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Názov: Dejiny práva na území Slovenska II

Zabezpečuje: Katedra dejín práva
Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie
Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):
Týždenný: 2/2
Za obdobie štúdia: 58,58/15

Odporúčaný
semester: LS
Počet kreditov: 5

Stupeň štúdia: 1.

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná
Odporúčaný
semester
1.rok LS

Študijný program
Právo (XDŠBc-PR)
Právo (XEŠBc-PRAj)
Právo (XEŠBc-PR)
Právo (XDŠBc-PRAj)

Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška
Ukončené: skúškou
Výsledky vzdelávania:
CIEĽ PREDMETU:
Cieľom predmetu Dejiny práva na území Slovenska II je poskytnutie poznatkov o vývoji štátu a práva na našom území od roku 1918 do roku 1989,
resp. 1992/1993. v nadväznosti na matériu absolvovanú v predmete Dejiny práva na území Slovenska I. Predmet sa zameria na vývoj štátu a práva v
20. storočí, v podmienkach prvej a druhej Československej republiky, Slovenskej republiky (1939-1945) a vývoju v obnovenej ČSR do roku 1945 a
následne v období ľudovodemokratickej ČSR (1948 - 1960) a socialistickej ČSSR (1960 - 1989). Predmet predstaví vývoj štátnych (ústavných)
orgánov, správy a súdnictva na podklade základných ústavnoprávnych dokumentov, právnych noriem a iných prameňov na našom území. Predmet
súčasne predstaví vývoj práva (aj na báze práce s konkrétnymi prameňmi) v období 19. a 20. storočia, zmeny v oblasti prameňov práva na našom
území a charakter a zmeny jednotlivých právnych inštitútov. 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 II 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. Vstup do dejín 20. storočia
2. Československá republika (1918 – 1938)
3. Tzv. druhá ČSR
4. Slovenská republika (1939 – 1945) a Dočasné štátne zriadenie československé.
5. Dočasné štátne zriadenie československé
6. Obdobie 1945 – 1948
7. Obdobie 1948 – 1989/1993 –
8. Právo v meniacom sa 20. storočí –
9. Jednotlivé odvetvia verejného práva a ich zásadné inštitúty
10. Jednotlivé odvetvia verejného práva a ich zásadné inštitúty
11. Jednotlivé odvetvia súkromného práva a ich zásadné inštitúty
12. Jednotlivé odvetvia súkromného práva a ich zásadné inštitúty
Odporúčaná literatúra:
Základná odporúčaná literatúra:

MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska 2.: (1848 - 1948). 2. doplnené vydanie. Bratislava: Wolters
Kluwer, , 2019.
LACLAVÍKOVÁ, Miriam - ŠVECOVÁ, Adriana: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. II. (1848 - 1948). Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016.
LACLAVÍKOVÁ, Miriam - ŠVECOVÁ, Adriana: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. III. (1948 - 1989). Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019.
Ďalšia odporúčaná literatúra:
LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : IURA EDITION, 2002.
BEŇA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica, 2001.
BOBEK, M. – MOLEK, P. – ŠIMÍČEK, V. (eds.): Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno : Masarykova univerzita,
Mezinárodní politologický ústav, 2009.
MALÝ, K.: Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku 1945. Praha, 1997.
MALÝ, K. – SOUKUP, L. (eds.): Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství
Karolinum, 2004.
ŠVECOVÁ, A. – GÁBRIŠ, T.: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009.
VOJÁČEK, L. - SCHELLE, K. Právní dějiny na území Slovenska. Ostrava: KEY Publishing, 2007.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 462
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Vyučujúci:
JUDr. Ingrid Lanczová, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
doc. PhDr. JUDr. Adriána Švecová, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021
Schválil: prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.

