
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: XNDPb101 Názov: Dejiny práva na území Slovenska I

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2/2/2/2

Za obdobie štúdia: 58,58,58,58

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok ZS

Právo (XDŠBc-PRAj)

Právo (XDŠBc-PR)

Právo (XEŠBc-PR)

Právo (XEŠBc-PRAj)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: ústna skúška

Ukončené: ústnou skúškou

Výsledky vzdelávania:

CIEĽ PREDMETU:

Cieľom predmetu Dejiny práva na území Slovenska I. je poskytnutie poznatkov o vzniku a vývoji štátu a práva na našom území. Výučba je vedená

chronologicky od najstarších predštátnych a následne štátnych foriem na našom území (Nitrianske kniežatstvo, Veľká Morava), cez ranofeudálny

uhorský štát, monarchiu feudálnej rozdrobenosti, stavovskú monarchiu, absolutistickú monarchiu, po revolučný rok 1848/49 a zmeny vedúce od

feudálneho k budovaniu občianskeho štátu v období dualizmu až po vznik Československej republiky v roku 1918. Študent získa poznatky z oblasti

sústavy štátnych orgánov, ich kompetencií a vzájomných vzťahov, z oblasti miestnej správy, z oblasti vývoja práva, prameňov práva a jednotlivých

právnych inštitútov. Predmet prinesie študentovi základnú charakteristiku vývoja dejín štátnych (ústavných) orgánov, správy a súdnictva na

podklade základných ústavnoprávnych dokumentov, právnych noriem a iných prameňov na našom území. Súčasne študenta oboznámi (aj na základe

práce s konkrétnym prameňom práva) s vývojovými tendenciami v právnom systéme, v jednotlivých právnych odvetviach a právnych inštitútoch.

Predmet rozvíja analytické, syntetické (kontextuálne, systémové) ako aj kritické myslenie študentov. Didaktická metóda slúžiaca na dosiahnutie

stanoveného cieľa predmetu spočíva na prednáškach založených na deskripcii, explikácii a analýze matérie, ako aj na rozbore prameňov, odbornej

diskusii a cielených otázkach pedagóga na seminároch.

VÝSLEDKY VZDELÁVANIA:

Po absolvovaní predmetu Dejiny práva na území Slovenska I je študent schopný:

a) nielen mechanicky reprodukovať, ale aj rozobrať problematiku právnych dejín Slovenska od najstarších čias do roku 1848/49;

b) porozumieť pojmom (termínom, koncepciám, interpretačným schémam), a to historickým aj súčasným, ktoré súvisia s právnymi dejinami

Slovenska;

c) subsumovať konkrétne dejinné javy (empirické fakty) právnym pojmom;

d) chápať individuálne dejinné javy vo vzťahu k iným javom, v širších súvislostiach či z viacerých hľadísk, ako aj porovnávať dejinné javy;

e) porozumieť základom výstavby právneho poriadku a jeho fungovania v historických súvislostiach, porozumieť členeniu právneho poriadku na

odvetvia a nájsť a identifikovať ich základné inštitúty s dôrazom na ich historický vývoj;

f) objektívne uvažovať o obsahu prijímaných informácií a zaujať vlastný odborný názor a argumentačne ho podoprieť.

Stručná osnova predmetu:

1. Periodizácia dejín štátu a práva

2. Ranofeudálny uhorský štát a vývoj práva a prameňov práva.

3. Právo feudálneho, buržuázneho (občianskeho) a socialistického štátu

4. Absolutistická monarchia,

5. Zmena štátnej organizácie a práva v r. 1848/1849,

6. Ústavný vývoj 1848 – 1918

7. Národnobuditeľské hnutie Slovákov

8. Formovanie novodobého práva a jeho základy

9. Verejné právo. Správne právo

10. Trestné právo hmotné a procesné. Občianske právo procesné

11. Súkromné právo, odvetvia práva a právne inštitúty

12. Súkromné právo, odvetvia práva a právne inštitúty

Odporúčaná literatúra:

MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska : (od najstarších čias do roku 1848). 2.
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Pramene:
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Tyrnaviensis, 2016.ISBN 978-80-568-0008-9.

SIVÁK, F.: Pramene a dokumenty k slovenským a českým dejinám štátu a práva. I. časť. Bratislava: VO Pra UK, 1994.
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oddelenie, 2008.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vyučujúci:

prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., prednášajúci, skúšajúci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2019
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