
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: XNKDPDFMDP Názov: Dejiny formovania moderného dedičského práva na Slovensku

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2/0

Za obdobie štúdia: LS 26/,24

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

2.rok LS
Právo (XDŠBc-PR)

Právo (XEŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: Záverečné hodnotenie: ústna skúška po splnení povinnej účasti na prednáškach. Skúška bude mať formu zodpovedania

dvoch otvorených otázok zo zoznamu otázok zverejneného na stránke Katedry dejín práva;

hodnotenie: A: 100%-91%; B: 90%-81%; C: 80%-71%; D: 70%-66%; E: 65%-60%; FX: 59%-0.

Ukončené: Skúškou.

Výsledky vzdelávania:

Študent vie vymenovať, opísať a vysvetliť vývojové etapy dedenia zo zákona a zo závetu v období formovania moderných právnych poriadkov v

Európe. S ohľadom na úpravu dedičského práva od konca 18. storočia, vie študent zdôvodniť význam diela Opus Tripartitum, výsledkov

Judexkuriálnej konferencie a občianskych zákonníkov z rokov 1950 a 1964. Študent vie používať základné historické a súčasné právne termíny,

formulácie a koncepcie, ktoré súvisia s vývojom dedičského práva. Dokáže subsumovať konkrétne dejinné javy (empirické fakty) pod právne pojmy

dedičského práva alebo ďalších odvetví súkromného práva. Je schopný analyzovať, syntetizovať a kriticky zhodnotiť individuálne právno-historické

javy, spojené s dedičským právom vo vzťahu k javom iných odvetví, t.j. v širších súvislostiach či z viacerých hľadísk, ako aj porovnávať preberané

dejinné javy a inštitúty dedičského práva. Je schopný tiež objektívne posúdiť obsah prijímaných informácií a zaujať k nim vlastný odborný, prípadne

aj kritický názor a argumentačne ho podoprieť.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do histórie dejín moderného dedičského práva na Slovensku.

2. Uhorské dedičské právo podľa náuky Imricha Kelemena z prvej polovice 19. storočia.

3. Vývojové zmeny podľa záverov DSP Judexkuriálnej konferencie ako základ moderného dedičského práva v Uhorsku (na Slovensku).

4. Hmotnoprávna úprava dedenia zo zákona v období dualizmu na podklade obyčajovej a zákonnej úpravy – I. časť.

5. Hmotnoprávna úprava dedenia zo zákona v období dualizmu na podklade obyčajovej a zákonnej úpravy – II. časť.

6. Hmotnoprávna úprava dedenia zo závetu v období dualizmu na podklade obyčajovej a zákonnej úpravy.

7. Formálnoprávna úprava dedenia zo závetu podľa zák. čl. XVI/1876.

8. Druhy závetov a iné úkony mortis causa podľa DSP úpravy.

9. Zmeny dedičského práva v období budovania socializmu – prvý OZ a ďalšia dedičskoprávna úprava.

10. Úprava dedenia zo zákona a závetu podľa OZ z roku 1950.

11. Úprava dedenia zo zákona podľa OZ v roku 1964.

12. Úprava dedenia zo závetu podľa OZ v roku 1964 a dedičské konanie.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

ŠVECOVÁ, A.: Kapitoly z dejín formovania moderného dedičského práva na Slovensku. Trnava: Typi universitatis tyrnaviensis, 2021. Dostupné

iba on-line: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/06/Svecova-Dedicske-pravo_online.pdf.

Ďalšia odporúčaná literatúra:

ŠVECOVÁ, A.: Formálnoprávna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950. Veda: Bratislava, 2010.

LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. II. zv. (1848 – 1948). Trnava : Typi Universitatis

Tyrnaviensis, 2016.

LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. III. zv. (1948 – 1989). Trnava : Typi Universitatis

Tyrnaviensis, 2012.

FAJNOR, V.: Dedičské právo na Slovensku. In: Právny obzor, r. VI, 1923, s. 9-18, 37-50, 71-81, 103-114.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Časová záťaž študenta: 75 hodín

Kombinované štúdium (P, K): 24 hodín



Príprava na cvičenia, na záverečné hodnotenie a štúdium zaslaných podkladov a podkladov v Moodle (samoštúdium): 51 hodín

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

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

Vyučujúci:

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

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022

Schválil: prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.


