
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: XNDPbPPUSHP Názov: Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 0/2

Za obdobie štúdia: LS 26/,14

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

3.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:

- praktická časť: ústna prezentácia počas semestra - výklad prameňa práva (30 %);

- teoretická časť: ústna skúška formou zodpovedania dvoch otázok zo zoznamu otázok zverejnených na stránke Katedry dejín práva (70 %);

hodnotenie: A: 100-91; B: 90-81; C: 80-71; D: 70-61; E: 60-51; FX: menej ako 51 bodov.

Ukončené: Skúškou.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze študent vie teoreticky vymedziť a prakticky identifikovať

základné pramene práva uplatňujúce sa na území Slovenska v historickom vývoji až do súčasnosti. Študent vie popísať systematiku prameňov práva,

ich hierarchiu v jednotlivých historických obdobiach, ich vzájomné vzťahy a väzby. Študent vie interpretovať právnu normu – konkrétny prameň

práva – s praktickou realizáciou verejnej prezentácie na konkrétnom cvičení. Študent vie zdôvodniť výklad konkrétnej právnej normy aj s ohľadom

na politické a historické a politické reálie danej doby a vie identifikovať hodnotové základy danej právnej normy. Študent dokáže používať základný

terminologický aparát, prakticky pracovať s textom prameňa práva a ústne prezentovať a v diskusii obhájiť svoje stanoviská.

Stručná osnova predmetu:

1. Pojem prameň práva – jeho teoretickoprávne vymedzenie. Spoločnosť a právo. Tvorba práva. Kontinentálny právny systém a tvorba práva.

2. Klasifikácia prameňov práva uplatňujúcich sa na území Slovenska v historickom priereze. Kodifikácia. Unifikácia. Aproximácia. Recepcia práva.

3. Feudálny – občiansky – socialistický – postmoderný štát a špecifické pramene práva v jednotlivých etapách. Normotvorný proces.

4. Ústava ako prameň práva. Preambula a vymedzenie hodnôt.

5. Obyčaj – zákon – súdne rozhodnutie. Zákon – súdne rozhodnutie.

6. Zmocňovacie zákonodarstvo - zákonodarstvo bez parlamentu. Vykonávacie predpisy.

7. Právo a pramene práva v období totality – politika a tvorba práva. Právo a pramene práva po roku 1989. Pramene práva a postmoderná doba.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

LACLAVÍKOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, A.: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I. (od najstarších čias do roku 1848). 2. vyd. Trnava: Typi

Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020.

LACLAVÍKOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, A.: 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, M. - ŠVECOVÁ, A.: 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:

LACLAVÍKOVÁ, M.: Slovensko v Československu (1918 - 1938). Pramene súkromného práva a súdna prax. Praha: Leges, 2019.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Časová záťaž študenta: 75 hodín

Kombinované štúdium (C, K): 14 hodín



Príprava prezentácie a konzultácie k jej príprave: 21 hodín

Príprava na prednášky, samoštúdium, štúdium podkladov v Moodle: 40 hodín

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

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

Vyučujúci:

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., mim. prof., skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022

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


