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Vážení členové                        

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

stejně jako i v předchozích letech si vám dovo-

lujeme zaslat předvánoční a zároveň i poslední 

letošní řádné číslo našeho bulletinu.  

V tomto čísle pokračujeme s uveřejňováním 

seznamu kvalifikačních prací obhájených v roce 

2019 na českých a slovenských právnických 

fakultách, tentokráte na pražské, bratislavské, 

trnavské, bansko-bystrické a košické. Kvalifi-

kační práce z ostatních fakult jsme publikovali 

již ve druhém čísle našeho Bulletinu. 

Dne 20. listopadu 2019 udělila Evropská spo-

lečnost pro právní dějiny ocenění za celoživotní 

přínos pro rozvoj právní historie slovenskému 

právnímu historikovi prof. JUDr. Jozefu Beňovi, 

CSc. U příležitosti předání ocenění přednesl 

prof. Beňa na Právnické fakultě Masarykovy 

univerzity přednášku na téma „Otázky sloven-

ské autonomie v letech 1918-1939“. Stručný 

profesní medailonek prof. Beni, fotografie 

z předávání, jakož i písemné vyhotovení jeho 

přednášky přinášíme v závěru tohoto Bulletinu. 

Rádi bychom chtěli všechny členy i nečleny 

Evropské společnosti pro právní dějiny vyzvat, 

aby sami přispěli do tohoto bulletinu; přede-

vším oceníme zprávy z konferencí, recenze či 

anotace knih. Případně budeme rádi i za zasílá-

ní pozvánek na konference. Je možné zveřejnit 

i diskuzní příspěvky či kratší zamyšlení vztahují-

cí se k oblasti právní historie a římského práva. 

Uživatele facebooku si dovolujeme upozornit 

na existenci skupiny Evropské společnosti pro 

právní dějiny a vyzýváme tímto její členy, aby 

se k ní přidali. Naše skupina představuje mož-

nost získat aktuální informace z našeho oboru.  

Naleznete ji na odkazu: 

 

https://www.facebook.com/groups/27128778

6103/  

Na závěr bychom chtěli všem členům popřát 

klidné prožití blížících se svátků vánočních a 

mnoho nejen tvůrčích úspěchů do nového roku 

2020. 

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 

  

https://www.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
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PRÁVNĚHISTORICKÁ KNIHA ROKU 2019 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 

1) Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. (The Euro-

pean Society for History of Law, z.s.), Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620, 

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047 

(dále jen „pořadatel“). 

2) Soutěž probíhá každoročně a jsou v ní hodnoceny odborné knihy se zaměřením na vývoj státu a 

práva vydané na území České republiky a Slovenské republiky v období od 1. ledna do 31. prosin-

ce daného roku. Během ledna roku následujícího pak probíhá vyhodnocení pětičlennou porotou.  

3) Členy poroty pro každý rok jmenuje předseda představenstva pořadatele z odborníků z oblasti 

právní historie z České republiky a Slovenské republiky.  

4) Hodnotí se dle vybraných kritérií známkami od 1 do 10 (nejvyšší), přičemž právněhistorickou kni-

hou roku bude vyhlášena kniha s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

5) Porota se může rovněž usnést na tom, že za daný rok ocenění neudělí. 

6) Seznam vybraných knižních titulů, ze kterých bude porota vybírat právněhistorickou knihu roku, 

předloží porotě předseda představenstva. V průběhu soutěžního období může každý předsedovi 

představenstva pořadatele zaslat elektronickou poštou návrh knižního titulu, který může předse-

da představenstva zohlednit při předložení seznamu vybraných knižních titulů porotě.  

7) Vzhledem k zachování naprosté objektivity hodnocení nebudou jména nominovaných knih hod-

nocených porotou dopředu zveřejňována.  

8) Výsledky soutěže za daný rok budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele 

www.historyoflaw.eu a v Bulletinu Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.  

9) Autor a vydavatel knihy, která bude vyhlášena právněhistorickou knihou roku, obdrží od pořada-

tele příslušné osvědčení. 

10) Pořadatel je dle svého uvážení oprávněn udělit i zvláštní ocenění či čestné uznání. 

11) Na udělení ocenění není právní nárok. 

  

http://www.historyoflaw.eu/
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Laclavíková, M. – Švecová, A.: Dieťa medzivojnového Slovenska. Verejná sociálna starostli-

vosť o deti a mládež na Slovensku a jej inštitucionálna základňa.  

Praha: Leges, 2019, 246 s.  

 
Je nepochybné, že deti sú budúcnosťou národa, avšak správanie sa 

k nim jeho veľmi dobrým zrkadlom, v tomto prípade zrkadlom ná-

roda v dobe medzivojnovej. Zaujímavá, právno-historicky a spolo-

čensky výpovedná téma v kombinácii s poctivou a svedomitou prá-

cou autoriek, doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. a doc. JUDr. 

PhDr. Adriany Švecovej, PhD. (Katedra dejín práva Právnickej fakul-

ty Trnavskej univerzity v Trnave), predurčuje ich novú spoluautor-

skú publikáciu, Dieťa medzivojnového Slovenska, na úspech. 

Ide o vedeckú publikáciu uvedenú pomerne dlhým úvodom, pre-

zrádzajúcim osobnú angažovanosť a zanietenie autoriek, a pozostá-

vajúcou zo štyroch kapitol. V prvej kapitole Právny status dieťaťa 

(1867-1938) sa autorky venujú najmä trom právnym otázkam, 

vekovým hraniciam, rodinným (náhradným) vzťahom k deťom a statusu nemanželského dieťaťa. 

Predmetná kapitola je esenciálnym náhľadom do predostretých tém, ktorý by nepochybne mohol byť 

širším, čo by následne umožnilo prehľadnejšie rozčlenenie kapitoly na minimálne tri podkapitoly. Z 

druhej časti názvu publikácie je však zrejmé, že to nebolo cieľom autoriek, a preto ju možno považo-

vať za racionálne východisko nosných kapitol, bližšie rozpracované v ďalších častiach publikácie. Dru-

há kapitola Starostlivosť o deti a mládež na prelome storočí a v prvých decéniách 20. storočia výborne 

mapuje, v dvoch podkapitolách, relevantnú právnu úpravu súvisiacu so starostlivosťou o deti mládež, 

a to v rokoch 1867-1918, keďže po vzniku Československa došlo k recepcii predchádzajúcich právnych 

predpisov, a následne v rokoch 1918-1938. Vzhľadom na predpoklad, založený na názve a obsahu 

diela, a to, že po publikácii siahnu zrejme aj čitatelia iných vedných odborov je predmetná kapitola 

napísaná pomerne náročne a faktograficky. Koncipovaná je ako právna analýza, pričom hlavný do-

kument obsahuje množstvo odkazov na zákony a podzákonné predpisy, vrátane citovaných paragra-

fov, ktoré by na viacerých miestach azda stačilo uviesť v poznámke pod čiarou. Na druhej strane je 

ich zaradenie pochopiteľné, a to vzhľadom na nespracovanosť témy v slovenskom priestore a nutnosť 

zorientovať čitateľa v problematike vyznačujúcej sa hypertrofiou noriem. Najobsiahlejšou kapitolou 

je tretia kapitola s názvom Inštitucionálna premena starostlivosti o deti a mládež, zameraná na politi-

ku československého štátu voči slovenským deťom, reálnu pozíciu a kompetencie príslušných orgá-

nov a predstavenie interakcie verejného a súkromného sektoru. V podkapitole 3.1 o východiskovom 

stave inštitucionálnej bázy starostlivosti o deti a mládež by bolo vhodné priblížiť aj názory uhorských 

právnikov, politikov či sociológov na predmetnú problematiku v predvojnovom období, čo by dokres-

lilo východiská skúmania autoriek v komplexnej podobe. V inštitucionálnom ohľade bolo zaujímavým 

kreovanie osobitných špecifických orgánov v segmente starostlivosti o deti a mládež, ktoré boli „vy- 
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konávacími“ orgánmi ústrednej úrovne (Inštruktorát sociálnej pečlivosti o mládež v Bratislave) a ná-

sledná premena/prestavba tohto úseku starostlivosti a jej napojenie a zemskú krajinskú správnu a 

samosprávnu úroveň (Zemské ústredie pečlivosti o mládež v Bratislave). Rovnako zaujímavým a po-

merne málo známym faktom je, že na Slovensku v medzivojnovom období v podstate existovala 

kombinácia štátneho modelu starostlivosti o deti a mládež (štátne detské domovy, vychádzajúce z 

prevzatého uhorského modelu) a z pomaly sa etablujúcej spolkovej starostlivosti (územne usporia-

danej v podobe spolkov Okresných pečlivostí o mládež, daný model starostlivosti sa uplatňoval najmä 

v českej a moravskej časti bývalej rakúsko-uhorskej monarchie). Zo subjektívneho pohľadu recenzen-

ta najzaujímavejšou kapitolou bola záverečná štvrtá kapitola Formy a obsah starostlivosti o deti a 

mládež, v podkapitolách ktorej autorky analyzovali jednotlivé segmenty starostlivosti - o sociálne 

exkludované deti a mládež, o najmladšie deti a ich matky (v tomto rámci dôležitou bola starostlivosť 

o kojencov kvôli vysokej mortalite), o dospievajúcu mládež, o mravné ohrozenú a kriminálnu mládež 

a o duševne a telesne hendikepované deti a mládež, a to vyváženou kombináciou informačnej zá-

kladne a jej reálneho uplatnenia v praxi. Predmetné otázky a problémy ostávajú živými aj v súčasnos-

ti, a preto postup v ich riešení v minulosti môže byť aj do súčasnosti v mnohom výpovedný, napr. v 

súvislosti s kriminalitou mládeže, ktorá má, bohužiaľ, stúpajúcu tendenciu, čo sa vzťahuje aj na agre-

sivitu a brutalitu jej foriem.  

Možno konštatovať, že ide o doteraz nespracovanú problematiku, a tak predmetná publikácia výbor-

ne vypĺňa medzeru v slovenskej právno-historickej vede. Normatívna a inštitucionálna stránka je zau-

jímavo doplnená o súdnu prax, sociologické či psychologické výskumy, literárne reflexie a hlavne o 

bohatý archívny výskum (Štátny archív v Bratislave a fondy Inštruktorátu sociálnej pečlivosti o mládež 

v Bratislave (IMSP), Krajinského (Zemského) úradu v Bratislave, Krajinského ústredia pečlivosti o mlá-

dež a Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska (časť sociálne veci); ale aj fondov štátnych 

archívov v Trnave, Skalici, Trenčíne, Nitre a fondov Zemského archívu v Brne a Archívu města Brna). 

Je nepochybne viacero textov, ktoré sa z historického a sociologického hľadiska venujú postaveniu 

dieťaťa, avšak predmetná publikácia ho predstavuje v právnych mantineloch. Tak poskytuje obraz o 

vôli zákonodarcu, o problémoch, ktoré si vyžadovali (precíznejšiu) právnu reguláciu a v neposlednom 

rade o realite súdobej slovenskej spoločnosti, ktorej pravdivosť a autenticita pramenia zo zachytenia 

interpersonálnych spoločenských vzťahov k jej najzraniteľnejším členom a z interakcie s právnym 

systémom. Neprávna nadstavba textu premieňa vedecký text na publikáciu prístupnú a mimoriadne 

zaujímavú pre široké spektrum čitateľov.  

Z jazykového hľadiska možno vyzdvihnúť čistú a jasnú líniu textu, bez zbytočných myšlienkových od-

klonov. Ide o vecnú publikáciu s bohatým poznámkovým aparátom na objasnenie a podporu použi-

tých argumentov. Autorky využili dostatočnú grafickú úpravu textu, hoci ak by publikácia chcela mať 

viac edukačný a menej vedecký rozmer, vhodné by bolo odseky, ktoré spracúvajú odlišnú ucelenú 

myšlienku oddeliť prázdnym riadkom, čo by následne umožnilo využívať viac hrubo zvýrazneného 

textu a zabezpečiť rýchlejšiu orientáciu v texte. Ten je doplnený peknými dobovými fotografiami a 

prehľadnými schémami, ktoré sú pridanou hodnotou tejto kvalitnej publikácie. 

Ingrid Lanczová  
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Hubený, D.: 100 let Patentového úřadu v Praze. 

Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019, 214 s. 

 

Záslužná publikace mapuje působení Patentového úřadu v Praze od 

jeho založení až do současnosti. Popisuje i vznik a působení Paten-

tového soudu od jeho vzniku až do jeho zániku v roce 1952. Paten-

tový úřad a soud vznikly na základě zákona č. 305/1919 Sb., který v 

podstatě převzal starší rakouskou právní úpravu z roku 1867 (zákon 

č. 30/1897 ř. z.).  

Autor postupuje chronologicky a představuje činnost Patentového 

úřadu, který se od roku 1993 nazývá Úřadem pro průmyslové vlast-

nictví, v proměnách času.  

100 let není tak dlouhá doba, ale české země a Slovensko prošly 

mnoha úskalími – druhou republikou, Protektorátem, třetí republi-

kou, dobou po únoru 1948, rokem 1968 a posléze normalizací až do 

doby něžné revoluce a rozdělením republiky na dva samostatné státy Českou a Slovenskou republiku. 

Politické změny poznamenaly působení, personální stránku úřadu a v neposlední řadě i samotný ná-

zev úřadu. Autor analyzuje detailně i poměrně komplikovanou legislativní úpravu Patentového úřadu.  

Velmi zajímavá je informace, že Československo po první světové válce podporovalo ideu vzniku celo-

světového patentového úřadu v Bruselu. Toto ovšem nebylo realizováno a veškerá jednání o této věci 

skončila neúspěchem. Neméně zajímavá je i kapitolka o zřízení společného Visegrádského patento-

vého institutu, který vznikl roku 2015.  

Důležitá je i 10. kapitola – Soudobý vývoj úřad. V ní D. Hubený nastiňuje i proces přistoupení České 

republiky k Evropské patentové úmluvě v roce 2002, tedy o dva roky dříve, než Česká republika 

vstoupila do Evropské unie.  

Publikace je na vysoké odborné úrovni, autor čerpá z rozsáhlých literárních, legislativních, archivních 

zdrojů, tisku, ale i z krásné literatury. Připomeňme tu český film Jára Cimrman ležící spící z roku 1983. 

Cimrman chodí stále znovu se svými vynálezy na patentový úřad a téměř vždy přijde až druhý. Kniha 

obsahuje řadu dokumentů a dobových fotografií, rejstříky i seznam předsedů úřadu. Zároveň je kniha 

psaná živým jazykem a přináší nejen poučení. To je konečně úkolem každé dobré knihy. 

Karolina Adamová 
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Valeš, V.: Řezenská diecéze v historickém a právním pohledu.  

Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2019, 80 s. 

 

Náš přední konfesionalista a právní historik Václav Valeš, působící 

na Katedře právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzi-

ty v Plzni, vydal v letošním roce (2019) již svou třetí monografii 

z bavorských právních dějin,1 zaměřenou již tradičně zejména na 

bavorské státně církevní právo. 

Aniž by jakkoli snižoval význam a zásluhy soluňských bratří, přesto 

už v úvodu své monografie uvádí na pravou míru po Čechách i Mo-

ravě rozšířený mýtus, jako by christianizace Čech byla výsledkem 

(teprve) jejich apoštolského působení a jako by naproti tomu ba-

vorští biskupové představovali téměř inkarnaci Belzebuba: „To, že 

žádný historik dosud žádnou komplexní práci o řezenské diecézi 

nenapsal, patrně svědčí o dlouhodobém nezájmu či přímo averzi 

vůči všemu německému. Tento pohled je blízký i úzkému okruhu 

českých občanů, kteří se hlásí ke katolické nebo jiné křesťanské církvi, pro něž jsou zpravidla věroz-

věsty sv. Konstantin (Cyril) a Metoděj, jejichž velkomoravská mise totálně selhala (jejich žáci byli vy-

povězeni, jejich překlad Písma se ve střední Evropě neujal, díky nim založená církevní organizace se 

záhy rozpadla, jejich legislativní dílo zůstalo na papíře), nikoli Reginhard a Baturich, biskupové 

z Pasova a Řezna, kteří roku 831 a 845 pokřtili první moravské a české politické představitele.“ (s. 4). 

Nebyli všichni jako solnohradský arcibiskup Adalvin nebo pasovský biskup Hermanrich, kteří morav-

sko-panonského metropolitu sv. Metoděje svévolně věznili a zřejmě i trýznili. 

 Dokládá to snad nejvýrazněji postava řezenského biskupa sv. Wolfganga, díky jehož velkomyslnosti i 

odvaze mohla v Čechách vzniknout samostatná církevní správa:2 „Do historie se Wolfgang (…) nesma-

zatelně zapsal již na počátku své biskupské služby. Roku 973 dal – přes zamítavé stanovisko řezenské 

katedrální kapituly – dobrovolně, nezištně a z přesvědčení souhlas se zřízením pražské diecéze, ačkoli 

pro Řezno to znamenalo podstatný výpadek příjmů“ (s. 16). Že do Čech přišlo křesťanství nejprve a 

především z Bavorska je prostě faktem, a – jak známo – contra factum non valet argumentum. 

Na pozadí právních dějin Bavorska (které zpracoval v monografiích uvedených v poznámce) pojedná-

vá autor s brisancí jemu vlastní o osudech této nejrozlehlejší bavorské diecéze v historicky různém 

rozsahu jejích hranic, a to od jejího formálního vzniku (tedy od jejího založení sv. Bonifácem-

Winfriedem snad roku 739) až do současnosti, kdy na svatowolfgangský stolec roku 2012 usedl po 

obecně uznávaném (nicméně papežem Františkem nepříliš oblíbeném) kardinálovi Gerhardu Ludwigu 

Müllerovi mnichovský rodák Rudolf Voderholzer (* 1959). Sleduje při tom nejen „vnější“ události, 

nýbrž i duchovní niveau této místní církve – na biskupském stolci samém, v řeholních řádech i mezi 

prostým věřícím lidem s jeho „lidovou“ zbožností (viz např. kap. „Vzestup a úpadek duchovního živo-

ta“, s. 28nn, dále např. s. 60n a další).  

 
1 Tentokrát v Královské kanonii premonstrátů na Strahově v edici „Bibliotheca Strahoviensis. Series mono-
graphica VIII“. Tou první byly jeho Bavorské dějiny státu a práva (Brno 2016), tou druhou Bavorské dějiny stát-
ního práva církevního od počátků křesťanství do roku 1945 (Domažlice 2018). 
2 A to se právě u nás (dokonce i v pražské arcidiecézi samé!) jeho liturgická připomínka slaví jen jako pouhá 
nezávazná památka oproti slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. A beatifikační proces s ctihodnou Mladou Přemys-
lovnou, která se o založení pražského biskupství tolik zasloužila, ani nebyl zahájen. 
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Povšimněme si nyní heslovitě alespoň dalších vztahů řezenského biskupství k Čechám (resp. k pražské 

arcidiecézi), jak je Valeš uvádí. Nejprve připomíná správní akt, zajímavý jak pro pražskou arcidiecézi, 

tak řezenskou diecézi, jímž papež Urban VI. na žádost císaře Karla IV. jmenoval druhého pražského 

arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi papežským legátem mimo jiné pro řezenskou (také pro bamberskou a 

míšeňskou) diecézi s důležitými vizitačními oprávněními – snad „jako první krok k tomu, aby se řezen-

ské biskupství stalo součástí pražské arcidiecéze“ (s. 31), jakkoli spadalo pod salzburskou metropoli, 

k čemuž však přirozeně nikdy nedošlo, přičemž toto spíše formální právo pražských metropolitů za-

niklo nejpozději během sedisvakance na svatovojtěšském stolci za husitských válek. Ostatně podle 

tehdejšího řezenského ordináře Stauffenberga právě „husitská kacířská nákaza hrozila nejvíce Bavor-

sku, neboť to je již dlouhou dobu prosáklé valdenským vlivem“ (s. 32; také husitské plenění klášterů a 

hromadné vraždění duchovních a řeholníků se během „spanilých jízd“ českých husitů nevyhnulo ani 

Bavorsku). „Husitské myšlenky nakonec nenašly v řezenské diecézi širší odezvu, neboť chorál radikál-

ních táboritů a sirotků Die ihr Krieger Gottes seid vzbuzovaly u jejího obyvatelstva spíše strach o život, 

zdraví, počestnost a majetek než sympatie“ (tamtéž). Zato v důsledku reformace odpadla od katolic-

ké víry značná část diecéze – včetně (později) našeho Chebska a Ašska – a řada klášterů byla zrušena 

(v Horní Falci všechny; s. 37n). Ovšem i rekatolizace prováděná katolické víře věrnými bavorskými 

vévody (s. 30nn) začala podstatně dříve, než ta, kterou u nás v Čechách prováděli čeští králové 

habsburské dynastie. Od roku 1582 pak desátý pražský arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé, OCr. vykoná-

val funkci administrátora řezenské diecéze za tamního v té době výrazně kanonicky nezletilého (* 

1573) zvoleného biskupa Filipa Viléma (s. 40). Josefinské náboženské reformy v osmdesátých letech 

18. století se střetly i se zájmy řezenských biskupů, a to na Chebsku – to přešlo pod jurisdikci pražské 

arcidiecéze až počátkem století následujícího v létech 1807–1808 (s. 50). Patří sem konečně krátká 

epizoda (září 1938 až leden 1946), kdy v důsledku mnichovského diktátu přešla správa 43 farností 

z českobudějovické diecéze na diecézi řezenskou (s. 67). Po skončení druhé světové války mimoděk 

posílil personální stav katolíků řezenské diecéze v důsledku odsunu velkého množství etnických Něm-

ců (zpravidla římských katolíků) z bývalého tzv. „sudetského Bavorska“ (Sudetenbayern) do Německa 

(s. 68). A tyto vztahy vnější vztahy mezi Řeznem a Prahou, jejichž výčet zdaleka nebyl podán vyčerpá-

vajícím způsobem, v nedávné době pokračovaly po roce 1989 – tentokrát ve formě materiální pomoci 

(mimo jiné) řezenského biskupství zejména sousední českobudějovické diecézi.  

Ani řezenské diecézi se nevyhnula postupná sekularizace společnosti, daná ať už vlivy vnějšími (obec-

ný proces vytěsňování křesťanství ze západní a střední Evropy, ztráta víry v Boha, vypjatý individua-

lismus, působení ideologií křesťanství odporujících, rozpad tradičních hodnot, nízká natalita a postu-

pující islamizace společnosti) nebo vnitřními (podle Valeše jde o „odporné pedofilní skandály, tvrdé 

vnitřní předpisy pro křest dospělých, nepřehledná věrouka, katastrofální nedostatek duchovních za-

viněný fanatickým lpěním na celibátu a odchodem řady kněží do civilního sektoru, zpola manichejská 

sexuální etika, zmatky v liturgii“). Nicméně i tak může autor závěrem své publikace konstatovat, že 

v Bavorsku – na rozdíl od území na opačné (= české) straně Českého lesa a Šumavy – „jsou naštěstí 

katolická církev a její instituce stále integrální součástí občanské společnosti s obrovským počtem 

aktivit, které se z daleka neomezují pouze na vysluhování svátostí a službu Božího slova a které jsou 

z velké části organizovány řadovými věřícími“ (s. 72). A že autor zná tamní situaci velmi dobře 

z autopsie, není žádného důvodu o jeho hodnocení pochybovat. Valešova stručná, ovšem fakty nabi-

tá monografie, která se nevyhýbá ani hodnotícím soudům,3 má interdisciplinární charakter – stojí na 

pomezí obecných církevních dějin, dějin státu a práva a historického konfesního práva. A tak jak je  

 
3 Viz např. nepřehlédnutelnou poznámku č. 107. Ještě že podle kanonického trestního práva jsou biskupové 
chráněni pouze před brachiální atakou (vis physica, reálná injurie) – ať oprávněnou nebo neoprávněnou – , 
nikoli před verbální (srv. kán. 1370 § 1 CIC). 
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atraktivním způsobem napsaná, tak se také hezky čte; autor v ní podal další důkaz toho, že i vědecké 

dílo (alespoň z oblasti společenských věd) může čtenáři dopřát literární prožitek, což v naší zeměpis-

né šířce není žádnou samozřejmostí; a já mu k tomu rád blahopřeji. Vedle vlastní stati a obvyklého 

výkazu bibliografie obsahuje publikace ještě seznam řezenských biskupů a mapovou přílohu. Snad 

jediné, co si na knížce zaslouží kritiky, je nezvykle drobný typ písma, který zvláště (nám) starším čte-

nářům dělá při čtení potíže; to už ovšem leží mimo autorovu dispoziční sféru… 

Ignác Antonín Hrdina  
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Malatinský, M.: Pred súdom národa?   

(Retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945–1947).  

Bratislava: Post Scriptum, 2019, 288 stran 

 

Možno je to prekvapivé, ale v dlhodobej realite doteraz nevykryšta-

lizovaného právneho vedomie na Slovensku v tejto otázke, je to 

však skutočnosť pravdepodobná. Na mysli máme stále, temer po 

trišťstoročí chýbajúce právnické spracovanie veľkej témy, retribuč-

ných noriem, t.j. najmä nariadenia SNR č. 33/1945 Zb. n. SNR 

o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a ko-

laborantov a o zriadení ľudového súdnictva.  

V priebehu polstoročia do vzniku Slovenskej republiky v roku 1992, 

túto tému spracoval iba jeden autor a bol ním Anton Rašla, docent 

trestného práva. On sám participoval na tomto stíhaní ako obžalob-

ca v Úrade obžaloby pri Národnom súde v Bratislave. Napísal 

a publikoval doteraz jedinú a tiež neprekonanú monografiu na túto 

tému v roku 1969 s názvom: Ľudové súdy v Československu po II. 

svetovej vojne ako forma mimoriadneho súdnictva. Bratislava, SAV. Spolu s advokátom Ernestom 

Žabkayom v amplitúdach nášho vývoja, v rokoch 1968–1969 ústne, prednáškami pre verejnosť 

a potom v roku 1990 v podobe rozsiahlej monografie, obaja samostatne a v publikácii paralelne, od-

borne a vedecky spracovali a prezentovali svoje odborné pohľady, názory pod názvom: Proces s dr. J. 

Tisom. Bratislava, Tatrapress, 1990. A svoje dôstojné miesto v tejto literatúre má aj dielo, predsedu 

Národného súdu dr. Igora Daxnera z roku 1961: Ľudáctvom pred Národným súdom 1945–1947. Brati-

slava, vydané SAV. Ďalšie početné práce, najmä žurnalisticko – historického charakteru majú povahu 

príležitostných pojednaní, s obsahom blízkym tomu ako sa pomenovali, ako priatelia J. Tisu, resp. 

blízky k jeho obdivovateľom až apologétom.    

Samotný doc. A. Rašla, viackrát verejne vyzýval, obracal sa aj osobne na učiteľov právnických fakúlt, 

historikov zo SAV, aby sa podujali spracovať túto rozsiahlu a zložitú problematiku, a to predovšetkým 

preto, že majú privilégium životného odstupu. Nezažili toto obdobie, časy slovenského štátu, ani re-

tribúcie, nie sú ním subjektívne determinovaný a môžu a majú možnosť posúdiť dobré i slabé stránky 

retribúcie, a to z hľadiska jeho hmotnoprávnej ako aj procesnoprávnej stránky.  

V recenzovanom diele, v osobe autora M. Malatinského sa spájajú tieto stránky a predpoklady histo-

ricky objektívneho a trestnoprávne plnohodnotného prístupu k danej veľkej téme. Osobným predpo-

kladom pre dosiahnutie týchto cieľov je, že autor monografie sa pripravoval na zvládnutie tejto pro-

blematiky už v magisterskom štúdiu, a najmä v doktorandskom štúdiu, v ktorom napísal a úspešne 

obhájil dizertačnú prácu na túto tému. Predpoklady na realizáciu tejto odbornej a vedeckej úlohy si 

vytvoril prácou na osobných odborných, metodologických kompetenciách právneho historika. Preja-

vilo sa to aj viacerými publikovanými odbornými príspevkami na túto tému a kauzu V. Tuka, ako aj J. 

Tisa. Náučná heuristická práca v knižniciach a archívoch, spracovanie poznatkov takto získaných, stojí 

za vydaním recenzovaného diela.  

Možno povedať, že monografia tématicky, má celkove dve časti. Prvá tvorí problematika rozboru 

a hodnotenia – hmotnoprávnych ustanovení retribučného nariadenia, a druhú procesnoprávna pro-

blematika – a to organizačná stránka Národného súdu. Predchádza im predhistória tejto problemati- 
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ky v podobe genézy retribúcie na Slovensku. Podľa známych prístupov v pozitívnom práve, je to ako-

by všeobecná časť danej tématiky. Dielo má naviac tú vzácnu vlastnosť, že skúma, rozoberá 

a interpretuje príslušné právne normy, t.j. akoby hľadá odpovedá a odpovedá na otázku – aká mala 

retribúcia byť. Významné pre hodnotu monografie je, že normatívnoprávny pohľad dokázal spojiť, aj 

so sociologickoprávnym pohľadom, teda uviesť aká retribúcia bola v praxi. Urobil tak v kapitole na-

zvanej ako vybrané problémy v aplikačnej praxi Národného súdu. Uvedené kapitoly tvoria akoby oso-

bitnú časť práce. Výsledkom tohto spojenia sa z historickoprávneho pohľadu stali, nové poznatky. 

V tom je poznávací prínos diela. Autor to dokázal na základe svojej kvalifikovanej práce s archívnymi 

dokumentmi. Konkrétne o kolektívnej zodpovednosti v rozsudkoch Národného súdu. Daný inštitút 

nie je implicitne zakotvený v retribučnom nariadení. Vytvoril sa totiž v súdnej praxi, ktorú dokázal 

autor spoznať, diagnostikovať a hodnotiť. Kolektívna zodpovednosť sa uplatňovala u poslancov sne-

mu, členov štátnej rady, ako aj v niektorých ďalších prípadoch.  Ďalším významným výsledkom práce 

autora bola interpretácia a aplikácia ustanovenie retribučného nariadenia, ktorá sa týkala zrady na 

povstania. Pojem povstanie, sa tu mohol podľa rozsudkov Národného súdu vzťahovať na tri obdobia: 

a to iba na obdobie SNP od 29. 8., do 28. 10. 1944 (súvislé povstalecké územie) alebo len na činnosť 

povstaleckej armády ako aj partizánov (teda obdobie, jeseň, zima 1945), alebo pod pojmom povsta-

nie sa mohol rozumieť celý odboj (od 6. októbra 1938, resp. 14. 3. 1939), až do oslobodenia Sloven-

ska v apríli 1945. Autor túto rozdielnosť interpretácia skutkovej podstaty „zrady na povstaní“, preu-

kázal na rozsudkom, proti J. Šmigovskému (veliteľovi posádky v Nitre), v prípade V. Talského (vedenie 

dvoch slovenských divízií), ďalej F. Čatloša (ministra obrany) a tiež generála A. Malára. A v tejto záleži-

tosti bol autor vo svojich postrehoch originálny a iste dal tým podnet pre ďalšie bádanie v tejto otáz-

ke v týchto nových intenciách.   

V procesnoprávnej stránke retribučného nariadenia autor monografie okrem iného riešil aj problém 

výnimočnosti tohto trestného konania. Uviedol, že výnimočnosť konania, norma o ukončení konania 

do istého dátumu¸ neznamená, že išlo o konanie vo výnimočnom stave, ani o stannoprávne (štatari-

álne).  

V prvej kapitole autor spracoval genézu slovenskej retribučnej normy. Známe je, že SNR trvala, aj vo 

vzťahu k emigračnému dočasnému štátneho zriadeniu v Londýne, aj vo vzťahu ku košickej vláde, na 

tom, že práve ona vydá túto právnu normu. SNR odmietla, aby na Slovensku platila československá 

retribučná norma, teda dekrét prezidenta ČSR. Ešte v posledných dňoch platnosti nariadenia SNR č. 

1/1944, predtým ako nadobudla účinnosť nariadenie SNR č. 30/1945 Zb. z. a n., ktorým sa postúpila 

časť právomoci (konkrétne aj právomoc vydať retribučné normy na prezidenta ČSR). Retribučné nari-

adenie prijala SNR 15.mája 1945 (vo svojom výlučnej právomoci). Dôležité je v tejto súvislosti, že 

rozsudky Národný súd vydával v mene slovenského národa a Československej republiky. Prejavila sa 

v tom významná skutočnosť, ktorú autor nepomenoval a to, že nielen podľa prvého nariadenia SNR 

(1. 9. 1944) ale aj podľa nariadenia č. 33/1945 Zb. n. SNR – jestvovala a bola uznávaná „štátnosť slo-

venského národa“ a to antifašistická štátnosť. Smerovala k integrácia do ČSR, ako zloženého štátu, 

teda do konštituovania federácie. Pravdou je, že prvá pražská dohoda, podstatným spôsobom zmeni-

la túto tendenciu, tým že rozhodla o unitárnej ČSR s autonómiou Slovenska.  

Autor sa nevyhol zjednodušeným tvrdeniam vyplývajúcim zo súčasných reflexií, že retribúcia mala byť 

podľa K. Gottwalda nástrojom triedneho boja. Pravdou je, že K. Gottwald povedal, že by mala slúžiť aj 

k oslabeniu fašistickej buržoázie, za spáchanie jej zločinov. Podľa komunistov bol fašizmus na Sloven-

sku, v Československu, vo svete vôbec otvorenou teroristickou diktatúrou najreakčnejších živlov fi-

nančného kapitálu. Antifašistická odplata na základe zákonov a formou súdneho konania sa musela 

preto týkať týchto sociálnych vrstiev a v dôsledku toho, mala oslabiť aj buržoáziu ako celku, predísť 
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možnej revitalizácii fašizmu. Malo sa tak stať oslabením jej sily, vplyvu na Slovensku. „Inštrumentali-

zmus“ napokon vyplýval aj z postojov Demokratickej strany. Podľa jej vyhlásenia 14. 3. 1939 vyvrcho-

lila politika zrady na slovenskom národe, na ČSR, na demokracii na Slovensku. Potupný akt zrady zo 

14. 3. 1939 sa prejavil výrazným spôsobom aj v rozsudku Najvyššieho súdu slovenského štátu 

z decembra 1944, ktorým boli v neprítomnosti na trest smrti odsúdený predstavitelia povstaleckej 

SNR a to dr. V. Šrobár, aj dr. J. Lettrich. V tomto zmysle boli predstavitelia Demokratickej strany 

osobne postihnutí, síce iba nominálne a právne, ale právo na spravodlivú antifašistickú demokratickú 

odplatu vyplývalo aj z ich presvedčenia. Predstavitelia Demokratickej strany nedodržali ustanovenia 

z aprílovej dohody, ktorú uzavreli s vtedajšími mladoľúdákmi, so záväzkom, že zachránia pred popra-

vou dr. Tisa. Napokon sa sami nedokázali podpísať na vyjadrenie Predsedníctva SNR s návrhom prezi-

dentovi ČSR o udelení milosti dr. Tisovi.  

Autor monografie podrobne preskúmal a analyzoval znaky skutkovej podstaty trestného činy domá-

cej zrady (všeobecní historici ju mylne, až z neznalosti považujú za zločin „vlastizrady“) a v súvislosti 

s tým aj trestnosť vyhlásenia slovenského štátu. Vyhlásenie slovenského štátu sa považovalo za zločin 

len pri splnení všetkých podstatných predchádzajúcich konaní a ďalších súvislosti. Retribučné nari-

adenie však samotné vyhlásenie slovenského štátu ipso facto nekriminalizovalo. Uznávalo právo ná-

roda na sebaurčenie, teda aj právo slovenského národa na vyhlásenie vlastného štátu, ale parla-

mentného, suverénneho nie v ochrannom pomere s nacistickým Nemeckom.  

Spolu s legislatívnym opisom ľudových súdov autor charakterizoval aj realitu participácie slovenského 

obyvateľstva na ich činnosti. Prísediacimi v nich sa mohli stať iba občania lojálni s antifašistickými 

postojmi v minulosti. Neochota občanov zapojiť sa do tejto činnosti bola jedným zo znakov ich orga-

nizácie a činnosti. V dobe takejto spoločenskej zmeny nebola to skutočnosť absolútne prekvapivá. 

Povstanie a najmä jeho zatlačenie do hôr nemeckou armádou, atrocity, ktoré páchali títo vojaci a tiež 

slovenskí príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, ich teror, zanechal strach aj 

o budúcnosť. V tomto zmysle možno chápať autorov pohľad na retribúciu, keď názov Národný súd, 

parafrázoval so spochybňujúcim otáznikom, či sa na ňom zúčastnil celý národ v podobe formulácie 

„Pred súdom národa?“ Napokon tento otáznik treba a možno rešpektovať.  

Autor použil a využil pravdepodobne všetku publikovanú historickoprávnu, všeobecnú aj politickú 

literatúru. Mimoriadne ocenenie si zaslúži aj jeho archívny výskum tejto témy a jednotlivých káuz. 

Z osobitného a jednotlivého vyvodil však aj všeobecné, poznatky a závery celkove platnú pre súdny 

výkon retribúcie. Heuristický základ diela je teda doslova monumentálny, resp. excelentný. Pri opise 

a poznámkach k niektorým javov však možno pobadať aj istý prvok, akoby vyplývajúci 

z gnozeologických subjektivistických prístupov, z určitej dobovej a sociálnej genézy.  

Udalosti rokov povojnovej antifašistickej retribúcie, boli po 28. októbri 1918, ďalej po 14. marci, oso-

bitne po 29. auguste 1944 a jeho vyústení do oslobodenia Slovenska celkove asi tretím zemetrase-

ním, politickým, sociálnym a ideovým v priebehu troch desaťročí. Slovensko, ľud Slovenska 

a slovenský národ nebol ani nemohol byť jednotný vo svojom presvedčení, hodnotách, v postojoch 

k nedávnej minulosti, aj v otázke jeho smerovania v budúcnosti. Všetky tieto znaky autor monografie 

vlastne postihol, zahrnul ich do svojho diela a sa nimi zaoberal v problematike retribúcie na Sloven-

sku. Celkove Slovensko, ako dokazuje jeho vývoj aj po roku 1993, po vzniku suverénnej Slovenskej 

republiky sa vyporiadalo s týmito udalosťami, riešilo ich náležite, aj keď vždy sa bude môcť pozname-

nať, že v tom ktorom prípade ich mohlo riešiť inak. Autor priniesol vo viacerých aspektoch tejto pro-

blematiky svoje kritické pripomienky.  Do antifašistickej rodiny štátov Európy a sveta vstúpilo aj po 

tomto procese retribúcie, aj v rokoch 1993 a nasledujúcich ako plnohodnotných člen spoločenstva 

štátov. Dokázalo vyvodiť vlastnými silami a prostriedkami právne dôsledky zo svoje fašistickej minu-  
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losti (a to svojim zákonodarstvom, Národným súdom aj ľudovými súdmi). Ocitol sa v tejto minulosti 

ocitlo prispením svojich elít, ale najmä tlakom a hrozbami zvonku, od nemeckých nacistických síl. 

Slovenský národ si tým presadil cestu k svojej antifašistickej budúcnosti.  Preukázalo to aj toto recen-

zované dielo autor. Želajme si, že po ňom prídu aj ďalšie, a obohatia tým historickoprávnú literatúru.   

Jozef Beňa 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

PRAKTIKUM K DEJINÁM ŠTÁTU A PRÁVA NA SLOVENSKU.  
III. ZVÄZOK (1948-1989) 
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová 
  
ISBN 978-80-568-0359-2 
 
 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava, 2019, 333 stran 

 

 

 

 

POZOROVAT, POPSAT, STVOŘIT: OSVÍCENSKÁ POLICIE  
A MODERNÍ STÁT 1770-1820 
Pavel Himl 
  
ISBN 978-80-257-2906-9 
 
 
Argo, Praha, 2019, 416 stran 

 

 

 

 

DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA  
DO ROKU 1848 
Róbert Jáger  
 
ISBN 978-80-557-1547-6 
 
 
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 
2019 
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PRÁVNÍ ÚPRAVA AMNESTIE V LETECH 1918-1953  
V ČESKÝCH ZEMÍCH 
Jiří Šouša jr. 
 
ISBN 978-80-7415-192-7 
 
Nová tiskárna, Pelhřimov, 2019, 434 stran 

 

 

 

 

DIGESTA SEU PANDECTAE. TOMUS II. / DIGESTA NEBOLI 
PANDEKTY. SVAZEK II. 
Michal Skřejpek 
  
ISBN 978-80-246-4332-8 
 
 
Karolinum, Praha, 2019, 752 stran 

 

 

 

 
ADVOKÁTI PROTI TOTALITĚ  
Petr Toman 
 
ISBN 978-80-204-5430-0 
 
 
Mladá fronta, Praha, 2019, 336 stran 

 

 

 

U OBĚTOVANÉHO PREZIDENTA  
Josef Kliment 
 
ISBN 978-80-200-2982-9 
 
 
Academia, Praha, 2019, 770 stran 
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LEXIKON NEJVYŠŠÍCH PŘEDSTAVITELŮ ČESKOSLOVENSKÉ  
JUSTICE A PROKURATURY V LETECH 1948–1989  
Jaroslav Pažout, Adam Zítek a kol.  
 
ISBN 978-80-88292-36-4 
 
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2019, 348 stran 

 

 

 

 

NERVOVÁ VLÁKNA DIKTATURY: REGIONÁLNÍ ELITY  
A KOMUNIKACE UVNITŘ KSČ V LETECH 1945–1956 
Matěj Bílý, Marián Lóži, Jakub Šlouf 
  
ISBN 978-80-246-4333-5 
 
Karolinum, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2019, 304 
stran 

 

 

 

 
PRVÝ SLOVENSKÝ PARLAMENT SNEM SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
A JEHO LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ 
Ondrej Podolec 
 
ISBN 978-80-89335-79-4 
 
 
Ústav pamäti národa, Bratislava, 2019, 455 stran 

 

 

 

ÚNOR 1948 OČIMA PORAŽENÝCH. ZÁZNAM DISKUSÍ  
EXILOVÝCH POLITIKŮ Z LET 1949–1950  
Pavel Horák – Vilém Prečan 
  
ISBN 978-80-7422-623-6 
 
 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha, 2018, 347 stran 

 

https://www.martinus.cz/?uItem=298244
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 10, č. 2/2019) 

 

 

BOOK REVIEWS 
 

Heike Stopp: Hans Welzel und der Nationalsozialismus  

Tamar Herzog: A Short History of European Law: The Last 
Two and a Half Millennia  

Dirk Reitz, Hendrik Thoß (Hg.): Sachsen, Deutschland und 
Europa im Zeitalter der Weltkriege  

Markus Apostolow: Der „immerwährende Staatssekre-
tär“. Walter Strauß und die Personalpolitik im Bundesmi-
nisterium der Justiz 1949 – 1963 

Urs Marti-Brander: Rousseaus Schuld. Essays über die 
Entstehung philosophischer Feindbilder  

Joachim Rückert: Abschiede vom Unrecht. Zur Rechtsge-
schichte nach 1945  

Ulrich Falk / Markus Gehrlein / Gerhart Kreft / Marcus Obert (Hg.): Rechtshistorische und andere 
Rundgänge – Festschrift für Detlev Fischer 

Jaromír Tauchen: Die Arbeitsverwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren (1939 – 1945)  

Arian Petoft, Mahmoud Abbasi: A Historical Overview of Law and Neuroscience: From the Emer-
gence of Medico-Legal Discourses to Developed Neurolaw  

Simone Rosati: Individual Ownership and Collective Ownership in the Nineteenth‑Century Debate 
before the Sacred Economic Congregation  

Javier Belda Iniesta: The Pre-Constantine Conciliar Season  

Georgios Tzeferakos, Marina Skourteli, Alexandra Palli, Athanassios Douzenis: The Origins of Homi-
cide Legislation in Ancient Greece  

István Szászdi: The “Protector de Indios” in Early Modern Age America  

Vlasta Švoger: Control of the Press in Croatia 1848-1849: From Censorship over Unlimited Freedom 
of the Press to the First Croatian Press Act  

Paweł Fiktus: An Official in the Polish Political and Legal Thought of the Second Half of the 18th Cen-
tury on the Example of the Theses of Józef Hieronim Pawlikowski and Józef Puszet de Puget  

Andrey Bystrov: The Forgotten Anarchist: Political and Legal Aspects of Alexei Borovoy’s Anarcho-
Humanism  

Tetiana Syroid, Oleksandr Havrylenko, Alona Shevchenko: Evolution of Financial Law Basics within 
the Antique States of the North Black Sea Region (Late 7th Century BC – the First Half of the 6th 
Century AD)  

Róbert Jáger: Legal and Social Status of the Church in Great Moravia  

Antonín Lojek: Die böhmische Konföderation von 1619 und ihre Erweiterung um die österreichi-
schen evangelischen Stände 
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Tomáš Mach: From the Balfour Declaration to the Creation of the State of Israel: The Issue of Legal 
Importance of this Declaration, Its Historical Role, and Consequences of the Arab Attack upon the 
Newly Proclaimed State of Israel on the Plane of Public International Law  

Adam Boóc: Comments on the Concept of Arbiter in Roman Law  

Peter Takács: On Stateform of Hungary between 1920 and 1944: Applicability of the Term „Monar-
chy without a King” 

István Ambrus: The Development of Complaint and Public Interest Disclosure Regulation in Hungary  

György Képes: Development of the Structural Independence of the Hungarian Judiciary from the 
Beginning until the End of the 19th Century  

Fatri Islamaj, Engjëll Likmeta: Historical Aspects of Sale Contract according to Albanian Customary 
Law  

Dominik Terstriep: Die Überdehnung des Raumes – Globalisierung im 16. Jahrhundert  

Raluca Enescu: Simplified Procedures in Criminal Matters and the Risk of Judicial Errors: The Case of 
Penal Orders in Germany  
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 11, 2019/supplement 
 

 

STATĚ 

VLADIMÍR VRANA: Dichotómia rímskeho práva a postoj 
vybraných neskoroklasických rímskych právnikov  

MIROSLAV LYSÝ: „Napokon aj tí, čo majú ženy, nech sú, 
akoby nemali.“ Inštitút manželstva vo vrstvách stredo-
vekých noriem   

TOMÁŠ GÁBRIŠ: Idiota de mente   

ERIK ŠTENPIEN: Právna úprava pôžičky na Slovensku do 
roku 1918   

JOZEF LYSÝ: Revolúcie a paradox demokracie vo veku 
extrémov   

VIKTÓRIA MARKOVÁ: Prvá Slovenská národná rada 

MATEJ MLKVÝ: K otázke formy štátneho zriadenia 
Rakúsko-Uhorska 

KAREL SCHELLE: Exkurs do vývoje kriminalistiky   

VLADIMÍR GONĚC: Dva průlomové koncepty Františka Weyra z konce první světové války  

LADISLAV VOJÁČEK: Slovensko na programu pléna Národního výboru československého (2. až 13. 
listopadu 1918)   

ADRIANA ŠVECOVÁ – MIRIAM LACLAVÍKOVÁ: Detská otázka v diele profesora A. J. Churu (náčrt kli-
nického obrazu sociálno-zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku v medzivojnovom období) 

ZUZANA MLKVÁ ILLÝOVÁ: Vecnoprávny účinok nájomnej zmluvy v právnom poriadku medzivojnovej 
Československej republiky na území Čiech a Moravy (analýza judikatúry)    

LENKA MARTINCOVÁ: Úvahy politických strán nad vzťahom znárodneného sektora k ostatným sek-
torom hospodrástva v Československu po Druhej svetovej vojne 

KATARÍNA BAVLŠÍKOVÁ: Zákon č. 86/1950 Sb. (Trestný zákon) a jeho aplikácia v Československej 
republike 

JAROMÍR TAUCHEN: Ján Pješčak – portrét zakladatele československé kriminalistiky, slovenského 
politika nebo zločince 50. let?   

ŠTEFAN SISKOVIČ: Kedy sa právnici hrajú? Poznámky k lingvistickým hrám v prostredí interpretácie 
právnych textov 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Dny lichtenštejnské historie v ČR 

V předposledním listopadovém týdnu roku 2019 hostilo Brno Dny lichtenštejnské historie. Třídenní 

akce, která se odehrála v režii Česko-lichtenštejnské komise historiků (spolupředsedové Tomáš Knoz 

a Peter Geiger), nabídla ve spolupráci s brněnskými, resp. moravskými kulturními a vzdělávacími in-

stitucemi odbornému i širšímu publiku několik zajímavých akcí a setkání s historií i současností kní-

žectví ležícím na „mladém Rýnu“. 

V úterý 19. listopadu se na půdě Moravského zemského archivu odehrála minikonference, v jejímž 

rámci hostující reprezentanti tamější historické obce představili prostřednictvím pěti přednášek klí-

čové okamžiky a procesy vzniku a vývoje knížectví počínaje postavením lichtenštejnských panství 

v rámci středověké Říše, přes okolnosti vzniku suverénního knížectví až po události a ekonomický 

vývoj ve 20. století (z právně-historického hlediska byly zajímavé zejména přednášky Ruperta Qua-

derera o FL po první světové válce, Petera Geigera o FL za druhé světové války a Rolanda Marxera o 

diplomatických stycích FL s Československem/ČR po roce 1945; odpolední blok moderoval Ondřej 

Horák).V rámci konference byla otevřena výstava lichtensteinian z fondů Moravského zemského ar-

chivu nabízející m. j. ukázky listin či stavebních plánů významných rodových památek na Moravě. 

Program Dnů pokračoval v historickém sále Moravského zemského muzea, který hostil večerní před-

nášku velvyslankyně lichtenštejnského knížectví v České republice J. J. Marie-Pii Kothbauer na téma 

Lichtenštejnské knížectví v dnešním světě. Také při této příležitosti prezentovala hostitelská instituce 

lichtenštejnské artefakty z muzejních sbírek, konkrétně šlo o výběr z darů knížat z Lichtenštejna Mo-

ravskému zemskému muzeu, včetně konvolutů nerostů či mincí. 

Ve středu se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity konalo pravidelné neveřejné jednání komi-

se historiků následované exkurzí hostů do lichtenštejnské hrobky ve Vranově u Brna. Akce pro veřej-

nost pokračovaly večer prezentací nejnovějších publikací komise, která se odehrála v čítárně fakulty, 

kde se návštěvníci mohli seznámit také s výstavou fotografií ze sbírky agentury Liechtenstein Marke-

ting ukazující především krajinu údolí Rýna a přilehlých hor. Vrcholem kulturního programu Dnů byl 

večerní koncert v nedalekém kostele sv. Rodiny, v jehož rámci prezentoval sbor Ensemble Versus pod 

vedením Vladimíra Maňase a sólisté Roman Hoza (baryton) a Ondřej Múčka (varhany) pásmo 

z hudebního díla lichtenštejnského skladatele Josefa Gabriela Rheinbergera a renesančního kapelníka 

Valtic Nicolause Zangia.  

Program Dnů završil ve čtvrtek dopoledne literární seminář na půdě Moravské zemské knihovny, ve 

kterém prezentovala své povídky lichtenštejnská spisovatelka Sabine Bockmühl. 

Dny lichtenštejnské historie se odehrály v rámci akce Týden humanitních věd na Filozofické fakultě 

MU a zároveň připomněly letošní oslavy 300 let vzniku suverénního lichtenštejnského knížectví. Akce 

navázala na loňské Dny české historie ve Vaduzu, jejichž náplní byly také přednášky na téma význam-

ných „osmičkových“ výročí českých dějin.  

Tomáš Dvořák 
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Collegium iuris Romani – zpráva o činnosti 

Collegium iuris Romani, založené při Katedře dějin státu a práva PrF MU za podpory Evropské společ-

nosti pro právní dějiny, tento podzim uspořádalo řadu akcí, zaměřených především na studenty 

právnické fakulty. První z nich byl výlet do rakouského Carnunta, na který pak navázal krátký výlet na 

archeologickou lokalitu Mušov dne 19. 10. Tato akce se uskutečnila při příležitosti Mezinárodního 

dne archeologie a na Mušově tak byl připraven i odborný výklad, který znatelně rozšířil okruh poskyt-

nutých informací oproti informačním tabulím, které jsou na lokalitě umístěny. 

Z již tradičních přednášek se v podzimním semestru uskutečnily tři. První se konala dne 5. 11. a před-

nášel doc. Jaromír Tauchen na téma Soukromé právo ve Třetí říši. Přednášku si přišly vyslechnout více 

než čtyři desítky studentů a rozvinula se také zajímavá diskuze. Na druhou přednášku dne 20. 11. 

přivítalo Collegium iuris Romani hosta ze Slovenska, kdy přijel prof. Jozef Beňa hovořit o otázkách 

slovenské autonomie v letech 1918-1939. Diskuze se následně stočila i k novodobým otázkám včetně 

dnešního náhledu na vztah České republiky a Slovenska. Třetí přednáška pak vybočila z tradičních 

historických témat, kdy se dne 28. 11. dr. Vojtěch Vomáčka z Katedry práva životního prostředí a 

pozemkového práva věnoval otázkám ochrany klimatu pod půvabným titulem Klimatický žal a jeho 

sdílení aneb Kdyby delfíni měli zbraně hromadného ničení. I v rámci této přednášky však zazněla ne-

dávná historie, zejména ohledně vztahu Sametové revoluce a požadavků na ochranu životního pro-

středí, které v roce 1989 hrály roli větší, než je dnes obecně známo. 

V úzké spolupráci s členy Katedry dějin státu a práva se také CIR snaží o co největší zapojení studentů 

do vědeckých aktivit. Byla tak touto cestou propagována nejen možnost psát diplomovou práci 

z římského práva nebo právních dějin, ale značný zájem u studentů nižších ročníků vzbudila i Student-

ská vědecká a odborná činnost (SVOČ). Dále se řada magisterských studentů účastnila ve dnech 21.-

22. 11. fakultní konference Dny práva, konkrétně katederní sekce Hranice – spolupráce, spory, přesa-

hy. Taková účast jistě přispívá k výraznějšímu zapojení studentů do vědecké komunity a může jim být 

znatelně prospěšná při jejich vlastní vědecké činnosti. 

CIR se rovněž osvědčilo jako platforma pro sdílení dalších akcí, jako jsou přednášky či konference 

zejména z oblasti obecné historie, ale samozřejmě i právních dějin a římského práva. V současné 

době také probíhá přeměna původně neformálního studentského uskupení na studentský spolek při 

Právnické fakultě MU. 

Lucie Mrázková 
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Zakládající členové CIR z řad magisterských studentů brněnské právnické fakulty. 

Zleva: Kateřina Končeková, Veronika Ondrášková, Štěpán Burda, Jakub Novák, Dita Čoláková,  
Martina Míková. 

 

 

Exkurze do Carnunta 

V sobotu 5. října 2019 uspořádalo Collegium iuris Romani (CIR) celodenní exkurzi do Carnunta, pozů-

statků římského města a vojenského tábora na břehu Dunaje, dnes ležících v Dolním Rakousku neda-

leko Vídně. Po asi dvouhodinové cestě program zahájila komentovaná prohlídka archeologického 

areálu, která kromě poutavého výkladu zahrnovala i návštěvu několika věrně zrekonstruovaných 

starořímských budov včetně obchodů, obytných prostor či lázní. Po konci prohlídky a drobném po-

ledním občerstvení následovala návštěva muzea s celou řadou dochovaných římských artefaktů, pře-

vážně spojených s činností císařského vojska na hranicích říše. Závěrem celé exkurze pak byla návště-

va římského amfiteátru a zbytků vítězného oblouku.  

Exkurze se zúčastnili brněnští studenti napříč ročníky, ale také například doc. Petr Dostalík 

z olomoucké fakulty, jehož právní i mimoprávní výklad byl vítaným obohacením, a za jeho účast mu 

patří velké poděkování. Upřímný dík patří i dalšímu zúčastněnému vyučujícímu, dr. Jakubu Razimovi, 

dále také Dopravnímu podniku města Brna za bezproblémové zajištění dopravy a v neposlední řadě 

ochotným organizátorkám, které dohlédly na hladký průběh celé akce. Věříme, že i přes občasný déšť 

se exkurze vydařila a že se v brzké době můžeme s CIRem těšit na další pokračování.  

Štěpán Burda 
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Fotografie z exkurze CIR do Carnunta 
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SEZNAM OBHÁJENÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ  
Z PRÁVNÍ HISTORIE A ŘÍMSKÉHO PRÁVA  

V ROCE 2019 
 

 

Katedra právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v 

letech 1687-1727 (Josef Vacek) 

Majetkové poměry manželů v době císařů Augusta a Justiniána I. (Klára Juklíčková)  

Místní lidové soudy na Jablonecku (Zuzana Beerová) 

Pojetí přírůstku a akcese podle římského práva a jejich proměny (Marek Novák)  

Protektorát Čechy a Morava: právo nástroj nacistické expanze (Zuzana Pivarčeková)  

Provinční a městská správa v římské provincii Dalmatia disertační práce (David Termer) 

Velezrada a vlastizrada v historii českého práva (Patrik Novotný) 

Vývoj práva myslivosti na českém území od 2. pol. 18. století až po současnost (Jan Matis) 

Vývoj státního zastupitelství v letech 1848-1952 (Michaela Polívková)  

Vývoj systému a správy berních povinností v českých zemích (Martin Jecha) 

Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove, úlohy a zastupovanie záujmov karpatských Rusínov (Vla-

dimír Feľbaba)  

 

Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

Dedičské právo v znení zákona č. 141/1950 Zb. (Tereza Močková) 

Dedičské právo v znení zákona č. 40/1964 Zb. (Eva Mária Gulánová) 

Deportácie Židov z územia Slovenska (S koncentráciou na zásadné historické a právnohistorické súvis-

losti) (Klaudia Majdanová)  

Formovanie povinného dielu v 1. ČSR (Michal Benek)  

Kodifikácia hospodárskeho práva v období socializmu (Štefan Gašpačovič)  

Kodifikácia občianskeho práva v období socializmu (Lenka Vilčeková)  

Kodifikácia trestného práva v období socializmu (Katarína Hmirčíková) 

Majetkové vzťahy medzi manželmi v historickom priereze (Jarmila Holá)  

Manželstvo v rímskom práve (Samuel Žilka)  

Obdobie ľudovodemokratického štátu a práva /1945-1948/ (Natália Šimkovičová) 

Odmeňovanie duchovných v období I. ČSR na Slovensku (Barbora Kúdelová) 

Postavenie a činnosť notára v právnom poriadku prvej ČSR a v súčasnosti (Ina Rosinová) 

Postavenie židovského obyvateľstva na území Slovenska v období uhorskej štátnosti (Lenka Balcová)  

Povinný podiel v znení zákonnej úpravy a súdnej praxe na Slovensku v období I. ČSR (Dalibor Jarabi-

ca) 

Pozemkové reformy v prvej ČSR (Lenka Ďatková)  

Právne postavenie nemanželského dieťaťa v novodobých dejinách Slovenska (Simona Králíčková)  

Právne postavenie ženy v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v 20. storočí 

(Erika Jedináková) 

Retribučné súdnictvo na Slovensku z pohľadu teórie a praxe (Dominik Chammout) 

Rodinné právo vo francúzskom Občianskom zákonníku (Kristína Mikulová) 
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Sudca ako tvorca práva? (Právno-teoretická a právno-historická reflexia) (Monika Martišková) 

Štátoprávne postavenie prvej Slovenskej republiky 1939-1945 (Matej Parimucha) 

Úprava základných ľudských práv a slobôd v Ústavnej listine prvej ČSR (Filip Tyč) 

Ústavné základy československého štátu v rokoch 1918-1938 (David Kudláč) 

Ústavné základy prvej Slovenskej republiky (Nikoleta Harmannová) 

Ústavnoprávne zmeny v Československu v rokoch 1948 a 1960 (Marián Hirner)  

Ústavný vývoj ČSSR od roku 1960 do roku 1989 (Andrej Roštár) 

Ústavný vývoj Francúzska v období revolúcie (1789–1799) (Veronika Sopóciová) 

Ústavný vývoj Francúzska v priebehu revolúcie (1789-1799) (Petra Tokárová) 

Ústavný vývoj Spojených štátov amerických v 19.storočí (Tomáš Kozma) 

Ústavný vývoj Veľkej Británie v 18. a 19. storočí (Petra Čuláková)  

Vývoj inštitúcie notárstva na území Slovenska po roku 1867 (Dominika Pivoňová) 

Vývoj ľudských a občianskych práv v Spojených štátoch amerických po 2. svetovej vojne (Dávid Ko-

zák) 

Vývoj postavenia samosprávy na území Slovenska počas prvej ČSR (Frederik Juhás) 

Vznik anglického parlamentu a jeho vývoj do začiatku revolúcie (Miroslava Slimáková)  

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi a pestúnska starostlivosť v historickom vývoji (Veronika Miškeová)  

Zánik manželstva v historickom vývoji (Monika Hodáňová)  

Zásahy do ľudských práv a slobôd po roku 1948 (Juraj Babulic)  

 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského  

v Bratislavě 

Formovanie a vznik Československa a stabilizácia hraníc štátu (Marián Lizanec) 

Formovanie štátnych hraníc ČSR na území Slovenska v rokoch 1918-1947 (Michal Svýba) 

Komparácia slovenského a nemeckého spolkového práva vrátane vybraných aspektov anglickej úpra-

vy združovania (Emil Šulc) 

Komunistické symboly a legislatíva na Slovensku po roku 1989 (Terézia Čokynová)  

Právne postavenie príslušníkov chorvátskej národnostnej menšiny na území Slovenska (Katarína 

Bavlšíková)  

Prezident a jeho vzťah k vláde a parlamentu na Slovensku (v Československu) po roku 1918 (Barbora 

Ďurejová) 

Retribučný proces s Martinom Sokolom (Lenka Farkašová) 

Trestné stíhanie proti Štefanovi Svitkovi vo veci viacnásobnej vraždy (1987–1989) (Michaela Hotová) 

Tzv. cirkevné zákony z roku 1949 a ich aplikácia (František Ferančík) 

Vývoj inštitútu vlastníctva od predklasického rímskeho práva po Justiniánske právo (Filip Kozoň)  

Zánik otroctva v rímskom klasickom a poklasickom práve (Jenifer Vlčková)  

  

Katedra dejín štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

Obchodné právo v právnom systéme Česko-Slovenska po roku 1918 (Marcel Tomaník) 

Slovenská národná rada a protifašistický odboj v rokoch 1939-1945 (Dominika Egriová) 

Vznik ČSR a vývoj názorov na budúce postavenie Slovenska v novom štáte do prijatia ústavy ČSR 

(Miroslav Paller)  

Vývoj parlamentarizmu v Anglicku (Eva Kráľová) 
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Katedra dejín štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Diktatúry v dejinách rímskeho štátu (Erich Markocsy) 

Inštitúty súkromného práva podľa Chammurapiho zákonníka (Ivo Tatič) 

Komparatistika právneho poriadku starovekého Egypta a Chetitskej ríše (Katarína Ridošová) 

Kríza rímskej republiky a G. I. Caesar (Marcel Šoltýs) 

Kríza rímskej republiky a L. C. Sulla (Magdaléna Sedláčková) 

M. T. CICERO a jeho miesto v rímskych dejinách (Pavol Slivka) 

Najstaršie zákony ľudstva (právne poriadky štátov starovekej Mezopotámie, Prednej Ázie a 

starovekého Egypta) (Judita Šimonová) 

Politické, hospodárske a spoločenské pomery v Ríme na prelome republiky a cisárstva (Jakub Bobula) 

Postavenie osôb v právnych poriadkoch štátov Mezopotámie (Marianna Homzová) 

Právne a faktické postavenie pápeža v medzinárodnom práve (Annamária Kužmová) 

Právne základy vyhlásenia nezávislosti USA (Miroslava Trudičová) 

Právny inštitút manželstva podľa kánonického práva a rímskeho súkromného práva (Lea Molnárová) 

Príčiny úpadku a zánik rímskej ríše (Alexandra Oravčíková) 

Rímska rodina (Júlia Tomajková) 

Rímsko-právne inštitúty a ich vplyv na vývoj súčasného práva (podľa vlastného výberu s analýzou 

jedného inštitútu) (Matej Buša) 

Slovenská republika vojnového obdobia (Ján Onofrej) 

Slovenská republika vojnového obdobia (Simona Pažinková) 

Štátna organizácia Českého feudálneho štátu (Lucia Pištejová) 

Štátoprávny vývoj stredovekého Anglicka (Barbora Belianska) 

Trestné činy proti životu (historický vývoj v rokoch 1918-1989) (Monika Strivinská) 

Ústava 9. mája 1948 (Lukáš Bartek) 

Vznik diktátorských režimov v krajinách západnej Európy v 20. storočí (Peter Tokár) 
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OCENĚNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS PRO ROZVOJ  
PRÁVNÍ HISTORIE ZA ROK 2019 

 

 

Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. uděluje od roku 2019 každoročně ocenění za celoživotní 

přínos pro rozvoj právní historie osobnostem, které v této oblasti dosáhly významných výsledků, a to 

obzvláště u příležitosti dovršení jejich životního jubilea. 

Dne 20. listopadu 2019 bylo uděleno ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie sloven-

skému právnímu historikovi z bratislavské právnické fakulty prof. JUDr. Jozefu Beňovi, CSc. U příleži-

tosti předání ocenění přednesl prof. Beňa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity přednášku na 

téma „Otázky slovenské autonomie v letech 1918-1939“, kterou dále přetiskujeme. 

Jozef Beňa absolvoval v roce 1973 vysokoškolské studium práva a od téhož roku byl učitelem na 

Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 1979 úspěšně ukončil studium vědecké 

aspirantury a stal se kandidátem právních věd s vědeckým titulem CSc. V roce 1988 byl jmenován 

docentem a v roce 2002 se habilitoval na základě monografie „Vývoj slovenského právního pořádku.“ 

V roce 2003 bylo zahájeno inaugurační řízení na téma „Legalita a legitimita dekretů prezidenta ČSR a 

nařízení SNR (1944–1946).“ Do kontextu inaugurace patří také monografie „Slovensko a Benešovy 

dekrety“ (2002). V roce 2004 ho prezident Slovenské republiky jmenoval profesorem v oboru dějin 

státu a práva. Zastával také funkční místo profesora a vedoucího Katedry právních dějin UK PF 

v Bratislavě. Koncem akademického roku 2019, s dovršením svých sedmdesátých narozenin, ukončil 

svůj pracovní poměr. 

Jako vysokoškolský učitel zpracoval učební texty pro předměty, ve kterých pedagogicky působil, a to: 

„Moderní dějiny státu a práva zemí střední a východní Evropy“ I a II. díl (1992), monografie „Meziná-

rodní právo a státy střední a východní Evropy po roce 1917/1918“ (1999), učebních text: „Současné 

dějiny práva zemí Evropy: Ústavní právo států Evropy ve 20. století.“ (1998); a dále je editorem chres-

tomatie ve třech svazcích „Prameny k dějinám práva: Starověk, Středověk a Novověk“ (2006, 2007, a 

2009). Ve vědecké oblasti publikoval studie, řešil grantové projekty v následujících tematických oblas-

tech: dějiny sovětského trestního práva, práva zemí střední a východní Evropy, slovenská národní 

státnost, geneze, konstituování (1944–1993), defašizační zákonodárství Česko-Slovenska (1944–

1946), kontinuita a diskontinuita právního pořádku na Slovensku ve dvacátém století a k dějinám 

mezinárodního práva. Mezi nejdůležitější monografie autora náleží práce „Diskontinuitní kontinuita 

slovenských ústavních dějin“ (2014). Čerpal při její tvorbě z vlastního historickoprávního bádání, pro-

hloubil v něm teoretické právní poznání, vypracoval originální vymezení pojmu „kontinuita v právu“ a 

aplikoval ji na vývoj československého práva. Poukázal při tom na to, že východiskem slovenského 

ústavního vývoje je první nařízení Slovenské národní rady vydané 1. září 1944 o vykonávání zákono-

dárné, vládní a výkonné moci na Slovensku. Federace ČSSR byla po překonání vývojové diskontinuitní 

unitární republiky s asymetrickým modelem návratem k tomuto východiskovému stavu, který se po 

negaci této negace jako by symbolicky dovršil znovu 1. září, ale až roku 1992, přijetím Ústavy SR.  

V letech 2012 až 2017 byl členem redakční rady časopisu „Právněhistorické studie“ na Karlově uni-

verzitě v Praze. V současnosti je členem redakční rady časopisu „Journal on European History of Law“. 

Zastává také post člena vědecké rady „Encyklopedie českých právních dějin“.  



Strana | 27  

 

 

 
Zleva: Jiří L. Bílý, Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček 

 

 
Zleva: Jozef Beňa a Ladislav Vojáček 
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Z DOSUD NEVYDANÝCH PAMĚTÍ KARLA ENGLIŠE 
 

 

Pár slov úvodem 
 

Díky laskavé péči a svolení Englišovy rodiny, zvláště paní Mgr. Barboře Horákové, panu MUDr. Fran-

tiškovi Plhoňovi, paní Jitce Englišové a panu Mgr. Vítu Pokornému, jsme mohli prostudovat dva dosud 

nevydané rukopisy profesora Karla Engliše. Profesor Engliš je nazval „Tož poslouchejte“ a „Rozmarné 

příhody“. Jak už názvy napovídají, nejedná se výjimečně o odborné práce, ale o krátké literární minia-

tury či postřehy a vzpomínky na lidi, se kterými přicházel do styku, krátké komentáře dobových udá-

lostí apod. Co je však překvapivé (Engliš, který měl na dobových fotografiích vždy vážný až zasmušilý 

výraz), že obě tyto práce jsou psány v laskavém a humorném tónu.  

Engliš mnohé významné osobnosti politického života, např. T. G. Masaryka, A. Švehlu, J. Malypetra a 

další, i řadu událostí první republiky popisuje s vtipem a elegantním nadhledem. Četl jsem Englišovy 

vzpomínky s velkým zaujetím a okouzlením. Musím říci, že mně tyto úsměvné historky vypověděly o 

první republice leckdy více než sáhodlouhé odborné historické statě. Englišem se zabývám více než 

třicet let a proto bylo pro mě objevení těchto rukopisů velkým a příjemným překvapením.  

Pro čtenáře bulletinu jsme vybrali společně s PhDr. Martinem Hlaváčem dvě vzpomínky, které mají 

bezprostřední vztah k Masarykově univerzitě: „První promoce na Masarykově universitě“ a „Rektor-

ský řetěz pro Masarykovu universitu“.  

I když historka s rektorským řetězem byla několikrát publikována (já osobně jsem ji četl několikrát 

z různých podání a vždy trochu jinak), tentokrát má čtenář možnost si ji přečíst v podání „člověka, 

který byl u toho“. A jaké je to překvapení, když zjistíte, že všechno (jak praví starý moudrý rabín) bylo 

trochu jinak. 

Tyto vzpomínky berte jako malou upoutávku, neboť pevně věříme, že se nám v dohledné době podaří 

společně s nakladatelstvím Masarykovy univerzity vydat soubor těchto vzpomínek kompletně celý. 

Závěrem ještě malá ediční poznámka. Z důvodů zachování autenticity Englišova textu jsme ponechali 

rukopis v původní dobové podobě (např. Engliš všude píše „medajle“ místo dnešního tvaru „medai-

le“).  

Jiří Blažek 

 

 

První promoce na Masarykově universitě 
 

Také primát! Protože není určeno, že ten, kdo dělal na jedné universitě rigorosa, musí též na téže 

universitě promovat, našel se mladý právník, který udělal rigorosa v Praze, ale řekl si, že bude prvním 

doktorem Masarykovy university, a přihlásil se u nás k promoci. Měl k tomu právo, a konečně do-

znejme, nebylo nám to nevítané, ne tak pro taxy, jako proto, že jsme mohli v Brně veřejně ukázat, že 

už děláme doktory. Děkanem právnické fakulty byl František Weyr a já jsem byl rektorem. 

Přišel den promoce. Neměli jsme ani talárů, ani řetězu, ani vyšňořených pedelů, ani zvláštní auly. 

Chudí lidé vaří jako z vody. Prostorná síň Alumnátu ve Smetanově ulici, kde byla umístěna právnická  
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fakulta, sloužila za aulu, katedrový stůl se třemi židlemi za „promoční oltář“, a byli jsme oděni „sa-

lonně“, prostě. 

Přišla hodina promoce. Přišel jsem na děkanát, kde byl už děkan Weyr ve slavnostní náladě, usmíval 

se přiměřeně a kouřil cigaretu za cigaretou. „Tak máme ještě pět minut času“, povídá, „to stačí právě 

ještě na jednu cigaretu.“ „Máš všechno v pořádku?“, prohodím. „To se ví“, odsekne Weyr. „A prosím 

tě, kde máš doktorský diplom?“, tážu se. „Na ten jsem úplně zapomněl“, škrábe se Weyr v největších 

rozpacích za uchem. Na to jsem vytýkal Weyrovi, že diplom se v pouzdře podává promovanému, když 

složil slib. Že nemá nic v pořádku, že se o nic nestará, že je „šmodrcha“ atd. Weyr napřed poslouchal 

schlíple jsa si vědom viny, ale po chvíli ho přešla trpělivost, převzal slovo, že si tady (na děkanátě) 

nedá nikým poroučet, tam že on je pánem, že mě odtud vykope atd. Čím víc se rozčiloval – on, velký 

dobrák –, tím více dráždil k smíchu. Konečně přišel diplom a nastoupil průvod – pedel, student, pro-

motor, děkan, rektor, a zasedli jsme na pódiu kolem prostého stolu a Weyr začal: „Vaše Magnificen-

ce, je mně obzvláštní ctí.“ Když jsem si při tom vzpomněl na scénu před pěti minutami na děkanátě, 

zdržel jsem se smíchu jen kousáním do rtu, ale kandidát dostal při promoci můj doktorský diplom, to 

se ví, že jej musel vrátit. 

Pozn. red.: První promoce se konala v roce 1920. Promovaným byl JUC. Viktor Rudiš (1893–1939), syn 

známého brněnského advokáta Felixe Rudiše (1856–1942), mj. také průkopníka cyklistiky v Brně. Vik-

tor Rudiš si vzal Zdenku Škardovou, a stal se tak švagrem prof. Jaromíra Sedláčka, který jim byl také 

svědkem na svatbě (1920).  

K průběhu první promoce srov. WEYR, František. Paměti 2. Za republiky (1918–1938). Brno: Atlantis, 

2001, s. 46–47.  

 

 
Biskupský alumnát mezi ulicí Antonínskou a Smetanovou – první sídlo brněnské právnické fakulty (AMU) 

 

Rektorský řetěz pro Masarykovu universitu 

Když byla zřízena druhá česká – Masarykova – universita, na Moravě, pečoval jsem jako první její 

rektor o to, aby dostala zakládací listinu od T.G. Masaryka jako má Karlova universita od Karla IV. Na 

můj podnět přichystalo tedy ministerstvo listinu na pergamenu, umělecky provedenou, v kůži bale-

nou atd. Byla, sjednána zakládací slavnost, která se měla konati v moravském sněmu, kde už měl 

každý určeno své místo. Ale T.G.M. onemocněl, slavnost byla odložena, já jsem odešel v dubnu do mi-  
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sterstva financí, nikdo dále věc nepoháněl a tak uplynul celý rok školní, a pak se zdálo už pozdě zaklá-

dat universitu, která už má rok činnosti za sebou. Po letech jsem chtěl alespoň dostati onu zakládací 

listinu, avšak i na to bylo pozdě. Nebyla svého času podepsána T.G.M. ani kontrasignována tehdejším 

ministrem školství Habrmanem. Zatím Habrman zemřel, a podpis presidentův, který ho ani nebyl 

ochoten připojiti ke starému datu bez kontrasignace, nebyl možný. To mě velmi mrzelo a hledal jsem 

náhradu. Uvažoval jsem proto o insigniích pro universitu. Myšlenka se mi vrátila jako blesk, když měl 

T.G.M. 85 let a od vlády dostal ve zlatě medajli, která se pak razila pro obecenstvo na jeho počest ve 

stříbře a bronzu. Tu medajli musím dostat pro rektorský řetěz. Současně se mě Baťa ptal, jak uctít 

narozeniny presidentovy. Hola, tak to spojíme. Baťovi jsem poradil (mezi jiným ovšem), aby dal 

50.000 Kč na rektorský řetěz pro universitu, a vyslanci Janu Masarykovi, který byl u otce na Lánech, 

jsem věc vyložil a psal mu, aby otci přednesl můj návrh. Na druhý den Jan telefonoval, že se otci myš-

lenka velmi líbí a že medajli dostanu. („To bude insignie“ – dodal Jan, „a ne ty, o které se teď v Praze 

perou, ty mosazné plíšky od různých Habsburgů.“) Věděl jsem ovšem, že věc nebude tak snadná, 

protože jsme udělali účet bez hostinského – bez dárce: vlády. Ale chtěl jsem se zajistiti a rychle jsem 

dal do Lidových novin zprávu, že se president rozhodl věnovati medajli pro rektorský řetěz Masaryko-

vy university. Ani jsem nebyl na druhý den příliš překvapen, když jsem četl ve všech novinách, které 

převzaly zprávu v Lidových novinách, že zpráva není pravdivá, postrádá podstaty atd. No, počkáme, 

povídám si: Týž den telefonuje Dr. Schieszl z kabinetní kanceláře a prosí mě pro Boha, abych nic dále 

do novin nedával. „No když dostanu medajli, tak co bych psal? Ale dostat ji musím.“ „Přijdu za Te-

bou“, praví Schieszl. Přišel i s medajli. Přines medajli v kapse a skoro ji hodil na stůl: „Tedy tu ji máš, 

ale co pak Ti ji smím dát? Vláda je proti tomu, aby president dále daroval, co od ní dostal k jubileu.“ 

„Ale přece to není zneuctění daru, přijde-li do "monstrance" rektorského řetězu. Bude lépe, když 

medajli podědí děti od Olgy a budou si s ní kutálet?“ „Tak to běž vyložit Malypetrovi a Šrámkovi!“ 

„Také půjdu.“ „Pro Boha, nechoď, ale co máme dělat?“ „Musím dostat ekvivalentní náhradu, jinak 

veřejně napíšu (bylo to v roce 1935), že původní zpráva, je pravdivá, že za ni ručím, ale že vláda maří 

presidentovi splnit slib. Celou Moravu poštvu.“ „A byl bys spokojen, kdyby se dala razit nová medajle 

jen pro tento účel?“ „Ano, ale pak by to musilo býti na ni vyraženo, že byla ražena pro tento účel.“ 

Tak se stalo. Španiel udělal návrh medajle s výraznější hlavou a s věnováním na druhé straně. Ale teď 

zas nebylo peněz. Obrátil jsem se tedy na ministra Trapla. „Pan president dá v mincovně razit novou 

jedinou medajli pro rektorský řetěz Masarykovy university. Nebudeš přece taková špína, že bys za to 

něco chtěl?“ Tak to bylo smluveno, že to bude zadarmo! Na řetěz jsme měli peníze od Bati a pan pre-

sident na radu Španielovu dal i řetěz (stříbrný, pozlacený) podle návrhu Španielova. Daru Baťova, bylo 

použito k zakoupení řetězů děkanských (spolu s některými dary jinými). Nyní jsem honil Španiela i 

mincovnu, protože pan president stonal stále (byl částečně raněn mrtvicí, pravá ruka, část jazyka), a 

přece musil sám odevzdati insignie, aby měly patinu dárce. Konečně jsem byl z kabinetní kanceláře 

uvědomen, a, pozván spolu s rektorem Krejčím (germanistou) do Lán, abychom řetěz převzali. Pan 

president byl – ač těžce vstával a pomalu mluvil – v dobré míře, měl zjevně radost nad naší radostí. 

Byl při odevzdání kancléř Šámal (rektorát má fotografie; dal jsem poříditi též fotografie řetězu a me-

dajle). Při rozhovoru po odevzdání řetězu se obrátil T.G.M. opětovně na mne. „Dávejte mi pozor na ty 

finance! Vy mně musíte o tom něco říci!“ Pak se omlouval, že těžce mluví: „Víte, jak všechno vím a 

dobře sleduji, ale mluví se mi těžko. No, však jsem se už nažvanil dost“, řekl žertovně a smál se na 

celé kolo. Když jsme se rozcházeli, tak za mnou ještě volal: „Ale na ty finance mi dávejte pozor!“  
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Předání rektorského řetězu v Lánech – zleva K. Engliš, TGM, J. Krejčí a P. Šámal (AMU)  

 

Poznámky 

1. JUDr. Josef Schieszl (1876–1970): významný československý politik, poslanec Revolučního ná-

rodního shromáždění. Působil mimo jiné i jako vedoucí politického odboru Kanceláře prezi-

denta republiky T. G. Masaryka.  

2. Jan Malypetr (1873–1947): český pravicový politik, člen Republikánské strany českosloven-

ského venkova (agrárníci). Byl předsedou vlády v letech 1932–1935, poté byl předsedou Po-

slanecké sněmovny Národního shromáždění.  

3. Msgr. ThDr. Jan Šrámek (1870–1956): dlouholetý předseda Československé strany lidové. Pů-

sobil ve většině vlád první republiky, mimo jiné byl ministrem železnic, ministrem pošt a tele-

grafů, ministrem veřejného zdravotnictví, ministrem sociální péče aj. V letech 1940–1945 byl 

předsedou londýnské exilové vlády.  

4. Otakar Španiel (1851–1955): významný český sochař a medailér, profesor na UMPRUM a 

Akademii výtvarných umění, člen ČAVU. 

5. Englišem bylo na okraji stránky tužkou poznamenáno, že zlato věnovala Národní banka.  

Pozn. red.: Předání rektorského řetězu zástupcům Masarykovy univerzity presidentem Masarykem 

proběhlo na zámku v Lánech 30. srpna 1935. Nové insignie byly veřejnosti poprvé představeny 

v červnu 1936 při první návštěvě Brna dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky.     

Blíže srov. Encyklopedie města Brna:  

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1125 

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1125
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PŘEDNÁŠKA PRONESENÁ NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU 
 

„OTÁZKY SLOVENSKÉ AUTONOMIE V LETECH 1918–1939“ 
 

JOZEF BEŇA 
 

 

Úvod  

Riešenie problematiky a autonómie Slovenska v Československu - mohla mať dve podoby:  

• Územne – administratívnej autonómie;  

• Národne – územnej autonómie - so štátoprávnou dimenziou.          

Právny kontext vzniku ČSR – ako národného štátu, a ďalej legitimita jeho kreovania, resp. konštituo-

vania – je imanentnou súčasťou riešenia tejto problematiky. Tvorí východiskový a všeobecný predpo-

klad úvah, koncepcií, konštrukcií o autonómii Slovenska v tomto období, pretože tie určovali aj prís-

tup a formu k jej realizácii. 

Predkladám tri aspekty vzniku ČSR. Legitimita ustanovenia tohto štátu je opretá a vychádza z práva 

národa na sebaurčenia, zo zásady, ktorá sa v priebehu I. svetovej vojny, stala všeobecnou zásadou 

medzinárodného práva:  

I. Československý štát vznikol – na základe práva na sebaurčenie JEDNOTNÉHO ČESKOSLOVEN-

SKÉHO NÁRODA;  

II. Vznikol na základe práva na sebaurčenie dvoch suverénnych národov, rovnoprávnych náro-

dov – ČESKÉHO NÁRODA a SLOVENSKÉHO NÁRODA;  

III. Tretiu možnosť predstavovalo tvrdenie, že československý štát ZAPOČAL LŽOU (prvou, jed-

nou a jedinou) – lžou že JESTVUJE ČESKOSLOVENSKÝ NÁROD. Teda, že československý štát 

vznikol na základe práva na SEBAURČENIE – nejestvujúceho, predstieraného, fiktívneho, vy-

konštruovaného národa. Znamenalo by to, že ČSR je nelegitímnym útvarom. Bol to výrok 

vodcu a ríšskeho kancelára A. Hitlera, dňa 23. septembra 1938 v športovom paláci v Berlíne.  

Preskúmajme jednotlivé modality vzniku ČSR a pokúsme sa uviesť ako v realite uvažovalo a konalo 

v otázke autonómie Slovenska.  

I.  

Československý štát – vznikol na základe uplatnenia a realizácie práva československého národa na 

sebaurčenie. 

Ako sa chápal a vykladal pojem československý národ? Mohol sa chápať v dvoch dimenziách. A to 

ako: 

a) etnický národ – a v etnickej jednota, ako etnicky jednotný československý národ; alebo ako  

b) politický národ (ktorý by bol pospolitosťou „občanov ČSR“. Takáto pospolitosť sa však mohla vy-

tvoriť až po konštituovaní ČSR, t.j. pre vznikom štátu a v prvom období po vyhlásení štátu česko-

slovenský národ ako politický národ, nemohol jestvovať);  
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c) ponúkam tretiu hypotetickú možnosť a to, že jednotný československý národ jestvoval ako sub-

jekt medzinárodného práva, a po ustanovení ČSR aj ako subjekt ústavného práva českosloven-

ského, prípadne následne aj správneho práva.  

K úvaha o jednotnom československom národe, ako o národe v etnickom (jazykovom) zmysle, teda 

jazykovo jednotného národa, hovoriaceho tým istým jazykom nebola v dejinách českého 

a slovenského národa úplne neznáma. Poznali a rozvíjali ju veľkí predstavitelia národov, Ján Kollár 

a Pavol Šafárik. Predovšetkým to bol Ján Kollár, ktorý sa po prijatí spisovného slovenského jazyka 

v roku 1843 Ľudovítom Štúrom a jeho družinou, postavil za jednotný československý jazyk, teda aj za 

jednotný československý národ napísaním spisu „Hlasové o potřebě vzájemné jednoty pro Čechy 

Moravany a Slováky“. Obsahovala ostrú kritiku jazykovej odluky, prijatím stredoslovenského nárečia 

za literárny jazyk Slovákov. Literárny slovenský jazyk sa medzi ľudom aj vzdelancami ujal a tak bol 

spisovným jazykom aj v roku 1918.  

Práve v roku 1918 riešil otázku národa a jazyka československého, T. G. Masaryk a to v spise „Nová 

Evropa s hlediska slovanského“. Dospel v nej aj k myšlienke, k téze, ktorá znela, že „slovenčina je 

archaickým dialektom českého jazyka“. Archaickým v tom zmysle, že maďarský útlak znemožňoval 

slobodný literárny život na Slovensku a tým aj rozvoj slovenského jazyka. Slovenčina preto zostala vo 

vývoji v minulom, či dávnom období. Následkom toho vznikla v dôsledku dlhodobého odlúčenia tých-

to jazykov odlišnosť slovenského jazyka od českého. V praktickom živote bolo známe, že každý Slo-

vák, každý Čech aj nevzdelaný rozumel jazyku druhého. Považoval to za vzniknutý, dočasný stav – 

a videl budúcnosť perspektívu v tom, že spoločné jestvovanie, spolužitie v jednom štáte – prispeje 

k zblíženiu oboch jazykov, resp. postupnému zblíženiu slovenského jazyka s českým jazykom. Z týchto 

súdov T. G. Masaryka možno vyvodiť záver, že Česi a Slováci tvoria československý národ, je to jeden 

národ, ktorý hovorí dvomi jazykmi.1 A vzhľadom na ich blízkosť, zrozumiteľnosť, perspektívu zbližova-

nia – je možné, aby v Československom štáte – sa používali – dva jazyky – a dvojjazyčnosť nebude na 

škodu, nebude ani v rozpore v rozpore s jednotou štátu.  

Myšlienky zakladateľa ČSR T. G. Masaryka, vytvorili takto vlastne etnické traktovanie – pojmu jednot-

ný československý národ – s dvomi jazykmi pre vznikajúci a potom pre jestvujúci československý štát.  

Predbehnem z hľadiska časového opis vývoja tejto problematiky. Zbližovanie oboch jazykov sa nedo-

siahlo. V roku 1932 – Matica slovenská v Martine, príslušný orgán vedený prof. Janom Vážny (z Karlo-

vej Univerzity v Prahe) pripravovala kodifikáciu slovenského jazyka. Dostalo sa do nej viaceré prvky 

a momenty, urýchleného zbližovania slovenského jazyka a to v prospech českých výrazov. Uvedený 

postup vyvolal značné pobúrenie, slovenských politikov a najmä spisovateľov, ktorí odmietali túto 

kodifikáciu. Zbližovanie teda reguláciou jazyka nenastalo.2 Udalosti, ktoré boli v neprospech približo-

vania jazykov sa udiali v Bratislave v roku 1936 – Českí univerzitní profesori, (ale aj českí učitelia na 

gymnáziách meštianskych školách vlastne svojim pedagogickým pôsobením slovakizovali. Podľa 

právnych noriem patriacich do správneho práva (údajov na vysvedčeniach, diplomoch vyučovacím 

predmetom bol jazyk československý (na Univerzite Komenského – univerzitný senát – profesori – 

vykladali ustanovenie jazykového zákona súčasti ústavnej listiny – o práve používať český jazyk na 

Slovensku, ako právnu oporu pre svoj postup pri prednáškach. Mládežnícka organizácia HSĽS 

s názvom „Akademická garda“, v uliciach Bratislavy, vo vestibule univerzity a v posluchárňach robili  

 

 
1 MASARYK, T. G.: Nová Evropa. Stanovisko Slovanské. (nákladem Gustava Dubského v Praze). 1920. s. 151.  
2 Por. Rozruch okolo nových pravidiel slovenského pravopisu (1931 – 1932). In. Slováci vo víre tridsiatych rokov. 
S. 90 a n. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. b/. Bratislava 2014.  
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výtržnosti pod heslom „Na Slovensku po Slovensky“. Bol to vlastne ďalší zásah proti vytváraniu jed-

notného jazyka dvoch národov3.   

Reálny vývoj v demokratickom ČSR nepostupoval v súlade s tendenciou, ktorú načrtol T. G. Masaryk. 

Nesmeroval k nej. Odchýlil sa o nej a vzápätí rozišiel sa s ňou. Vzťah českého jazyka a slovenčiny ne-

šiel k jazykovej integrácii, aj z dôvodov jazykovedných aj z dôvodov – politických postupoval inak.  

Známe je že nielen veľkí učenci, národní buditelia J. Kollár a P. J. Šafárik trvali a presadzovali že Česi 

a Slováci tvoria jeden národ, nielen T. G. Masaryk jazykovedne odborne dokazoval, že jestvuje jed-

notný národ československý, ktorý hovorí (zatiaľ) dvomi jazykmi, ale a j uznávaní predstavitelia náro-

da doma, ktorí vytvorili Slovenskú národnú radu ako legitímny orgán slovenského národa a ľudu pou-

žívali rovnakú terminológiu. Politicky a právne relevantným spôsobom tak urobili v Deklarácii sloven-

ského národa v jej obsahu, ktorú prijali v Martine dňa 30. októbra 1918. Použili v nej tri varianty po-

menovania Slovákov ako etnickej pospolitosti. Jediný raz ich deklarácia označila za „slovenský národ 

na Slovensku, ale až dvakrát v prvej časti deklarácia použili formuláciu o ich vzťahu, väzbe s českým 

národom. Najskôr použili formuláciu že tvoria „čiastku (rečove i kultúrno – historicky) jednotného 

česko – slovenského národa“, a tretí krát použili ešte užší pomer a to v tom zmysle, že sa označili za 

„slovenskú vetvu českého národa“. Po týchto formuláciách v prvej časti deklarácii s vlastnou identifi-

káciou, v jej druhej časti formulovali už svoje požiadavky jednoznačne a to tak, že žiadali „pre česko – 

slovenský národ neobmedzené samourčovacie právo na základe úplnej neodvislosti“. Nežiadali iba 

vytvoriť nový právny stav, vytvoriť nový štát, ale súčasne v deklarácii súčasne vyjadrili svoj súhlas 

s novoutvoreným medzinárodným právnym položením a to so vznikom československého štátu, ktorý 

bol vyhlásený a uzákoneným Národným výborom československým a o ktorom sa martinskí deklaran-

ti dozvedeli až s oneskorením dvoch dní4.  

Znamenalo to, že aj SNR – požadovala sebaurčenie pre jeden národ, a to (podľa dikcie a litery) pre 

jednotný česko – slovenský národ, ktorý obýval jednu časť územia v Rakúskom cisárstve a druhu časť 

územia v Uhorskom kráľovstve, teda v dvoch štátoch, štátnych útvaroch, ktoré tvorili zväzok štátov, 

medzinárodnoprávny zväzok, pričom každý z týchto štátov mal vlastnú suverenitu, 

s nedotknuteľnosťou svojho štátneho územia. Právo na sebaurčenie až do dosiahnutia štátnej samo-

statnosti si týmto neuplatňovali dva národy, český národ a slovenský národ oddelene a samostatne 

v dvoch rozličných štátoch, ale právo na sebaurčenie si uplatňoval jeden národ, „jednotný česko – 

slovenský národ“ naraz a súčasne s cieľom dosiahnutia a vytvorenia jedného štátu, jednotného štátu, 

bez ohľadu na to, v ktorom ešte jestvujúcom, ale už zanikajúcom štáte sa územie tohto novovznikajú-

ceho štátu nachádzalo. Ak by si právo na sebaurčenie, právo na vytvorenie národného štátu, uplat-

ňovali dva samostatné národy, uplatňovali by si ho oddelene. Každý z nich by musel prejaviť spôsobi-

losť, prejaviť silu, aby bol schopný oddeliť sa, odtrhnúť sa od štátneho teritória toho ktorého štátu. 

Český národ spôsobilosť a silu oddeliť sa od rakúskeho cisárstva dokázal, plne ju realizoval. Slovenský 

národ svoju spôsobilosť, silu – oddeliť sa od uhorského kráľovstva by musel preukázať aj mocenskými 

prostriedkami, vrátane vojenských. Ako ukázal priebeh presadzovania suverenity československého 

štátu na území Slovenska v novembri a v decembri 1918, Slovenská národná rada nedisponovala 

v tom čase takýmito prostriedkami. Oslobodenie Slovenska od uhorského (maďarského) štátu, bolo 

možné a dosiahlo sa silami československých légií, československého vojska a českých odborných síl 

do štátnej správy, justície, ale aj železničiarov, poštárov. Koncepcia jednotného československého 

 
3 Por.: Demonštrácie študentov Univerzity Komenského pod heslom „Na Slovensku po slovensky“. In. Pramene 
k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. b/. Slováci vo víre tridsiatych rokov., s. 29 a n. Bratislava 2014.  
4 Por. Deklarácia slovenského národa (Turčiansky svätý Martin), 30. Októbra 1918, s. In: dokumenty slovenskej 
národnej identity a štátnosti. I. Bratislava 1998.  
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národa v realite vytvorenia ČSR znamenala, že československý národ bol subjektom medzinárodného 

práva (uznali ho tak štáty – mocnosti dohody, uznali jeho právo na vytvorenie národného štátu, vrá-

tane jeho územia). Jednotný československý národ pôsobil pri vzniku ČSR aj ako subjekt ústavného 

práva, ktorého štátne teritórium odo dňa jeho vzniku tvorili tzv. historické krajiny (Čechy, Morava, 

Sliezsko) rozšírené o územie Slovenska, mal jednotné štátne občianstvo (odborníci – úradníci Česi, 

mohli pôsobiť aj na území Slovenska). V prípade druhej varianty, že by si právo na sebaurčenie uplat-

ňovali dva národy, žiadalo sa a bolo nevyhnutné aby sa odčlenili, oddelili od štátov, ktorých územnou 

súčasťou boli, a ďalej po svojom konštituovaní by tieto dva národné štáty museli uzatvoriť medziná-

rodnú zmluvu o vytvorení buď medzinárodnoprávneho, alebo ústavnoprávneho zväzku, eventuálne 

o zlúčení jedného z nich do druhého útvaru a tým by došlo aj k jeho zániku.  

Z týchto úvah a poznatkov možno usudzovať, že koncepcia vzniku československého štátu na základe 

práva jednotného československého národa na sebaurčenie jej aplikovanie v praxi bola pre vznik 

štátu mimoriadne dôležitá a priniesla priaznivé výsledky. Pojem jednotný československý národ pri 

jeho etnickom chápaní zodpovedal vedeckým a odborným názorom popredných učencov a ústavno-

politickým dokumentov, prejavom suverénnej vôle jej zvrchovaných orgánov. Iné názory 

a stanoviská, že ČSR je a bude spoločným štátom dvoch národov, sa uplatnili s podstatným vplyvom 

až v neskorších rokoch. Dodatočne sa potom koncepcia jednotného československého národa pova-

žovala za účelovú koncepciu teda do istej miery za umelú, želanú, či predstieranú koncepciu. Za úče-

lovú sa táto koncepcia považovala z dvoch aspektov – vnútropolitického (domáceho), československý 

národ predstavoval spoľahlivú väčšinu v Československo, s 3 miliónovou nemeckou a viac ako polmi-

liónovou maďarskou väčšinou, a po druhé z medzinárodnopolitického aspektu – a to pri presadení 

a realizovaní práva na sebaučenie. Podčiarknuť však treba, že autori tejto koncepcie, medzi nimi na 

prvom mieste dr. E. Beneš, jeden z trojice zakladateľov štátu – trval možno povedať až do konca svo-

jich dní, svojho života, že koncepcia, doktríny československého štátu je z jeho vedeckého pohľadu, 

trvalá, oprávnená a nemenná. Názor zakladateľa štátu, tvorcu jeho medzinárodnoprávneho uznania, 

ako štátu československého národa, ktorý obýva územie Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska sa ne-

zmenil. Význam skutočnosti a právneho názoru par excelence pre legitimitu vzniku štátu malo aj sta-

novisko legitímnych predstaviteľov Slovenska vyjadrené v Deklarácii slovenského národa, ktorí rov-

nako ako tajomník Československej národnej rady v Paríži a vzápätí minister zahraničných vecí nové-

ho štátu požadovali právo národov na sebaurčenie česko – slovenského národa. Obsah sebaurčovacej 

a zakladateľskej vôle predstaviteľov domácich štátotvorných síl bol totožný. Nie je známe ani 

v dostupnej literatúre o genéze a konštituovaní československého štátu, že by sa slovenskí predstavi-

telia združení v SNR špeciálne dohodli s predstaviteľmi českého odboja v Prahe (Národný výbor čes-

koslovenský) a predstaviteľmi československého zahraničného odboja v Paríži (Československá ná-

rodná rada, potom dočasná vláda) o tom, že budú používať, argumentovať a uplatňovať princíp 

a zásadu sebaurčenie, vytvorenia štátu jednotného česko – slovenského národa. S veľkou pravdepo-

dobnosťou možno tvrdiť a uviesť, že k tomuto pojmu sa dopracovali samostatne, v podstate paralel-

ne, že ich úvahy boli ústretové, príbuzné a viedli k rovnakému záveru. Uplatnenie sebaurčenia česko-

slovenského, nie sebaurčenia dvoch národov, a to sebaurčenie českého národa ako aj sebaurčenia 

slovenského národa bolo rozhodujúcim faktorom aj v medzinárodných vzťahoch, v medzinárodnom 

práve pre akceptovanie vzniku československého štátu mocnosťami Dohody, ktoré v tom čase určo-

vali vytvorenie novej štruktúry štátov v strednej Európy. Možno s veľkou pravdepodobnosťou pove-

dať, že mocnosti Dohody, konkrétne Francúzska, USA, Veľkej Británie, aj Talianska, aj Japonska prijali 

sebaurčenie a vytvorenie nového štátu, práve, a iba jedného národa a to jednotného česko – sloven-

ského národa. Požadovanie, presadzovanie a uplatnenie práva dvoch národov na štátne sebaurčenie, 

požadovanie sebaurčenia pre český národ a súčasne aj požadovanie sebaurčenia pre slovenských  
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národ, a následne riešenie ich vzájomného vzťahu, medzinárodnými a ústavnými prostriedkami, by 

mocnosti Dohody najväčšou pravdepodobnosťou neprijali, ba dokonca odmietli. Koncepcia sebaur-

čenia jednotného československého národa sa tak v medzinárodnej praxi preukázala, overila ako 

optimálna forma, zásada medzinárodného práva na ktorej sa konštituovala československá republika.  

EXKURZ:  

V Martinskej deklarácii nie v nej priamo výslovne a priamo, ale v uznesení výkonného výboru SNR 

prijatom o deň neskôr, a to 31. októbra 1918 sa uviedla formulácia: že po nastúpení prechodnej do-

by, najďalej do desať rokov, upraví sa štátoprávny pomer dosiaľ v Uhorsku žijúcej vetvy nášho národa 

dohovorom medzi legálnymi zástupcami zo Slovenska z jednej strany, z Čiech, Moravy a Sliezska – 

z druhej strany. To sa malo hlásať medzi ľudom. V citovanom uznesení je obsiahnutý výraz o „vetve 

národa v Uhorsku“, ktorý je v súlade s koncepciou československého národa. Ale formulácia o „štáto-

právnom pomere“ vetvy zo Slovenska zodpovedá alebo sa blíži riešeniu vzťahu nie medzi dvomi ve-

tvami, ale medzi dvomi národmi. Z tohto ustanovenia, zo zápisnice z prvého zasadania Výkonného 

výboru SNR v Martine z 31. októbra 1918, vyvodil však dr. Vojtech Tuka konštrukciu o tzv. tajnej klau-

zule ktorá údajne bola obsiahnutá v Deklarácii slovenského národa. Interpretoval ju ako ústavno-

právnu podmienku (s rozlučovacom význame), že SNR tu rozhodla, že spojenie Slovenska 

s historickými krajinami bude trvať iba desať rokov. A vyvodzoval ďalej, že uplynutím dňa 30. októbra 

1928 mala zaniknúť ČSR. Uplynutím tohto dňa mal nastať stav, ktorý nazval – Vacuum iuris.5 Sloven-

sko by sa pri uplatnení tejto konštrukcie ocitlo v právnom vzduchoprázdne. Časť politických síl pred-

pokladalo, že za tohto stavu bude Slovensko tendovať do spojenia s Maďarským kráľovstvom. Kon-

štrukcia „vacuum iuris“ nemala ani reálny skutkový základ (tajná klauzula Martinskej deklarácie neje-

stvovala a uznesenie Výkonného výboru SNR hovorilo o riešení štátoprávnych vzťahov s historickými 

krajinami, nie o zániku štátu československého uplynutím desaťročnej doby po jeho vytvorení. Neje-

stvuje štát na výpoveď. Konštrukcia dr. V. Tuka bola ústavnoprávne i medzinárodnoprávne nezmysel-

ná. Trestnoprávne vyšetrovanie vzťahov dr. V. Tuku dokázalo, že svojimi konaniami spáchal zločiny 

vojenskej zrady a špionáže. Krajský sú v Bratislave ho odsúdil na stratu slobody. Z výkonu trestu bol 

amnestovaný v roku 1938, udelením milosti zastupujúcim prezidentom dr. Beranom.6 

Koncepcia ktorú uviedol v odbornej spisbe T. G. Masaryk a ktorá sa stal štátnou doktrínou ČSR, 

o jednom národe s dvomi jazykmi sa v československom právnom poriadku zakotvila v zákone č. 

122/1920 Sb. z. a n. o zásadách jazykového práva v Republike československej. Štátnym a súčasne 

aj oficiálnym jazykom ČSR sa stal jazyk československý. Úrady (povedané súčasnou terminológiou) 

Čechách, na Morave a Sliezsku pri používaní štátneho a oficiálneho jazyka úradujú spravidla po česky 

a na Slovensku spravidla po slovensky. Uplatňovali sa teda dve verzie československého jazyka na 

príslušných územiach štátu a to spravidla čeština (nie však bezvýnimočne) a spravidla slovenčina na 

Slovensku. Na oboch týchto územiach úrady mohli používať aj slovenskú, resp. českú verziu českoslo-

venského jazyka ako štátneho a oficiálneho jazyka. Podľa tohto znenia zákona žil v ČSR jedno etnikum 

československý národom, ktorého úradné orgány úradovali v československom jazyku, ako v jazyku 

štátnom a úradnom. Daný etnický subjekt, etnický jednotný československý národ bol, podľa tohto 

jazykového zákona, ktorý tvoril súčasť ústavnej listiny, bol subjektom československého ústavného 

práva.   

 
5 Por.. Vacuum iuris. In: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. a. Slováci pri budovaní základov Česko-
slovenskej republiky. Bratislava 2013, s. 133 a n.  
6 Por.: Tukov proces. In: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. b. Slováci vo víre tridsiatych rokov. Brati-
slava 2014, s. 37 a n.  
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Téza, či záver, že etnický jednotný československý národ je subjektom ústavného práva, korešpondu-

je s prvým pojmom, že jednotný československý národ je subjektom medzinárodného práva. Jednot-

ný československý národ bol subjektom štátneho sebaurčenia a legitimity československého štátu.  

Možno zložitá a pre neprávnickú verejnosť ťažšie zrozumiteľná konštrukcia o československom jazyku 

ako o jazyku štátnom a úradnom a pritom akoby o používaní českého jazyka v Česku a slovenského 

jazyka na Slovensku, bola podľa nášho názoru a hodnotenia dôsledkom (hlavným a podstatným) 

medzinárodnoprávnej skutočnosti prvotného významu, že československý štát vznikol uplatnením 

sebaurčovacieho práva jednotného československého národa. Jazykový zákon túto skutočnosť potvr-

dzoval a riešil jej uplatnenie vo vnútornej realite štátu, ako aj vo vzťahu k zahraničiu, 

v medzinárodných právnych a diplomatických vzťahoch. Český a slovenský jazyk sa uzákonili za verzie 

československého jazyka, ktoré úrady spravidla používali na území Česka a Slovenska. Táto úprava sa 

týkala činnosti, praxe, štátnych úradov. Netýkala sa štátnych československých škôl, na ktorých sa 

vyučovalo v českom, resp. v slovenskom jazyku. Vo vysvedčeniach, v diplomoch ktoré odovzdávali 

školy svojim absolventov – bolo napísané, že jedným z predmetov vzdelávania bol jazyk českosloven-

ský. Ďalej že ním bola československá vlastiveda a československé dejiny. Domnievame sa, že vytvo-

renie a uvádzanie týchto predmetov vo vysvedčeniach, diplomoch – predstavovalo už implikovanie 

medzinárodného práva na ústavné a ďalej tohto právneho odvetvia na československé správne prá-

vo. Uvedená transformácia právnych noriem mala svoju logiku, a predstavovala konzistetný sytém 

právneho poriadku v tejto oblasti jazykovej a vyučovacej.  

Prezident ČSR T. G. Masaryk v jedenástom roku jestvovanie ČSR, práve v čase trestného stíhania dr. 

Vojtecha Tuka, v kauze Vacuum iuris, odpovedal A. Hlinkovi listom zo dňa 12. októbra 1929. Uviedol 

v ňom, že slovenčina sa stala na Slovensku, aj bez výslovného zakotvenia v zákone úradným jazykom 

v škole, v úradoch a vo verejnom živote. Zdôraznil, že „de facto ste autonómiu mali od samého pre-

vratu a teraz máte všetky stipulácie tejto dohody vlastne dohovoru dosiahnuté (pozn.: Pittsburs-

kej)“7. Vo verejnom živote A. Hlinka naďalej rozvíjal protičeské nálady, stupňoval požiadavky na uzá-

konenie slovenčiny ako úradného jazyka a na autonómiu podľa Pittsburskej dohody.  

V podstate v duchu koncepcie, resp. štátnej doktríny jednotného československého národa, dosia-

hnutím aj kompromisu s HSĽS došlo k reforme administratívne – teritoriálneho usporiadania štátu. 

Zákonom č. 125/1927 Sb. z. a n. sa miesto župného zriadenia, zaviedlo zemské (krajinské) zriadenie. 

Podľa jeho ustanovení sa územie Slovensko stalo administratívne – právny celkom, stalo sa územne – 

správnou jednotkou, útvarom s názvom Slovenská krajina, popri a spolu s krajinou českou, krajinou 

moravsko – sliezskou a krajinou podkarpatsko – ruskou. Prvýkrát v histórii, územie Slovenska tvorilo 

jeden celok a štátnych hraniciach ČSR sa stalo teritoriálne – administratívnou jednotkou. Malo zastu-

piteľstvo slovenskej krajiny, a krajinského prezidenta, resp. prezidenta Slovenskej krajiny. Bol to vý-

znamný moment pre politické, administratívne dejiny Slovenska. Predpokladalo sa, že Slovenská kra-

jina okrem administratívne právnej právomoci, získa aj istú zákonodarnú právomoc, že administratív-

na autonómia Slovenska sa vyvinie do zákonodarnej autonómie, resp. do podoby legislatívnej decen-

tralizácie.8   

 
7 V poslednom odseku svojho listu T. G. Masaryk na adresu A. Hlinku uviedol: „Len slovo ešte. Váš podráždený 
a zlobný postoj proti odporcom (zväčša domnelým) často mi vnucuje myšlienku, že nemáte srdca, že miesto 
neho máte druhú pečeň – taký ste zlostný a rozčúlený. Dokážte, že máte srdce, že necítite len nenávisť k tým 
svojim odporcom (opakujem zväčša domnelým), ale že to svoje Slovensko, in concreto teda Slovákov a Čechov 
tiež, aspoň trochu milujete“. Por. List. Tomáša Garigua Masaryka Andrejovi Hlinkovi. (Topoľčianky 12. októbra 
1929). In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II. Bratislava 1998., s. 147.  
8 Por.: Zákon o krajinskom zriadení. In: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII.a, s. 121 a n. Slováci pri 
budovaní základov Československej republiky. Bratislava 2013.  
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Podpora ktorú prejavila HSĽS a osobne A. Hlinka voči dr. V. Tukovi pri jeho trestnej kauze a vynesení 

rozsudku v roku 1929 v kauze Vacuum iuris znamenala ďalší posun vedenia tejto strany v jej politike 

za dosiahnutie autonómie Slovenska. Udalosti na slávnostnom zhromaždení dňa 13. augusta 1933 pri 

príležitostí osláv 1100 výročia vysvätenie tzv. Pribinovho kostolíka v Nitre, viedli doslova k útoku proti 

predstaviteľom ČSR (premiérovi, ministrom), najmä proti vtedajšiemu vládnemu chápaniu českoslo-

venskej jednoty a podpory štátotvorných síl. Slávnosti ovládli prívrženci autonómie. Andrej Hlinka na 

nej prečítal Deklaráciu, ktorú zhromaždenie schválilo. Vyhlásila sa v nej „národná samobytnosť, ná-

rodná suverenita vyjadrená v samourčovacom práve. Žiadalo sa nej, „aby spravovanie vecí samobyt-

ného národa slovenského na oslobodenom Slovensku bolo zverené Slovákom, ako nám to plným 

právom patrí, ako nám to bolo sľubované a Pittsburgskou dohodou spečatené“.9 V slovách Nitrianskej 

deklarácie sa prejavilo už aj určité zhrubnutie pri vymáhaní si autonómie, konkrétne v slovách „kaž-

dého kto opovrhuje slovenskou národnou samobytnosťou, považujeme za ničomníka...“    

Vývojová špirála tohto radikalizmu sa znásobila ďalej od zjazdu HSĽS v Piešťanoch v roku 1936.10 Hes-

lo „jeden národ, jedna strana, jeden vodca“ už recipovala do tejto strany konštrukcie známe 

z politického systému vtedajších fašistických štátov. Vedúci predstavitelia HSĽS tvrdili, že tento nový 

dôraz bol aj reakciou na údajne nesplnenú sľub dr. E. Beneša na rozšírenie samosprávy (decentralizá-

cii štátnej správy) Slovenska, na základe ktorého mu HSĽS dala svoje hlasy pri voľbe za prezidenta ČSR 

v roku 1935. Údajne to bola i reakcia na odmietanie podmienok HSĽS, ktoré predkladali pri rokovani-

ach o vstupu do vlády v rokoch 1936 a 1938 (uznanie národa, autonómia, slovenský snem. Dr. E. Be-

neš však uvádzal, že viedol politické rozhovory s A. Hlinkom aj dr. J. Tisom s tým, že ako prezident by 

mohol podporiť ich návrhy na decentralizáciu štátu. Politici HSĽS však požadovali niečo viacej.   

Určitým momentom o zmenu nálady, verejnej mienky predstavovalo prednáškové turné dr. E. Bene-

ša, vtedy ministra zahraničných vecí, ktoré sa konalo začiatkom decembra 1933. Vystúpil vo viacerých 

slovenských mestách. Vychádzal a hlásal koncepciu československej národnej jednoty v etnickom 

chápaní. Hovoril o dvoch vetvách československého kmeň, konkrétne o Slovákoch ako o mladšej ve-

tve československého kmeňa. Vystúpil s výzvou, doslova naliehavého programového charakteru na 

zjednotenie týchto dvoch vetví, na budovanie národnej jednoty, vtedy proti nebezpečenstvu expan-

zívnych nacionalizmov (germánskeho, maďarského, talianskeho) s tým, že historickou úlohou oboch 

týchto vetví národa je vytvoriť vyšší národný celok, a to z hľadiska sociologického, historického 

i biologického. Z hľadiska štátoprávneho, resp. ústavnoprávneho, podčiarkoval potrebu a možnosť – 

administratívnej decentralizácie. Odmietal politickú autonómiu.   Politickú autonómia Slovenska po-

kladal za nereálnu, z hľadiska administratívneho, finančného, ďalej aj vzhľadom na národné menšiny 

na Slovensku, ktoré by požadovali autonómiu pre seba a z toho by vzniklo nebezpečenstvo návratu 

pred rok 1918, pred obdobie vytvorenia a jestvovania Československej republiky. Silnú rezonanciu 

mala odpoveď dr. E. Beneša na otázku, čo dala Republika Slovákom? Odpovedal, že to sa dá vyjadriť 

dvoma slovami: skoro všetko. Školy, kultúru, hospodárstvo, výdaje z daní, skutočnosť, že Slovensko sa 

stalo súčasťou západoeurópskych kultúrnych národov11.  

Do koncepcie, do doktríny jednotný československý národ patrí aj Národnostný štatút z roku 1938, 

ktorý pripravila vláda ČSR v máji, resp. jún tohto roku. Československo sa podľa tohto návrhu malo 

zmeniť z národného štátu na národnostný štát, štát národností, aj s tomu zodpovedajúcou reformou 

 
9 Nitrianska deklarácia. (Nitra 13. Augusta 1933). In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II. 
Bratislava 1998., s. 157–158.  
10 Por.: „Manifest zo 7. zjazdu HSĽS v Piešťanoch (20. september 1936). In: „Slováci vo víre tridsiatych rokov“. 
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. b., Bratislava 2014. S. 71 a n.  
11 Por.: Edvard Beneš: Reč k Slovákom (6. – 10. decembra 1933). In: Dokumenty slovenskej národnej identity 
a štátnosti. II. Bratislava 1998, s. 159–163.  
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teritoriálne – administratívneho delenia štátu. Svojim spôsobom by to bol koniec nielen koncepcie, 

doktríny jednotného československého národa, ako aj návrhov na štát dvoch rovnoprávnych náro-

dov, teda českého a slovenského národa. Prijatie tohto návrhu aj ďalších návrhov Národnostného 

štatútu odsabotovala strana sudetských Nemcov (SPD) podľa pokynov z ríše, od vodcu A. Hitlera.  

Popri vypracovaní Národnostného štatútu a rokovaní o ňom, prezident ČSR dr. E. Beneš vypracoval 

návrh na úpravu vzájomného vzťahu Čechov a Slovákov. Do materiálu zapracoval aj pripomienky M. 

Hodžu a Ivana Dérera politikov uznávajúcich doktrínu jednotného československého národa. Výkonný 

výbor HSĽS ho na svojom zasadnutí 24. septembra 1938 (už po úmrtí A. Hlinku) prijal za základ ďal-

šieho rokovania s prezidentom republiky, ktorý predpokladom, že tento materiál by mohol viesť 

k tomu, aby v tomto kritickom období ohrozenia štátu vstúpila do novej vlády ČSR, stala sa jej koalič-

nou stranou. Dr.. Beneš v návrhu úpravy o vzájomných vzťahoch ustúpil od rigorózneho chápania 

pojmu jednotný československý národ, ako aj od československého jazyka, ako oficiálneho 

a úradného jazyka, s používaním českého jazyka a slovenčiny, ako varianty, znenia tohto českosloven-

ského jazyka, ale vychádzať sa malo zo zásady úplnej rovnoprávnosti slovenčiny s češtinou.  

Nové formulácie k dosiahnutiu tohto nového, ústretového riešenia spočívali v dvoch štylizáciách. 1. 

Namiesto slovenskej a českej vetvy jedného československého národa, sa mala používa formulácia – 

Slováci a Česi. 2. Ich samostatnosť bola vyjadrená v tom, že ako Česi a Slováci sú členmi národnej 

rodiny československej. 3. V budúcnosti mala platiť zásada rešpektovania a tolerancie – jednej 

i druhej časti Slovákov a Čechov na otázku slovenskej samobytnosti. 4. Obdobné zásady rešpektu 

a tolerancie mali platiť aj v otázke jazykovej. Vždy sa malo vychádzať zo zásady úplnej rovnoprávnosti 

slovenčiny ako spisovnej reči Slovákov s češtinou.12  

Návrh dohody s HSĽS pre jej vstup do československej vlády, pre prijatie úlohy zodpovednosti za celý 

štát, bol dohodou, o ktorej sa dalo rokovať a pri dobrej vôle dosiahnuť jej akceptáciu. Dňa 25. sep-

tembra 1938 dostal dr. J. Tisa, vtedy úradujúceho podpredsedu HSĽS návrh na úpravu vzájomných 

vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. V tom čase, od 17. septembra 1938 boli vyhlásené mimoriadne 

opatrenia (výnimočný stav). Dva dní predtým vláda vyhlásila mobilizáciu a rozhodla o vstupu ČSR do 

brannej pohotovosti. Dňa 25. septembra 1938 československá vláda odmietla Hitlerove godesbergské 

požiadavky o rozsahu a realizácii postúpenia českého pohraničia Nemecku. Princíp revízie českoslo-

venských hraníc prijala už v tej dobe anglická vláda a súhlasila s ním aj francúzska vláda. Členmi novej 

úradníckej vlády J. Syrového sa stalo päť Slovákov. Nádejou pre posilnenie vlády v dobe „zvýšeného 

ohrozenia republiky“ mala byť jej oficiálna podpora HSĽS. Bol to dôvod pre ktorý dr. Beneš čakal na 

príchod dr. Tisa, pre dosiahnutie dohody o úprave vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. 

Nakoniec až po štyroch dňoch, až dňa 29. septembra 1938 sa dr. Tiso telefonicky ospravedlnil prezi-

dentovi ČSR s tým, že nemôže pricestovať13. Objektívne takéto konanie dr. Tisa (v deň keď predstavi-

telia štyroch mocnosti rokovali v Mníchove a prijali pre ČSR osudové rozhodnutie) znamenalo od-

mietnutie prijatia tejto dohody pre posilnenie štátu (zopakujme, že právne platil stav zvýšeného 

ohrozenia Republiky). Neskoršie sa ukázalo, že dôvodom odmietnutia dr. J. Tisa pricestovať do Praha 

a rokovať s prezidentom bol prejav A. Hitlera zo dňa 26. septembra 1938, v ktorom vyhlásil, že ČSR 

vznikla na základe lživého tvrdenia o existencii československého národa. Vyhlásil v ňom ďalej, že 

Slováci nechcú nič vedieť o Čechoch, ktorí údajne anektovali Slovensko. Otvorenie slovenskej otázky 

A. Hitlerom nebolo náhodné, ale premyslené a účelové. Ríšsky kancelár a vodca tak prezentoval argu- 

 
12 Por.: Úprava vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi v republiky (Praha 22. septembra 1938). In: Do-
kumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II. Bratislava 1998, s. 170–173.  
13 Por.: Úprava vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi (Praha 22. Septembra 1938): In: Dokumenty slo-
venskej národnej identity a štátnosti. II., Bratislava 1998, s. 170 a n.  
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menty nielen v prospech nemeckej menšiny, ale proti legitimite ČSR, argumenty pre jej ďalší vnútor-

ný rozklad a teritoriálne rozbitie, pre likvidáciu jej suverenity. Vedenie HSĽS vo vzťahu k ČSR, k úprave 

vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi navrhnuté prezidentom ČSR stálo na týchto tvrdeni-

ach, postojov vodcu a ríšskeho kancelára.  

V tomto kontexte odmietnutie účasti dr. Tisa, bolo odmietnutím účasti HSĽS na rokovaní, na prijatí 

pripravovaného dokumentu a znamenalo aj odmietnutie podpory vlády ČSR. Neodmietnutím tvrde-

ním a argumentov A. Hitlera týkajúci sa jednotného československého národa (ako lži na ktorom 

vznikla a jestvuje ČSR), neodmietnutím statusu slovenského národa v ňom, ako národa, ktorý nemá 

záujem a neprejavuje vôľu na jeho jestvovaní, neodmietnutím argumentov Hitlera o vzniku ČSR, ako 

medzinárodnoprávne jednotného územia od vzniku ČSR (nie teda anexie Slovenska Čechmi), ďalej 

o životnom záujme a hodnote ČSR pre slovenský národ, bolo zamlčaním historickej pravdy, objektív-

nym prijatím veľkonemeckej dezinterpretácie, odmietnutím vyjadriť vernosť a lojalitu štátu, ako ús-

tavnej povinnosti jeho občana. Bolo to chovanie vo forme opomenutia rokovať, spočívajúce 

v nesplnení príkazu konať, v nesplnení osobitnej právnej normy, v tomto prípade ústavnej právnej 

sily. Nekonaním, neodmietnutím takýchto tvrdení a argumentov hlavy cudzieho štátu, ktorý agresív-

ne deštruoval ČSR, konali stranícki predstavitelia HSĽS proti štátu, ktorého boli občanmi.  

Národný súd v Bratislave v rozsudku z roku 1947 (kauza Tiso, Ďurčanký, Mach) považoval za dokáza-

né, že toto konanie dr. Tisa a ďalších predstaviteľov HSĽS bolo spáchané omisívnym činom, opomenu-

tím úmyselným nesplnením ústavnej povinnosti, spáchaním zločinu proti republiky opomenutím (ne-

konaním v prípade, kedy ústava prikazovala občanovi konať). Predstavitelia HSĽS žiadali okamžité 

a definitívne vyriešenie slovenskej otázky na základe Pittsburskej dohody a posledného parlament-

ného návrhu HSĽS. Na tomto ultimatívnom požiadavku zotrvali pri rokovania s dr. Hodžom (ako pred-

sedom vlády) a dr. Benešom, prezidentom ČSR. V záujme dosiahnutia tohto cieľa využívali pritom 

vojenskú a politickú hrozbu Nemecka, ako aj predchádzajúcu dohodu HSĽS s Henleinovou stranou), 

hoci bolo zrejmé, že musí dôjsť k vojen kému konfliktu alebo k ohrozeniu ČSR. Zrejmé bolo ďalej, že 

ich konania oslabili republiku proti útoku nacistického Nemecka, čim sa zvýšilo nebezpečenstvo ohro-

zujúce celistvosť a vnútroštátny poriadok ČSR, ako aj jeho suverenitu. 

Uvedenými činmi, podľa rozsudku Národného súdu v Bratislave, obžalovaní dr. J. Tiso a ďalší spáchali 

pokračujúci trestný čin „domácej zrady“ podľa nariadenia SNR č. 33/1945 Zb. zákonov SNR 

o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnic-

tva.14  

Mníchovskou dohodou, abdikáciou prezidenta ČSR dr. E. Beneša, 5. októbra 1938 skončilo dvad-

saťročné obdobie vývoja československého štátu, ktorého medzinárodnoprávnou zásadou jeho vzni-

ku a jestvovania, a odvodene od nej aj ústavnou zásadou, základom konštrukcie štátu, bol princíp, 

doktrína jednotného československého národa. Bola determinovaná a vyplývala najmä z reality med-

zinárodných vzťahov, s demokratizácii medzinárodného práva, ktorého súčasťou sa stalo právo náro-

dov na sebaurčenie až do oddelenia a vytvorenia vlastného štátu. Faktické, pritom hrubo protiprávne 

pošliapanie tejto zásady v čase zásadnej zmeny medzinárodného práva od práva národov, od ich 

rovnosti, právu na „životný priestor“, právo „krvi a pôdy“, hierarchie národov, viedlo primárne aj 

k zrušeniu konštrukcie ČSR ako štátu jednotného československého národa. Nahradila ho navonok 

konštrukcia – dvoch rovnoprávnych národov tvoriacich česko – slovenský štát, ale už so zaradením 

Slovenska s autonómnym štatútom po „boku národov bojujúcich proti marxisticko – židovskej ideoló- 

 
14 Por.: Rozsudok Národného súdu nad Dr. Jozefom Tisom a Dr. Ferdinandom Ďurčankým. zo dňa 15. apríla 
1947. In: Pred súdom národa. (Proces s Dr. J. Tisom, Dr. F. Ďurčanským, A. Machom. V Bratislave v dňoch 2. 
Decembra 1946 – 15, apríla 1947. – 5. Časť - ROZSUDKY. Bratislava 1947., s. 4– 6, a s. 19–20.  
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gie rozvratu a násilí, resp. podľa Manifestu zo 6. októbra 1938 sa ohlásila aj zmena usporiadania po-

merov v strednej Európe v duchu kresťanskom, t.j. korporatívne – fašistickom, príp. autoritatívnom.  

II. 

Podľa druhej koncepcie, ktorú sme opísali v úvode tohto príspevku, ČSR vznikla na základe práva na 

sebaurčenie dvoch suverénnych, rovnoprávnych národov – slovenského národa a českého národa.  

Prvýkrát (s veľkou pravdepodobnosťou prvýkrát) po vyhlásení ČSR zaznelo toto tvrdenie – 

v Memorande adresovanom mierovej konferencii 26. septembra 1919, ktorú do Francúzska a do 

Paríža priniesli dvaja poslanci Národného (dočasného, resp. revolučného) zhromaždenia (A. Hlinka, F. 

Jehlička. Ich spoločníkmi na tejto púti boli ďalší predstavitelia, už autonomistov zo Slovenska a to, J. 

Rudinský, J. Kubala, Š. Mnoheľ. Ako predstavitelia autonomistického hnutia, poriadali, resp. usilovali 

sa zorganizovať v okolí Žiliny, v Tvrdošíne a na Orave v roku 1919 viaceré podujatia. Československé 

orgány ich zakázala, resp. znemožnili. Rozhodli sa preto cestovať do Paríža¸ aby predostreli svoje po-

stuláty delegátom konferencie. Po dvojtýždňovom cestovaní cez Varšavu, Černovice, Bukurešť, Zá-

hreb, Taliansko týždeň strávili v Paríži. Neprijal ich však žiadny oficiálny predstaviteľ Dohody. Memo-

randum rozšírili medzi delegátmi USA, Francúzska, Veľkej Británie, Poľska a poskytli ho novinárom. 

Napokon museli opustiť Paríž. Boli z neho vykázaní políciou.15  

Tézy tejto delegácie, obsiahnuté v Memorande boli tieto:  

a) „Československý národ“ je etnická obludnosť, - Slováci nikdy neboli súčasťou českého národa – 

všetky podstatné atribúty – svedčia, že sú svojbytný národ.  

b) Deklarácia slovenského národa prijatá v Martine (30. októbra 1918) – bola podľa nich, neuváže-

ná, hriešna a tvrdili, že tento stav treba napraviť. Dosiahnuť uznanie že v prípade Československa 

– ide o dva národy a jeden štát a treba určiť ich pomer.  

c) Základom je a mala byť Pittsburská dohoda z 30. mája 1918, ktorú kvalifikovali ako dohodu T. G. 

Masaryka (už vraj prezidenta ČSR) so Slovákmi. podľa nich jej podstatnou náležitosťou bola poži-

adavka autonómia Slovenska. Pittsburská dohodu vyhlasovali autonomisti, HSĽS, za Zlatú bulu 

slovenského národa, aj kultový predmet temer so sakrálnou dimenziou.  

Po návrate z Paríža bol A. Hlinka zadržaný, istý čas vyšetrovaný v internácie, napokon pre nedostatok 

dôkazov o vlastizrade (konaní proti ČSR v spojení s Maďarskom) bol prepustený. Téza tvrdenie, že 

ČSR vznikla ako štát dvoch národov, českého národa a slovenského národa, bola obsiahnutá prvýkrát 

v spomínanou Memorande zo septembra – októbra 1919. Autormi tohto Memoranda boli vymeno-

vaní predstavitelia autonomistov z tohto obdobia, ktorí boli blízky A. Hlinkovi. Jeden z nich, F. Jehlička 

sa už nevrátil na Slovensko, ale pricestoval a usadil sa v Maďarsku, kde politicky pôsobil proti ČSR, 

v podstate iredentisticky. Memorandum nebolo ani dielom politickej strany a už vôbec nebolo 

prejavom vôle slovenského ľudu. Pittsburská dohoda bola dohodou medzi predstaviteľmi „Čechov 

a Slovákov“ usídlených v USA nebola dohodou medzi zástupcami týchto národov. Vo svojom ustano-

vení tiež uvádzala, že o budúcom usporiadaní pomerov doma, v oslobodenej vlasti majú rozhodnú 

a rozhodnú zákonní predstavitelia oboch národov. Signatári tejto Dohody sa ani nepovažovali za legi-

tímnych predstaviteľov ani českého, ani slovenského národa. Mala viaceré právne vady pre ktoré ju 

prezident ČSR hodnotil ako falzifikát. Nemala žiadnu právnu relevanciu, resp. záväznosť pre českoslo-

venského zákonodarcu. Stranícke, ideologické, kampane prispeli k pomýleniu časti národa, ľudových 

vrstiev, k jej deifikáciu, či apostrofovaniu.  

 
15 Cesta Andreja Hlinku do Paríža. (Paríž 29. septembra 1919). In: Dokumenty slovenskej národnej identity 
a štátnosti. II. Bratislava 1994, s. 100 a n.  
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Slovenská ľudová strana (pôvodný názov) neskoršie pomenované podľa priezviska svojho zakladateľa 

ako Hlinkova slovenská ľudová strana prezentovala v období predmníchovskej ČSR niekoľko návrhov 

na autonómiu Slovenska. Tri z nich boli podané ako legislatívne iniciatívy v poslaneckej snemovni 

Národného zhromaždenia ČSR.  

Demonštratívne uvádzame niektoré návrhy z nich.  

1.) SĽS - 25. január 1922,  

2.) HSĽS - 8. máj 1930,  

3.) SNS - 14. august 1938,  

4.) HSĽS – návrhy - 6. október a 29. november 1938.  

 

Ústavnoprávne pokusy o autonómiu Slovenska 

Hlavnými predstaviteľmi autonomistických snáh na Slovensku boli politické hnutia predstavované 

Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou a Slovenskou národnou stranou. teda dva politické strany – 

HSĽS a SNS.  

Pittsburská dohoda“ uzavretá 30. mája 1918 sa najmä pre A. Hlinku stala odôvodnením poskytnutia 

autonómie, pod ktorou sa rozumela vlastná administrácia, snem a súdy. 

Program ďalšej slovenskej politickej strany, Slovenskej národnej strany sa nevyvíjal takýmto tempom 

a obsahovým radikalizmom.  

Až po zrušení zákazu verejného zhromažďovania, resp. stanného práva koncom leta 1919 sa hlavným 

politickým cieľom SNS stalo „postupné vybudovanie autonómie Slovenska, samosprávy žúp a obcí. 

(12. a 13. 9. 1919).  V týchto rokoch mala názov Slovenská národná a roľnícka strana. Vedúcou osob-

nosťou strany bol v tomto období JUDr. Sloboda, významný slovenský právnik, zakladateľ periodika 

„Právny obzor“, prvého slovenského odborného časopisu vôbec, ktorý sa vydáva dodnes.  

Program Slovenskej národnej a roľníckej strany (ktorá vznikla spojením agrárnikov so SNS) z januára 

1920 – už neobsahoval nielen autonómiu Slovenska ale do pozadia ustúpil aj národný princíp. Tento 

program: jednotný štát a národ (unitarizmus a čechoslovakizmus) sa stal aj programom samostatnej 

a celočeskoslovenskej politickej strany Agrárnej strany resp. Republikánskej strany pôdohospodár-

skeho a maloroľníckeho ľudu. 

Slovenská národná strana v marci 1921 (opäť ako samostatná) potvrdila svoj program zo septembra 

1919 takto:  

1. vyslovuje sa za postupnú autonómiu v zmysle Pittsburskej dohody;  

2. v otázke česko-slovenskej stojí na stanovisku úprimnej lásky a všeslovanskej vzájomnosti.  

Podnetom pre riešenie postavenia Slovenska v ČSR sa stala pre A. Hlinku, ako aj pre Slovenskú ná-

rodnú stranu Pittsburská dohoda. - sakrálny výraz, paládium.  

Reagovalo na ňu celé slovenské politické spektrum ako aj slovenská verejnosť. Pittsburská dohoda 

sa stala tiež východiskom premeny unitárnej I. ČSR na II. Č-SR v októbri resp. v novembri 1938.  

Pittsburská dohoda bola pomenovaná ako „Česko-Slovenská Dohoda“ a datovaná dňom 30. mája 

1918. Uzatvorili ju, podľa textu v záhlaví, „predstavitelia slovenských a českých organizácií 

v Spojených Štátoch: Slovenskej ligy, Českého Národného združenia a Zväzu českých katolíkov“. Bola 

prerokovaná za prítomnosti predsedu Česko-Slovenskej Národnej Rady profesora Masaryka. Ten mal, 

ako sa zdá, viacmenej postavenie participanta, zúčastnenej osoby pri jej prerokovaní. (nebol zmluv-

nou stranou).   
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Z hľadiska názvu dokumentu „Česko-Slovenská Dohoda“ a nerozlíšenia zmluvných strán (navrhova-

teľa a akceptanta), i podľa podpisov na dokumente, nespĺňa listina náležitosti „dohody“ dvojstranné-

ho (príp. viacstranného) súhlasného prejavu vôle. Podstatné je, že vôbec v nej nie sú uvedené strany, 

ktoré dokument prijali. T. G. Masaryk jej formu označil nie za zmluvu, nie za dohodu, ale za dohovor, 

ako nižšiu, úplne minimálnu formu súladného prejavu vôle strán.  

A. Hlinka a HSĽS interpretovali a presadzovali Pittsburskú dohodu ako relevantný právny dokument, 

ktorý má: a) vyššiu právnu silu, ako ústavné zákony ČSR, vrátane ústavnej listiny, b) resp. považovali 

dohodu za prvotnú právnu normu, za „pranormu“ legality vytvorenia ČSR, resp. legality a legitimity 

postavenia Slovenska v ČSR.  

Zástupcovia slovenských organizácií v USA sa v memorandách z rokov 1919, 1920 a 1921 obracali na 

najvyššie československé vládne a zákonodarné orgány s požiadavkou o potrebe vtelenia Pittsburskej 

dohody do Ústavy Československa. Podľa ich slov sa však minuli cieľa. Nemohli dosiahnuť tento cieľ 

pre charakterizovanú a zdôvodnenú irelevanciu Pittsburskej dohody.  

Návrhy na osobitné právne postavenie Slovenska v Československej republike mali v podstate tri roz-

ličné charakteristické črty:  

1. návrhy na územno-správnu resp. administratívno-teritoriálnu decentralizáciu – uplatňovali ju 

slovenskí agrárnici (M. Hodža) a slovenskí sociálni demokrati (I. Dérer). Prejavila sa v zákone 

o krajinskom zriadení z roku 1927. Nebola to však autonómia v postavení Slovenska.  

2. návrhy na postupnú autonómiu Slovenska. Autorom bol predseda Slovenskej národnej strany, 

Emil Stodola. Návrh bol obsiahnutý v spise „O samospráve Slovenska“. Právne mala byť garanto-

vaná ústavným zákonom. Postupná prestavba jestvujúcich inštitúcií a rozširovania ich kompeten-

cie mala byť zakotvená v zákonoch. Túto cestu pokladal v prvom desaťročí existencie ČSR za 

najschodnejšiu k dosiahnutiu potrebného kompromisu v otázke štátoprávneho usporiadania. Zá-

roveň to bola aj obrana princípu autonomizmu pred snahami o jeho zdiskreditovanie stotožňova-

ním so separatizmom a aktivitami maďarskej iredenty.  

3. legislatívne návrhy na prijatie zákonov (ústavných zákonov) o autonómii Slovenska. Predkladala 

ich HSĽS. Autonómia Slovenska sa mala dosiahnuť ústavnými prostriedkami. HSĽS podali spolu tri 

návrhy zákonov na autonómiu Slovenska: 

a) 25. januára 1922,  

b) 8. mája 1933 a  

c) 5. jún 1938,  

Z hľadiska historickoprávneho kontextu podávania týchto návrhov na autonómiu Slovenska ako aj ich 

politologického vyznenia a cieľa, najmä geopolitických dôsledkov, možno ich diferencovať na návrhy:  

a) revizionisticko-iredentistické – umožňujúce, príp. aj vedome smerujúce k spojeniu (pohlte-

niu) Slovenska s Maďarskom;  

b) dualistické – ktoré podľa inštitucionálnej štruktúry a právomoci mali povahu návrhov na vy-

tvorenie federácie príp. až reálnej únie Slovenska v ČSR;  

c) separatistické – ktoré zakrývali odtrhnutie, odčlenenie Slovenska od ČSR.  

 

Revizionistická a iredentistická autonómia 

Maďarský, tzv. ľudový zákon o autonómii Slovenskej krajiny, prijal parlament v Budapešti 12. 3. 1919. 

Bolo to až tri mesiace po určení tzv. Fochovej línie (predsedu francúzskej vlády) z 23. 12. 1918 a osem   
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dní predtým, ako Dohoda oznámila maďarskej vláde definitívnu demarkačnú líniu. Zákon mal zreteľný 

propagačno-rozbíjačský účel. Mierovej konferencii mal ukázať ako „ľudové Maďarsko“ dodržiava 

práva národov. Maďarsko akoby „dávalo“ Slovákom autonómiu, ktorú im nemohlo Československo 

zaručiť pre početne a politicky silnú nemeckú menšinu, nutnosť konštruovať či usilovať sa preto 

o jednotný československý národ. Projektovaná tzv. Slovenská krajina (bez určenia hraníc) mala byť 

integrálnou súčasťou maďarského štátneho teritória. Právomoc ohláseného Národného (krajinského) 

zhromaždenia Slovenskej krajiny „slovenského ministerstva“ so sídlom v Budapešti sa vzťahovala na 

vnútorné záležitosti (vágne určené), súdnictvo (jeho správu), verejné školstvo a náboženstvo. Právo-

moci slovenského ministerstva však boli podmienené predbežným súhlasom maďarskej vlády. 

O ďalšiu maďarskú reanimáciu slovenskej autonómie v rámci nedotknuteľnej maďarskej ríše sa po-

kúsili aj politici so slovenským pôvodom. Bol to najskôr František Jehlička (po maďarsky „Jehlicska“), 

ako predseda Uhorsko-slovenskej ľudovej strany (ďalej L. Bazovský, L. Koreň,), či V. Dvorčák, ktorý sa 

stál známy vyhlásením „Východosloviackej republiky.“ Za svoj programový cieľ si dali vybojovať pre 

slovenský národ samosprávne práva v rámci integrity tisícročnej svätoštefanskej ríše a účinne podpo-

rovať kresťanského ducha v spoločnosti. 

Do programu si táto strana dala propagáciu a riadenie tejto politickej orientácie na Slovensku 

a súčasne aj udržiavanie „spojenia medzi Maďarstvom a Čechmi ujarmeným Slováctvom.“ (t.j. Slová-

kov – ktorých ujarmili Česi)16.  

Sľuby a lákadlá „autonómie“ pre Slovákov v Maďarsku kulminovali v rokoch 1927 až 1933. Bol to vr-

chol maďarskej revizionistickej vlny temer celoeurópskeho rozsahu.  

Pri jej začiatku v roku 1927 bol predstaviteľ britských ekonomických a aristokratických kruhov lord H. 

S. Rothermere, so sériou článkov vo svojich novinách a časopisoch (koncern Daily Mail) 

o neudržateľnosti záverov Trianonskej zmluvy a oprávnenosti maďarských nárokov na údajne Maďar-

sku patriace územia (Slovensko, Podkarpatsko a Sedmohradsko), ktoré čerpali z jednostranne 

a účelovo skreslených údajov.  

Revizionisticko-iredentistické úsilie pokračovalo, konkrétne činnosťou promaďarských politikov slo-

venského pôvodu F. Jehličku a V. Dvorčáka, ktorí pôsobili priebežne v Maďarsku a v roku 1933 založili 

v Ženeve Slovenskú radu. V jej mene predkladali Spoločnosti národov manifesty a petície o potrebe 

riešenia slovenskej otázky. Nadväzovali styky s Nemeckom a Talianskom, aby získali od nich politickú 

a diplomatickú pomoc pre uskutočnenie svojho cieľa odtrhnúť Slovensko od Československa a pripojiť 

ho opäť k Maďarsku. Slovenská rada vystupovala ako predstaviteľka Slovákov (v exile) na medziná-

rodnom fóre.  

 

Dualistické projekty „autonómie“ 

Povahu dualistických projektov mali návrhy z roku 1921. Predložili ich predstavitelia HSĽS – a to Fer-

diš Juriga, A. Labay a V. Tuka.  

Prvé z tejto série návrhov boli návrhy z roku 1921, ktoré boli určené pre verejnosť a publikované boli 

v denníku Slovák. Druhá séria, resp. trojica návrhov už mala relevanciu legislatívnej iniciatívy a bola 

podaná do Národného zhromaždenia ČSR.  

 
16 F. Jehlicska vypracoval návrh na autonómiu Slovenska a predložil ho ministerskej rade Maďarsla, ktorá zasa-
dala 9. januára 1920 pod vedením premiéra Huszára, za účasti ríšskeho správcu admirála Miklósa Horthyho. 
Vláda projekt prerokovala a schválila. Por. KRAJČOVIČOVÁ, N.: Emil Stodola, Bratislava, s. 189. 
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Tlačový orgán HSĽS „Slovák“ uverejnil v júni 1921 tri návrhy na ústavnoprávne postavenie Slovenska. 

Mali čiastočne povahu ústavnoprávnych štylistických cvičení, a tiež žurnalistického ovplyvňovania 

verejnej mienky. Tradične ich pomenovali ako návrhy na autonómiu Slovenska, aj keď podľa svojho 

obsahu bol takým iba jeden z nich. 

Ferdiš Juriga, popredná osobnosť slovenskej politiky, poslanec snemu ešte z uhorského obdobia, po-

tom poslanec Národného zhromaždenia ČSR bol autorom prvého z návrhov. Predpokladal vznik slo-

venského krajinského snemu a krajinskej vlády v rámci ČSR. V kompetencii parlamentu ČSR mali byť 

veci štátnej brannej moci, zahraničného zastupiteľstva, zahraničných politických zmlúv, otázky štát-

neho občianstva, štátnych hraníc, štátnych financií, voľba prezidenta, vypovedanie vojny a uzavretie 

mieru. Bol to návrh v podstate na tzv. „politickú autonómiu“ Slovenska, v rámci unitárnej ČSR. Doda-

jme, že pokiaľ sa týka rozdelenia právomoci aj s určitými momentmi federatívnymi.  

Podľa ďalšieho návrhu, autorom ktorého bol JUDr. L. Labay, „spoločnými záležitosťami“, presnejšie 

záležitosťami v pôsobnosti parlamentu ČSR, mali byť veci, ktoré aj vo federatívnom štáte patria do 

výlučnej právomoci federácie a to armáda, zahraničná politika, verejná doprava, verejné právo, voľba 

prezidenta, financie a zákonodarstvo vzťahujúce sa na spoločné veci. V „spoločnej“ vláde, presnejšie 

vo vláde ČSR, mali mať Slováci jednu tretinu ministrov. Spoločné zákony nemali na Slovensku platiť, 

pokiaľ by ich dvojtretinovou väčšinou odmietol slovenský snem. Už podľa použitej terminológie auto-

ra návrh svedčil o zámere prekročiť hranice pojmu „autonómia v unitárnom“ štáte. Právo slovenské-

ho snemu odmietnuť platnosť zákona na území Slovenska, prekračoval hranice tzv. federatívnej ko-

mory v celoštátnom zákonodarnom orgáne a blížil sa k právomoci členského štátu reálnej únie ratifi-

kovať, resp. neratifikovať (neprijať) cudziu právnu normu. Bol to návrh prevažne federatívneho typu, 

resp. obsahu.  

Tvorcom tretieho publikovaného projektu bol JUDr. Vojtech Tuka (do roku 1918 profesor na maďars-

kej Alžbetínskej univerzite v Bratislave do roku 1918. Predpokladal vytvorenie „Česko-Slovenskej 

zväzovej republiky“ ako konfederácie dvoch samostatných štátov, pričom ich vzájomný pomer mal 

byť upravený zväzovou listinou. Bol uverejnený v Ružomberku v roku 1921 v publikácii s názvom „Ná-

vrh zákona o autonómii Slovenska“ (aj menovaním autora návrhu s dikciou: návrh vypracoval 

z poverenia Slovenskej ľudovej strany Vojtech Tuka)“.17  

Návrh mal solídnu legislatívno-technickú úroveň, s kvalitnou právnickou slovenčinou, štylizáciou na 

úrovni krásnej literatúry aj tomu zodpovedajúcou zákonodarnou filozofiou. Vychádzal z práva nie 

jedného či jednotného národa, ale dvoch národov na sebaurčenie v znení:  

„My dva národy, český a slovenský...“ Projekt mal právnu formu „zmluvy“ uzavretej dvomi národmi 

podľa „zásady rovnoprávnosti, s rovnakými povinnosťami v zmysle spravodlivosti“, zmluvy na ktorej 

sa uzniesli zákonodarné orgány oboch národných štátov, ako zmluvné strany. Zväzová listina bola 

z hľadiska právnej relevanciou medzinárodnoprávnou zmluvou. Uzavretím tejto zmluvy sa mal vy-

tvoriť medzinárodnoprávny zväzok:  

„Dva národné štáty, český a slovenský vstupujú do večného a nerozlučiteľného zväzu.“ Meno zväzu je: 

Česko-Slovenská Zväzová Republika“ (§ 1). Každý z oboch štátov mal mať svoju vlastnú ústavu 

a vlastné zákonodarstvo. Podľa návrhu mali to byť štáty založené na základe všeobecného volebného 

práva a proporcionálneho volebného systému, s republikánskou formou štátu, s vlastnou úpravou 

občianskych a politických práv a povinností bez rozdielu národnosti, jazyka, rasy, pôvodu 

a náboženstva, s rovnosťou občanov pred zákonom, vlastným štátnym jazykom a štátnymi symbolmi.   

 
17 Por.: Návrh zväzovej listiny česko – slovenskej zväzovej republiky z r. 1921 (tzv. Tukova ústava). In: Komento-
vané dokumenty k ústavním dějinám Československa. I. (1914–1945). Karolinum. Praha 2005., s. 173 a n,  
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Česká republika aj Slovenská republika mali byť samostatnými subjektmi ústavného práva. Spolu by 

ani po uzavretí zväzovej listiny nevytvorili spoločný, či tretí ústavný subjekt, či štát. Oba štáty mali 

mať samostatnú medzinárodnoprávnu subjektivitu, t.j. samostatne by vstupovali do medzinárodných 

organizácií (napr. Spoločnosti národov), nadväzovali diplomatické styky, uzatvárali medzinárodné 

zmluvy. Jediným spoločným orgánom mal byť prezident, ktorý mal jednotu „uplatňovať aj zobrazo-

vať.“ Vzhľadom na to, že jestvovali dva štáty, prezident by bol súčasne prezidentom v Českej republi-

ke ako aj v Slovenskej republike. Nebol by však vzhľadom na to, že spoločný štát by nejestvoval, aj 

prezidentom Česko-Slovenskej Zväzovej Republiky. Pri voľbách mala platiť zásada alternácie, raz mal 

byť volený občan rodom Slovák, raz občan rodom Čech. Funkčné obdobie prezidenta bolo štvorročné. 

Obe národné republiky ako medzinárodnoprávni zmluvní spojenci predstavovali autenticky podľa 

zväzovej listiny iba personálnu úniu, v totožnej fyzickej osobe prezidenta jedného i druhého štátu, 

hlavy dvoch republík. Každá zo zmluvných strán zväzu mala delegovať na prezidenta právomoci spo-

jené so zastupovaním zväzu navonok (uzatváranie medzinárodných zmlúv, prijímanie a poverovanie 

vyslancov, uzatváranie mieru, právo najvyššieho velenia vojska). Spojenecké štáty resp. štáty zväzu 

mohli uzavrieť ďalšie osobitné medzinárodné zmluvy, ktorých predmetom mohli byť záležitosti za-

hraničné, vojenské, dopravné, resp. komunikačné, finančné, colné, o právnej pomoci, daniach, du-

ševnom vlastníctve, zásobovanie atď. V prípade vzájomných sporov medzi Českou republikou 

a Slovenskou republikou v otázkach, ktoré boli predmetom zväzovej zmluvy, mala rozhodovať Spo-

ločnosť národov (v Ženeve), teda rovnako ako medzi nezávislými suverénnymi štátmi. Obe republiky 

mali byť aj členmi Spoločnosti národov. 

Uskutočnenie tohto projektu predpokladalo v čase jeho predloženia, teda v roku 1921 niekoľko kro-

kov: a) zánik ČSR, ako subjektu medzinárodného a ústavného práva, b) vznik Českej republiky a vznik 

Slovenskej republiky ako samostatných, suverénnych štátov, c) uzavretie zväzovej zmluvy (listiny) 

medzi nimi o vytvorení konfederácie (personálnej únie, či zväzu suverénnych štátov). Česko-

Slovenská zväzová republika by nemala status subjektu ústavného práva, ani medzinárodného práva, 

mala by charakter medzinárodnoprávneho zväzku dvoch samostatných štátov, v podstate personál-

nej únie (osoba „prezidenta“). Bolo by to spojenie obdobné ako bola Konfederácia USA (1777–1787), 

ktorá sa, ako je známe, pre zachovanie svojich záujmov proti európskym koloniálnym mocnostiam 

čoskoro zmenila na federáciu. Projekt obsahoval aj inštitúty známe z dualistického Rakúsko-Uhorska, 

ktoré bolo ako reálna únia predsa pevnejším spojením. 

Ako sa preukázalo, subjektívny zámer V. Tuku slúžil revizionistickým a iredentistickým plánom 

opätovného pripojenia, v realite pohltenia Slovenska Maďarskom. Keď SĽS o pol roka predložila svoj 

návrh na autonómiu (25. 1. 1922) do Národného zhromaždenia, Tukov elaborát doň nezačlenila. 

Pravdou je tiež, že sa ani od neho ani nedištancovala.  

Pokúsme sa po opísaní vyššie uvedených troch návrhov publikovaných v novinách HSĽS v roku 1921, 

zhrnúť, obsahove charakterizovať ďalšiu sériu tentoraz už nie iba návrhov so žurnalistickým výstu-

pom, ale legislatívnych návrhov predstaviteľov HSĽS predložených do Národného zhromaždenia ČSR.  

Prvý legislatívny návrh Slovenskej ľudovej strany (SĽS) bol do parlamentu predložený v roku 1922. 

V podstate bol totožný s projektom publikovaným rok predtým v straníckych novinách Slovák. Konci-

povaný bol ako návrh na zmenu ústavnej listiny ČSR o uzákonení SAMOSPRÁVY SLOVENSKA. Vy-

chádzal zo zásady sebaurčovacieho práva slovenského národa a odvolával sa na Pittsburskú doho-

du.18  

 
18 Por.: Návrh zákona Slovenskej ľudovej strany na autonómiu Slovenska (Praha 25. januára 1922)., In: Doku-
menty slovenskej národnej identity a štátnosti. II., Bratislava 1998, s. 131 a n.  
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O sebaurčovacom práve českého národa sa návrh nezmieňoval asi vychádzal z toho, že ten si ho už 

uplatnil. Až na výnimky (viď. Tukov návrh zväzového štátu) bola podoba návrhov na autonómiu rov-

naká. Nežiadala sa sebaurčenie českého národa, vytvorenia jeho štátu, pretože podľa názoru autorov 

český národ už svoj národný štát mal v československom štáte. Návrhy smerovali k uznaniu svojbyt-

nosti slovenského národa, a k uznaniu práva na jeho sebaurčenie.  

Podľa legislatívneho návrhu z roku 1922 ústavnoprávne sa malo jednať o politickú autonómiu Sloven-

ska, o autonómiu zákonodarnú i administratívnu, o „najširšiu samosprávu zlučiteľnú s jednotnosťou 

Československej republiky“. Autonómiu mal reprezentovať slovenský krajinský snem a krajinská vláda 

na čele s ministerským predsedom. Slovensku mala patriť autonómia v jeho „vnútorných záležitosti-

ach“ určených príkladom (demonštratívne) ako administrácia, školstvo, kult, obchod, pravosúdie, 

orba (poľnohospodárstvo), verejné práce, sociálna starostlivosť a na to sa vzťahujúce financie 

a zákonodarstvo. Veci, resp. záležitosti, ktoré mali patriť do zákonodarstva a exekutívy ČSR, boli 

v návrhu pomenované ako „spoločné záležitosti celej republiky“. Mali nimi byť vojsko, zahraničie, 

verejná premávka, verejné právo, voľba prezidenta, a na to sa vzťahujúce financie a zákonodarstvo. 

Uvedené pomenovanie kolidovalo s ústavnoprávnym pojmom autonómia. „Spoločné záležitosti“ 

pojmovo signalizovali, že môže ísť nie o unitárny (jednotný) štát, ale zložený štát, v ktorom by podľa 

návrhu Slovensku patrili „vnútorné záležitosti“ ako jeho výlučná právomoc, do ktorej jednotný štát 

nemal právo ingerovať, ani ich ovplyvňovať. Naopak Slovensko by spolurozhodovalo o celoštátnych 

otázkach, ktoré návrh nazval „spoločné záležitosti celej republiky.“ 

 Krajinský snem mal disponovať právom veta, resp. právom negatívnej ratifikácie zákonov prijatých 

NZ ČSR. Uvedená právomoc krajinského snemu už prekračovala nielen ústavnoprávny status politic-

kej autonómie, ale dokonca aj pojem federácie. Rozpor návrhu s ústavnoprávnymi pojmami presaho-

val kritickú hranicu. Návrh bol aj v protiklade sám so sebou. Bol v rozpore so svojím cieľom, že ČSR je 

jednotný a nedeliteľný štát; konkrétne konštrukciou rozdelenia pôsobnosti, kreáciou a právomocou 

krajinského snemu a krajinskej vlády, rozsahom ich kompetencií. V súlade s ústavnoprávnym pojmom 

politická autonómia bolo naopak ustanovené, že štátne občianstvo bude iba jedno a to českosloven-

ské.  

 

Formulácia a terminológia 

Použitá terminológia bola jazykovo ťažkopádna a pojmy boli koncipované historickoprávne 

a filozoficky nevhodne. Napríklad formulácia: „odtrhnutie Slovenska od kráľovstva uhorského“ podľa 

návrhu malo nastať až ratifikovaním mierových zmlúv. Predkladatelia v rozpore 

s medzinárodnoprávnym aj ústavnoprávnym zmyslom, s realitou vzniku ČSR, vyhlasovali 

v zdôvodnení svojho ústavného projektu, že riešenie v ústavnej listine z 29. 2. 1920 „nezodpovedá ani 

záujmom Slovenska, ani záujmom celej republiky Československej“. 

 Návrh napokon neprešiel cez parlamentné výbory, na prerokovanie ktorých bol zaradený. Nebol 

preto ani predložený na rokovanie poslaneckej snemovne ako ani do senátu. 

Po neúspechu prvého návrhu predložila HSĽS v r. 1933 druhý návrh na autonómiu Slovenska. Príprava 

návrhu bola urýchlená informáciou o údajnej realizácii autonómie Podkarpatskej Rusi. Primerane 

k tomu autor tohto návrhu Karol Mederly návrh zhrnul iba do troch dvojriadkových paragrafov. 

V porovnaní s rozsiahlym prvým „maxinávrhom“ s viac ako 50 článkami (F. Labay), druhý návrh bol 

mini či mikronávrhom, ale vecným, meritórnym. Bol to návrh na zmenu ústavnej listiny ČSR, teda 

návrh ústavného zákona. Zmena Ústavy ČSR mala spočívať v jej doplnení. Doplniť sa mal § 3 ústavy 

o nový odsek a to v poradí desiaty, podľa ktorého do pôsobnosti a právomoci autonómie Podkarpats- 
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kej Rusi bude patriť aj pravosúdie (t.j. justícia, či súdnictvo). Ďalej účinnosť paragrafu 3 o autonómii 

Podkarpatskej Rusi sa mala preniesť s osobitnou platnosťou aj na Slovensko. Obdobne sa na Sloven-

sko mala preniesť aj platnosť zákona č. 162/1920 Zb. z. a n. o ústavnom súde.  

Prenesením platnosti § 3 ústavy na Slovensko malo mať Slovensko rovnako ako Podkarpatská Rus 

postavenie samosprávneho územia, ktoré bude vybavené najširšou autonómiou zlučiteľnou 

s jednotnosťou Republiky československej.“ Krajinský snem by sa skladal: a) z poslaneckej snemovne, 

a b) senátu. Mal by právomoci uvedené v § 3 ods. 4 až 10, t.j. bol by príslušný uznášať sa o zákonoch 

vo veciach jazykových, vyučovacích, náboženských, miestnej správy, pravosúdia (odsek 10) ako 

i iných veciach, ktoré by na neho preniesli zákony ČSR. Zákony prijaté autonómnym slovenským sne-

mom by podpisoval prezident republiky s právom veta a vyhlasovali by sa v osobitnej zbierke. Au-

tonómne zákony by podpisoval tiež guvernér. Guvernér by bol na čele slovenskej autonómie. Vytvo-

renie autonómnej, či krajinskej vlády nebolo upravené. Guvernéra by menoval prezident ČSR na ná-

vrh vlády. Bol by tiež zodpovedný snemu Slovenska. Predstavitelia autonómie mali byť vyberaní 

z obyvateľov Slovenska. Obdobne aj v Národnom zhromaždení ČSR by bolo autonómne Slovensko 

zastúpené primeraným počtom poslancom a senátorov, podľa príslušných československých voleb-

ných poriadkov. 

Druhý parlamentný návrh HSĽS19 na autonómiu Slovenska, ktorý bol predložený do Národného zhro-

maždenia ČSR 1933 a ktorý vypracoval K. Mederly, neobsahoval žiadne zdôvodnenie. Neniesol ani 

osobitné pomenovanie. Mal iba záhlavie o tom, že je to návrh poslanca Andreja Hlinku a jeho druhov, 

aby bol vydaný ústavný zákon na zmenu zákona č. 121/1920 Sb., ktorý obsahoval (uvádzal) ústavnú 

listinu ČSR. Cieľom návrhu podľa ďalšieho textu jeho záhlavia bola „decentralizácia štátnej správy, 

poťažne uvedenie samosprávy Slovenska“. Návrh možno podľa ústavnoprávnych kritérií kvalifikovať 

ako projekt politickej (legislatívnej) autonómie. Ani tento návrh zákona sa podobne ako návrh z roku 

1922 v Národnom zhromaždení ČSR neprerokúval. 

 

Návrhy na autonómiu – tridsiate roky  

Začiatkom tridsiatych rokov myšlienka autonómie sa rozšírila mimo rámca HSĽS a SNS, oslovila prak-

ticky celú verejnosť na Slovensku, ďalej sa prehĺbilo jej chápanie – spolu s aspektom jazykovej 

a národnej svojbytnosti sa projekt autonómie skompletizoval aj na riešenie ekonomických, sociálnych 

a kultúrnych problémov Slovenska. Najdôležitejšími politicko-programovými dokumentmi z tohto 

obdobia boli: 

a) Zvolenský manifest (16. októbra 1932) ako spoločný autonomistický program HSĽS a SNS (A. Hlinka 

a M. Rázus), program „autonomistického bloku“; 

b) Nitrianska deklarácia (13. augusta 1933) prijatá pri príležitosti osláv 1100. výročia Pribinových 

slávností, vysvätenia prvého kresťanského kostola v Nitre; 

Nové myšlienky do programu „regionalizmu“, ako politického prúdu stojaceho medzi „autonomista-

mi“ a na druhej strane „centralistami“, priniesol politický program agrárnej mládeže vypracovaný na 

zvolenskom sneme roku 1933. Odlišoval sa od pravoverného „centralizmu“ ktorý stál na pozícii „et-

nicky a jazykovo jednotného československého národa, s dvomi vetvami“ tým, že uznával 

a rešpektoval „slovenský a český nacionalizmus, slovenský a český národ, ktorých ciele sa nevylučujú, 

ale tvoria cesty k najužšej spolupráci, podmienenej citovou a duchovnou jednotou.“   

 
19 Por.: Druhý parlamentný návrh HSĽS na autonómiu Slovenska (8. mája 1930). In. Dokumenty slovenskej ná-
rodnej identity a štátnosti. II. Bratislava 1998., s. 148 a n.  
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E. Beneš sa v týchto rokoch vyjadroval v prospech decentralizácie, konkrétne akceptoval „administra-

tívnu decentralizáciu“. Mohlo to byť riešenie. Vecne blízke bolo i stanovisko slovenských agrárnikov, 

ako aj slovenských sociálnych demokratov. Dohoda však neprišla včas a ľahko, presnejšie vôbec sa ju 

nepodarilo dosiahnuť.  

Dominovali však legislatívne autonomistické aktivity HSĽS. Viedli k vypracovaniu a predloženiu jej 

tretieho návrhu na autonómiu.  

 

Tretí návrh HSĽS - 5. jún 1938 

vypracovali v roku 1938 Ferdinand Ďurčanský, A. Kočiš a M. Sokol. Bol to návrh právnikov a pojmovo 

bol vzhľadom na to konzistentným20.  

Vychádzal zo svojbytnosti slovenského národa a jeho práva na sebaurčenie. Subjektom tohto práva 

bol národ, ktorý sebaurčenie uplatnil na území Slovenska. Opierajúc sa o národno-územný princíp 

Slovensko malo tvoriť osobitne spravovanú krajinu, podľa dikcie autorov nie štátny útvar. V zásadách 

autonómie sa zdôrazňoval teokratický princíp a kresťanstvo. V súlade s vývojom slovenského auto-

nomistického hnutia zakotvovala sa úradná a vyučovacia reč slovenská pri rešpektovaní jazykových 

práv menšín.  

Podľa návrhu sa mala transformovať aj „ústredná moc zákonodarná a výkonná“. Poslanecká snemov-

ňa sa mala kreovať podľa zásady proporcionality odvodenej od počtu obyvateľstva (1 poslanec na 

50.000 obyvateľov), a druhá komora pomenovaná ako senát sa mala tvoriť podľa zásady parity, rov-

nakého počtu poslancov z každej krajiny. Poslanecká snemovňa svojim zložením vyjadrovala princíp 

suverenity ľudu a senát princíp sebaurčenia národa. Uzákonilo sa, že žiadny návrh zákona nemôže sa 

stať zákonom proti vôli senátu. Senátu bolo ďalej aj priznané nové právo vysloviť ústrednej vláde 

nedôveru.  

Celkove mali byť rovnako ako doteraz, štyri krajiny (Česká, Moravsko-Sliezska, Slovenská 

a Podkarpatskoruská). Zákonodarná pôsobnosť bola konštruovaná na základe zásady, že originárna 

(pôvodná) je pôsobnosť krajiny a odvodená (sekundárna) ústredného štátu. V súlade s tým bola taxa-

tívne (vyčerpávajúcim spôsobom) vypočítaná pôsobnosť ústrednej moci (ústava, zahraničie, obrana, 

štátne občianstvo, clo, dane, železnica, pošta, justičné normy, spoločný štátny dlh). Všetky ostatné 

veci ktoré neboli výslovne dané ústrednej moci zákonodarnej, patrilo zákonodarnej moci krajiny. 

Zakotvením tohto spôsobu delenia pôsobnosti zákonodarnej a ďalej podľa zásady parity zloženia 

senátu mal návrh autonómie Slovenskej krajiny atribúty federatívneho usporiadania štátu. Osobitne 

rozsiahle bola formulovaná pôsobnosť výkonnej moci krajiny, okrem zahraničných vecí a národnej 

obrany mala totiž krajinská vláda mať právo rozhodovať o prijímaní, menovaní a prepúšťaní sudcov, 

vysokoškolských profesorov, úradníkov a zamestnancov štátu na Slovensku.  

Podľa návrhu sa rušila (mala zrušiť) tiež národnosť československá pri sčítaní ľudu a zaviedli sa nové 

kategórie, národnosť česká a slovenská.  

Pre územie Slovenska sa zriadil (mal zriadiť) krajinský snem, poslanci ktorého boli volení na základe 

všeobecného, tajného, rovného hlasovacieho práva, podľa zásady pomerného zastúpenia. Krajinský 

snem mal právo voliť predsedu a 6-člennú krajinskú vládu, ktorá bola kontrolovaná a zodpovedná 

snemu.   

 
20 Návrh SNR na autonómiu Slovenska z roku 1938. In. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. b. Slováci 
vo víre tridsiatych rokov. Bratislava 2014, s. 125.  



Strana | 51  

 

 

Predstavy centralistov a regionalistov sa napokon zblížili s autonomistami. Koncom júla 1938 česko-

slovenská vláda po štvormesačnej práci schválila národnostný štatút. 

 Stalo sa tak pod tlakom Veľkej Británie a Francúzska, ktoré už od prelomu rokov 1937 a 1938 žiadali, 

aby československá vláda upravila postavenie nemeckej menšiny.  

Národnostný štatút mal zladiť rozličné zákony, ktoré boli v tejto sfére vydané a platné. Zároveň sa 

mal prijať nový jazykový zákon a zákon o národnostnej autonómii v rámci decentralizácie samosprá-

vy.  

Územie štátu sa podľa návrhu národnostného štatútu malo rozdeliť na samosprávne celky (Čechy, 

Morava, Slovensko a Podkarpatská Rus), ktoré by sa transformovali z jestvujúcich administratívno-

teritoriálnych útvarov, t.j. krajín. Z hľadiska Slovenska štatút predpokladal správnu a politickú refor-

mu štátu, ktorá by Slovákom mohla poskytnúť práva patriace samostatnému národu (rozšírenie prá-

vomocí slovenskej samosprávy, utvorenie slovenského snemu, uznanie samobytnosti slovenského 

národa a mnohé ďalšie požiadavky vyslovené už v Pittsburskej dohode, resp. odvodené od nej).  

Tento projekt mal v istej miere nahradiť projekt autonómie HSĽS, ktorý bol predložený do NZ ako 

návrh zákona z 5. júna 1938. Bol výrazom posunu v chápaní tejto problematiky v prostredí sloven-

ských agrárnikov.  

Nemal však už praktický význam. Národnostný štatút sa pre odpor Sudetonemeckej strany nerealizo-

val. Usilovala totiž o úplný rozvrat Československa v úzkom spojení s Treťou ríšou. Milan Hodža sa 

však na národnostný štatút odvolával pri organizovaní odboja v zahraničí (22. novembra 1939). Pro-

jekt zákona o decentralizácii, resp. tzv. národnostný štatút, ktorý sa týkal predovšetkým nemeckých 

oblastí v Čechách a na Morave a tiež Slovenska, prišiel až tesne pred Mníchovom. Týždeň pred de-

štrukciou ČSR, sedem dní pred podpisom Dohody štyroch veľmocí o odstúpení nemeckého pohrani-

čia, 22. septembra 1938 bolo ukončené rokovanie medzi prezidentom ČSR E. Benešom a vedením 

HSĽS o úprave vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi v republike21.  

Kompromisne riešil otázku samostatnosti slovenského národa v dvoch podobách: 1.) Česi a Slováci sú 

členmi československej národnej rodiny a 2.) rešpektovaním tolerancie názorov o jestvovaní Čechov, 

Slovákov, či Čechoslovákov ako národa. Druhá kľúčová otázka – úradný jazyk – bola vyriešená tak, že 

nový jazykový zákon mal zakotviť absolútnu rovnosť češtiny a slovenčiny na celom území republiky.  

Ďalej v štatúte bol záväzok, že v štátnej službe Slováci dostanú počet miest (úradníckych, zamestna-

neckých a robotníckych) proporcionálne podľa počtu obyvateľstva. Počet štátnych úradníkoch 

a zamestnancov Čechov na Slovensku nemal prekročiť 30 %. Príslušné percento slovenských úradní-

kov a zamestnancov malo byť zastúpené vo všetkých kategóriách štátnej služby. Pri štátnych investí-

ciách malo byť Slovensko dotované čiastkami potrebnými k jeho hospodárskemu vyrovnaniu 

s historickými krajinami. O normotvornej kompetencii slovenského krajinského snemu sa malo roz-

hodnúť na rokovaniach s vládou, ale snem mal mať kompetenciu zákonodarnú, správnu, hospodársku 

a poradnú.  

HSĽS tento návrh prijala, ale len ako základ pre ďalšie rokovanie. Na rokovanie s prezidentom ČSR dr. 

E. Benešom, s dátumom 29. september 1938 na ktoré bol pozvaný úradujúci podpredseda HSĽS dr. J. 

Tiso, už neprišiel. Nasledovala realizácia Mníchovskej dohody, anexia pohraničia, abdikácia preziden-

ta Beneša a tým aj zánik možnosti dosiahnuť novú úpravu vzťahov Čechov a Slovákov, v demok-

ratickej ČSR. Riešenie tejto podstatnej otázky štátu prebrali do svojich rúk nedemokratické politické   

 
21 Por.: Úprava vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi v republike. (Praha 22. septembra 1938). In: Do-
kumenty Slovenskej národnej identity a štátnosti. II. Bratislava 1998. s. 170 a n.  



Strana | 52  

 

 

sily vnútorné, závislé od vôli nacistického Nemecka. O štátoprávnej úprave svojho vzťahu v ČSR ne-

rozhodli napokon Slováci a Česi medzi sebou ale Mníchovská dohoda, anexia pohraničia ČSR, obmed-

zenie jej suverenity, zmena formy vlády, štátneho zriadenia a štátneho režimu.  

 

Žilinská dohoda a autonómia slovenska 

Autonómia Slovenska sa fakticky presadila Žilinskou dohodou, ktorá bola uzavretá 6. októbra 1938.22 

Ústavnoprávne bola zakotvená v ústavnom zákone č. 299/1938 Zb. z. a n. o autonómii Slovenskej 

krajiny.  

Legitimitu a legalitu autonómie Slovenska odvodzoval tento ústavný zákon v preambule výslovne 

z Pittsburskej dohody. Podľa znenia preambuly ústavného zákona o autonómii Slovenska - ČSR ne-

vznikla realizáciou práva československého národa na sebaurčenie, ale realizáciou práva českého a 

slovenského národa. Týmto ústavným spôsobom sa, v podmienkach autoritatívneho štátu, 

s fašizujúcim vývojom sa dosiahlo teda údajná, predstieraná realizácia práva dvoch národov na se-

baurčenie.  

Realizáciou ústavného zákona o autonómii malo dôjsť „uzmiereniu slovenského a českého národa 

v duchu žilinskej dohody“. 

Deň a dátum 6. október 1938 a celé nasledujúce obdobie Slovenská národná rada vo svojom ustano-

vujúcom dokumente pomenovanom ako „Vianočná dohody“ (v roku 1943) považovala za obdobie 

kedy na Slovensku sa zrušili resp. neplatili zásady protifašistickej demokracie a začalo politické, hos-

podárske a kultúrne znásilňovanie slovenského ľudu a štátne orgány tej doby prestali reprezentovať 

skutočné zmýšľanie všetkých vrstiev slovenského ľudu, t.j. stratili legitimitu, t.j. legitimitu nemala tzv. 

druhá Č-SR, vrátane autonómie Slovenskej krajiny. Podľa ústavného dekrétu prezidenta republiky č. 

11/1944 Úř. věst. čs. o obnovení právneho poriadku. Za prelomový deň určil ústavný dekrét deň 29. 

september 1938. Obdobie od 29. septembra 1938 bolo stanovené za začiatok doby neslobody. 

Všetky ústavné a iné predpisy československého ľudu od tohto dňa až po 4. mája 1945 (ktorý určilo 

nariadenie vlády ČSR) vyhlásilo za predpisy, ktoré nepochádzajú zo slobodnej vôle československého 

ľudu a nie sú preto súčasťou československého právneho poriadku. Znamenalo to, že ani faktické 

zriadenie autonómie Slovenskej krajiny od 6. októbra 1938 nepochádzalo zo slobodnej vôle českoslo-

venského ľudu a preto nebolo, resp. sa nestalo súčasťou československého právneho poriadku. Ús-

tavne – politická kvalifikácia tohto obdobia, vychádzala z poznania o neplatnosti Mníchovskej dohody 

od samého začiatku a z konzekvencii z tohto, že neplatnými sú všetky právne skutočnosti 

z neskoršieho obdobia, ktoré vznikli, nastali v priamej príčinnej súvislosti s mníchovskou dohodou. 

Neplatnými a právne nejestvujúcimi sa stal aj ústavný zákon o autonómii Slovenska (č. 299/1938), 

vyhlásenie a zákon o vzniku slovenského štátu a ďalšie právne normy prijaté v tomto kauzálnom kon-

texte. Podľa iného právneho názoru, bol prijatý v priamej príčinnej súvislosti s Mníchovskou dohodou 

(paaktom), a bol rovnako ako ona neplatným od samého začiatku, resp. právne nejestvujúcim.  

 Účelom následnej deskripcie a hodnotenia týchto faktických právnych noriem (nie právnych noriem 

patriacich do československého právneho poriadku), noriem právne neplatných – je zrekonštruovať 

aký bol faktický stav, realita v otázkach autonómie Slovenska.  

  Z faktického ústavnoprávneho hľadiska možno celé obdobie jestvovania autonómie Slovenskej kra-

jiny, od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939 rozdeliť a charakterizovať takto:   

 
22 Por.: Žilinská dohoda. (Žilina 6. októbra 1938). In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II., 
Bratislava 1998, s. 179 a n.  
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1.) provizórna (faktická) autonómia – od 6. októbra 1938 do 1. decembra 1938; 

2.) ústavná autonómia Slovenskej krajiny – od 1. decembra 1938 do 14. marca 1939. 

 

a) Provizórna (faktická) autonómia  

Zaviedla sa na základe požiadavky slovenských politických strán, ktoré si osvojili autonómny štáto-

právny projekt HSĽS a dohodli sa s ňou požadovať jej uskutočnenie na spoločnej platforme, ktorú 

tvorila Žilinská dohoda (skladajúca sa z: Vyhlásenia a Návrhu zákona o decentralizácii vládnej moci). 

Vláda ČSR zastupujúca prezidenta štátu vymenovala ešte ten istý deň dr. Jozefa Tisu (úradujúceho 

podpredsedu HSĽS) za ministra pre správu Slovenska. Ďalších členov fakticky tvoriacich slovenskú 

krajinskú vlády (autonómnu) menoval prezident nasledujúci deň, ako slovenských členov českoslo-

venskej vlády. O deň neskôr dňa 8. októbra 1938 si títo vymenovaní slovenskí ministri rozdelili agen-

du, už autonómnej vlády.23 Možno zhrnúť, že to boli úkony (nie rigidne ústavnej relevancie), ale ús-

tavne-politického významu, ktoré znamenali zavedenie, zriadenie autonómie Slovenska, ktorá dostala 

názov – autonómia Slovenskej krajiny.  

Návrh na vydanie ústavného zákona o autonómii Slovenskej krajiny, ktorý bol podaný poslancami 

HSĽS v parlamente dňa 5. 6. 1938 a bol zaregistrovaný ako parlamentná tlač č. 1492, v časovom po-

radí bol tretím návrh HSĽS na uzákonenie autonómie. Podľa odôvodnenia návrh inkorporoval do ús-

tavnej listiny Pittsburskú dohodu, aj v tom zmysle, že išlo o štát dvoch národov, a to rovnoprávnych 

národov. Návrh ústavného zákona bol pridelený iniciatívnemu a ústavnoprávnemu výboru. Posmrtne 

uznal „prospešnosť tohto návrhu poslanca Andreja Hlinku“ a tým ho povýšil akoby za jeho autora. 

 Ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny bol publikovaný pod č. 299/1938 Zb. z. a n. Už týmto 

jeho uverejnením nadobudol účinnosť. Aké ústavnoprávne zmeny spôsobilo prijatie tohto ústavného 

zákona?   

i. Revidovalo sa (nie podľa nového a pravdivého historického poznania, ale ex lege 

ii. resp. constitutiones) záväznou normou, ustanovenie o vzniku ČSR a to s platnosťou nie ex 

nunc, ale ex tunc, t.j. od vzniku ČSR.  

iii. Podľa tohto ústavného predpisu ČSR sa konštituovala, „vznikla zhodou suverénnej vôle dvoch 

rovnoprávnych národov“ českého národa a slovenského národa. Subjektom zásady sebaur-

čenia národov, subjektom medzinárodného práva a subjektom ústavného práva ČSR nebol 

„československý národ“, ako to bolo obsiahnuté v medzinárodných uznávacích aktoch, ako aj 

v mierových zmluvách. Predkladatelia nespoznali kvalitatívny rozdiel medzi pojmami etnický 

národ a politický národ. Slovenská národná rada v Deklarácii slovenského národa z 30. októ-

bra 1918 v mene slovenského národa vyjadrila jeho sebaurčovacie právo a súčasne vyslovila 

súhlas s novovytvoreným medzinárodnoprávnym postavením, a to s konštituovaním štátu 

československého národa, ako politického národa a subjektu medzinárodného práva. Autori 

ústavného zákona o autonómii Slovenskej krajiny, povýšili svoje vedomosti a politické záujmy 

na štátnu vôľu. Uchopením sa štátnej moci menili dejiny, presnejšie ich dobový výklad;  

 
23 Do agendy slovenskej vlády, sa dostali na základe dohody (nie s ústavnoprávnou, ale výlučne politickou rele-
vanciou), ktorú uzavrela 7. októbra 1938 vláda Č-SR s budúcim predsedom autonómnej vlády, ktorého na to 
splnomocnili predstavitelia slovenských politických strán ktorí sa zišli na spoločnom zasadaní v Žiline dňa 6. 10. 
1938. Do pôsobnosti sa dostali odbory, ktoré boli vymenované v návrhu zákona o decentralizácii vládnej moci, 
ako súčasti Žilinskej dohody a boli to záležitosti: vnútra, spravodlivosti, zdravotníctva, dopravy, pôšt, hospodár-
stva, školstva, osvety, financií, sociálnych záležitostí, ale s výhradou, pokiaľ sa týkali „slovenských pomerov“ . 
Tieto odbory boli obsahom agendy, ktorú si rozdelili vymenovaní slovenskí ministri.  
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iv. Pittsburská dohoda, uzatvorená predstaviteľmi združení amerických Slovákov a Čechov 

a mohla sa považovať za záväznú maximálne pre ich signatárov, bola povýšená na úroveň 

prameň a východiska legitimity konštituovania Č-SR, za „pranormu“ ústavnosti štátu, legitím-

neho a legálneho iba potiaľ, pokiaľ v československom štáte bola „zabezpečená úplná au-

tonómia“ slovenského národa; 

v. Do preambuly ústavného zákona sa zakotvil aj „duch žilinskej dohody“ spočívajúci (podľa zá-

konodarcu) v snahe o „uzmierenie slovenského a českého národa“. Podľa poznania konkrét-

ne – historického kontextu prijatia „Žilinskej dohody“ jej duch spočíval aj sústredení politickej 

a štátnej moci do rúk HSĽS; presadzovaní jej programu, ktorý spočíval v usporiadaní pomerov 

„v duchu kresťanskom“, t.j. kresťanskom politickom konzervativizme, fašizujúceho smerova-

nia; v katolíckom sociálnom učení;  

vi. Zmenil sa názov štátu, zmenila sa forma štátneho zriadenia, ústavnoprávne postavenie Slo-

venska. Názov štátu sa menil akoby mimochodom, nie samostatným ustanovením, ale len 

v súvislosti s tým, že Slovenská krajina je autonómnou čiastkou Česko – Slovenskej republiky. 

Podľa zásady „nomen – omen“ nový názov (nie inovovaný) vyjadroval, že tento štát sa skladá 

z dvoch rovnoprávnych nielen národov, ale i útvarov, ktoré však nemali postavenie symetric-

kých štátoprávnych útvarov v zloženom štáte;   

Paragraf 3, ods.1, ústavnej listiny, podľa ktorého územie československej republiky tvorí jednotný 

a nedeliteľný celok sa výslovne nezmenilo. Nominálne jednotná, unitárna republika a jej autonómny 

útvar, sa akoby dostali do kolízie, do priamo sa vylučujúceho protikladu? Alebo predkladatelia tohto 

ústavného riešenia postavenia Slovenska ustúpili, či zreálnili svoje stanovisko, svoj pohľad.  

Slovenská krajina, ktorá mala doteraz postavenie administratívne – teritoriálneho útvaru 

a verejnoprávnu subjektivitu, nezmenila svoj názov, ale stala sa štátoprávnym útvarom 

s ústavnoprávnou subjektivitou. (neuvažovalo sa o pomenovaní republika a to v kontexte napr. au-

tonómna republika; zachoval sa názov „krajina“. V tom bol postavenie Slovenska, aj podľa názvu, ale 

nie podľa ústavnoprávneho štatútu bližšie, spolkovým krajinám, ktorými bolo Rakúsko, a ktorej zlož-

kami boli „spolkové krajiny“) Nominálne, podľa ustanovenie § 1, Slovenská krajina bola „autonómna 

čiastka“ republiky, ktorý mal byť unitárnym štátom, ale už podľa názvu to bol dvojitý, či dvojjediný 

štát. Názov Č-SR, bol názvom oddeľujúcim jeden národ od druhého, jednu časť štátu od druhej, 

a súčasne ho možno aj spájajúci (podľa toho či použitý pomlčku v názve považujeme za rozdeľovník, 

či spojovník). V týchto do určitej miery protirečeniach textu ústavného zákona, možno vidieť aj usku-

točnené kompromisy prijaté navrhovateľom, aby bol návrh akceptovanými pre celé politické spek-

trum Národného zhromaždenia.  

Územie „Slovenskej krajiny“, ako autonómnej čiastky Č-SR, bolo neoddeliteľnou súčasťou jednotného 

štátu, ale zmena jej územia sa mohla uskutočniť iba po súhlase kvalifikovanej (dvojtretinovej) väčšiny 

snemu Slovenskej krajiny. Ustanovenie o „krajinskej príslušnosti“ nadobudnutie, ktorej bolo pod-

mienené domovským právom v niektorej obci Slovenskej krajiny“ malo dimenzie blížiace 

s k štátnemu občianstvu. Úradným a vyučovacím jazykom na území Slovenskej krajiny sa stala reč 

slovenská. Na územie Slovenskej krajiny sa viazali atribúty zodpovedajúce postaveniu štátoprávnemu 

subjektu v zloženom štáte. Ďalšie dimenzie identické pre štátoprávny útvar v zloženom štáte vyplývali 

z rozdelenia zákonodarnej, vládnej a výkonnej pôsobnosti medzi Slovenskom krajiny a Č-SR. Pôsob-

nosť Slovenskej krajiny bola aj v legislatíve aj v exekutíve, pôvodnou a originárnou. Bola vymedzená 

negatívnym spôsobom, t.j. do pôsobnosti Slovenskej krajiny patrili všetky záležitosti, ktoré neboli 

výslovne a taxatívne definované v ústavnom zákone. Rozsah tejto výlučnej zákonodarnej pôsobnosti 

Národného zhromaždenia, bol vymedzený veľmi obmedzene a to na vzťahy s cudzími štátmi, obrany,   
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štátne občianstvo, menu, miery a váhy, záležitosti cla, dopravy, spojov, spoločného rozpočtu, daní 

týkajúcich sa výdavkov na spoločné veci a právnej úpravy hospodárskych a finančných otázok.  

Pôsobnosť vlády Č-SR na území Slovenskej krajiny bola vymedzená ešte reštriktívnejšie. Orgány Re-

publiky Česko-Slovenskej mali na území Slovenskej krajiny vykonávať vládnu a výkonnú moc iba 

v troch z celkového počtu dvanástich odborov, ktoré patrili do zákonodarnej právomoci Národného 

zhromaždenia. Boli to iba vecí týkajúce sa ústavnej listiny a jej čiastok, vzťah k cudzine, obchodnej 

a tarifnej politiky, a národnej obrany. Vo všetkých ostatných záležitostiach patrila táto pôsobnosť 

vláde Slovenskej krajiny.  

Porovnaním tejto pôsobnosti zákonodarnej, vládnej a výkonnej orgánov Č-SR na území Slovenskej 

krajiny možno dospieť k záveru, že pôsobnosť orgánov Slovenskej krajiny nebola iba podľa teoretickej 

konštrukcie pôvodnou, originárnou, či primárnou – ale bola svojim rozsahom, závažnosťou dominuj-

úcou pôsobnosťou a právomocou. Č-SR ako údajne jednotný štát, bol doplnkom, vo vzťahu 

k právomoci jeho autonómnej súčasti.  

Inštitucionálna výstavba a sústava vzťahov medzi najvyššími orgánmi Č-SR, ustanovenia o prijímaní 

ich rozhodnutí preukazuje tiež aká bola v realite forma štátneho zriadenia. Dokumentuje dualizmus 

v Č-SR, jestvovanie dvoch štátnych útvarov – slovenského (s názvom Slovenská krajina) a česko – 

slovenského (javove štátu oboch národov, ktorý plnil, akoby náhradne aj úlohy nejestvujúceho čes-

kého štátu).  

Národné zhromaždenie (jeho dve komory, poslanecká snemovňa a senát) boli obdobne dualizované. 

Poslanci oboch komôr, sa pri hlasovaní o zákonoch patriacich do spoločnej (taxatívne) vymedzenej 

pôsobnosti, ktoré mali platiť na celom území Č-SR akoby rozostupovali na ďalšie dve komory. Pri hla-

sovaní sa tiež uplatňoval inštitút zákazu majorizácie – v tom zmysle, že iba o týchto zákonoch hlaso-

vali aj poslanci zvolení na Slovensku, a že zákon bol prijatý ak zaň hlasovala väčšina slovenských po-

slancov. Ak nešlo o tento prípad NZ prijalo zákon, ktorý platil iba na českom území štátu. 

Akoby analogicky aj pri voľbe prezidenta republiky sa NZ, jeho komory rozostupovali na dve časti, 

pričom záväznou podmienkou bolo, že väčšina pre voľbu prezidenta, musí zahrňovať aj primeranú 

väčšinu členov NZ zvolených na území Slovenskej republiky.   

 Štátoprávna, nie iba autonómna, ústavnoprávna relevancia hlasovania poslancov zvolených na území 

Slovenskej krajiny bola garantovaná aj pri vyslovovaní dôvery, či nedôvery vláde, s odôvodnením aby 

bola zdôraznená zásada, že vláda Č-SR požíva dôveru väčšiny slovenského národa, mohol byť jednou 

tretinou poslancov zo Slovenska podaný návrh na vyslovenie nedôvery vláde.  

Ústavný zákon č. 299/1938 Zb. o autonómii Slovenskej krajiny, svojimi ustanoveniami a ich ústavno-

právnymi dôsledkami priniesol zmeny, ktoré nominálne silou najvyššieho zákona revidovali aj so 

spätnou účinnosťou právne dejiny vzniku ČSR, ich výklad, uzákonili na niečo viacej ako dva mesiace, 

nový názov štátu. Ústavný zákon ďalej rozhodol, že Č-SR je štátom dvoch rovnoprávnych národov, 

českého a slovenského národa a ukončil jestvovanie ČSR ako unitárneho štátu. Zmenil ďalej formu 

štátneho zriadenia na temer dualistický zväzok, ale nevyvážený (Slovenskej krajiny s Česko – Sloven-

skou republikou), resp. zmenili ho na asymetrickou federáciou.   

Tento ústavný zákon nebol odhlasovaný predpísanou trojpätinovou väčšinou všetkých členov 

v každej komore NZ, čo predstavovalo 180 hlasov v poslaneckej snemovne a 90 hlasov v senáte. 

V Poslaneckej snemovne bol prijatý len 142 hlasmi v prvom čítaní a 144 hlasmi v druhom čítaní. 

V senáte bol prijatí 78 hlasmi v oboch čítania. V oboch snemovniach NZ stratili mandáty poslanci 

a senátori, ktorí sa neprihlásili za Čechov alebo Slovákov, príp. Karpatorusov, a mali trvalé bydlisko na 

území, ktoré bolo odstúpené a okupované cudzími štátmi. Stratu týchto mandátov konštatoval Stály   
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výbor Národného zhromaždenia. Jeho rozhodnutie vychádzalo zo širšej interpretácie ústavnej listiny. 

Protiústavnosť tohto riešenia sa vidí v tom, že uvedení poslanci boli zbavení svojho volebného práva 

Stálym výborom Národného zhromaždenia.  

 

Druhé obdobie – autonómie Slovenska podľa ústavného zákona:  

(Ústavná autonómia Slovenskej krajiny – od 1. decembra 1938 do14. marca 1939) 

Ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny prijalo Národné zhromaždenie ČSR dňa 22. novembra 

1938. Bol publikovaný pod č. 299/1938 Zbierka zákonov a nariadení dňa 23. novembra 1938 a týmto 

vyhlásením nadobudol účinnosť. Autonómne postavenie Slovenska tým dostalo ústavný podklad. 

Zavedenie autonómie do života sa uskutočnilo podľa ustanovení článku V., časti prvej nazvanej 

Úvodné ustanovenia ústavného zákona. Snem Slovenskej krajiny, ako jej zákonodarný orgán sa kreo-

val na základe volieb, ktoré vypísala vláda Slovenskej krajiny. Odvodene od výsledkov týchto volieb sa 

po ustanovení Snemu Slovenskej krajiny na jeho prvom zasadaní, zvolilo predsedníctvom Snemu Slo-

venskej krajiny, ktoré navrhlo členov Slovenskej krajinskej vlády, ktorú vymenoval prezident republi-

ky.  

Voľby do „Snemu Slovenskej krajiny“ sa konali 18. 12. 1938 (t.j. necelý mesiac po vyhlásení ústavného 

zákona o autonómii). Slovenská krajinská vláda ich vypísala mimoriadne promptne, už štyri dni po 

účinnosti ústavného zákona a to 26. novembra 1938. Kandidátne listiny mali byť podané do druhého 

dňa t.j. 27. 11. 1938 (čo bola nedeľa). Sťažilo či znemožnilo sa tým podanie opozičnej kandidátky. 

Demonštrovala sa tým pripravenosť HSĽS ako dominantnej strany. Do volieb bola podaná iba jedna, 

jediná kandidátka, jedného volebného a politického subjektu a to „Hlinkovej slovenskej ľudovej stra-

ny – Strany slovenskej národnej jednoty“, ktorá sa vytvorila 8. novembra 193824.Voľby do snemu sa 

uskutočnili podľa platného zákona, t.j. so všeobecným, rovným a priamym volebným právo, aktívne 

volebné právo mali tí, ktorí prekročili 21. rokov veku a v ústavnom zákone bolo určené že na získanie 

mandátu poslanca treba (či stačí) 20 tisíc odovzdaných hlasov. Obmedzené bolo pasívne volebné 

právo a to tak, že Židia a Česi nemohli kandidovať, ponechané im bolo aktívne volebné právo. Naďalej 

malo platiť, že volebný akt sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Naďalej malo platiť, že volebný akt sa 

uskutočňuje tajným hlasovaním. Naďalej malo platiť, že volebný akt sa uskutočňuje tajným hlasova-

ním. Voliči dostali od príslušnej volebnej komisie vo volebnej miestnosti jednu kandidátnu listinu 

(jednej jedinej strany kandidujúcej) a mohli sa rozhodnúť, mali na výber, odpovedať „áno“, vhodiť 

kandidátnu listinu do volebnej urny, alebo nevhodiť ju do nej, ale volič pritom musel odhodiť nepou-

žitú kandidátku do pripravenej debny pred členmi komisie. Porušila sa tým tajnosť hlasovania. 

V tomto zmysle mali voľby podobu akéhosi referenda, pretože voliči mali vlastne odpovedať „áno“, či 

„nie“ na otázku, či chcú „nové, slobodné Slovensko“. Zároveň sa volebný akt konal za asistencie prís-

lušníkov Hlinkovej gardy, polovojenskej organizácie HSĽS (ktorá bola pred voľbami legalizovaná a aj 

ozbrojená). Rasizmus a čechofóbia sa prejavila tak, že na viacerých miestach boli osobitné volebné 

miestnosti pre Židov a Čechov. Pri celkovom hodnotení týchto volieb do Slovenského snemu opráv-

nene možno povedať, že sa neuskutočnili pri zachovaní atribútov demokratického volebného práva,  

 
24 Zástupcovia HSĽS a agrárnej strany sa 8.novembra 1938 dohodli na utvorení politického subjektu s názvom 
Hlinkova slovenská ľudová strana (Strana slovenskej národnej jednoty). Už predtým sa za splynutie s HSĽS vy-
slovili predstavitelia lidovej strany a fašistov, potom sa pripojila živnostenská a národnosocialistická strana. 
Jednota slovenského národa bola vyhlásená za najvyšší zákon pre všetkých Slovákov s tým, že kto sa proti jed-
notnej vôli slovenského národa postaví alebo previní, stane sa nepriateľom a zradcom slovenského národa 
a s tým národ zúčtuje nemilosrdne“. Ohlas slovenskému národu, z príležitosti spojenia slovenských politických 
strán. 9. novembra 1938.  



Strana | 57  

 

 

ale mali znaky fašistické, príznačné pre vytváranie totalitného politického režimu. Pre oficiálnu kandi-

dátku HSĽS hlasovali 1, 3 milióna hlasov, čo predstavovalo asi 98 percent všetkých hlasov. „Vôľa ľu-

du“ takto prejavená bola kvalifikovaná ako legalizácia pooktóbrového vývoja a formovania politické-

ho systému na Slovensku v období druhej republiky.  

Vo voľbách bolo zvolených 63 poslancov. Až na výnimky zastupovali HSĽS – SSNJ. Dvaja poslanci boli 

z iných strán, jeden reprezentoval Nemeckú stranu (Franz Karmasin) a jeden poslanec Maďarskú 

stranu na Slovensku (János Eszterházy).  

Po Vianociach a po Novom roku sa zišli zvolení poslanci, dňa 18. januára 1939 na svojom prvom za-

sadnutí, ktoré malo ústavnoprávnu relevanciu schôdze na ktorom sa Slovenský krajinský snem právne 

ustanovil. Prvú schôdzu viedol podľa parlamentných pravidiel najstarší zvolený poslanec ktorým bol 

Jozef Buday. Prvú schôdzu, prvého Snemu Slovenskej krajiny, viedol aj ako povereník strany, ktorá pri 

voľbách dosiahla najväčší počet hlasov, teda HSĽS, ako to predpisoval ústavný zákon o autonómii. 

K transformácii zídených poslancov na Snem Slovenskej krajiny patrilo zloženie sľubu každého z nich, 

voľba jeho predsedníctva a predsedu snemu, ktorým sa stal Martin Sokol. Zvolené predsedníctvo 

prevzalo následne aj vedenie zasadania snemu. Konštituovali sa aj výbory snemu. Predsedníctvom 

snemu, potom podalo prezidentovi republiky návrh na menovanie členom Slovenskej krajinskej vlá-

dy. V súlade s tým, doterajšia autonómna vláda podala demisiu. Prezident Č – SR dr. Emil Hácha na 

základe návrhu predsedníctva Snemu Slovenskej krajiny vymenoval členov novej autonómnej vlády, 

prvej Slovenskej krajinskej vlády, konštituovanej podľa ústavného zákona o autonómii. V porovnaní 

s predchádzajúcou mala o jedného člena viacej, teda mala 6 členov. Novovymenovaná vláda pred-

stúpila na najbližšom zasadaní Snemu Slovenskej krajiny so svojim programovým vyhlásením 

a požiadala o vyslovenie dôvery. Získaním dôvery od voleného zákonodarného orgánu, získala ústav-

noprávne plný mandát vládneho a výkonného orgánu, podľa platného ústavného zákona a podľa 

a v danom politickom systéme a v štátnom zriadení.  

Vo vládnom programe, obsiahnutom vo „Vyhlásení vlády Slovenskej krajiny“ , ktoré predniesol dr. J. 

Tiso ako jej predseda na druhej schôdzi Snemu Slovenskej krajiny dňa 21. februára 1939 bola vy-

jadrená štátna doktrína a štátna ideológia novej vlády. Vychádzala z toho, že dosiahnutá politická 

autonómia znamená aj dosiahnutie slovenskej štátnosti, a to v určitom vývojovom stupni. Považoval 

daný, podľa názvu autonómny útvar za pokračovateľa starého československého štátu, ale v zásade 

v súlade s realitou ho považoval za nový štát, a to z hľadiska štátoprávneho postavenia dvoch náro-

dov, v rámci nového štátoprávneho zriadenia, ale tiež a najmä pre zrevidovanie chápanie úloh štátu 

vôbec. Nové chápanie funkcií štátu spočívalo v nerozlučiteľnej jednote národa a štátu (národ je slo-

venský a štát je slovenský). Kvalitatívna zmena, v budovaní a v chápaní štátu, ako nového štátu mala 

spočívať v tom, že štát sa považoval a bol „prostriedkom riadenia života národa“ (liberálny štát, je 

negatívnym štátom, - nezasahuje, neriadi spoločnosť, iba určuje čo je zakázané a trestá porušenie 

zákazov;); ďalej štát odstraňuje „straníckosť“ (systém viacerých politických strán, ktoré bojujú 

o štátnu moc), ktoré nová vláda označila za – „najhoršie ovocie demokracie“. Aj keď sa vytvoril poli-

tický systém s „jednou stranou“ – vláda podľa svojho predsedu, dr. J. Tisu, vyhlásila, že nechce, ne-

zriaďuje „totalitný systém“, a ani nechce vykonávať „autoritatívny režim“ určitého druhu. Základným 

stanoviskom vlády malo byť že „i štátnu moc podriaďujeme zákonu mravnosti a práva, štát musí re-

špektovať práva indivídua, rodiny, spoločnosti a miestnych samospráv; garantovať slobodné vierovy-

znanie, právo súkromného vlastníctva a pokojné spolunažívanie práce a kapitálu, zamestnávateľa 

a robotníka. V týchto ustanoveniach je jadro, podstata nového prístupu autonómnej vlády, autonó-

mneho snemu Slovenskej krajiny k otázka chápania podstaty štátu, funkcií štátu, k právam občanov,  
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k spoločenskému zriadenia. Snem vyhlásenie vlády schválil. Vyslovením dôvery vláde vedenej dr. J. 

Tisom, dňa 21. 2. 1939 s konštituovali všetky orgány autonómie Slovenskej krajiny.  

Slovenská krajina ako autonómna časť Česko-Slovenskej republiky mala túto sústavu svojich štátnych 

orgánov: a) Snem Slovenskej krajiny; b) Slovenskú krajinskú vládu.  

Zjednodušenie sústavy politických strán na Slovensku, došlo redukciou ich počtu a to niekoľkými 

spôsobmi: a) zjednotením, vlastne zlúčením a splynutím s hlavnou, potom dominantnou politickou 

stranou a to s HSĽS; (takto konali všetky občianske strany, pravicové strany, ktoré buď splynuli alebo 

sa zjednotili to Strany slovenskej národnej jednoty); b) pozastavením činnosti, potom rozpustením 

a zákazom činnosti, s hrozbou, že pokračovanie v nelegálnej činnosti zakladá skutkovú podstatu delik-

tu podľa platného trestného zákona.  

Politické práva občanov, realizácia práva voliť a byť volení boli zasiahnuté zredukovaním počtu poli-

tických strán na minimum, úpravou práva zhromažďovania, ale aj slobody vyjadrenia a rozširovania 

názoru. Ku koncu roku 1938 bolo na Slovensku zastavených 125 slovenských a 69 inorečových perio-

dík. Noviny a rozhlas, ich spravodajská, publikačná a verejná osvetová pôsobnosť sa aj obsahove 

a hodnotovo zmenila na obraz korešpondujúci s názormi nových, či staronových vládnych síl.  

Politickými stranami, ktoré sa pokladali za protisystémové a to vo viacerých aspektoch: a) ideologic-

kom, a programovom, b) z hľadiska štátneho režimu a politického systému, c) z hľadiska spoločen-

ského zriadenia – t.j. systému vlastníctva, primárne vlastníctva a disponovania s kapitálom (pozem-

kami, výrobnými prostriedkami (fabriky), peniaze, cenné papiere, ktoré sa dávajú do výroby s cieľom 

dosiahnutia zisku), riešenia vzťahu „kapitál a práca“, ktorý sa považuje za úplne najzákladnejší). Proti-

systémovými stranami podľa týchto aspektov boli dve strany: komunistická strana a sociálna demo-

kracia. Hneď po provizórnom riešení menovania a postavenia autonómnych orgánov, po vymenovaní 

dr. J. Tisa za ministra pre správu Slovenska, zakázala jeho vláda činnosť KSČ na Slovensku. Vedenie 

KSS prijalo uznesenie o prechode strany do ilegality a menovalo svoje ilegálne krajinské vedenie. 

Z hľadiska celočeskoslovenského ministerstvo vnútra Č-SR nariadilo rozpustenie KSČ až prvý deň po 

Vianočných sviatkoch a to 27. decembra 1938.  

Dňa 8. novembra 1938 zástupcovia HSĽS, agrárnej strany, vytvorili politický subjekt s názvom „Hlin-

ková slovenská ľudová strana (Strana slovenskej národnej jednoty), do ktorého vstúpila lidová strana, 

fašistická strana, živnostenská a národnosocialistická strana). Dňa 14. novembra 1938 bolo oznáme-

né, že do týždňa musia ostatné strany splynúť s HSĽS. Sociálnej demokracii, ktorá sa nariadeniu ne-

podriadila bola zastavená činnosť. Podľa nariadenia úradu ministrov Slovenskej krajiny, („krajinského 

úradu“) tvoriacich zatiaľ bez ústavného základu, ale na základe prenesenia právomoci, (podľa roz-

hodnutia predsedu vlády Č-SR, autonómnu vládu Slovenskej krajiny), bola zastavená a zakázaná čin-

nosť sociálnej demokracie na Slovensku a to dňa 23. novembra 1938. Pre úplnú likvidáciu, orgánov, 

organizácií politických strán, ich činnosti nestačilo administratívne výnosy o zastavení (eventuálne 

zakázaní) politických strán. K tomu bolo treba dosiahnuť ich právnu rozpustenie. Zákonným, quasi 

legálnym prostriedkom pre rozpustenie politických strán sa stalo vládne nariadenie č. 355/1938 Zb. z. 

a n. o politických stranách. Oprávnenie rozpustiť politickú stranu mal v demokratickom štáte iba súd, 

na základe obžaloby a dokázanie jej protištátnej, protiústavnej činnosti. Vládne nariadenie 

(355/1938) uzákonilo, že politickú stranu mohla rozpustiť vláda Č-SR, teda vládny a výkonný orgán, 

svojim administratívnym rozhodnutím. Vládne nariadenie, ktoré bolo vydané na základe zmocňo-

vacieho zákona (330/1938) z 15. 12. 1938, teda malo právnu silu zákona, ustanovilo, že vláda môže 

politickú stranu rozpustiť, ak zistí, že činnosť strany ohrozuje verejný poriadok. Pred rozpustením 

strany jej mohla dať vláda výstrahu. Rozpustením politickej strany sa uskutočnilo na základe vyhlášky 

ministerstva vnútra. Politická strana tým zanikala. Nové politické strany sa mohli zakladať, len s povo-  
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lením ústrednej vlády. Povolenie udeľovala vláda podľa svojho uváženia, resp. voľného uváženia. 

Politické strany ktorých činnosť bola pozastavená, prípadne boli zakázané už pred vydaním tohto 

nariadenia vlády o politických stranách, mohli byť teraz, dodatočne, aj právne rozpustené a tým za-

nikli. Vládne nariadenie tým právne umožňovala likvidovať organizáciu aj činnosť rozpustených strán 

podľa rozhodnutia vlády, ktoré sa uplatnili vydaním vyhlášky ministerstva vnútra jednak Č-SR, ale aj 

ministerstva vnútra Slovenskej krajiny.  

Boli to administratívne – právne opatrenia, zásahy a likvidácia ústavného práva garantujúceho slobo-

du združovania. Od účinnosti vládneho nariadenia o politických stranách, teda od 15. decembra 1938 

zakladanie, organizovanie strán, už nepatrilo do tohto základného práva občanov, bolo z neho vyňaté 

a osobitne reglementované – už nie ako súčasť ústavného práva, ale ako zložka správneho práva. 

Administratívne opatrenia zastavenia činnosti politických strán, sa podľa dobového zdôvodnenia 

vykonali „v záujme boja proti židoboľševizmu“. Znamenalo to, podstatný zásah do politického systé-

mu, zlikvidovanie politických subjektov v nej, ktoré doteraz tvorili legálnu opozíciu. Dôležitá časť soci-

álnych vrstiev spoločnosti, ktoré volili najmä ľavicové, príp. stredoľavé strany, stratila tým politické 

práva, boli zbavení akejkoľvek legálnej možnosti vyvíjať politickú činnosť. Znamenalo to súčasne uro-

benie rozhodujúceho kroku k formovaniu totalitného systému na Slovensku. Pre občanov zostali 

v českých krajinách dve strany na Slovensku jedna, prostredníctvom ktorej mohli vyjadrovať svoju 

vôľu a participovať na riešení verejných záležitostí.  

Pre autoritatívny a pre totalitný systém je charakteristickým znakom, že je to vláda, ako orgán výkon-

nej a na základe zmocňovacieho zákona aj orgán zákonodarnej moci, ktorí rozhoduje o založení, 

a rozpustení politických strán, a má aj oprávnenia kontrolovať a reguľovať ich činnosť. 

V demokratickom štáte sa politické strany zakladajú nie na základe povolenia, ale po splnení záko-

nom predpísaných podmienok vznikajú ich registrovaním na príslušnom ústrednom orgáne. Neplatí 

povoľovací princíp, ale registrovací. A zakázať, alebo rozpustiť politickú stranu môže iba súd, spravidla 

najvyšší, po zistení na základe dokazovania, že porušila konkrétne ustanovenia zákona.  

Určitým paradoxom vo vývoji právnej úpravy politických strán bolo, že po vzniku ČSR 

v predmníchovskom období, zakladanie politických strán, ich právna subjektivita nebola upravená 

v zákone. Komplexnú právnu úpravu zakladania, činnosti, a rozpušťania politických strán priniesla až 

obdobie druhej republiky, nástup k autoritatívnemu a fašistickému totalitnému systému a stalo sa to 

v podobe prijatia vládneho nariadenia č. 355/1938 Zb. z. a n., ktoré bolo vydané dňa 23. decembra 

1938 a to na základe zmocňovacieho zákona v prospech zákonodarnej úpravy vlády. Prvá komplexná 

právna úprava o politických stranách bola úpravou nedemokratickou. O založení, rozpustení politic-

kých strán rozhodovala vláda, ktorá nevzišla z mandátu, ktorý by vláde dal zákonodarný orgán ľudu, 

vláda ktorá svojim zložením nevyjadrovala vôľu ľudu, ale bola výsledkom politických dohôd 

a kombinácií. Vôľa ľudu sa nemohla adekvátne a demokraticky transformovať do zloženia parlamen-

tu, cez kandidátne listiny politických strán, ktoré vyjadrovali ich sociálne a občianske záujmy.  

Na Slovensku pôsobila jedna politická strana ako vládna strana a to bola HSĽS. Založila sa tu, aj 

vzhľadom na svoju mocnú domovinu, strana národnostnej menšiny a to nemeckej s názvom Karpat-

sko – nemecká strana (na čele s Karmasinom). Určitý dlhší čas sa riešilo povolenie založenia politickej 

strany reprezentujúcej maďarskú menšinu.   

Vládna politická strana HSĽS si zriadila aj svoju uniformovanú zložku, polovojensky organizovanú a od 

januára 1939 aj ozbrojenú. Stala sa ňou Hlinkova garda. Mala svojich veliteľov, ktorí zložili na mani-

festácii v Bratislave prísahu do rúk svojho hlavného veliteľa, ktorým bol Karol Sidor, člen výkonného 

výboru HSĽS. Mala svojich radových príslušníkov, najmä mladých, radikálnych. V prvých mesiacoch 

dosiahla až stotisíc členov. Po rozpustení občianskych brannovýchovných a telovýchovných organizá-  
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cií pripadol ich majetok HG. Koncom r. 1938 sa stala jedinou legitímnou brannou organizáciou na 

Slovensku. Politické strany sa definovali aj ak „bojový zväzok“, gardisti boli skutočnými vojakmi HSĽS. 

Tlačovým orgánom HG sa stal dvojtýždenník „Gardista“ ktorého šéfredaktorom bol Karol Murgaš. 

Stala sa nástrojom a vykonávateľom protižidovských, protimaďarských a protičeských opatrení 

v období od 6. októbra do 14. marca 1939. Organizácia a činnosť nemala zákonný, resp. právny pod-

klad. 

Výrazne autoritatívnym až militantne protičeských boli konania úradov Slovenskej krajiny proti čes-

kým úradníkom a zamestnancom pôsobiacim na Slovensku. Situáciu riešilo zdanlivo právnym 

spôsobom, a usporiadaným, či organizovaným spôsobom nariadenie vlády č. 382/1938 Zb. o úprave 

niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov so zreteľom na autonómiu Slovenskej kraji-

ny. Ústredná vlády, teda vláda Č-SR sa zaviazala prevziať a preradiť do českých krajín po 31. 12. 1938 

úradníkov a zamestnancov českej národnosti, v počte 9 tisíc, ktorí dovtedy pôsobili na Slovensku.  

 Osobitne kruté bolo, že slovenské štátne orgány uvoľnili zo služieb Univerzity Komenského 

v Bratislave viacerých českých profesorov a docentov, ktorí zakladali túto prvú vysokú školu na Slo-

vensku, vykonávali tu pedagogickú prácu a vedecký výskum25. Zo Slovenska muselo odísť celkové 

9 000 osôb českej národností, ktoré dlhodobo pôsobili na Slovensku s veľkým, nenahraditeľným pozi-

tívnym vkladom pre národ i ľud.  

Mocenský zásahom do politického vývoja, ktorý sa pohyboval v smere oddelenia, až odtrhnutia Slo-

venskej krajiny od Č-SR, bolo ústavno – právne zásahy mimoriadnej relevancie a povahy. Prezident Č-

SR dr. E. Hácha zosadil slovenskú autonómnu vládu. Na území Slovenskej krajiny bol vyhlásený 

výnimočný stav. V piatok 10. 3. 1939 prebrala moc armáda, boli obsadené všetky verejné budovy 

vojenskými a četníckymi jednotkami. Asi 250 osôb prevažne z prostredia HSĽS, HG a FS bolo interno-

vaných. Vojenskú diktatúru vykonával generál B. Homola. Vyhláška, ktorú vydal obsahovala opatrenia 

typické pre vyhlásenie – a) mimoriadneho stavu – zákaz verejných zhromaždení, zhlukovanie sa via-

cerých osôb na uliciach, zákaz zdržiavania sa na uliciach a verejných miestach, držbu všetkých zbraní, 

počúvanie cudzozemského rozhlasu, zavedenie prísnej cenzúry listových zasielok, cenzúru periodickej 

tlače a pozastavená bola domová sloboda – nedodržanie týchto zákazov sa malo „trestať s prísnosťou 

a bezohľadnosťou“. b) vyhlásenie stanného práva (štatária) – prichytenie pri spáchaní násilných kri-

minálnych činov: vraždy, lúpeže, podpaľačstva, ozbrojeného násilia, poškodzovania cudzieho majet-

ku, odboja, zbehnutia, navádzania alebo neplnenia vojenskej služobnej povinnosti, vzbury, plienenie, 

násilného odporovania úradných orgánov, sabotážnych činov – sa malo trestať zastrelením na mieste 

činu.  

Nastolením vojenskej diktatúry, s obsadením verejných budov, vyhlásením mimoriadneho stavu 

a stanného práva – nebola, ani nesmela byť podľa vyhlášky – dotknutá slovenská autonómia, tá ako 

sa zdôraznilo „zostáva nedotknutá“ Vymenované opatrenia boli namierené len proti zradcom, škod-

com a zapredancom národa, ktorých je teraz najvyšší čas odstrániť v záujme spoločného štátu 

a slovenského národa26.  

Odvolanie vlády Slovenskej krajiny bolo spojené aj s okamžitým vymenovaním novej vlády, ktorej 

predsedom sa stal K. Sidor. Vláda Nemeckej ríše neuznala legalitu odvolania doterajšej vlády 

a považovala dr. J. Tisu za právoplatného predsedu vlády. Pravdepodobné je, že sa vyhlásením vojen-

skej diktatúry, zavedením výnimočného stavu a stanného práva, internovaním predstaviteľov HSĽS  

 
25 Por. Rozhodnutie vlády Slovenskej krajiny z 12. decembra 1938 o daní k dispozícii ústrednej vláde, profesorov 
a docentov UK v Bratislave.  
26 Vyhlásenie štatária na Slovensku. Banská Bystrica 9. Marca 1939. In. Dokumenty slovenskej národnej identity 
a štátnosti. II. Bratislava 1998. S. 201 a 202.  
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pôsobil scenár iniciovaný vtedajšími nacistickými orgánmi. Tvrdý zásah ústrednej vlády nepôsobil 

v smere integrácie Slovenskej krajiny a českých zemí. Naopak viedol k dezintegrácii – a okrem rozho-

dujúceho vplyvu nacistického Nemecka, kancelára a vodcu A. Hitlera – to prispelo k udalostiam 14. 

marca 1939 na Slovensku 

 

III. 

Tretím názorom ohľadom vzniku ČSR v roku 1918 je tvrdenie, v podstate hysterické výkrik vodcu 

a kancelára Veľkonemeckej ríše zo dňa 23. septembra 1938. Usiloval sa dokázať, že československý 

štát začal lžou, a to klamstvom, že jestvuje československý národ. Tvrdil ďalej, že československý štát 

vznikol na základe práva na sebaurčenie, nejestvujúceho, predstieraného, fiktívneho 

a vykonštruovaného národa. Tvrdil ďalej, že túto lož si vymyslel dr. E. Beneš a vystúpil s ňou vo 

Versailles, aby presvedčil mierovú konferenciu, že existuje československý národ. Pokračoval tým, že 

nejestvuje československý národ, ale že sú len Česi a Slováci a Slováci nič nechcú vedieť o Čechoch 

a ďalej, že Česi anektovali Slovensko. Československý štát, preto podľa A. Hitlera nemal legitimitu, 

nemal právo mať medzinárodnoprávnu a ústavnoprávnu legitimitu, že nemá právo na jestvovanie 

v spoločnosti štátov, najmä štátov strednej Európy, že má len predstieranú legitimitu, že nie je 

schopný života. Posledným zlostným výkrikom vodcu a ríšskeho kancelára bolo, že ČSR nevznikol na 

základe práva na sebaurčenie národov, ale vznikla znásilnením národov a proti vôle týchto znásilne-

ných národov. Doteraz vraj utláča tieto národy. Pre všetky tieto a ďalšie skutočnosti, je to zhubný, zlý 

a zločinecký režim27.   

Celá reč A. Hitlera pred sfanatizovaným davom nacistov v Športovom paláci v Berlíne, v čase vyvrcho-

lenie diplomatického nátlaku a intríg na západných spojencov ČSR ako aj mediálnej hystérie v ríši 

a v československom pohraničí smerovala k medzinárodnej destabilizácii, deštrukcii tohto štátu, 

k dosiahnutiu odtrhnutie pohraničného územia Sudet, ako aj k povzbudeniu odstredivých síl na Slo-

vensku.  

Výroky, tvrdenia, formulácie o jednotnom československom národe ako entity vykonštruovanej, do-

konca fikcie je prítomná aj v súčasnej literatúre, vrátane historickej literatúry na Slovensku. V úvode 

tohto príspevku sme uviedli, že pojem, koncepciu jednotného československého národa poznali, do-

kazovali učenci, lingvisti takého rangu ako boli na začiatku 19. storočia Ján Kollár a P. J. Šafárik. Na 

začiatku dvadsiateho storočia rezultátom jazykovedného a historického bádania T. G. Masaryka bolo 

poznanie, že jestvuje jednotný československý národ, národ s dvomi spisovnými jazykmi. Predpokla-

dal, že tieto jazyky, ktoré vznikli dlhodobým oddelením života a vývoja v dvoch monarchiách sa budú 

zbližovať do spoločného jazyka. Ďalší zo zakladateľov ČSR, dr. E. Beneš i M. R. Štefánik boli presved-

čení, mali odborné poznatky aj praktické skúsenosti, ktoré ich viedli k poznaniu, že Česi a Slováci 

tvoria jednotný československý národ. Dr. E. Beneš vyhlasoval a tvrdil, že koncepcia jednotného čes-

koslovenského národa je jeho poznaním a stanoviskom, vedeckým a sociologickým, od ktorého ne-

ustúpi. Z hľadiska „otcov“ zakladateľov československého štátu, koncepcia jednotného českosloven-

ského národa bola v súlade s ich vedeckým poznaním, bola ich hlbokým presvedčením. Vyhlásenia A. 

Hitlera – o úmyselnom vykonštruovaní pojmu československého národa, a hodnotenie tohto tvrdenia 

ako prvej a jedinej lži, klamstva – nie je pravdivá, predstavuje v skutočnosti Hitlerovu konštrukciu, 

pomocou ktorej sa usiloval deštruovať ČSR územne, národnostne, politicky.   

 
27 Por. Útoky Adolfa Hitlera. (Hitlerom prejav v berlínskom Športovom paláci). In: Pramene k dejinám Slovenska 
a Slovákov. XII b. Slováci vo víre tridsiatych rokov. Bratislava 2014., s. 281-282.  
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Inou otázkou, je vývoj v otázke jednotného československého národa, ktorý viedol k ich oddeleniu 

ako dvoch etnických spoločenstiev. V tomto zmysle sa predpoveď, úsudok T. G. Masaryka z roku 1918 

v nasledujúcich dvoch desaťročiach nepotvrdil, neverifikoval. Druhý prezident ČSR dr. E. Beneš neu-

robil takúto prognózu. Držal sa svojho hlbokého presvedčenia a vedeckého poznania o jednotnom 

československom národe aj v období roku 1944 až 1945 pri obnovení suverenity ČSR na jej štátnom 

území. Ústupok, skôr ústretový krok urobil v tom, že požadoval rešpekt a toleranciu k chápaniu po-

jmov československý národ, český národ, slovenský národ, ku ktorému sa dopracovali jednotliví poli-

tickí predstavitelia, politické hnutia, ako aj skupiny, sociálne vrstva v spoločnosti. Podľa tohto po-

znania, vznik ČSR v roku 1918 sa uskutočnil na základe sebaurčenie jednotného československého 

národa, v súlade s ním. Konštituovanie ČSR bolo teda legitímne medzinárodnoprávne ako aj ústavno-

právne. Pojem a chápanie jednoty alebo oddelenosti, samostatnosti a svojbytnosti slovenského ná-

roda a slovenského jazyka sa vyvíjal. Evolúciou, politickými rokovaniami, ústretovosťou dospeli 

v septembri 1938 k tomu, že táto problémová otázka sa mohla vyriešiť, našla sa formulácia pre jej 

riešenie. Slovenský jazyk sa podľa pripravovaného politického materiálu s ústavnými aspektmi mal 

stať úplne rovnoprávny s českým jazykom. Hnutie, požiadavky za uznanie svojbytnosti slovenského 

národa dosiahlo štúdium ocitlo sa na prahu tohto uznania a to formuláciami v dvoch alternatívach 

o Čechoch a Slovákoch ako členov rodiny slovanských národov alebo rešpektovaním a toleranciou 

názorom tej časti Slovákov a Čechoch, ktorí zastávajú názor o slovenskej samobytnosti, ale aj k tým 

ktorý uznávajú československý národ. K dosiahnutiu tohto cieľa, k vyrovnaniu medzi Čechmi 

a Slovákmi nedošlo – z vonkajších príčin, z dôvodov zločinnej agresia nacistického Nemecka 

a vnútorne pre nepoctivé konanie HSĽS, dr. Jozefa Tisu, ktorý sa vyhol prijatiu a uznaniu takéhoto 

riešenia. Miesto budúcnosti v ČSR (zmenenej národným vyrovnaním) kalkuloval a dal prednosť spo-

jenectvu, skôr statusu satelita nacistického Nemecka. Tvrdíme, že ČSR aj v tejto zložitej a pre seba 

rizikovej situácii, bolo z hľadiska vzťahu Čechov a Slovákov životaschopné, že vzniklo a jestvovalo 

legitímne. Tvrdenie, že Česi Slovensko anektovali je rozpore s realitou spoločenskou a najmä historic-

kou a právnou. Francúzsko medzinárodnoprávne uznalo ČSR už dňa 15. októbra 1918 a uznali ho ako 

subjekt medzinárodného práva aj ďalšie mocnosti Dohody, V. Británia, Taliansko, Japonsko a predtým 

aj USA. Uvedené štáty uznali nový štát v územnom rozsahu, ktorý zahrňoval štyri krajiny a to: Čechy, 

Moravu a Sliezsko (ako tzv. historické země) a spolu s tým s tým neoddelene, ale súčasne uznali za 

územie ČSR aj Slovensko. Československé vojsko, resp. československé légie keď začiatkom novembra 

1918 vstúpili na územie Slovenska, nevstúpili na tomto teritórium ako vojenské útvary iného, cudzie-

ho štátu. Československé vojsko vstúpilo na územie Slovenska ako na československé štátne územie, 

ako na teritórium východnej časti ČSR. Vstupom na slovenské územie, nekonali ako interventi, neu-

skutočňovali vojenskú intervenciu proti Uhorskému štátu, neokupovali toto územie, neviedli vojnu 

proti tomuto štátu, ako to tvrdila vláda M. Karolyho v Budapešti. Československé vojsko na svojom 

štátnom území (na Slovensku) presadzovalo tu štátnu suverenitu ČSR, oslobodzovalo toto územie od 

vojska maďarského štátu, od maďarských štátnych úradníkov, maďarských žandárov – a silového, 

potlačovacieho aparátu. Právne a historické poznanie vzniku ČSR (subjektom medzinárodného práva 

sa stalo už 15. októbra 1918 a územie Slovenska (vymedzené podľa nót maršala F. Focha a ministra S. 

Pichona) bolo súčasťou československého štátu od samého začiatku uznania ČSR. V tomto zmysle 

sebaurčenie jednotného československého národa, právo na jeho oddelenie, odtrhnutie sa realizova-

lo naraz a súčasne – z Rakúskeho cisárstva (Čechy, Morava, Sliezsko) ako aj z Maďarského kráľovstva 

(územie Slovenska). Medzinárodnoprávne územie Slovenska bolo od vzniku štátu súčasťou jednotné-

ho a vtedy nedeliteľného štátneho teritória ČSR.  

V týchto aspektoch možno – nájsť prvky a momenty – účelovej, utilitárnej funkcie koncepcie jednot-

ného československého národa. Tvrdenie tohto typu sa používa v niektorých prípadoch aj v súčasnej   
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literatúre. Účelovosť, utilitarizmus nie je pojem totožný s pojmom lož, klamstvo. Hlboké presvedčenie 

vychádzajúce z odborných a vedeckých poznatkov národných buditeľov, zakladateľov štátu 

o jestvovaní jednotného československého národa bolo posilnené aj historickým záujmom, potrebou 

aj účelom podať pomocnú, doslova bratskú ruku Slovákom. Prejavilo sa to ústretovosťou vo vzťahu 

k Slovákom a Slovenskom ich zakomponovaní do pojmu československý národ a to tak, že pôvodný 

termín Česi a Slováci sa zmenil na termín a pojem československý národ. K tejto primárnej motivácii 

sa pripojil aj záujem, účel, aby sa územie historických krajín, teritórium, Čiech, Moravy, Sliezska – 

vyslobodilo k obkolesenia, z obkľúčenia teritóriom nemeckej ríše. Konkrétne aj v tom, aby sa v smere 

na východ dostalo bližšie, dostalo do kontaktu s územím slovanských národov a to poľského, najmä 

ruského, z jeho štátnych útvarom. V tomto zmysle tu pre dosiahnutie tohto cieľa pôsobila aj vtedajšia 

idea a ideológia slovanská, ktorej obsahom bola aj vízia oslobodenia západných Slovanov veľkou ríšou 

ruskou. Zakotvenie vzťahu k týmto hodnotám možno ilustrovať a preukázať obsahom Masarykovho 

dôverného memoranda „Samostatné Čechy“ („Independent Bohemia“) napísaného v Londýne v máji 

1915 pre britského ministra zahraničných vecí Edvarda Greye – a ďalej z „Vyhlásenia českých poslan-

cov na poslaneckej snemovne vo Viedni dňa 30. mája 1917; a tiež z Trojkráľovej deklarácie“ generál-

neho snemu českých krajín zo 6. januára 191828.  

Slovenskí politici v zložitej situácii útlaku politického, a národného vyjadrili tiež v nemnohých vyhlá-

seniach, ktoré sa im podarilo prijať nielen ústretovosť, ale priamo rozhodujúcu nádej na pomoc, do-

konca záchranu od českého politického, národného a štátneho hnutia. Dôkazom k tomu sú dva do-

kumenty a to ľudového zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši a Deklarácia slovenského národa prijatá 

v Martine, ktorými vyjadrili svoje právo na národné sebaurčenie a to do oddelenia a vytvorenia ná-

rodného štátu, v tomto prípade národného štátu jednotného československého národa. Museli 

a použili zastreté formulácie a to: „žiadame bezpodmienečné uznanie práva na sebaurčenie všetkých 

národov ... teda aj uhorskej vetvy československého kmeňa“29. V martinskej deklarácii sa zástupcovia 

slovenských politických strán osvedčili, že slovenský národ je čiastka jazykove a kultúrne – historické-

ho jednotného československého národa a že žiadajú pre československé národ neobmedzené právo 

sebaurčenia ...“30  

V uvedených dokumentoch prijatých na veľkých ľudových zhromaždeniach, resp. na celonárodnom 

zhromaždení slovenských politických strán zmysel a obsah bol rovnaký. Nevyhlasovalo sa, že česko-

slovenský národ je jednotným etnickým národom, používajúcim rovnaký jazyk. Zdôraznila sa myšlien-

ka, že ide o spoločenstvo – blízke jazykove, kultúrne a historicky. Tvrdíme a chceme zdôrazniť, že 

formulácia, pojem československý národ, sa používal vo význame, v zmysle a konotácii, že českoslo-

venský národ je subjektom medzinárodného práva a ako subjekt tohto práva má právo na sebaur-

čenie, na oddelenie sa od Rakúskeho cisárstva a od Uhorského kráľovstva, resp. od Rakúsko – Uhor-

ska ako vtedy útvaru s medzinárodnoprávnou subjektivitou. Vychádzajúc z tejto koncepcii – sa mohol 

ustanoviť československý štát – ako politický útvar v ktorom sa vytvorili predpoklady pre rozvoj čes-

kého národa, pre dokonštituovanie svojbytného slovenského národa.  

Po skončení II. svetovej vojny Ferdinand Ďurčanský (pôvodne minister zahraničných vecí slovenského 

štátu) zostavil a s ďalšími slovenskými spolkami a združeniami v emigrácii vypracoval Memorandum, 

ktoré adresoval mierovej konferencii zasadajúce v Paríži v rokoch 1946–1947). Rovnako ako A. Hitler 

v septembri 1938 v tomto memorande napísal, že E. Beneš je arciluhárom prvej mierovej konferencii.   

 
28 Por. tieto dokumenty – In: BENEŠ, E.: Světová válka a naše revoluce. III. díl, Dokumenty. Praha 1928, s. 212, 
266 a 310.  
29 Tamtiež, BENEŠ, E.: Světová válka a naše revoluce. III. díl. Dokumenty. Praha 1928, s. 332.  
30 Tamtiež, s. 480.  
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Dokazoval v ňom umelosť a neprirodzenosť Česko – Slovenska a vyslovil tézu, zistenie, medzinárod-

noprávneho rangu, ktorá znela, že Česko – Slovensko právne a fakticky zaniklo v roku 1939. Preto by 

malo a musí opätovne vzniknúť – a tento vznik by mala sankcionovať práve v Paríži prebiehajúca mie-

rová konferencia. Podľa neho tá má táto konferencie má vytvoriť nové Česko – Slovensko. A práve 

z dôvodov preukázania jestvovania ČSR, z tohto dôvodu urobil dr. E. Beneš všetko aby vytvoril fikciu 

o jeho právnej kontinuite.  

Zo strany autonomistov a separatistov z HSĽS a jej pokračovateľov, označovaných za neoľudákov voči 

Československu sú ako námietky, ktoré majú deštruovať, poprieť vznik a jestvovanie československé-

ho štátu predkladané dve tvrdenia. Tvrdenia o dvoch fikciách na ktorých vzniklo a pokračovalo ČSR 

a to údajná: 

a) fikcia o jednotnom československom národe,  

b) fikcia o právnej kontinuite ČSR o jeho ďalšom a neprerušenom právnom jestvovaní po 30. sep-

tembra 1938.  

Predkladám vo svojom príspevky argumenty, ktoré vyvracajú tieto tvrdenia a konštrukcie 

o československých fikciách. Pojem jednotný československý národ treba chápať, vykladať ako pojem 

ktorý bol subjektom medzinárodného práva. Na základe neho došlo k oddeleniu, odtrhnutiu historic-

kých krajín, t.j. území ktoré tvorili historický český štát (české kráľovstvo, moravské markgrófstvo 

a sliezske vojvodstvo), rozšírené o územie Slovenska, ktoré sa spolu a naraz odtrhli z Rakúsko – Uhor-

skej monarchie ako reálnej únii, od dvoch jej štátnych útvarov (Rakúskeho cisárstva a Uhorského 

kráľovstva). V prípade ak by si právo na sebaurčenie chceli uplatniť dva osobitné národy, český národ 

a slovenský národ a to samostatne, predstavovali by tým dva subjekty medzinárodného práva; prvým 

subjektom by bol český národ a druhý subjektom by bol slovenský národ. Každý z nich patril do iného 

štátu, územie každého z nich tvorilo teritórium iného suverénneho štátu, český do rakúskeho štátu 

a slovenský do uhorského štátu. Každý z týchto dvoch štátov by sa musel individuálne oddeliť od toh-

to svojho štátu. Ťažko predpokladať a podľa priebehu oslobodenia Slovenska československých voj-

skom v novembri a v decembri 1918, od uhorského resp. od nového maďarského štátu by to sloven-

ský národ, dokázal. Nemal na toto oslobodenie vlastné a dostatočné ozbrojené sily. Po druhé ťažko 

predpokladať, že by mocnosti Dohody, vyjadrili diplomatickú a politickú podporu a prejavili aj mocen-

ské prostriedky, aby na exponovanom území strednej Európy sa angažovali v prospech týchto dvoch 

národov. Pravdepodobnejšie je, že by to neurobili. Slovensko, slovenský národ nemal v štátoch Do-

hody ani osobnosti, predstaviteľov, ktorí by boli kompetentní získať podporu vedúcich štátnych 

a politických predstaviteľov. Ak by sa nejakou mimoriadne priaznivou zhodou okolnosti podarilo tieto 

podmienky splniť nasledovala by ďalšia komplikácia. Ak by slovenský národ a český národ ako subjek-

ty medzinárodného práva by dosiahli vytvorenie svojich samostatných národných štátov, a ak by 

chceli sa spojiť, ich národné štáty by museli uzatvoriť medzinárodnú zmluvu na základe ktorej by vy-

tvorili zväzok štátov (úniu, konfederáciu), alebo spoločný štát, ako federáciu.  

 

Závěr 

Premyslenie si tohto postupu vzniku československého štátu, s veľkými rizikami priam nebezpečen-

stvom pre vytvorenie dvoch národných štátov a potom zväzku štátov, či štátneho zväzku, vedie 

k tomu, že z hľadiska vzniku ČSR, jeho právne predpoklady – a) jednotný československý národ, ako 

subjekt medzinárodného práva; b) oddelenie, odtrhnutie sa tohto vzniknutého štátneho útvaru od 

štátov, ktorých územnou súčasťou dovtedy boli súčasne a naraz (v jednom časovom okamžiku), 

umožnilo oddelenie sa Slovenska od Uhorska resp. Maďarska), súčasne vytvorilo právny titul presadiť   
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suverenitu ČSR na jeho území. V tomto zmysle a to z hľadiska vzniku ČSR jednotný československý 

národ ako subjekt medzinárodného práva, predstavoval exkluzívnu právnu konštrukciu. Výroky 

a tvrdenia niektorých autorov o jednotnom československom národe ako fikcii preukazujú, že prav-

depodobne nezvládli a nepoznajú skutočný právny postup a právne možnosti, ktoré umožnili vznik 

ČSR. Koncepcia jednotného československého národa ako východiskový konštrukt a subjekt konštitu-

ovania ČSR mala a priniesla aj niektoré zložitosti a svoju daň. Zaviazala aj ČSR, aby vo svojom ústavnej 

listine zakotvoval niektoré adekvátne a korešpondujúce inštitúty, a to: pojem československý národ, 

československý jazyk ako štátny a oficiálny, s tým že český a slovenský jazyk sú jeho regionálnymi 

podobami a verziami. Nepodarilo sa dosiahnuť zbližovanie a zblíženie slovenského jazyka s českým, 

evolúcia viedla k tomu, že slovenský národ nadobúdal stále viac znaky svojbytného národa a vtedajší 

politici konzervatívne – katolíckeho formátu, požadovali politickú autonómiu pre Slovensku. Tlak zo 

zahraničia, z nacistického Nemecka, však mal rozhodujúci význam pre deštrukciu štátu, preto že štát-

na doktrína československého národa stratila svoju legitimitu.  

Národná a demokratická revolúcia na Slovensku, ktorú predstavovalo Slovenské národné povstanie, 

teda už demokratické antifašistické sily, prebojovali koncepciu ktorá zodpovedala objektívnemu 

i subjektívnemu stupňu vývoja. Prijala ju s určitou rezistenciou aj časť českej politickej reprezentácia 

pri vytvorení vlády ČSR v roku 1945. Na stretnutí s delegáciou Slovenskej národnej rady v Londýne 

s prezidentom ČSR dr. Benešom31 prijali obe strany riešenie, ktoré podľa zásad demokracie, rešpektu 

a tolerancie vyjadrilo stanovisko, že sa v budúcnosti môže používať výraz a pojem – český národ, slo-

venský národ, ako aj československý národ. Bolo to stanovisko, ktoré predložil prezident dr. E. Beneš 

na rokovanie o vzájomných vzťahoch medzi Čechmi a Slovákmi v septembri 1938 a ktoré vtedajšie 

klérofašistické slovenské sily neprijali. Dohoda sa dosiahla medzi demokratickými antifašistickými 

predstaviteľmi. Dosiahla sa tým transformácia štátnej doktríny a štátotvorných síl v ČSR. Českoslo-

venská republika sa zo štátu československého národa zmenila na štát českého národa a slovenského 

národa, na princípe rovný rovným vo vzájomných vzťahoch. Vo vývoji ČSR sa dosiahol – možno pove-

dať – diskontinuitne kontinuitný vývoj. Od východiskového stavu, jednotný československý národ, 

nastala možno povedať v období autonómie Slovenskej krajiny (faktickej i upravenej v ústavnom zá-

kone) negácia tohto pojmu a stavu. A to z hľadiska jednotného československého národa, odmietnu-

tého a simplifikovane negovaného, ako aj z hľadiska – jednotného Československého štátu. V roku 

1944 (od SNP a oslobodenia ČSR) sa dosiahla syntéza – v podobe konštrukcie ČSR ako štátu dvoch 

svojbytných národov (českého a slovenského) na zásade rovný s rovným, ako subjektov medzinárod-

ného práva ako aj subjektov ústavného práva ktoré spolu tvoria československý ľud.  

Druhá fikcia podľa slovenských autonomistov a separatistov, ktorú sformuloval F. Ďurčanský bola 

údajne fikcia o právnej kontinuite ČSR, o jej ďalšom nepretržitom právnom jestvovaní aj po mníchov-

skej dohode. Podľa F. Ďurčanského, podľa koncepcií vojnového slovenského štátu Československá 

republika právne i fakticky údajne zanikla v roku 1939. Právny vývoj však mal iné výsledky a hodnoty. 

Po medzinárodnoprávnom uznaní jestvovania ČSR veľmocami, a to Veľkou Britániou a ZSSR oduznaní 

Mníchovskej dohody, nasledovala medzinárodnoprávne úkony ďalších antifašistických veľmoci, a to 

USA a v roku 1942 aj Francúzska. Medzinárodnoprávne, trvalé a neprerušené jestvovanie ČSR od roku 

1918 uznala v Zmluve o priateľstve a dobrých susedných vzťahoch aj Spolková republika Nemecko 

ako štát, ktorý bol právnym nástupcom posledného štátu signatára Mníchovskej zmluvy. Zmluva 

medzi ČSFR a SRN bola ratifikovaná v roku 1992. Koncepcia právnej kontinuity ČSR ako štátna doktrí-

na československého štátu, sa stala aj doktrínou jeho nástupníckych štátov, a to Českej republiky a  

 
31 Por. Stanovisko Edvarda Beneša k odpovedi delegácie Slovenskej národnej rady z 29. Septembra 1944. (Lon-
dýn 5. Novembra 1944). In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II., Bratislava 1998., s. 371 a n.  
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Slovenskej republiky. Právnu kontinuitu československého štátu možno charakterizovať a vymedziť 

podľa týchto atribútov:  

a) československý štát bol totožným subjektom medzinárodného práva (od svojho vzniku roku 28. 

októbra 1918 až do svojho zániku 31. december 1992);  

b) bol obnoveným štátom od (4. resp. 8. mája 1945) tým že sa na jeho medzinárodnoprávne uznaný 

území obnovila jeho štátna suverenita;  

c) bol nový štátom tým, že sa dovtedy ako štát jednotného československého národa zmenil od 

roku 1944–1945 na štát dvoch rovnoprávnych národov, českého a slovenského národa, na zásade 

rovný s rovným.  
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UPOZORNĚNÍ 

 

Dovolujeme si členům Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., připomenout každoroční 
povinnost uhradit členský příspěvek ve výši 500 Kč.  

Částku převádějte prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 253131164/0300, který je 
veden u ČSOB. (IBAN CZ5003000000000253131164); SWIFT kód CEKOCZPP.  

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození a do poznámky u platebního příkazu uveďte 
vaše jméno a příjmení. 
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