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Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 0/2

Za obdobie štúdia: 48/8

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok ZS

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: písomná skúška

Ukončené: skúškou

Výsledky vzdelávania:

CIEĽ PREDMETU:

Cieľom predmetu Vecné a záväzkové právo na území Slovenska v stredoveku a novoveku je umožniť študentom venovať väčšiu pozornosť

konkrétnym prameňom práva, ktoré vo svojom buď preklade alebo origináli kvalifikovane dovolia pracovať s právnickým textom, ozrejmiť si nielen

formálnu ale hlavne materiálnu stránku normatívnych textov a rozhodnutí orgánov štátu a verejnej správy v ich individuálnych právnych aktoch,

poskytnúť priestor pre hlbšiu analýzu i komparáciu. Cieľovým výstupom bude získavanie vedomostí a porozumenia základných stredovekých

vecnoprávnych a záväzkovoprávnych vzťahov a zmluvných typov v historickom priereze na podklade najrôznejších prameňov práva a nevyhnutne

podmieňujúceho štúdia príslušnej historickoprávnej a súčasnej právnickej literatúry. Cieľovým výstupom pri aplikácii bude pre študenta, za

podmienky, že prejaví elementárny záujem o pramennú základňu, aby ako budúci právnik – praktik nadviazal vo svojej práci na kvantitatívne a

kvalitatívne širšiu bázu prameňov práva, s ktorými bude v praxi prichádzať do styku. Predmet mu umožní spoznať právo v jeho rozmanitosti

prameňov práva a právnych predpisov, ktoré v minulosti platili na území Slovenska. Sekundárne výučba prinesie aj tvorbu nových myšlienok a

umožní hlbšie priblíženie sa širokej matérii historickoprávnych prameňov a vedomostí, ktoré študentovi vytvoria predpolie pre ďalšie štúdium pri

koncipovaní záverečných prác, tak z pozitívnoprávnych, ako aj historicko-teoreticko-právnych disciplín. Predmet rozvíja analytické, syntetické

(kontextuálne, systémové) ako aj kritické myslenie študentov. Didaktická metóda slúžiaca na dosiahnutie stanoveného cieľa predmetu spočíva na

deskripcii, explikácii a analýze matérie, ako aj na rozbore prameňov, odbornej diskusii  a cielených otázkach pedagóga.

VÝSLEDKY VZDELÁVANIA:

Po absolvovaní predmetu Vecné a záväzkové právo na území Slovenska v stredoveku a v novoveku je študent schopný:

a)  nielen mechanicky reprodukovať, ale aj rozobrať problematiku vývoja vecného a záväzkového práva na území Slovenska;

b) porozumieť pojmom (termínom, koncepciám, interpretačným schémam),  súvisiacim s vývojom vecného a záväzkového práva na území

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

Stručná osnova predmetu:

1. Vecné a záväzkové právo v starších dejinách práva

2. Donačná sústava Uhorska

3. Donačná sústava v listinnej praxi stredovekého Uhorska, pochádzajúca zo Slovenska

4. Vlastnícke právo v mestách a ďalšie inštitúty uhorského vecného práva

5. Úvod do záväzkového práva

6. Teória záväzkov podľa uhorského práva

7. Zmluvné typy v uhorskom práve

8. Zmluvné typy v uhorskom práve

9. Zmluvné typy v uhorskom práve

10. Tripartitum a jeho vecnoprávny a záväzkovoprávny obsah

11. Záväzky z protiprávnych úkonov

12. Zhrnutie a opakovanie učiva



Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava, 2002.

KADLEC, K.: Verbőczyovo Tripartitum a soukromé právo uherské a chorvatské šlechty v něm obsažené. Praha, 1902, 309 s.

MOSNÝ, P. - LACLAVÍKOVÁ, M.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska : (od najstarších čias do roku 1848). 1. / - 2. dopln. a preprac. vyd. -

Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 134 s. - ISBN 978-80-8168-326-8.

Ďalšia odporúčaná literatúra:

SIVÁK, F.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918. Bratislava, 1998.

MALÝ, K. – SIVÁK, F.: Dejiny štátu a práva v Česko – Slovensku do roku 1918. Bratislava, 1992.

ŠTENPIEN, E.: Tripartitum. Bratislava: Euro kodex, 2008.

LACLAVÍKOVÁ, M. -  ŠVECOVÁ, A.: Prameňov práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1790. Bratislava: VEDA, 2007.

BARTL, J. a kol.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. Prvý cisár na uhorskom tróne. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2001, 375

s.

ČIČAJ, V. a kol.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku I. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2005, 365 s.

LUKAČKA, J. a kol.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Pod osmanskou hrozbou. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2004, 375

s.

MARSINA, R. a kol.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. Slovensko očami cudzincov. Bratislava: Literárne informačné centrum, 1999,

311 s.

MARSINA, R.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana.  Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003, 359 s.

SEDLÁK, V. a kol.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov. Bratislava: Literárne informačné centrum,

2002, 375 s.

LACLAVÍKOVÁ, M: Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi. (od vzniku uhorského štátu do prvej československej kodifikácie

rodinného práva). Bratislava: Veda, 2010, 321 s.

MOSNÝ, P. - LACLAVÍKOVÁ, M.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 - 1948).Kraków: Spolok Slovákov v Polsku - Towarzystwo

Slowakow w Polce, 2014, 164 s.

BADA, M.: Život v Žiline v zrkadle mestskej knihy. Bratislava: Veda, 2011, 137 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, nemecký, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 41

A B C D E FX

24% 15% 20% 12% 10% 20%

Vyučujúci:

doc. PhDr. JUDr. Adriána Švecová, PhD., skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021

Schválil: doc. PhDr. JUDr. Adriána Švecová, PhD.


