
Právne dejiny Slovenska – Propedeutika 
 

1. roč. bc., zimný semester 

Forma výučby: prednášky 

 

Sylaby prednášok 
 

26. 9. 2017: Úvodné informácie. Pojem, predmet, systém, periodizácia a účel právnych dejín. Vznik 

štátu ako fenomén právnej vedy. 

3. 10. 2017: Archaické právo strednej Európy. „Slovanské“, „germánske právo“, pamiatky, obsah, 

charakter práva pred kristianizáciou. 

10. 10. 2017: Historické druhy prameňov práva na Slovensku. 

17. 10. 2017: Zahraničné (byzantské, latinské, kánonické, germánske) právne vzory v Strednej 

Európe. 

24. 10. 2017: Učené a „ľudové“ právo a ich pramene: obyčaje a vnímanie práva obyčajnými ľuďmi, vs. 

obnovené štúdium rímskeho práva, prvé univerzity. Feudálny právny partikularizmus – špecifiká 

právneho partikularizmu. 

7. 11. 2017: Prvá vlna kodifikácií – Opus tripartitum a príbuzné kompilácie v Čechách a Poľsku. 

14. 11. 2017: Osvietenská modernizácia štátu a práva – moderný štát, iusnaturalizmus, predstavitelia, 

sloboda, rovnosť, Francúzska revolúcia, uhorskí jakobíni. 

21. 11. 2017: Právo a národ. Od kmeňovej spoločnosti, cez stavovské národy k modernému 

nacionalizmu. Slovenský štátoprávny program. 

28. 11. 2017: Buržoázne revolúcie a zrod občianskeho štátu a moderného práva – revolúcie 

1848/1849, zrušenie „feudalizmu“, moderné kodifikácie v strednej Európe. 

5. 12. 2017: Totalita a totalitné právo – kríza parlamentarizmu, extrémy totalitného práva – 

nacizmus, tzv. komunizmus, jeho prejavy v práve, východný blok. Rekonštrukcia práva po roku 1989, 

vplyv europeizácie. 

12. 12. 2017: Legalita a legitimita v právnych dejinách Slovenska, Odraz dejín v právnych normách. 

19. 12. 2017: Priebežné hodnotenie, test. 

 

Odporúčaná literatúra: 
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Hodnotenie predmetu: 

Priebežné hodnotenie: písomná previerka 100%, Záverečné hodnotenie: 0%. Klasifikačná stupnica: 

A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 

%. 


