Názov vysokej školy, Názov fakulty:

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
Právnická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód: ZDPd203

Názov: Dejiny štátu a práva na území Slovenska III

Zabezpečuje: Katedra dejín práva
Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška
Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 10

Odporúčaný
semester: ZS, LS
Počet kreditov: 5

Stupeň štúdia: 3.

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná
Odporúčaný
semester

Študijný program

2.rok ZS

Teória a dejiny štátu a práva (ZTDŠP-DŠAj)
Teória a dejiny štátu a práva (ZTDŠP-DŠ)

3.rok ZS

Teória a dejiny štátu a práva (ZTDŠP-EŠ)
Teória a dejiny štátu a práva (ZTDŠP-EŠAj)

Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením
Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie (aktívna účasť na prednáške, resp. individuálna konzultácia).
Hodnotí sa schopnosť študenta verifikovať a pochopiť právnohistorickú realitu pri výskume konkrétnej témy dizertačnej práce.
Záverečné hodnotenie: Priebežné hodnotenie (aktívna účasť na prednáške, resp. individuálna konzultácia).
Hodnotí sa schopnosť študenta verifikovať a pochopiť právnohistorickú realitu pri výskume konkrétnej témy dizertačnej práce.
Ukončené:

Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť extenzívne poznatky o vývoji štátu a práva po februári 1948, čo znamená vývoj štátu a práva v podmienkach ľudovej demokracie a
socializmu. Výsledkom štúdia je nadobudnutie pre študenta hlbších poznatkov o najmladšom období slovenských dejín štátu a práva, tzv.
socialistického a ľudovodemokratického práva. Keďže ide o veľmi dynamické a kontroverzne ponímané obdobie vývoja práva, preto je vývoj v
období 1948-1989 predmetom súčasného intenzívneho výskumu (najmä mladšej generácie vedcov, resp. budúcich vedcov - doktorandov), ktorého
hlavné historické línie, charakteristiky študent po absolvovaní predmetu bude schopný vedecky spracovať, t.j. samostatne a tvorivo určenú tému
spracovať pomocou prameňov a literatúry do podoby vedeckej štúdie alebo odborného/konferenčného príspevku.
Stručná osnova predmetu:
Ústavný vývoj po roku 1948: Ústava z 9. mája 1948, vzťahy Čechov a Slovákov a štátoprávne predstavy v 60. rokoch – zákon o federalizácii.
Socialistické pojatie práva, právnická dvojročnica, prijatie nových kódexov občianskeho, trestného a trestného a občianskeho procesného práva,
rodinného práva. Zmeny vo vlastníckych vzťahoch k pôde, družstevné právo, nové pojatie pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
Hospodárske práva a zánik obchodného práva. Vývoj pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, právna a iná podpora sociálne
rovnostárskej spoločnosti. Zneužitie práva pri realizácii práva v praxi (štátne zločiny proti ľudskosti a ľudským a občianskym právam,
kriminalizácia nepriateľov štátu a strany právnymi prostredkami de lege lata). Medzinárodnoprávne postavenie štátov sovietskeho bloku, boj na
dodržiavania ľudských práv. Vzťah štátu a cirkví, ich kriminalizácia a štátna kontrola/represia voči nim. Vývoj vedy československého
socialistického práva – právne doktríny, hlavné tézy a témy contra právnopolitická realita. Zmeny v systéme štátneho zastupiteľstva –prokuratúry,
advokácie a štátneho notárstva.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
Komunistické právo v Československu. BOBEK, M. – MOLEK, P. ŠIMÍČEK, V. (eds.). Brno: Masarykova univerzita Mezinárodní politologický
ústav, 2009.
HATTENHAUER, H.: Evropské dějiny práva. [z německého originálu přeložili Sylva Adlerová...[et al.]]. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1998. - XII,
708 s. - ISBN 80-7179-056-7
Odporúčaná literatúra:
ŠVECOVÁ, A. – GÁBRIŠ, T.: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň : Aleš Čeněk,
2009.
BEŇA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica, 2001.
Prvý občiansky zákonník platný od roku 1951 do roku 1964 s dôvodovou správou a so súvisiacimi predpismi zameranými na vecné právo. zost.
Štefanko, J.. Šamorín, 1999.
MALÝ, K. – SOUKUP, L. (eds.): Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Praha : Karolinum, 2004.
Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. Ladislav Soukup (ed.) Praha : Karolinum, 2002.
KUKLÍK, J.: Dějiny československého práva 1945 – 1989. Praha: Auditorium, 2011.
KÜHN, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunizmu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize. C.H. Beck:
Praha, 2005.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2
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Vyučujúci:
doc. PhDr. JUDr. Adriána Švecová, PhD., prednášajúci, skúšajúci
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., prednášajúci, skúšajúci
Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021
Schválil: prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.

