22 SOUKUP, V. Dějiny antropologie (Encyklopedický přehled dějin fyzické antro-

pologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie). Praha : Karolinum,
2004, s. 478.

23 Bli��ie pozri KOTTAK, C. Ph. Anthropology. The Exploration of Human Diversi-
ty. New York : McGraw-Hill, Inc. 1991, najmä s. 196-236.
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ako náčelníctvo či �tát správne chápe ako tzv. ideálne typy (pojem M. Webe-
ra). Takéto pojmy toti� vyjadrujú určitý, v podstate u� vykry�talizovaný stav
sociálnej reality, nie v�ak postupný prechod k nemu, resp. dejinné premeny
vôbec. Nezohľadňujú teda povedzme výskyt kmeňových komunít, ktoré vy-
kazujú aj niektoré znaky náčelníctva, ale náčelníctvami (e�te) nie sú, či (ra-
ných) �tátov, ktorých usporiadanie obsahuje e�te aj niektoré prvky náčelníc-
tva, ale náčelníctvami (u�) nie sú.24

Servicova periodizácia náčelníctvo neponíma ako samostatné, svojbytné
�tádium vývoja, ale skôr iba ako akúsi prechodnú vývinovú fázu medzi kme-
ňom a �tátom. Kmeň chápe ako usadlé spoločenstvo osôb/rodov �ijúcich
v dedinách a zaoberajúcich neintenzívnou výrobou potravín � pastierstvom či
záhradkárstvom (hortikultúra), ktoré je väč�ie ako mobilná lovecko-zberač-
ská tlupa (tá číta do 50 osôb) a v ktorom absentujú tak ústredná vláda, schop-
ná efektívne vynucovať mocenské rozhodnutia, ako aj sociálno-ekonomická
stratifikácia, t. j. sociálne triedy.25 Náčelníctvo vymedzuje ako spoločenstvo
zvyčajne väč�ie ako kmeň, ktorého ekonomika je zalo�ená na intenzívnom
záhradkárstve alebo poľnohospodárstve. Stále ide o rodovú spoločnosť,
v ktorej v�ak u� existuje stabilná politická �truktúra a výraznej�ia sociálna di-
ferenciácia: iba náčelník a jeho rodinní príslu�níci majú privilegovaný prístup
k majetku, moci a prestí�i. Pre �tát sú podľa Servica príznačné sociálno-
-ekonomická stratifikácia, centralizované vykonávanie moci prostredníctvom
určitých in�titúcií (orgánov) a ďal�ie skutočnosti (pre rané, ale aj neskor�ie
predindustriálne �táty to o. i. mô�e byť agrárna báza ekonomiky).26

Servicovi mo�no vytknúť nielen to, �e zásadne simplifikuje v skutočnosti
nesmierne zlo�itý a v priestore i čase výrazne rozmanitý (hoci v niektorých
ohľadoch i veľmi podobný) �trukturálny vývoj ľudských spoločností, ale
s rezervou treba brať aj jeho vymedzenia kmeňa27 a náčelníctva, ktoré nepla-
tia pre v�etky kmene a náčelníctva, či predstavu o vývoji spoločností od
kmeňov k �tátom cez náčelníctvo ako tranzitívne �tádium. Ako v tejto súvis-

                                                            
24 Porovnaj KOTTAK, C. Ph. Anthropology. The Exploration of Human Diversity.

New York : McGraw-Hill, Inc. 1991, s. 218.
25 V nemarxistickej sociológii sa v�ak pojem �sociálna trieda� zvykne pou�ívať len

v súvislosti s usporiadaním modernej industriálnej spoločnosti. Bli��ie pozri GE-
IST, B. Sociologický slovník. Praha : Victoria Publishing a.s. 1992, s. 456-458
(heslo Stratifikace sociální) a s. 514-515 (heslo Třída sociální).

26 Pozri SERVICE, E. R. Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspecti-
ve. New York : Random House 1962.

27 Pojem �kmeň� (tribe) nie je v spoločenských vedách ponímaný jednotne. K tomu
pozri napr. Sociální a kultúrní antropologie. Praha 1994, s. 114-115 (heslo
�kmen�).
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losti pí�e napr. nemecký právny vedec a antropológ W. Fikentscher,28 nie-
ktoré kmene (konkrétne v prostredí severoamerických Indiánov) sa vyzna-
čujú silnou sociálno-ekonomickou stratifikáciou. Mnohé kmene zasa majú
ústrednú vládu, ktorá je spôsobilá vynucovať svoje rozhodnutia. Náčelníctva
nie v�dy musia byť zalo�ené na príbuzenských/rodových vzťahoch, ale
v nich mô�u byť prítomné aj iné sociálne �truktúry, napr. klany,29 ich ekono-
mika často nie je intenzívna a pod. Náčelníctva tie� nie sú organizáciami vo
vlastnom zmysle, keď�e nepoznajú členstvo a zodpovedné orgány. Fiken-
tscher ďalej trefne udáva,30 �e kým kmeň je skupinou ľudí, náčelníctvo je
druhom spoločenského poriadku, tak�e ide o dva koncepty, ktoré sa nenachá-
dzajú na rovnakej úrovni zov�eobecnenia (nejde o vecne nadväzujúce poj-
my), v dôsledku čoho podľa neho téza o vývine od kmeňa (zoskupenia ľudí)
cez náčelníctvo (druh spoločenského poriadku) k �tátu (ďal�iemu druhu spo-
ločenského poriadku) nie je udr�ateľná.

Pre úplnosť e�te dodajme, �e povedľa Servicovej periodizácie existuje aj
nov�ia, dôkladne prepracovaná schéma sociálno-politickej evolúcie, ktorú jej
autori � americkí antropológovia A. W. Johnson a T. Earle � priblí�ili v práci
Vývoj ľudských spoločností. Od lovecko-zberačskej skupiny k agrárnemu
�tátu (2000).31 Títo bádatelia rozpoznali tri základné stupne �trukturálneho
vývoja ľudských spoločností a viaceré vývinové varianty v ich rámci. Zá-
kladnými stupňami sú: (1) voľné zoskupenie niekoľkých rodín (family-level
group), (2) lokálna komunita (local group) a (3) regionálny politický útvar
(regional polity), ktorý mô�e mať podobu náčelníctva alebo �tátu, pričom ná-
čelníctvo mô�e byť v závislosti od stupňa svojho rozvoja jednoduché (simple

                                                            
28 FIKENTSCHER, W. Law and Anthropology. Outlines, Issues, and Suggestions.

München : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 2009, s. 321.
29 Pojmy �klan� (angl. clan) a �rod� (lat. gens; angl. lineage) nemo�no stoto�ňovať:

Klan aj rod predstavujú skupinu pokrvne príbuzných osôb, ktorých spolupatričnosť
vyplýva z ich vzťahu k spoločnému prapredkovi (apical ancestor); tým je v prípade
rodu v minulosti skutočne �ijúci človek, ktorého mo�no identifikovať genealogic-
ky, v prípade klanu má v�ak totemický charakter a je dolo�ený mýticky. Tento
rozdiel medzi klanom a rodom sa mô�e zdať malý, vedie v�ak k veľkým odli�nos-
tiam v sociálnej �truktúre konkrétnych spoločností. K tomu pozri napr. Sociální
a kulturní antropologie. Praha 1994, s. 113, 115 (heslá �rod� a �klan�). MURPHY,
R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Slon, 2006, s. 115.

30 FIKENTSCHER, W. Law and Anthropology. Outlines, Issues, and Suggestions.
München : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2009, s. 321.

31 Pozri JOHNSON, A. W. � EARLE, T. The Evolution of Human Societies. From
Foraging Group to Agrarian State. Stanford: Stanford University Press 2000.
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chiefdom), zahŕňajúce niekoľko tisíc osôb, alebo komplexné (complex chief-
dom), zahŕňajúce niekoľko desaťtisíc osôb.32

Náčelníctva sa v rôznom čase objavili v mnohých častiach sveta, pravda,
nie v�ade bola ich podoba vo v�etkých podstatných ohľadoch rovnaká 33 a nie
v�ade sa postupne transformovali na �táty, ba v niektorých prípadoch sa roz-
padli na jednoduch�ie sociálne formy, ako to naznačujú aj diskontuity v ar-
cheologickom materiáli (v na�om prostredí napr. medzi keltským a germán-
skym či germánskym a slovanským osídlením).34 Typicky sa s náčelníctvami
mo�no stretnúť vo vývoji Oceánie, predov�etkým Polynézie, cirkumkaribskej
oblasti, ní�innej Amazónie, Severnej Ameriky, Mezoameriky, andskej oblas-
ti, Mezopotámie, Afriky či Európy (tu sa náčelníctva začali vytvárať u�
v neolite, neskôr sa niektoré zmenili na �táty, no po páde Rímskej rí�e sa
kontinent na čas vrátil na vývojový stupeň náčelníctva).35 Ukazuje sa, �e ná-
čelníctvo predchádzalo �tátom v Európe (starovekým aj stredovekým), na
americkom kontinente (Mezoamerika, andská oblasť) i v Oriente (vo vývoji
starovekého Egypta, Mezopotámie, Indie, Číny i Japonska mo�no pomerne
jednoznačne rozpoznať �tádium náčelníctva36).

Vymedzenie náčelníctva

Vznik náčelníctva indikuje vytvorenie sa regionálnej politickej organizá-
cie so systémom centralizovanej vlády zastre�enej náčelníkom, ktorej sa pod-
riadili pôvodne autonómne lokálne komunity � dediny rozsídlené v rámci re-
giónu. Dôvody tohto ich podriadenia sa boli zaiste rôzne, R. L. Carneiro v�ak
pri�iel s vysvetlením (tzv. circumscription theory),37 ktoré mô�e mať �ir�iu
platnosť. Jeho teóriu mo�no v krátkosti zhrnúť takto: Po vyčerpaní voľných
                                                            
32 Bli��ie pozri JOHNSON, A. W. � EARLE, T. The Evolution of Human Societies.

From Foraging Group to Agrarian State. Stanford : Stanford University Press
2000, s. 245-303.

33 V literatúre sa náčelníctva s ohľadom na ich miestne zvlá�tnosti rôzne (nejednotne)
kategorizujú, čím sa v�ak v tomto článku nezaoberám, keď�e sa v ňom pokú�am
podať zov�eobecnený pohľad na náčelníctvo.

34 CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX, 1989,
s. 213.

35 EARLE, T. K. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Perspective. In:
Annual Review of Anthropology 16, 1987, s. 281-288.

36 Bli��ie pozri CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické
LXXX, 1989, s. 213-215.

37 CARNEIRO, R. L. A Theory of the Origin of the State. In: Science 169, 1970, s.
733-738. Dostupné na internete: www.anthonyflood.com/carneirooriginstate.htm
(citované 1. 6. 2010). JOHNSON, A. W. � EARLE, T. The Evolution of Human
Societies. From Foraging Group to Agrarian State. Stanford : Stanford University
Press, 2000, s. 259.
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hospodárskych zdrojov regiónu, predov�etkým poľnohospodárskej pôdy, t. j.
po ich zabratí dedinami, sa aj v dôsledku populačného nárastu začali medzi
dedinami vojny o zdroje. Porá�ka dediny viedla k jej zdaneniu v prospech ví-
ťaza a k jej začleneniu do jeho mocenskej domény, ktorý takto vlastne zjed-
nocoval dediny regiónu, t. j. začalo sa vytvárať mocenské ústredie stojace
nad jednotlivými dedinami. Pritom obyvatelia porazených dedín museli svoju
politickú a ekonomickú závislosť nevyhnutne strpieť, keď�e prírodné pomery
v okolitých oblastiach im neumo�ňovali odísť do nich �iť (environmental cir-
cumscription), prípadne nemohli odísť z dôvodu preľudnenosti okolitých ob-
lastí (social circumscription). Nutnosť celo�ivotného zotrvávania v dedinách
potom ich obyvateľov podnecovala chrániť svoje dediny a ich zdroje pred
vonkaj�ím nepriateľom, čo bolo efektívnej�ie, ak sa dediny bránili spoločne,
s čím ďalej súvisí ich ochota podriaďovať sa jednotnému vojenskému vele-
niu. Potreba ústredného vojenského velenia umo�nila spoločenský vzostup
vodcovských osobností organizujúcich vojenské aktivity na regionálnej/cent-
rálnej úrovni, ktorí sa z vojenských veliteľov čoskoro stali náčelníkmi, či�e
v�eobecnými vodcami regiónu/náčelníctva s univerzálnou vládnou právomo-
cou (civilnými aj vojenskými funkciami). Ako v�ak vyplýva z citovanej lite-
ratúry, kon�titúciu náčelníctiev treba spájať nielen s vojenstvom, ale aj inými
faktormi.

Súhrnne mo�no kon�tatovať, �e náčelníctva sa vytvorili a ďalej pretrvá-
vali z dvoch hlavných dôvodov: po prvé, v spoločnosti sa objavila potreba
schopného vodcu, ktorý by účinne riadil aktivity so �ir�ou prospe�nosťou
(vojenské � náčelník organizoval nielen obranu, ale často aj dobyvačno-
-koristnícke ťa�enia, ktoré sú pre mnohé náčelníctva typické, či hospodárske
� náčelník napr. zodpovedal za zhroma�denie a uskladnenie zásob na �hor�ie
časy�, obzvlá�ť ak ním zavedené agrotechnické inovácie, napr. zavla�ovanie,
síce zväč�ili dosahovanú úrodu, av�ak za cenu rýchlej�ieho vyčerpávania
a znehodnocovania pôdy); po druhé, náčelník vhodným skombinovaním nie-
ktorých z ni��ie uvedených politických stratégií získal mo�nosť kontrolo-
vať/regulovať prístup k výrobným prostriedkom vrátane obrábateľnej pôdy
ako najdôle�itej�ieho z nich, pracovné činnosti (výrobu), nakladanie s vý-
sledkami výroby, distribúciu tzv. prestí�nych predmetov (t. j. vecí vy��ej
ekonomickej hodnoty fyzicky symbolizujúcich a súčasne v súlade s oficiál-
nou dobovou ideológiou legitimizujúcich nadradené sociálne postavenie ich
dr�iteľov), a začal tie� ovládať silovú zlo�ku spoločnosti � bojovníkov.38

Z diskusií amerických bádateľov, ktorí sa v r. 1988 zúčastnili na seminári
o náčelníctvach, usporiadanom School of American Research, vyplynulo, �e
politickými stratégiami, ktorými náčelníci nadobúdali, resp. si udr�iavali
                                                            
38 Bli��ie pozri EARLE, T. K. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Per-

spective. In: Annual Review of Anthropology 16, 1987, s. 291-298.
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svoju reálnu moc, boli najmä:39

(1) obdarovávanie,40 usporadúvanie verejných hostín41 a poskytovanie slu-
�ieb;

(2) intenzifikácia produkcie statkov uspokojujúcich základné �ivotné potre-
by;

(3) vyu�ívanie situácie znemo�ňujúcej obyvateľom dedín daného regiónu
odísť �iť mimo regiónu (v zmysle vy��ie načrtnutého Carneirovho mo-
delu);

(4) pou�itie vojenskej sily;
(5) vytváranie spojeneckých väzieb so spoločenstvami za hranicami náčel-

níctva;
(6) zväč�ovanie počtu osôb podriadených náčelníkovi o obyvateľov podma-

ňovaných území;
(7) manipulovanie tradičných ideologických koncepcií legitimizácie panujú-

ceho spoločenského poriadku (tieto koncepcie mali svetský alebo nadpri-
rodzený, t. j. nábo�enský základ);

(8) zavedenie nových ideologických koncepcií legitimity spoločenského po-
riadku náčelníctva;

(9) kontrola výrobných procesov a prerozdeľovania ich výsledkov v rámci
náčelníctva;

(10) kontrola získavania majetkových hodnôt spoza hraníc náčelníctva.
                                                            
39 Bli��ie pozri EARLE, T. The Evolution of Chiefdoms. In: Current Anthropology

30. 1. 1989, s. 84-88.
40 V archaických spoločnostiach sa darovanie často chápalo nie ako lukratívny, ale

naopak onerózny kontrakt, t. j. od obdarovaného sa očakávalo, �e sa darcovi bude
nejakým hmatateľným spôsobom �revan�ovať�. Na túto funkciu daru v r. 1925
upozornil M. Mauss v dodnes citovanej �túdii Essai sur le don (Pojednanie o dare).
Pozri KANOVSKY, M. Kultúrna a sociálna antropológia. Osobnosti a teórie.
Bratislava : Chronos 2004, s. 78-89 (osobitne s. 85-88).

41 Obdarovávanie a usporadúvanie opulentných verejných hostín súvisí s javom zná-
mym ako �okázalá spotreba� (conspicuous consumption), ktorý C. Renfrew vyme-
dzil nasledovne: �V niektorých spoločnostiach cti�iadostiví vodcovia, ktorí si e�te
nezabezpečili vysoké postavenie, pokú�ajú sa o to tak, �e rozdávajú dary a uspora-
dúvajú hostiny, na ktoré pozývajú čoraz viac ľudí zo svojho okolia. Mô�eme to
označiť ako okázalú spotrebu, kde spoločensky aktívny a usilovný vodca manifes-
tuje svoje bohatstvo a bezkonkurenčnú �tedrosť tým, �e usporadúva hostiny pre
svoje spoločenstvo, kde si takto zvy�uje svoje postavenie a renomé. Takéto príle-
�itosti sú často súťa�ou, v ktorej sa hostiteľ usiluje prekonať iných cti�iadostivých
vodcov rozsahom a kvalitou toho, čo ponúka.� (RENFREW, C. Prehistória. For-
movanie ľudskej mysle. Bratislava : Slovart, 2009, s. 175.) Dodajme e�te, �e zná-
mym príkladom okázalej spotreby je ceremónia potlach u Indiánov zo severozá-
padného pobre�ia Severnej Ameriky (k tomu pozri napr. MURPHY, R. F. Úvod do
kulturní a sociální antropologie. Praha : Slon, 2006, s. 145-146).
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Na seminári sa rie�ila aj otázka základných zdrojov moci náčelníka. Earle
zastával názor, �e aj keď ideológia a disponovanie vojenskou silou sú nepo-
chybne jej významnými zdrojmi, na vznik konsolidovanej�ieho náčelníctva
bola potrebná aj efektívna kontrola výrobných prostriedkov náčelníkom v sú-
činnosti s elitou.42 Tieto v�ak � a to treba zdôrazniť � zostávali, aspoň z väč-
�ej časti, v kolektívnom vlastníctve43 (v opačnom prípade by sme v zásade
nemohli hovoriť o náčelníctve, ale o �táte). Regulovanie prístupu k výrobným
prostriedkom náčelníkom sa do určitej miery uskutočňovalo vo verejnom zá-
ujme, nie ako dispozície vlastníka k predmetu jeho súkromného vlastníctva,
aj keď mô�u existovať výnimky: napr. v komplexných náčelníctvach na Ha-
vajských ostrovoch jestvovalo, ako sa zdá, vrchné vlastníctvo pôdy, ktorého
subjektom bol náčelník stojaci v trojstupňovej hierarchii tamoj�ej elity na
najvy��om stupni, a to na základe svojho �práva dobyvateľa�.44

Regulovanie prístupu k výrobným prostriedkom náčelníkom teoreticky
znamenalo, �e ich faktické po�ívanie individuálnymi osobami/rodinami bolo
viazané na skor�í, aspoň konkludentný súhlas náčelníka. Ten mohol byť odô-
vodňovaný povedzme �tajnými znalosťami� náčelníka, ktoré mu �umo�ňo-
vali� ovplyvňovať plodnosť pôdy i ľudí.45 Výrazom tejto situácie bola v prí-
pade pôdy povinnosť osôb, ktoré ju obrábali, poskytovať náčelníkovi rentu in
natura.

Ako postrehol Charvát,46 model koexistencie kolektívneho vlastníctva
pôdy a poskytovania hmotných statkov (hnuteľných vecí) vládcovi a elitám
bol roz�írený v pred�tátnych aj �tátnych spoločnostiach. V náčelníctve sa
v�ak viac či menej dobrovoľný výber príspevkov neopieral o in�titucionali-
zovaný správny/donucovací aparát, ale o akúsi �spoločenskú zmluvu� (po-
myselne) uzavretú medzi náčelníkom na jednej strane a radovými obyvateľmi
náčelníctva na druhej strane, v mnohých prípadoch podmienenú (odôvodňo-

                                                            
42 Bli��ie pozri EARLE, T. The Evolution of Chiefdoms. In: Current Anthropology

30. 1. 1989, s. 86.
43 Napr. KOTTAK, C. Ph. Anthropology. The Exploration of Human Diversity. New

York : McGraw-Hill, Inc. 1991, s. 220-221.
44 Bli��ie pozri EARLE, T. K. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Per-

spective. In: Annual Review of Anthropology 16, 1987, s. 294-295. JOHNSON, A.
W. � EARLE, T. The Evolution of Human Societies. From Foraging Group to Ag-
rarian State. Stanford : Stanford University Press, 2000, s. 289-290.

45 CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX, 1989,
s. 211. Napr. havajskí náčelníci predstavovali počas ceremónie Makahiki boha Lo-
no a ako takí �zodpovedali� za plodnosť pôdy, ktorú ovládali, ako aj za plodnosť
im podriadených ľudí. EARLE, T. K. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohis-
torical Perspective. In: Annual Review of Anthropology 16, 1987, s. 299.

46 CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX, 1989,
s. 210-211.
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vanú) nábo�ensky. I�lo tu vlastne o mechanizmus odčerpávania nadvýrobku
od priamych výrobcov do vládneho ústredia náčelníctva, ktoré o jeho pou�ití
síce rozhodovalo podľa vlastného uvá�enia, av�ak nutne v rámci operačného
priestoru, daného tým, čo mu prispievajúca časť spoločenstva bola ochotná
tolerovať.47 Túto skutočnosť mo�no usudzovať aj z toho, �e náčelníci vo väč-
�om či men�om rozsahu museli prihliadať na �vox populi�, čoho dokladom
je napr. právomoc comitia curiata voliť, resp. comitia calata inaugurovať re-
ga � v podstate náčelníka, alebo pomerne vplyvná mocenská pozícia ľudo-
vých zhroma�dení thing/ding v pred�tátnom i proto�tátnom germánskom
prostredí.48

Samotný výber príspevkov (dávok) prebiehal najskôr tak, �e náčelník
osobne alebo ním poverené osoby v určitých intervaloch obchádzali poskyto-
vateľov príspevkov a príspevky od nich priamo preberali, čo je model známy
napr. aj z prednormánskeho Anglicka, Franskej rí�e, Poľska, Kyjevskej Rusi
(poľudie) či �kandinávskych krajín, ale aj z mimoeurópskych oblastí (napr.
Kaukaz, Gruzínsko, tropická Afrika, Polynézia).49

Kým ekonomika agrárnych náčelníctiev bola naturálna (staple finance),
v ekonomike náčelníctiev, v ktorých poľnohospodárstvo nebolo hlav-
ným/jediným zdrojom ob�ivy, dochádzalo ku kumulácii a transferu majetko-
vých hodnôt aj na báze náčelníkom riadeného prerozdeľovania prestí�nych
predmetov (wealth finance), ktoré v�ak pre svoj politický význam statusové-
ho atribútu elity náčelníctva boli vylúčené zo sféry be�nej výmeny (nebolo
ich mo�né vymeniť povedzme za potraviny), čím sa stali nedostupnými pre
pospolitý ľud náčelníctva.50

Pre ekonomiku náčelníctva je príznačné prevládanie tradičného domácke-
ho spôsobu výroby, v rámci ktorého sa uplatňuje (zrejme od neolitu) schop-
nosť spoločnosti vytvoriť nadprodukt, a ako novinky počiatočná �pecializácia
remesla a zavedenie redistribúcie. Pôsobenie týchto faktorov je usmerňované
tendenciou k maximalizácii záťa�e fyzických i psychických síl spoločnosti,51

                                                            
47 CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX, 1989,

s. 210. JOHNSON, A. W. � EARLE, T. The Evolution of Human Societies. From
Foraging Group to Agrarian State. Stanford : Stanford University Press, 2000, s.
260-261.

48 SCHLETTE, F. Germanen zwischen Thorsberg und Ravenna. Leipzig � Jena �
Berlin : Urania-Verlag 1980, s. 32, 212-213.

49 MÚCSKA, V. � DANI�, M. � �EVČÍKOVÁ, Z. Dejiny európskeho stredoveku. I.
Raný stredovek. Od 5. storočia do polovice 11. storočia. Pre�ov : Vydavateľstvo
Michala Va�ka, 2006, s. 203.

50 Bli��ie pozri EARLE, T. K. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Per-
spective. In: Annual Review of Anthropology 16, 1987, s. 257-258, 266.

51 CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX, 1989,
s. 212.
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ktorej frapantným príkladom mô�e byť nesmierne náročná výstavba egypts-
kých pyramíd v počiatočnom období starej rí�e, keď Egypt e�te nebol �hoto-
vým� �tátom, ale skôr náčelníctvom iba postupne sa meniacim na �tát.52

S počiatočnou �pecializáciou remesiel súvisí výskyt tzv. slu�obných osád,
t. j. priestorovo odli�ných koncentrácií výroby rovnakého druhu. Ich prítom-
nosť u Slovanov azda u� v pred�tátnom období,53 v spoločensky tradičnej�ích
častiach Európy (napr. Frísko, Írsko) v stredoveku, v Afrike (rí�e Mali
a Songhaj), ba aj na americkom kontinente (u Aztékov a Inkov) naznačuje, �e
sa tu asi stretávame s fenoménom v�eobecnej�ieho rázu, charakteristickým
pre určitú fázu vývoja výrobných síl, ktorou je podľa Charváta práve náčel-
níctvo.54

Výkon �pecializovaného remesla remeselníka neoprávňoval na vzostup
po spoločenskom rebríčku náčelníctva. Spoločnosť, naopak, prejavovala sna-
hu organizačne ho začleniť do jestvujúcej spoločenskej �truktúry, udr�iavanej
predov�etkým putami pokrvného príbuzenstva a tradičnými symbolizačnými
postupmi. Vznikali tak rozsiahle socio-profesijné zoskupenia typu � cum
grano salis � indických kást, ktoré si postupne ako mentálne koreláty svojej
existencie vytvárali aj vlastné mytologizované predstavy o voviazanosti spo-
ločenstiev �pecializovaných výrobcov do ľudského i mimoľudského sveta.
Pritom kon�titúcia takýchto zoskupení sa netýkala len remeselníkov, ale aj
osôb spätých s výkonom iných profesií.55 Tento jav bol prítomný napr. aj
v pred�tátnom vývoji aztéckeho Tenochtitlanu, na ktorého území sa utvorili
polosamosprávne miestne spoločenstvá (calpultin) �pecializované buď na vý-
robné, najmä poľnohospodárske činnosti, na administratívne činnosti, alebo
na vojenstvo.56

Ďal�ím prvkom ekonomiky náčelníctva je redistribúcia. Tá podľa Earla
nespočívala (ako sa domnieval Service) v tom, �e mocenské ústredie náčel-
níctva prerozdeľovalo produkty výrobne �pecializovaných lokálnych komu-
nít, nachádzajúcich sa jeho území, medzi tieto komunity, preto�e tie sa vy-

                                                            
52 CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX, 1989,

s. 214.
53 Na Slovensku sa slu�obné osady objavili u� v období Nitrianskeho knie�atstva

a existovali aj vo veľkomoravskom a uhorskom období. Z územia Slovenska sa na
prelome 9. a 10. st. roz�írili do Čiech a odtiaľ do Poľska. Porovnaj napr. CAM-
BEL, S. (red.): Dejiny Slovenska I (do roku 1526). Bratislava : Veda, 1986, s. 134-
135.

54 CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX, 1989,
s. 209.

55 CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX, 1989,
s. 209.

56 Bli��ie pozri ZANTWIJK, R. van. The Aztec Arrangement: The Social History of
Pre-Spanish Mexico. Norman : University of Oklahoma Press, 1985, s. 57-93.
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značovali úsilím o hospodársku sebestačnosť (a teda v zásade neboli exis-
tenčne závislé od výrobkov iných komunít), ale v zabezpečovaní produkcie
a prerozdelenia statkov, často potravín, slú�iacich ako hmotné zabezpečenie
pre náčelníka a elitu a na usporadúvanie verejných hostín,57 či�e, povedané
v�eobecnej�ie, na pokrývanie nákladov spojených so správnymi, hospodár-
skymi a vojenskými, do určitej miery verejnoprospe�nými aktivitami náčel-
níka a s ním spolupracujúcej málopočetnej elity.

Náčelníctvo je vo svojej podstate stále rodovou spoločnosťou, v ktorej u�
síce existuje určitá diferenciácia, nie v�ak sociálno-ekonomická stratifikácia
charakteristická pre �tát. To znamená, �e obyvateľov náčelníctva spájali prí-
buzenské/rodové väzby, ktorých súčasťou bol aj náčelník a elita.58 V náčel-
níctve teda e�te nepri�lo k pretrhnutiu príbuzenských zväzkov medzi �tými,
ktorí vládnu� a �tými, ktorí sú ovládaní� (t. j. k rozkladu rodového zriade-
nia),59 resp. k vzniku uzavretej vládnucej vrstvy, určitými opatreniami odde-
lenej od masy pospolitého ľudu (porovnaj napr. zákaz sobá�ov medzi patri-
cijmi a plebejcami, ktorý zru�ila a� Lex Canuleia), keď�e takýto stav u�
jednoznačne indikuje prítomnosť �tátnej organizácie. Na druhej strane, pretr-
vávanie genokratickej sociálnej �truktúry (teritorializované rodové spoločen-
stvá) pri súčasnej existencii �nadrodovej� permanentnej a centralizovanej
mocenskej/politickej super�truktúry (náčelník a elita) naznačuje ambivalent-
nosť usporiadania náčelníctva: starý spoločenský poriadok je iba prekrývaný,
nie odstraňovaný novým, ktorý sa, ako ukazujú konkrétne historické situácie,
mô�e, ale aj nemusí zmeniť na �tát. Pritom vystihnúť presný moment jeho
prípadnej premeny na �tát je komplikované. I. Sellnow z pozície marxisticky
orientovanej bádateľky podáva jednoduché, hoci výsti�né rie�enie: vznik
�tátu e�te nespája s objavením sa politických in�titúcií v spoločnosti, preto�e
tieto spočiatku pôsobili skôr povedľa ako namiesto rodových orgánov, ale a�
s neskor�ím časovým úsekom, počas ktorého sa politické in�titúcie vzájomne
prepojili a vytvorili uzavretý systém (t. j. �tátny aparát), ktorý skôr či neskôr
definitívne mocensky prevá�il nad rodovými orgánmi, čím sa takpovediac
oddelil od masy radového obyvateľstva, ktoré potom stratilo mo�nosť priamo
sa podieľať na vykonávaní moci.60

                                                            
57 EARLE, T. K. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Perspective. In:

Annual Review of Anthropology 16, 1987, s. 292.
58 Napr. KOTTAK, C. Ph. Anthropology. The Exploration of Human Diversity. New

York : McGraw-Hill, Inc. 1991, s. 220-221.
59 JOHNSON, A. W. � EARLE, T. The Evolution of Human Societies. From Fora-

ging Group to Agrarian State. Stanford : Stanford University Press, 2000, s. 304.
60 SELLNOW, I. Gentile und politische Institutionen im Prozess der Staatsentste-

hung: Tatsachen und Theorien. Dargestellt am afrikanischen Beispiel. In: Ethnog-
raphisch-Archäologische Zeitschrift 24, 1983, s. 39-40.
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Spomenutá sociálna diferenciácia sa v náčelníctve prejavovala jednak
rozdielmi medzi rodmi ako celkami � spoločensky zaujímal náčelníkov rod
najdôle�itej�ie miesto a ostatné rody sa radili podľa svojho vzťahu k nemu �
čím boli k nemu bli��ie, tým boli významnej�ie,61 jednak v tom, �e náčelník
a elita, t. j. blízki príbuzní náčelníka, po�ívali v porovnaní s nivelizovaným
postavením radových obyvateľov �vy��í�, v rôznych smeroch privilegovaný
sociálny status.

Ako sa uvádza v citovanej literatúre, okrem príbuznosti s náčelníkom
v blízkom stupni upevňovali nadradenú sociálnu pozíciu elity aj nábo�enské
doktríny a ich sprítomňovanie verejnými rituálmi či ceremóniami, ktoré ju
súčasne � spolu s celým panujúcim spoločenským poriadkom náčelníctva �
legitimizovali, ďalej odvolávanie sa elity na starobylý pôvod či �urodzených
predkov�, čoho dobrým príkladom je rodová aristokracia Athén (eupatridai)
a Ríma (patricii), tie� majetnosť elity, jej neúčasť na výrobe (vykonávaní
�podradných� manuálnych prác), jej osobitné práva či jej zoslu�obnenie ná-
čelníkom � v náčelníctvach chýbal byrokratický aparát, a preto boli náčelníci
v záujme zvládnutia svojej agendy nútení ad hoc poverovať členov elity vy-
konávaním správnych a vojenských úloh. Tieto charakteristiky elity sa, po-
chopiteľne, v prvom rade vzťahujú na samotných náčelníkov ako exponentov
elity.

Elita bola organizovaná buď ako jednotná hierarchická skupina navzájom
príbuzných osôb mocensky pôsobiacich na miestnej alebo ústrednej úrovni,
alebo heterarchicky, t. j. rozdeľovala sa na viaceré samostatné skupiny spoje-
né iba rituálnym príbuzenstvom (kultom), čo je charakteristické pre africké
náčelníctva.62

Pokiaľ ide o úrad náčelníka, zov�eobecňujúco mo�no kon�tatovať, �e i�lo
o stálu politickú funkciu, ktorá jej nositeľovi prepo�ičiavala univerzálnu
kompetenciu � náčelník bol najvy��ím správnym/výkonným orgánom, sud-
com, zákonodarcom, vojenským veliteľom, ako aj kňazom.63 Náčelník mohol
vystupovať ako pozemské zosobnenie bo�stva alebo ako akýsi sprostredko-
vateľ medzi ľudským a bo�ským svetom. Z hľadiska ideológie/relígie náčel-
níctva nemala tak jeho moc profánne základy (načrtnuté vy��ie), ale prame-
nila z exkluzívnej povahy miesta, ktoré náčelník zaujímal v krajine vnímanej
ako, resp. pretvorenej na (napr. výstavbou nábo�enských objektov) sakrálny
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s. 212.
62 JOHNSON, A. W. � EARLE, T. The Evolution of Human Societies. From Fora-
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63 Napr. JOHNSON, A. W. � EARLE, T. The Evolution of Human Societies. From
Foraging Group to Agrarian State. Stanford : Stanford University Press 2000,
s. 248.
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priestor.64 V tejto súvislosti nie je prekvapujúce, �e o náčelníkovi sa verilo, �e
je vybavený nadprirodzenými silami a schopnosťami, čoho známym príkla-
dom je polynézska koncepcia mana a s ňou súvisiace nábo�enské právo tapu
(tabu).65

V symbolicko-ideologickej oblasti je pre náčelníctvo charakteristické za-
vedenie vy��ích foriem kultu zvýrazňujúcich rolu náčelníka či pový�enie
osoby náčelníka na inkarnáciu podstaty obce. Náčelník zodpovedá za blaho
svojho ľudu a v prípadoch jeho vá�neho ohrozenia vonkaj�ími faktormi mô�e
byť postihnutý trestom, pokiaľ jeho opatrenia na ochranu obce nie sú účin-
né.66 Takýmto trestom, ako je to dobre známe z mnohých archaických spo-
ločností, mô�e byť aj (rituálne) usmrtenie/obetovanie vládcu.67 Ako príklad
spomeniem osud aztéckeho náčelníka (tlatoani) Chimalpopoca. Ten sa údaj-
ne dobrovoľne rozhodol obetovať svoj �ivot bohom, keď si uvedomil, �e sa
nedoká�e postaviť silnej�iemu protivníkovi � vládcovi mesta Azcapotzalco,
ktorý tyranizoval jeho ľud.68

Zodpovednosť náčelníka za �mier� v náčelníctve, teda za verejný poria-
dok, rie�enie konfliktov, určitý blahobyt jeho poddaných a pod., je akoby
predobrazom rovnakej povinnosti napr. starovekých či stredovekých európ-
skych vládcov. Zabezpečovanie �mieru� nutne predpokladalo náčelníkovu
právomoc trestať osoby naru�ujúce �mier�, t. j. delikventov. Tá sa mohla
realizovať povedzme tak ako v ranej, e�te len postupne na �tát sa meniacej
franskej spoločnosti (náčelníctve), kde Pactus legis Salicae predpisoval za-
platiť polovicu wergeldu (tzv. fredus) kráľovi z titulu poru�enia �mieru�.69

Náčelníctvo sa nápadne podobá na tzv. hodnostársku spoločnosť (rank
society), ktorú americký antropológ M. Fried v r. 1967 vymedzil ako �tá-
dium, cez ktoré mô�e prechádzať spoločnosť postupne sa meniaca z rovnos-

                                                            
64 Bli��ie napr. EARLE, T. K. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Per-

spective. In: Annual Review of Anthropology 16, 1987, s. 298-300.
65 K tomu pozri napr. BUCKOVÁ, M. Nábo�ensko-mytologické systémy Polynézie.

Variácie spoločného dedičstva. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofic-
ká fakulta 2007, s. 63-67.

66 CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX, 1989,
s. 212.

67 Obetovanie vládcov, elít, ale aj obyčajných ľudí bohom je neprehliadnuteľným fe-
noménom globálnej histórie, ktorý sa pokú�ajú vysvetliť (nie ospravedlniť!) viace-
ré teórie. Pozri napr. HERRMANN-PFANDT, A. Das Menschenopfer. Zur reli-
gionswissenschftlichen Systematik und Deutung eines ungeliebten Phänomens. In:
Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 50, 1-2, 2009, s. 53-65.

68 CLAVIJERO, F. J. Historia Antigua de México. México : Editorial Porrúa 2003, s.
124-125.

69 BEDNAŘÍKOVÁ, J. Sakralita práva a Pactus legis Salicae. In: Acta historica Po-
soniensia XIII, 2010, s. 17.
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társkej (egalitarian society) na stratifikovanú (stratified society). Pre hodnos-
társku spoločnosť je charakteristické, �e mocenské posty, ktorých zastávanie
sa spája s prestí�ou a autoritou, mô�u patriť len niektorým príslu�níkom ta-
kejto spoločnosti, a to vládcovi a jeho príbuzným. Títo hodnostári sa v�ak
svojím spôsobom �ivota zásadne neodli�ujú od radových príslu�níkov spo-
ločnosti. Nemô�u si prisvojovať zdroje výroby, keď�e tie zostávajú vo verej-
nom vlastníctve, a do určitej miery ani nadprodukt, keď�e ten sú povinní re-
distribuovať podľa pravidiel odsúhlasených výrobcami.70

Náčelníctvo tie� mo�no priradiť k typu spoločnosti, ktorá sa označuje ako
segmentárna. Ide o koncept zavedený e�te E. Durkheimom (na segmentárnu
spoločnosť nazeral ako na spoločnosť, ktorej chýba organizovaná koheren-
tnosť moderných �tátnych spoločností) a neskôr rozpracovaný E. E. Evans-
-Pritchardom (segmentárnu spoločnosť chápal ako voľný konglomerát auto-
nómnych spoločenských jednotiek ako domácností, rodín, rodov, klanov,
kmeňov a pod., ktoré nie sú podriadené �iadnej �vertikálne� nadradenej
ústrednej moci). Fikentscher poníma segmentárnu spoločnosť ako sociálny
útvar, v ktorom neplatí princíp, �e celok je �niečo viac� (niečo odli�né) ako
len obyčajný súhrn jeho častí, resp. ktorému chýba korporatívny charakter
tzv. kooperatívnej spoločnosti, t. j. �tátu, v ktorom tento princíp umo�ňuje
napr. presadiť vôľu väč�iny aj vo vzťahu k odchylne zmý�ľajúcej men�ine
(občan v demokratickom �táte musí re�pektovať vládu, aj keď je zostavená zo
zástupcov politických strán, ktoré nevolil). Z toho ďalej odvodzuje, �e sú-
dr�nosť náčelníctva (ako segmentárnej spoločnosti) spočívala na inom prin-
cípe, a to na artificiálnom vytváraní dojmu, �e náčelníctvo je rodinou
(v metaforickom zmysle), na ktorej čele stojí náčelník ako �otec rodiny�.71
Na často paternalistické správanie náčelníkov poukázal aj Earle.72

Napokon mô�eme náčelníctvo ponímať ako druh kolektivisticky oriento-
vanej spoločnosti. �Kolektivizmus� (vágnosť tohto pojmu je evidentná) sa
mohol �pecificky prejavovať uplatňovaním koncepcie kolektívnej trestnej
zodpovednosti (Sippenhaft),73 ktorá je obzvlá�ť príznačná práve pre spoloč-
nosti postupne sa transformujúce z pred�tátneho usporiadania (z fázy náčel-
níctva) na �tát. Spomeňme si v tejto súvislosti povedzme na slávny článok
                                                            
70 Napr. CHARVÁT, P. Náčelnictví či raný stát. In: Památky archeologické LXXX,
1989, s. 210. MURPHY, R. F. Úvod do kultúrní a sociální antropologie. Praha :
Slon, 2006, s. 157.

71 FIKENTSCHER, W. Law and Anthropology. Outlines, Issues, and Suggestions.
München : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 2009, s. 307-
310, 318.

72 EARLE, T. K. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Perspective. In:
Annual Review of Anthropology 16, 1987, s. 298.

73 FIKENTSCHER, W. Law and Anthropology. Outlines, Issues, and Suggestions.
München : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2009, s. 322.
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Legis Salicae De crene cruda74 (O hrsti hliny), ktorý je fascinujúcim dokla-
dom pretrvávania genokratických princípov v ranej spoločnosti Frankov, čo
napokon potvrdzuje aj celé znenie článku: De crene cruda, quod paganorum
tempus observabant � O hrsti hliny, ako to zachovávali v pohanských časoch,
t. j. v pred�tátnom období.

Záver

Náčelníctvo je nepochybne ��ivotaschopným� teoretickým konceptom
a explanačným modelom, ktorý mô�e byť zaujímavý aj pre právneho histori-
ka či právneho teoretika. Umo�ňuje presnej�ie interpretovať spoločnosti,
v ktorých sa takpovediac �nad� pôvodnou rodovou �truktúrou začala formo-
vať sociálna skupina elity a ústredná vláda predstavovaná náčelníkom, no
v ktorých sa e�te neobjavila sociálno-ekonomická stratifikácia ani in�titucio-
nalizovaný správny/donucovací aparát. Zaradenie konceptu náčelníctva do
pojmovej výbavy vedy dejín �tátu a práva mô�e byť o to u�itočnej�ie, �e
spoločnosť náčelníctva aj napriek zrejmému rozporu vo svojom vnútri, vy-
plývajúcom z koexistencie, resp. kontraexistencie dvoch protichodných plat-
foriem � aristokratickej (náčelník plus elita) a demokratickej (pospolitý ľud),
nemusela nastúpiť na cestu predpokladanú marxistickou dialektikou a �záko-
nite� sa premeniť na novú, �vy��iu� formu � �tát, čo náčelníctvu prepo�ičiava
status samostatného �tádia vývoja, resp. svojbytného typu sociálno-politickej
organizácie (a nie iba akejsi tranzitívnej fázy medzi pred�tátnou spoločnos-
ťou a �tátom, hoci v mnohých konkrétnych historických prípadoch splnilo
náčelníctvo aj túto funkciu). V prospech zaradenia hovorí aj značná roz�íre-
nosť náčelníctiev v priestore a čase.

Prihováram sa v�ak nielen za to, aby sa pojem �náčelníctvo� stal súčasťou
slovníka právnych historikov či právnych teoretikov, ale aj za roz�írenie po-
znatkovej bázy právnej histórie o poznatky o náčelníctvach (aspoň na peda-
gogické účely), keď�e ide o údaje vypovedajúce o úplných �prapočiatkoch�
verejnej moci a práva a o ich mnohorakých väzbách na ekonomiku, sociálnu
organizáciu, ideológiu i nadprirodzený svet. Tieto poznatky, ako sa domnie-
vam, mô�u napomôcť pochopenie raných i neskor�ích �tátov, v ktorých prv-
ky náčelníctva často úplne nezanikli, ale sa v nich s určitými premenami
(napr. �skomplikovanie� ideológie legitimizujúcej postavenie a činy panov-
níka) zachovali ako viac či menej silná �ozvena minulosti�, čo obdobne platí
aj o práve týchto �tátov.

Recenzent: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

                                                            
74 ECKHARDT, K. A. (Hg.) Lex Salica. 100 Titel � Text. Weimar : Hermann

Böhlaus Nachfolger, 1953, s. 238-241.
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VY�NÝ, Peter. The concept of chiefdom and the pre-state society. In: HIS-
TORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 2, 2010, No. 4, p. 107-126.

This is a paper on the anthropological concept of chiefdom and its possible
importance for the theory and terminology of the history of state and law. It con-
tains a general characteristic of chiefdoms based on a review of specialized lite-
rature. The main features of chiefdom are illustrated on concrete historical exam-
ples.

Chiefdoms in their most fundamental characteristics represent the final stage
of development of the egalitarian, pre-state (stateless) societies in which embryo-
nic forms of elements with a high development potential are embedded within
a more or less stable matrix of the traditional society texture. Chiefdom societies
are capable of producing surplus. The nascent specialized professions and, later
on, arts and crafts do not entitle their bearers to a free movement up the social
ladder. Instead of this, societies of the chiefdom type confine the specialists wit-
hin large socio-professional groups. Redistribution practices, which will once
grow into taxation systems, siphon off the surplus in the direction of the social
centre which, however, must take into consideration the public opinion in dispo-
sing of the amassed goods. Collective property of means of production is preva-
lent. The economic power of social centres rests on funds of mobile goods, mo-
bilized from the citizenry on the basis of a generally acknowledged system of
mutual obligations, which are frequently defined in religious terms. From the
viewpoint of public power, chiefs are partners for their communities. The signifi-
cance of the chiefly offices is reflected by the hierarchy into which the blood-
related social groups are aligned with respect to the chiefs � the closer to the
chiefs, the more prestigious positions. New social facts soon result in symbolic
reflections. Either the foremost cultic roles are entrusted to the chiefs, or the
chiefs themselves are viewed as persons abounding in superior powers and em-
bodying the quintessence of the given chiefdom. Even at this level, however, they
cannot escape their responsibilities to the citizenry. If their superior powers prove
to be ineffective, they may be liable to sometimes very drastic sanctions (ritual
execution). All these features make up a continuous development potential
oriented by the general tendency to maximize the output of social organs, which,
under certain conditions, may open for the chiefdom in question the way to state-
hood.
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PRACOVNOPRÁVNA ÚPRAVA V I. ČSR V ROKOCH
1918 � 1938
JUDR. VLADIMÍR KA�UBA
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN

Abstrakt

Cieľom príspevku je informatívne a prehľadne podať, a tak sprostredkovať
čitateľovi základné piliere kreovania pracovnoprávnej úpravy prvej Českosloven-
skej republiky, jej východiská a ciele, ktoré boli prejavom konkrétneho zriadenia
a sú dôkazom zmeny vo vývoji spoločnosti od sociálnych výdobytkov zriadenia
nového �tátneho útvaru cez liberálny kapitalizmus a ostrý konkurenčný boj, ktorý
pre väč�inu obyvateľstva znamenal oslabenie a� stratu sociálnych istôt.

KA�UBA, Vladimír. Pracovnoprávna úprava v I. ČSR v rokoch 1918 � 1938.
In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 2, 2010, č. 4, s. 127-137.

Úvod

Československá republika ako jeden z nástupníckych �tátov monarchie
tzv. recepčnou normou (zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o zriadení samostatného
�tátu československého, prijatý dňa 28. 10. 1918 Národným výborom česko-
slovenským, recepcia in concreto v ustanovení čl. 2) prevzala právny poria-
dok Rakúsko-Uhorska s tým, �e ustanovenia odporujúce republikánskemu
a demokratickému zriadeniu stratili platnosť (t. j. ne�lo o recepciu v�eobecnú,
ale o recepciu s výhradou). Okrem iného to znamenalo, �e právny poriadok
novej republiky sa vyznačoval právnym dualizmom (Čechy, Morava a Sliez-
sko ako súčasť bývalého tzv. Predlitavska s rakúskym právnym poriadkom,
a Slovensko s Podkarpatskou Rusou ako súčasť bývalého Zalitavska s uhor-
ským právnym poriadkom).

Pre robotníctvo (dělnictví) znamenal vznik novej republiky výrazný krok
vpred, a to nielen po stránke hospodárskej a kultúrnej, ale aj po stránke so-
ciálnej. Relevantné politické sily boli reprezentované politickými stranami
s programom zameraným na podporu pracujúcich. Národný výbor českoslo-
venský (najvy��í zákonodarný a správny orgán novo kon�tituovanej republi-
ky) bol kreovaný na základe výsledkov posledných parlamentných volieb
v roku 1911 (na návrh A. �vehlu, tzv. �vehlov kľúč1) a z jeho 38 členov (zá-
stupcovia Slovákov absentovali pre snahu o nevyprovokovanie perzekúcií zo
                                                            
 1 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha :

Linde, Praha, 2005, s. 326.
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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PRÁVO AKO
ZJEDNOCOVATEĽ EURÓPY � VEDA A PRAX

JUDR. JÁN PUCHOVSKÝ, PHD.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN

Pod názvom Právo ako zjednocovateľ Európy � veda a prax sa na pôde
Právnickej fakulty Univerzity Komenského uskutočnila v dňoch 21. � 23.
októbra 2010 medzinárodná vedecká konferencia. Toto významné vedecké
podujatie pri príle�itosti 90. výročia zalo�enia Právnickej fakulty Univerzity
Komenského ako dôle�itého medzníka v dejinách právnej vedy a právnické-
ho vzdelávania na Slovensku sa konalo pod zá�titou prezidenta Slovenskej
republiky Ivana Ga�paroviča, predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Bu-
zeka a rektora Univerzity Komenského Franti�ka Gahéra. Zúčastnilo sa na
ňom okolo 450 účastníkov z rôznych európskych krajín. Hlavným cieľom or-
ganizátorov podujatia bolo usporiadanie medzinárodnej vedeckej konferencie
prístupnej �irokej odbornej verejnosti (z akademickej pôdy i praxe), tak aby
prepojila právnu vedu s právnou praxou a bola impulzom pre rie�enie aktuál-
nych právnych otázok i problémov, pre odbornú diskusiu a rozvoj právnej
vedy, právnej praxe a právnického vzdelávania. Rokovanie konferencie po-
zostávalo z plenárneho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 21. októbra 2010
v priestoroch Auly Univerzity Komenského, a z paralelného rokovania
v dvanástich tematických sekciách v dňoch 21. � 23. októbra 2010.

Plenárne zasadnutie konferencie otvoril svojím privítacím príhovorom
dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského prof. Marián Vrabko. Ako
prvý z účastníkov plenárneho zasadnutia vystúpil s otváracím odborným prí-
spevkom prezident Slovenskej republiky a dlhoročný pedagóg hostiteľskej
fakulty doc. Ivan Ga�parovič. Vo svojom vystúpení vyzdvihol Právnickú fa-
kultu Univerzity Komenského ako svoju alma mater, na ktorej strávil najkraj-
�ie roky �ivota. Skon�tatoval tie�, �e ide o in�titúciu, ktorá poskytuje moder-
né právnické vzdelanie v klasických aj moderných právnych disciplínach. Vo
svojom príspevku sa tie� venoval otázkam právneho a sociálneho �tátu. Prá-
vo, podľa jeho vyjadrenia, preniká celou demokratickou spoločnosťou a úcta
k právu je aj úctou k demokracii, pričom ústava a ústavné zákony tvoria zá-
klad demokratického a právneho �tátu v Slovenskej republike. Zdôraznil tie�,
�e v�dy podporoval my�lienku silného sociálneho �tátu. Na záver svojho vy-
stúpenia ocenil iniciatívu organizátorov usporiadať túto konferenciu, ktorú
označil za dobrú príle�itosť na fundovanú diskusiu o odborných otázkach za
účasti �pičkových odborníkov, a hostiteľskej fakulte, jej pedagógom, pracov-
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níkom a �tudentom za�elal veľa úspechov pri výchove nových generácií
právnikov. Z ďal�ích osobností, ktoré vystúpili so svojim príspevkami v rám-
ci plenárneho zasadnutia konferencie, mo�no spomenúť napr. predsedu Súd-
neho dvora Európskej únie Vassiliosa Skourisa, predsedníčku Ústavného sú-
du Slovenskej republiky Ivettu Macejkovú, bývalého predsedu Európskeho
parlamentu Josého Maríu Gil-Roblesa, ministra spravodlivosti Českej repub-
liky Jiřího Pospí�ila, vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
a bývalého predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky prof. Milana Čiča,
akademika Slovenskej akadémie vied, ktorý bol dlhoročným pedagógom na
Právnickej fakulte Univerzity Komenského, ako aj podpredsedu Národnej ra-
dy Slovenskej republiky Pavla Hru�ovského, dekana hostiteľskej fakulty
prof. Mariána Vrabka či čelných predstaviteľov viacerých európskych práv-
nických fakúlt.

Prvá z dvanástich tematických sekcií � Sekcia právnické vzdelávanie
a právna veda začala svoje rokovanie u� 21. októbra 2010. Paralelné rokova-
nia ostatných tematických sekcií, rozčlenených podľa jednotlivých odborov
právnej vedy, prebiehali v dňoch 22. a 23. októbra 2010. Boli to Historicko-
právna sekcia, Sekcia teórie a filozofie práva, Sekcia európskeho práva
a právnej komparatistiky, Sekcia medzinárodného práva, Sekcia občianskeho
práva, Sekcia obchodného práva a hospodárskeho práva, Sekcia pracovného
práva a práva sociálneho zabezpečenia, Sekcia ústavného práva, Sekcia
správneho práva, Sekcia finančného práva a Sekcia trestného práva.

Prvým publikačným výstupom z konferencie je zborník abstraktov, ktorý
dostali účastníci konferencie zadarmo pri registrácii v deň jej otvorenia. Ďal-
�ími publikačnými výstupmi z tohto vedeckého podujatia budú recenzovaný
zborník príspevkov v elektronickej CD forme obsahujúci ich úplné texty
v slovenskej a anglickej verzii, samostatné recenzované zborníky príspevkov
z jednotlivých sekcií v tlačenej forme (v slovenskej a anglickej mutácii), ako
aj ďal�ie publikačné výstupy.

Medzinárodná vedecká konferencia Právo ako zjednocovateľ Európy �
veda a prax bola úspe�ným vedeckým podujatím za účasti �pičkových odbor-
níkov z rôznych európskych krajín, ktoré dôstojným spôsobom prispelo
k pripomenutiu si 90. výročia zalo�enia Právnickej fakulty Univerzity Ko-
menského � najdlh�ie pôsobiacej a najväč�ej právnickej fakulty v Slovenskej
republike.
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strany uhorskej moci) bolo 10 sociálnych demokratov, 9 �tátoprávnych de-
mokratov, 4 českí socialisti, 9 agrárnikov, 1 staročech a 1 realista. Uvedený
pomer bol zachovaný aj po roz�írení počtu členov � poslancov na 256 a 270
(1919). Silné zastúpenie (47 poslancov) mala teda Československá sociálně
demokratická strana dělnická (ČSDSD). Táto strana vznikla premenovaním
(na zjazde v decembri 1918) Českoslovanské sociálně demokratické strany
dělnické a programovo sa pred vypuknutím prvej svetovej vojny hlásila k II.
internacionále a medzi jej programové ciele patrilo v�eobecné volebné právo,
zavedenie osemhodinového pracovného času a pod. V rokoch 1919 a 1920
(presne v období od 8. 7. 1919 a� do 25. 5. 1920) v druhej vláde republiky
najvy��í predstaviteľ ČSDSD zastával funkciu predsedu vlády (Vlastimil Tu-
sar).

1. Vytvorenie Medzinárodnej organizácie práce a jej vplyv
na pracovnoprávnu úpravu prvej Československej republiky

Jedným z najdôle�itej�ích výsledkov Versailleskej mierovej zmluvy po
skončení prvej svetovej vojny bolo zalo�enie Medzinárodnej organizácie prá-
ce (MOP, ILO � International Labor Organisation), ktorá vznikla na základe
XIII. časti tejto zmluvy (táto časť predstavuje ústavu tejto organizácie a bola
vypracovaná 15-člennou Komisiou práce na podnet odborových organizácií
viacerých �tátov). V tejto organizácii pôsobili nielen zástupcovia vlád člen-
ských �tátov (členovia Spoločnosti národov) v ½, ale aj zástupcovia zamest-
návateľov a zamestnancov po ¼ (najreprezentatívnej�ie organizácie v tom-
ktorom členskom �táte). Zalo�enie tejto organizácie na takýchto základoch
bolo prejavom úprimnej snahy o nápravu nespravodlivosti a zlep�enie pra-
covných a sociálnych podmienok pracujúcich. Samotná preambula ústavy
tejto organizácie pova�uje sociálnu spravodlivosť za conditio sine qua non
pre svetový mier (�... celosvetový a trvalý mier mo�no nastoliť len na základe
sociálnej spravodlivosti; a keď�e existujú pracovné podmienky, ktoré vytvá-
rajú takú nespravodlivosť, ťa�kosti a biedu pre veľké mno�stvo ľudí, �e by
mohli spôsobovať rozsiahle nepokoje, ktoré by ohrozili mier a harmóniu
sveta... keď�e neprijatie humánnych pracovných podmienok ktorýmkoľvek
národom je preká�kou aj pre ostatné národy, ktoré po�adujú zlep�iť dané
podmienky v ich vlastných krajinách; vysoké zmluvné strany, vedené citmi
spravodlivosti a ľudskosti, rovnako ako tú�bou zabezpečiť trvalý mier vo
svete a v snahe dosiahnuť ciele ustanovené v tejto preambule, súhlasia s touto
Ústavou Medzinárodnej organizácie práce ...�2). Táto organizácia sa stala fó-

                                                            
 2 Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdru�enými a Německem a proto-

kol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919, publikovaná ako predpis č.
217/1921 Sb. z. a n.
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rom pre �iroké diskusie a prijímanie dohovorov v pracovnej a sociálnej ob-
lasti. Československá republika bola jej členom a počas existencie republiky
bolo ratifikovaných trinásť dohovorov, ktoré nadobudli platnosť uverejnením
v Zbierke zákonov a nariadení.

Ratifikované dohovory upravovali:
a) rozsah pracovného času

Dohovor MOP o obmedzení pracovného času na osem hodín denne a �ty-
ridsaťosem hodín tý�denne v priemyselných podnikoch č. 1 z roku 1919
(účinnosť dňa 24. 8. 1921, uverejnený pod č. 80/1922 Sb. z. a n.3),

b) zvý�enú ochranu �pecifických kategórií zamestnancov
Dohovor MOP o zamestnávaní �ien v nočnej práci č. 4 z roku 1919 (24.
8. 1921, 81/1922 Sb. z. a n.), Dohovor MOP o určení minimálneho veku
detí na prijatie do zamestnania v priemysle č. 5 z roku 1919 (účinnosť dňa
24. 8. 1921, 82/1922 Sb. z. a n.4), Dohovor MOP o veku detí na prijatie
do zamestnania v poľnohospodárstve č. 10 z roku 1921 (účinnosť dňa 31.
8. 1923, 98/1924 Sb. z. a n.),

c) ochranu pred následkami negatívnych sociálnych udalostí
Dohovor MOP o od�kodňovaní pracovníkov pri chorobách z povolania č.
18 z roku 1925 (účinnosť 19. 9. 1932, 196/1932 Sb. z. a n., Dohovor
MOP o rovnakom zaobchádzaní s domácimi a zahraničnými pracovníkmi
pri od�kodňovaní pracovníkov pri úrazoch č. 19 z roku 1925 (účinnosť

                                                            
 3 Čl. 2: Ve v�ech podnicích průmyslových, veřejných nebo soukromých, nebo v od-

děleních k nim přinále�ejících, nechť jsou jakéhokoliv druhu, vyjímaje podniky,
v nich� jsou zaměstnáni výhradně členové jedné a té�e rodiny, nesmí délka pra-
covní doby zřízenců převy�ovati 8 hodin denně a čtyřicet osm hodin týdně s těmito
výjimkami:
a) Ustanovení této smlouvy nevztahují se na osoby, je� zastávají nějaké místo do-

hli�itelské nebo ředitelské nebo místo vy�adující důvěry.
b) Kdy� na základě zákona nebo následkem zvyku nebo úmluv mezi sdru�eními

zaměstnavatelů a dělníků (nebo, kdy� není takových sdru�ení, mezi zástupci
zaměstnavatelů a dělníků) je délka pracovní doby po jeden den nebo po více dní
v týdnu krat�í ne� 8 hodin, mů�e příslu�ný úřad nebo smlouva mezi organisa-
cemi nebo zmíněnými zástupci zájemníků ospravedlniti překročení hranice 8
hodin jiné dny v týdnu. Překročení uvedené v tomto paragrafu nesmí nikdy pře-
vy�ovati jednu hodinu denně.

c) Pracuje-li se ve směnách, mů�e býti délka pracovní doby prodlou�ena přes 8
hodin denně a čtyřicet osm hodin týdně pod podmínkou, �e průměr pracovních
hodin v období tří neděl nebo v období krat�ím nepřevý�í osm hodin denně
a čtyřicet osm hodin týdně.

 4 Čl. 2: Děti ve věku do 14 let nesmí býti zaměstnávány nebo pracovati v závodech
průmyslových, veřejných nebo soukromých nebo v odděleních k nim přinále�ejí-
cích, vyjma kde jsou zaměstnáni výhradně členové jedné a té�e rodiny.
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dňa 8. 2. 1927, 34/1928 Sb. z. a n., tu dôraz na zásadu rovnakého zaob-
chádzania bez ohľadu na príslu�nosť pracovníkov5), Dohovor MOP o po-
istení v chorobe pre pracovníkov v priemysle a v obchode a domáceho
slu�obníctva č. 24 z roku 1927 (účinnosť 17. 1. 1929, 173/1929 Sb. z.
a n.), Dohovor MOP o poistení v chorobe pre poľnohospodárskych pra-
covníkov č. 25 z roku 1927 (účinnosť 17. 1. 1929, 172/1929 Sb. z. a n.),

d) právo na odpočinok
Dohovor MOP o zavedení tý�denného odpočinku v priemyselných pod-
nikoch č. 14 z roku 1921 (účinnosť dňa 31. 8. 1923, 98/1924 Sb. z. a n.),

e) zdru�ovacie právo
Dohovor MOP o právach poľnohospodárskych pracovníkov zdru�ovať sa
a zlučovať sa č. 11 z roku 1921 (účinnosť dňa 31. 8. 1923, 98/1924 Sb. z.
a n.),

f) ochranu zdravia
Dohovor MOP o pou�ívaní bieleho olova pri natieračských prácach č. 13
z roku 1921 (účinnosť dňa 31. 8. 1923, 74/1924 Sb. z. a n., vrátane zvý-
�enej ochrany mladistvých do 18 rokov a �ien6),

g) iné
Dohovor MOP o zjednodu�ení in�pekcie vysťahovalcov na lodiach č. 21
z roku 1926 (účinnosť dňa 25. 5. 1928, 181/1928 Sb. z. a n.), Dohovor
MOP o označovaní hmotnosti ťa�kých zásielok prepravovaných na lo-
diach č. 27 z roku 1929 (účinnosť dňa 26. 3. 1934, 194/1934 Sb. z. a n.).

Tesne pred mníchovským diktátom (29. 9. 1938) boli formálne ratifiko-
vané e�te dva dohovory MOP (č. 43 z roku 1934 o úprave pracovného času
v sklárňach na automatickú výrobu tabuľového skla a č. 49 z roku 1935
o skrátení pracovného času v sklárňach na výrobu flia�, oba dňa 19. 9. 1938,
uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 353/1938 Sb. z. a n. a č. 354/1938 Sb.
z. a n.). Účinnosť nadobudli v�ak a� za Protektorátu Čiech a Moravy dňa 19.
9. 1939.

                                                            
 5 Napr. ustan. čl. 1, veta prvá: Ka�dý člen Mezinárodní organisace práce, který rati-

fikuje tuto úmluvu, se zavazuje, �e příslu�níkům kteréhokoli jiného členského stá-
tu, který tuto úmluvu ratifikuje, nebo jejich členům rodiny, poskytne při pracov-
ních úrazech, utrpěných na jeho území toté� zacházení, jaké zaručuje svým vlast-
ním příslu�níkům ve věci od�kodnění pracovních úrazů.

 6 Čl. 3, veta prvá: Jest zapovězeno pou�ívati mladistvých dělníků do 18 let a �en při
průmyslových pracích natěračských, při nich� se u�ívá běloby, síranu olovnatého
a v�ech výrobků, obsahujících tyto barvy.
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2. Vývoj v rokoch 1918 � 1938

2.1 V�eobecná úprava

Dňa 29. 2. 1920 bola Národným zhroma�dením prijatá Ústava Českoslo-
venskej republiky (zákon č. 121/1920 Sb. z. a n.). Priamo v nej, ako v ústave
demokratického a právneho �tátu, boli zakotvené občianske práva a slobody.
Medzi nimi sa nachádzali aj práva a slobody, ktoré mali bezprostredný vplyv
na pracujúcich. Medzi základné práva a slobody patrili spolkové právo,
zhroma�ďovacie a koaličné právo (ust. § 113) a sloboda tlače (ich výkon mo-
hol byť obmedzený či dokonca suspendovaný osobitnými zákonmi). Ústava
v�ak neobsahovala zmienku o �trajku, a to ani zákaz a ani povolenie. Úpravu
tejto problematiky ponechala plne na obyčajné zákony.

V�eobecnou zákonnou úpravou pracovných vzťahov v českých krajinách
bolo recipované znenie rakúskeho V�eobecného občianskeho zákonníka z ro-
ku 1811 (ABGB, v znení tretej čiastkovej novely z r. 1916 a následných
dvoch malých noviel z roku 1921), a to najmä v ustanoveniach XXVI. hlavy
§ 1151 a� § 1164. Z filozofie a textu tohto predpisu vychádzala aj osnova
vládneho návrhu čsl. zákona, ktorý sa v�ak nerealizoval. Takmer identickú
úpravu obsahoval (vlastne ju z neho prevzal) zákon č. 244/1922 Sb. z. a n.,
ktorým sa v�eobecne upravujú právne pomery medzi zamestnávateľmi a za-
mestnancami na Slovensku a Podkarpatskej Rusi novelizovaný v rokoch
1924 (č. 2177) a 1931 (č. 64). V týchto kľúčových predpisoch je definovaná
pracovná zmluva (tu ako zmluva slu�obná), povinnosti a nároky zamestnan-
ca, povinnosti zamestnávateľa, náčrt preká�ok v práci, skončenie pracovného
pomeru a pod. (nárok na mzdu8, povinnosti zamestnávateľa v prípade choro-
by zamestnanca9, starostlivosť zamestnávateľa o zamestnanca10, skončenie
pomeru (tu označeného ako slu�obný), výpovedné lehoty, hľadanie novej
práce (slu�by), vplyv konkurzu, zru�enie pomeru, vysvedčenie (= pracovný
posudok), určenie kogentnosti noriem).

                                                            
 7 § 26: V�etky dosavádne písané i zvykové ustanovenia, pokiaľ sa v neprospech za-

mestnancov priečia ustanoveniam tohto zákona, sa zru�ujú.
 8 § 2: V prípade, �e v smluve nebola mzda určená, ani bezplatnosť vymienená, má sa

zato, �e bola smluvená primeraná mzda.
 9 § 8:... v prípade, �e zamestnanec upadne v nemoc, ktorú si ani úmyselne ani hru-

bou nedbalosťou nezavinil, povinný mu je zamestnávateľ, okrem peňa�itých po�it-
kov, poskytnúť potrebného o�etrovania, lekárskej pomoci a potrebných liekov do
dvoch tý�dňov, ak�e slu�ebný pomer u� dva tý�dne trval a do �tyroch tý�dňov, ak-
�e u� pol roka trval.

10 § 11: Zamestnávateľ ... na vlastné trovy tak sa starať, aby boly chránené �ivot
a zdravie zamestnanca...
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2.2 Úprava pracovného času

Jeden z prvých zákonov v novo kon�tituovanej republike prijatý vôbec
v čase jej konsolidácie uzákonil osemhodinový pracovný čas (zákon č. 91/1918
Sb. z. a n. o osemhodinovej pracovnej dobe). Týmto zákonom Českosloven-
ská republika v pracovnoprávnej oblasti predstihla dokonca vyspelé západné
krajiny. Tu sa začal zavádzať osemhodinový pracovný čas a� po roku 1919
(po washingtonskej konferencii MOP). Popri Československej republike za-
viedlo takýto pracovný čas v tomto období len sovietske Rusko (a to u� dňa
11. 11. 1917 � dekrét o osemhodinovom pracovnom čase, ktorý ako prvý
realizoval po�iadavku robotníckeho hnutia a ustanovil, �e pracovný čas ne-
smie presiahnuť 8 hodín počas 24 hodín a celkovo 48 hodín v tý�dni, súčasne
zakázal nočnú prácu �ien a mladistvých a zakázal zamestnávať osoby mlad-
�ie ako 14 rokov).11 Zásada osemhodinového pracovného času sa v�ak neza-
viedla v�eobecne, hoci zvý�enú ochranu poskytoval mladistvým zamestnan-
com (deti mlad�ie ako 16 rokov sa nesmeli zamestnávať nočnou prácou)
a osobám zamestnaným v domácnosti (pri osobách zamestnaných prácami
v domácnosti tento právny predpis spolu so zákonom č. 29/1920 Sb. z. a n.
zabezpečil tejto kategórii zamestnancov aspoň minimálnu sociálnu ochranu).
Osem hodín denne a 48 hodín tý�denne bolo určených alternatívne a vedenie
závodov a podnikov malo značnú voľnosť (argumentovalo sa, �e takýto pra-
covný čas povedie k strate konkurencieschopnosti ekonomiky). Na vykonanie
tohto zákona bolo vydané nariadenie vlády č. 11/1919 Sb. z. a n., ako aj vý-
nos Ministerstva sociálnej pečlivosti zo dňa 21. 3. 1919 č. j. 4751/III.

2.3 Dovolenka

Rozsah dovolenky na zotavenie sa v tomto období zvy�oval v prospech
určitých kategórií zamestnancov. Do roku 1925 mali zákonný nárok na plate-
nú dovolenku len baníci, a to v rozsahu 5 � 12 dní do roka (zákon č.
262/1921 Sb. z. a n., ktorým sa zavádza platená dovolenka pre robotníkov pri
dolovaní na vyhradené nerasty). V ostatných odvetviach bola dĺ�ka dovolen-
ky ustanovená v kolektívnych zmluvách (najčastej�ie 1 tý�deň za rok). Zákon
č. 67/1925 Sb. z. a n., ktorým sa zavádza platená dovolenka pre zamestnan-
cov, zaviedol zákonnú úpravu dovolenky aj do ostatných odvetví, a to v roz-
sahu 6 dní za rok pri nepretr�itom zamestnaní v rozsahu 1 � 10 rokov, 7 dní
za rok pri 10 � 15 rokoch zamestnania a pri dlh�ie trvajúcich pracovných po-
meroch a u učňov 8 dní (de facto teda uzákonil to, čo zakotvovali kolektívne
zmluvy, ale s tým, �e zákon u� zaväzoval zamestnávateľov priamo bez ohľa-
du na to, či bola kolektívna zmluva uzavretá, alebo nie). Do rozhodujúceho
                                                            
11 VLČEK, E. Vznik sovětského státu a práva (1917 � 1918). In: Kadlecová, M.

a kol. Právní dějiny. Praha : Eurolex Bohemia, 2005, s. 579.
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obdobia pre výmeru dovolenky na zotavenie sa v�ak nezapočítavala doba
vojenskej slu�by (ale počas plnenia brannej povinnosti nebolo mo�né vypo-
vedať pracovný pomer branca � zákon č. 61/1925 Sb. z. a n. o zachovaní pra-
covných (slu�obných) pomerov po dobe cvičenia v zbrani) a doba, počas kto-
rej zamestnanec pre chorobu či úraz nevykonával prácu (bez ohľadu na
zavinenie týchto okolností).

Mnohé kategórie zamestnancov boli oproti ostatným v privilegovanom
postavení v dĺ�ke dovolenky, ako napr. redaktori (zákon č. 189/1936 Sb. z.
a n.), ktorí mali nárok na platenú dovolenku a� v rozsahu 6 tý�dňov za rok,
dlh�ie výpovedné lehoty a pod.

2.4 Zákaz detskej práce

Zákonnou realizáciou ďal�ej dôle�itej po�iadavky robotníckeho hnutia
bolo prijatie zákona č. 420/1919 Sb. z. a n. o detskej práci. Podnetom na jeho
vydanie bolo veľké roz�írenie detskej práce. Podľa tohto zákona sa deti pod
14 rokov nesmeli zamestnávať za plat alebo pravidelnými prácami. Z tohto
zákazu bolo vyňaté zamestnávanie pri výučbe alebo výchove, práca detí na
ojedinelých úlohách a zamestnávanie vlastných detí ľahkými, aj keď pravi-
delnými úkonmi v domácnosti. Zákon v�ak obsahoval mnohé výnimky, čím
pokazil svoj pokrokový charakter. Pripú�ťal napr., aby sa v poľnohospodár-
stve a v domácnostiach zamestnávali deti (a to aj cudzie) od 10. roku veku.
Zákon obsahoval aj v�eobecnú výnimku zo zákazu detskej práce pri neod-
kladných prácach z verejných dôvodov alebo pri naliehavých okolnostiach
(napr. ohrozený zber úrody). Obyčajný zákaz detskej práce v�ak v mnohých
prípadoch rodinu pripravil o jeden zo zárobkov.

2.5 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

V roku 1920 nadobudli účinnosť dva zákony, ktoré zaviedli účasť za-
mestnancov na rozhodovaní o zásadných otázkach chodu niektorých podni-
kov a účasti na ich čistom zisku12 (zákony č. 143/1920 Sb. z. a n. o účasti
zamestnancov pri baníctve na správe baní a ich podiele na čistom zisku a č.
144/1920 Sb. z. a n. o závodných a revírnych radách pri baníctve). Takouto
účasťou zamestnancov na čistom zisku a na spoluriadení sa mali zmierňovať
triedne rozpory a zladiť kapitál s prácou a táto účasť predstavovala ingeren-
ciu do dovtedy absolútneho a neobmedzeného výkonu vlastníckeho práva
(samozrejme, toto spoluriadenie nie je porovnateľné s absolútnou robotníc-
kou kontrolou nad výrobou zavedenou v sovietskom Rusku po októbrovej re-
volúcii, kde rozhodnutia orgánov robotníckej kontroly boli pre podniky zá-
                                                            
12 SIVÁK, F. a kol. Slovenské a české dejiny �tátu a práva v rokoch 1918 � 1945,

Bratislava : Univerzita Komenského, 1998, s. 119.
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väzné). Tieto podiely na čistom zisku (o ktorých na základe hospodárskej bi-
lancie podniku rozhodovala revírna rada) sa mohli pou�iť na v�eobecne dob-
ročinné účely výlučne pre zamestnancov a ich rodinných príslu�níkov. Vecná
pôsobnosť týchto zákonných úprav v�ak ostala obmedzená len na oblasť ba-
níctva.

V tomto období existovali rôzne celo�tátne odborové zdru�enia a organi-
zácie. V roku 1922 po od�tiepení ultraľavého krídla od Československej so-
ciálnodemokratickej strany robotníckej do�lo k zalo�eniu Komunistickej
strany Československa. Po jej zalo�ení sa komunistické odborové zdru�enia
zdru�ili do Medzinárodného v�eodborového zväzu, ktorý bol v roku 1928
treťou najväč�ou odborovou centrálou v medzivojnovom Československu.
V tomto roku bolo v ČSR odborovo organizovaných 1 733 979 osôb a naj-
väč�ími odbormi boli sociálnodemokratické odbory s 537 727 členmi13. Veľ-
kými odborovými zdru�eniami boli aj zdru�enia nemeckých pracovníkov �
Zentralgewerkschaftskommission. Odborové hnutie zalo�ené na podklade
encykliky Rerum novarum (1891, pápe� Lev XIII.) reprezentovala Rí�ska
v�eodborová komisia kresťansko-sociálneho robotníctva (123 769 členov
v roku 192414). Na Slovensku u� v roku 1920 vzniklo V�eodborové zdru�enie
kresťanského robotníctva so sídlom v �iline. V tejto organizácii boli zdru�ení
aj maďarskí kresťanskí socialisti.

2.5.1 Kolektívne (hromadné) zmluvy

V tomto období sa rozvíjali aj kolektívne pracovnoprávne vzťahy a ko-
lektívne zmluvy sa stali významným činiteľom pri úprave pomerov pracujú-
cich. Označenie �kolektívne zmluvy� v�ak nie je jednotné a pou�íva sa tak
pojem �hromadné zmluvy�, ako aj �tarifné zmluvy� (§ 21 zákona č. 29/1920
Sb. z. a n. o úprave pracovných a mzdových pomerov domáckej práce),
�rámcové pracovné zmluvy� a �kolektívne zmluvy námezdné a pracovné�
(čl. XVI zákona č. 76/1927 Sb. z. a n. o priamych daniach). Z tohto vyplýva,
�e kolektívne zmluvy neboli upravené v�eobecnou jednotnou právnou nor-
mou. V roku 1920 bolo v Československej republike uzavretých 1 228 zmlúv
tohto charakteru vzťahujúcich sa na 46 464 závodov s 807 614 zamestnan-
cami a k 31. 12. 1934 u� 2 548 zmlúv pre 62 462 závodov s 3 011 483
zamestnancami.15 Zamestnanci získavali kolektívnou zmluvou výhodnej�ie
                                                            
13 Masarykův slovník naučný, Lidová encyklopedie v�eobecných vědomostí, V. díl,

Praha, 1925, s. 300.
14 BIANCHI, L. a kol. Dejiny �tátu a práva na území Československa v období kapi-

talizmu. II. diel, 1918 � 1945. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1973, s. 236.
15 ROUČEK, F. a kol. Komentář k Československému obecnému zákonníku občan-

skému a občanské právo platné  na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl V.,
§§ 1090 � 1341. Praha : ASPI Publishing, 2002, s. 194.
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pracovné a mzdové podmienky a zamestnávateľovi zaisťovali stabilitu
mzdových nákladov a spoľahlivú kalkuláciu výrobných nákladov. Zmluvnou
stranou kolektívnych zmlúv boli organizácie zamestnancov a na strane za-
mestnávateľa to mohla byť aj fyzická osoba � zamestnávateľ, resp. niekoľko
zamestnávateľov alebo ich jedna alebo viacero organizácií (§ 1 vládneho na-
riadenia č. 141/1937 Sb. z. a n.). V niektorých skor�ích právnych predpisoch
sa v�ak ustanovila určitá kvalifikácia zamestnávateľa ako zmluvnej strany,
a to odli�ne v jednotlivých úpravách, ako napr. § 21 zákona č. 29/1919 Sb. z.
a n. � len organizácia zamestnávateľov, § 7 zákona č. 91/1918 Sb. z. a n. �
niekoľko jednotlivých zamestnávateľov a pod. Záväznosť kolektívnej zmluvy
bolo mo�né v zmysle ust. § 2 nariadenia vlády č. 144/1937 Sb. z. a n. vyhlá-
siť za záväznú pre určitú oblasť a odvetvie hospodárstva a vtedy bola záväzná
vo v�etkých závodoch takéhoto odvetvia, aj keď zamestnávateľ alebo za-
mestnanci neboli členmi organizácií, ktoré zmluvu uzavreli. Normatívne časti
tohto typu zmlúv sa zaoberali najmä mzdovými sadzbami, rôznymi formami
prídavkov k odmenám, úpravou pracovného času, dovolenkami a pod.

2.6 Boj proti nezamestnanosti a zlep�ovanie postavenia nezamestnaných

Československá republika bola napriek v�etkému kapitalistickou ekono-
mikou a ako taká sa musela vyrovnať s cyklickými hospodárskymi krízami.
Tieto krízy priná�ali zhor�enie postavenia pracujúcich, a to najmä vo forme
hrozby straty a straty zamestnania. Celkovú ekonomickú situáciu nezamest-
naných pomáhala v nepriaznivých obdobiach zlep�ovať podpora v nezamest-
nanosti zavedená zákonom č. 63/1918 Sb. z. a n.., pričom pojem nezamestna-
ný bol vymedzený pomerne �iroko. Neskôr sa v�ak okruh oprávnených osôb
na poberanie podpory v nezamestnanosti začal postupne zu�ovať (u� v roku
1919 vládnym nariadením č. 157/1919 Sb. z. a n. boli z oprávnených osôb
vylúčení tí, ktorí pred stratou zamestnania pracovali v poľnohospodárstve,
lesníctve či v domácnostiach). Nezamestnaným pri hľadaní práce pomáhali aj
sprostredkovateľne práce. Postavenie nezamestnaných čiastočne zlep�il no-
velizovaný gentský systém (v roku 1930 novelizácia pôvodnej zákonnej
úpravy č. 322/1921 Sb. z. a n. o podpore nezamestnaných), ktorým sa predĺ-
�ilo obdobie vyplácania podpôr v nezamestnanosti o 13 tý�dňov (teda na 26
a v mimoriadnych prípadoch a� na 39). Vláda zaviedla mnoho akcií na vý-
pomoc pre chudobných vo forme naturálnych dávok (mliečna akcia, uhoľná,
cukrová a i., medzi ľuďmi známe ako tzv. �obračenky).

Vládne nariadenie č. 78/1934 Sb. z. a n. o opatreniach proti zastavovaniu
prevádzky továrenských podnikov, proti hromadnému prepú�ťaniu zamest-
nancov a o úprave niektorých výpovedných lehôt pri pracovných (slu�ob-
ných) pomeroch v týchto podnikoch poskytovalo ochranu pred týmito nega-
tívnymi javmi (podobný charakter mal aj zákon č. 225/1933 Sb. z. a n.
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o opatreniach pre zamestnancov zastavených periodických tlačív). Zastavenie
podniku na dlh�í čas ako 14 dní alebo prepustenie väč�ieho počtu zamestnan-
cov sa malo vopred ohlásiť okresnému úradu, ktorý začal zmierovacie kona-
nie. Ak sa v tomto konaní nedosiahol výsledok o zastavení prevádzky alebo
o hromadnom prepú�ťaní, rozhodol okresný úrad.

2.7 Pracovné súdnictvo

V tomto období sa zreformovalo pracovné súdnictvo zákonom o pracov-
ných súdoch č. 131/1931 Sb. z. a n. Pracovné súdy prevzali agendu od v�e-
obecných súdov a správnych úradov (ich kompetencia na rozhodovanie pra-
covných sporov zanikla) a mali teda rozsiahlu vecnú kompetenciu. Zasadali
v trojčlennom senáte, kde predseda bol sudca z povolania, jeden prísediaci
bol z radov zamestnancov a jeden z radov zamestnávateľov. Z ich pôsobnosti
v�ak boli vylúčené spory z pracovných pomerov baníkov, zamestnancov �tát-
nych podnikov a súkromných zamestnancov. Ich v�eobecná právomoc mohla
byť zru�ená dohodou o rozhodcovi, a to aj v kolektívnej zmluve.

3. Dôsledky hospodárskych kríz

Postupne, najmä po roku 1923, sa mnohé výdobytky nového zriadenia za-
čínajú vytrácať. Vývoja miezd sa dotklo viacero faktorov. Prvým z nich bol
postupný nárast daňového zaťa�enia. Druhým bolo postupné odstraňovanie
mzdových zvýhodnení ustanovených v kolektívnych zmluvách. I�lo o rôzne
príplatky k základnej mzde (napr. príspevky na o�atenie, rodinné príspevky
a pod.). Neskôr sa v rámci zostrenia konkurenčného boja na trhoch vyspelého
sveta zni�ovala aj nominálna mzda. Na druhej strane vzrastala nezamestna-
nosť (v zimných mesiacoch v roku 1924 a� cca 440 00016, hoci v tomto čase
�ivnostenskí in�pektori zistili mnohé poru�enia týkajúce sa dĺ�ky pracovného
času � o 2 a� 7 hodín dlh�í denný pracovný čas!). Pod vplyvom týchto fakto-
rov sa zmenil aj charakter �trajkov. Od ofenzívnych (uplatňovaných v čase
konjunktúry hospodárstva v snahe o spravodlivej�ie prerozdelenie ziskov) sa
postupne prechádzalo k obranným �trajkom (v časoch recesie hospodárstva
snaha o udr�ania výdobytkov na sociálnom poli). Obmedzovala sa aj podpora
v nezamestnanosti (najmä prostredníctvom zu�ovania okruhu oprávnených
osôb na poberanie podpory).

Veľká hospodárska kríza v roku 1929 zasiahla celý kapitalistický svet
(teda s výnimkou ZSSR a Mongolska a najzaostalej�ích agrárnych krajín na-
ozaj celý svet). Pod vplyvom zní�enia �ivotnej úrovne (nezamestnanosť evi-
dovaná �tátnymi úradmi presiahla milión nezamestnaných) sa odborové or-
                                                            
16 BIANCHI, L. a kol. Dejiny �tátu a práva na území Československa v období kapi-

talizmu. II. diel, 1918 � 1945. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1973, s. 235.
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ganizácie radikalizovali, a to najmä komunistické odbory. Z tohto dôvodu
(ako aj z obavy pred násilnou zmenou zriadenia) bol prijatý zákon 201/1933
Sb. z. a n., ktorý umo�ňoval v prípade, �e bude rozpustená komunistická
strana, rozpustiť aj komunistické odborové organizácie (ako ochrana republi-
ky pred útokom zľava).

4. Záver

Poznatky a skutočnosti vyplývajúce z textu tohto príspevku nám preuka-
zujú to, �e počas krátkeho historického obdobia pre�lo územie Českosloven-
ska búrlivými zmenami, ktoré sa odrá�ali aj v pozitívnom práve. Skončenie
prvej svetovej vojny a vytvorenie nového �tátu bolo nielen národným po-
zdvihnutím, ale aj sociálnym. Zásahy verejnej moci prostredníctvom norma-
tívnych aktov do civilnoprávneho poňatia nájmu práce, najmä do tzv. dispo-
zičnej autonómie, zlep�ovali postavenie tých, ktorých jediným zdrojom
ob�ivy bola vlastná práca. Liberálny kapitalizmus a ostrý konkurenčný boj
v�ak v následnom období zmenili tieto zásahy, resp. ich anulovali v záujme
konkurencieschopnosti hospodárstva, čo znamenalo v konečnom dôsledku
zhor�enie sociálneho postavenia pracujúcich.

Recenzent: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

KA�UBA, Vladimír. Labour law legislation of the first Czechoslovak Re-
public in the years 1918 � 1938. In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, Vol. 2,
2010, No. 3, p. 127-137.

The character of a state is imported to it´s positive law, which interferes to the
individual and collective legal relationships of the subjects under it´s jurisdiction.
The development of the labour law legislation of the first Czechoslovak Republic,
especially during the period after it´s formation, proves serious effort to better the
status of the workers, and we can allege, that first time in history the motive of
the legislation was to protect the work from the capital, not the capital from the
work. However, the Czechoslovak Republic could not avoid the fate of middle
Europa.
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AKADEMICKÉ AKCENTY 2010
(SPRÁVA Z ODBORNÉHO SEMINÁRA)
MGR. MAREK PIPA
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA �AFÁRIKA V KO�ICIACH
PRÁVNICKÁ FAKULTA
KATEDRA TEÓRIE �TÁTU A PRÁVA

V deviaty septembrový deň sa na pôde Fakulty práva Paneurópskej vyso-
kej �koly v Bratislave uskutočnil jej tromi ústavmi (Ústav verejného práva,
Ústav medzinárodného a európskeho práva, Ústav teórie �tátu a práva) orga-
nizovaný odborný seminár pre doktorandov a mladých vedeckých pracovní-
kov pod názvom Akademické akcenty 2010. Odborné podujatie si prevzal
pod patronát dekan Fakulty práva prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., ktorý ho
otvoril svojím príhovorom.

Seminár bol zameraný na aktuálne otázky právnej teórie a praxe. Účast-
níkmi boli popri �domácich reprezentantoch� aj zástupcovia ďal�ích sloven-
ských právnických fakúlt (PraF UK Bratislava, PrávF UPJ� Ko�ice), ako aj
zástupcovia právnických fakúlt z Českej republiky (PF MU v Brno, PF UP
v Olomouc, PF UK Praha).

Program seminára bol rozdelený do troch blokov. V prvom bloku prevlá-
dali príspevky zaoberajúce sa otázkami (nielen) teórie práva a právnych de-
jín. Druhý bol zameraný na prezentáciu príspevkov z oblasti trestného práva.
Záverečný blok predstavoval prezentáciu príspevkov z oblasti medzinárodné-
ho, ale predov�etkým európskeho práva. Európske právo v�ak na�lo svoj od-
raz aj v príspevkoch druhého a prvého bloku, čo bolo prejavom pochopenia
zámeru seminára vytýčeného jeho organizátormi. Po prednesení posledného
príspevku v rámci ka�dého bloku nasledovala diskusia, v ktorej bolo mo�no
reagovať na prednesené príspevky, ale aj vyvolávať polemiky, ktoré by mali
byť integrálnou súčasťou odborných vedeckých podujatí takéhoto druhu. Prí-
spevky budú v tlačenej verzii súčasťou pripravovaného recenzovaného zbor-
níka.

Na záver ostáva vysloviť presvedčenie, �e Akademické akcenty Fakulty
práva Paneurópskej vysokej �koly sa stanú pravidelnou súčasťou vedeckých
podujatí organizovaných pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
právnických fakúlt.
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LACKO, MARTIN (ZOST.). ZROD SLOVENSKÉHO �TÁTU
V KRONIKÁCH SLOVENSKEJ ARMÁDY. BRATISLAVA,
ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA. 2010. 190 S. (RECENZIA)
MGR. MIROSLAV ĽUBA
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
ABSOLVENT

Necelé tri roky po tom, čo z vydavateľskej dielne Ústavu pamäti národa
vy�la v �pecifickej edícii DOKUMENTY publikácia historika PhDr. Martina
Lacku, PhD., Proti Poľsku. Odraz ťa�enia roku 1939 v denníkoch a kro-
nikách slovenskej armády, prichádza tento autor s tematicky príbuznou, do-
konca sčasti nadväzujúcou zbierkou dokumentov, v ktorej nev�edným pohľa-
dom reflektuje okolnosti vzniku Slovenskej republiky (1939 � 1945), a to cez
prizmu zachovaných dokumentov a vojenských kroník, ktoré uchováva Vo-
jenský historický ústav v Bratislave. Publikácia Zrod Slovenského �tátu
v kronikách slovenskej armády sa svojho oficiálneho predstavenia dočkala
23. júna t. r. v Banskej Bystrici.

Spoznávanie minulosti prostredníctvom tematicky a systematicky zorade-
ných dokumentov, dobových prameňov, je jednou z najobjektívnej�ích metód
historického bádania a jeho následnej popularizácie, preto�e samotnému či-
tateľovi autor � zostavovateľ � predkladá v duchu zásady �sine ira et studio�
obraz doby, a to bez toho, aby sa zni�oval k tendenčnému deformovaniu
a mystifikácii, ktoré, ako je v�eobecne známe, boli vo vzťahu k téme prvej
slovenskej �tátnosti (1939 � 1945) minulou historiografiou veľmi výrazne
vyu�ívanými �vedeckými� metódami. Autorovi sa tento zámer úspe�ne vyda-
ril, za čo mu celkom určite treba poďakovať, preto�e nepodsúva pozitívne
a ani negatívne názory na skúmanú problematiku, a to dokonca ani v úvode,
ktorý publikáciu uvádza. Iba kon�tatuje a vypovedá slovami �chladnými ako
mramor�.

Zbierka dokumentov zahŕňa vo svojom obsahu 22 kroník armádnych út-
varov � napr. Kronika �enijného pluku (Bratislava), Kronika II. perute (Spi�-
ská Nová Ves), ale i Kronika Vojenského súdu (Bratislava) a Kronika vojen-
skej prokuratúry (Bratislava). Najmä posledné dve menované kroniky sú
z hľadiska právnych dejín veľmi zaujímavým a potrebným prameňom pozná-
vania historickej pravdy, o to viac, ak Kroniku Vojenského súdu v Bratislave
viedol neskor�í vojenský prokurátor a pedagóg na Právnickej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave Anton Ra�la, ktorého rozporuplnosť a neraz
i aktivistický postoj veľmi účinne napomáhali likvidáciu základných princí-
pov spravodlivosti v rámci viacerých politických procesov, ktoré sa dnes u�
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nazývajú justičnými vra�dami. Z nej sa o. i. dozvedáme aj o jeho veľmi
prudkom kariérnom raste v časoch re�imu, ktorý v povojnovom období veľ-
mi výrazne kritizoval a staval sa k nemu s de�pektom.

V doteraj�ej spisbe historiografickej proveniencie sa veľmi často objavo-
vala len jednostranná téza o tom, �e vznik Slovenského �tátu (od 21. júla
1939 Slovenskej republiky) bol sprevádzaný neutíchajúcim odporom mno-
hých príslu�níkov armády podporujúcich československú �tátnosť, čo je ne-
pochybné a ani sám autor to nespochybňuje. Dokonca objektívne zhodnocuje
i skutočnosť, �e vznik samotného �tátu 14. marca 1939 neprijali s nad�ením
v�etci Slováci a �e teda vyhlásenie samostatnosti sa neprijímalo v�ade pozi-
tívne. Ako podklad tohto tvrdenia uvádza i pasá� z kroniky, ktorú viedlo ve-
liteľstvo 3. divízie: �Po obede v 14.30 hod. bola vypočutá reč posl. �aňa
Macha, v ktorej bolo vyrieknuté veľké slovo, �e Slovensko sa dne�ným dňom
stáva samostatným �tátom. To, o čom na�i predkovia len tú�iť mohli, stalo sa
skutkom. Pravda, mnohí hlavami krútili nad tým a prejavovali zrejmú nedô-
veru.� Takmer úplne sa v�ak obchádzala skutočnosť, �e veľká časť �tátneho
aparátu, teda i armády a obyvateľstva vôbec sa s novými pomermi nielen
zmierila, ale im neraz i aktívne slú�ila. Veľmi výsti�ne autor v úvode kon-
�tatuje, �e �pomerne hladké prispôsobenie sa novým pomerom, v tomto prí-
pade presnej�ie novému �tátu, a to aj u ľudí, ktorí ho výslovne ne�elali, je
veľmi zaujímavé, no nie netypické pre slovenské dejiny�, a my len dodávame,
�e aj pre slovenskú súčasnosť.

Práca historika Lacku, ktorej výsledky sú zhutnené do podoby (nielen)
tejto publikácie, je záslu�ná o to viac, �e vzdoruje oficiálnym názorovým
prúdom prezentovaným vedeckými in�titúciami, v ktorých do�ívajú predsta-
vitelia názorového oportunizmu, ktorí stále odmietajú uznať, �e ich vedecké
dogmy sú čoraz viac nahlodávané, a nechcú nájsť cestu k historickému zmie-
reniu a vyrovnaniu sa s vlastnou minulosťou, aby tak nastupujúce generácie
mohli na základoch takéhoto zmierenia napredovať. Je preto vhodná nielen
pre odbornú verejnosť ako príspevok do vecnej diskusie, ale i pre �tudentov
so spoločenskovedným zameraním (história, právo, politológia) ako jeden
z ich �tudijným materiálov, ktorý buď vyplní jedno z mnohých bielych miest
na�ich novodobých dejín, alebo aspoň upraví optiku, cez ktorú ich v súčas-
nosti vnímame.
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Pokyny pre autorov HTI (HISTORIA ET THEORIA IURIS)

HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI) je recenzovaný odborný časopis
pre oblasť právnej vedy financovaný v rámci schváleného projektu zo zdro-
jov M� SR a grantovej agentúry KEGA na roky 2009 � 2011. Vychádza
dvakrát ročne v elektronickej a printovej podobe. Cieľom projektu je výskum
kvality formácie a vedecko-kvalifikačných výstupov mladých právnych ved-
cov. Praktickým výstupom výskumu pre uvedenú cieľovú skupinu je poskyt-
nutie priestoru v HTI na priebe�né publikovanie vedeckých článkov, ktoré
mô�u byť vyu�iteľné v procese tvorby dizertačných, diplomových a bakalár-
skych prác frekventantov 1. a� 3. stupňa vysoko�kolského �túdia a perspek-
tívne aj habilitačných prác mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov
do veku 35 rokov na právnických fakultách v SR.

Pri posielaní rukopisov do redakcie treba dodr�ať tieto pokyny:

1) Rukopisy posielať v 2 exemplároch na adresu redakcie a v elektronic-
kej podobe výlučne v editore Microsoft Word na e-mailovú adresu:
ht.iuris@gmail.com. Adr. red.: HISTORIA ET THEORIA IURIS, Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín, �afári-
kovo nám. č. 6, 818 05 Bratislava.

2) Rozsah príspevku je stanovený na 10 � 12 rukopisných strán. Rukopisy
treba písať podľa normy pre úpravu rukopisov (30 riadkov po 60 znakoch �
vrátane medzier � na jednej strane, Times New Roman 12, v poznámkach
pod čiarou Times New Roman 10). Nedeliť slová na konci riadka a nečíslo-
vať strany.

3) Články treba prehľadne členiť podľa charakteru spracúvanej proble-
matiky a zachovať nasledovnú �truktúru: úvod, rozbor problematiky, závery.

4) Citácie a poznámky uvádzať pomocou programu Microsoft Word pod
čiaru na príslu�nej strane pod seba a číslovať od 1-x, pritom číslo poznámky
písať ako index. Pri citovaní bibliografických údajov sa vychádza z normy
ISO 690. Odporúčame nasledujúce vzory citácií v poznámkach pod čiarou:
MALÝ, Karel � SIVÁK, Florián. Dejiny �tátu a práva v Česko-Slovensku do
roku 1918. Bratislava : Obzor, 1992, s. 206., resp. OVEČKOVÁ, Oľga.
Vzťah Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka s akcentom na vy-
brané in�titúty obchodného záväzkového práva. Právny obzor, 91, 2008, č. 4,
s. 251-252. Odporúčame tie� prečítať si metodické usmernenia pre písanie
odborných textov zverejnené v druhom čísle HTI: LICHNEROVÁ, Lucia.
Problematika citovania a odkazovania na klasické dokumenty: zásady
a najčastej�ie problémy. In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, 2009, roč. 1,
č. 2, s. 7-22, ako aj v treťom čísle HTI: KUCIANOVÁ, Anna. Problematika
citovania a odkazovania na klasické a elektronické zdroje podľa ISO 690
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a ISO 690-2: zásady, najčastej�ie problémy a príklady. In: HISTORIA ET
THEORIA IURIS, 2010, roč. 2, č. 3, s. 10-21. Je k dispozícii aj na
http://www.ht-iuris.sk.

5) Pri článku treba na osobitnú stranu napísať abstrakt (cca 5 � 8 riadkov),
ktorý musí obsahovať: meno autora, názov článku, stručnú charakteristiku
obsahu a bibliografický riadok časopisu napr. HISTORIA ET THEORIA
IURIS, roč. 3, 2011, č. 5, s. (číslo strany doplní redakcia).

6) Ku ka�dému článku treba na osobitnej strane pripojiť krátke resumé
v anglickom jazyku (10 � 15 riadkov), ktoré musí obsahovať názov článku,
meno autora, výsti�nú charakteristiku a bibliografický riadok.

7) V zmysle potreby presnej�ej identifikácie autora treba uviesť adresu
bydliska, fakultu, �tudijné, resp. pracovné zaradenie (funkciu). Prosíme tie�
o telefonický, prípadne mobilný a e-mailový kontakt.


