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1) Dejiny súkromného a trestného práva na území Slovenska: pojem, predmet, 

periodizácia a terminológia 

2) Archaické a feudálne občianske právo I. Všeobecná časť 

3) Archaické a feudálne občianske právo II. Vecné, záväzkové a dedičské právo 

4) Moderné občianske právo I. Vývoj od 19. storočia po rok 1945 

5) Moderné občianske právo I. Vývoj po roku 1945 

6) Zásahy štátu do vlastníckych vzťahov a ich reštitúcie 

7) Rodinné právo 

8) Obchodné a hospodárske právo 

9) Pracovné právo 

10) Archaické a feudálne trestné právo 

11) Trestné právo od 18. storočia po prvú polovicu 20. storočia 

12) Trestné právo po roku 1948 I. Vývoj trestného práva hmotného a procesného 

v zakladateľskom období komunistického režimu 

13) Trestné právo po roku 1948 II. Vývoj trestného práva od jeho rekodifikácie v roku 

1961 
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Forma skúšania: 

kombinovaná (teda PH + ústna skúška): 

- priebežné hodnotenie (práca na seminároch, referáty) – podmienka pre ústnu skúšku 

o  na prvom seminári sa rozdelia úlohy a témy referátov na celý semester 

o  účasť referujúceho študenta je na príslušnom seminári povinná 

o  hodnotenie priebežného hodnotenia: 

 za obsahovú stránku referátu (5 bodov) 

 za formálnu stránku referátu (5 bodov) 

 za aktivitu na hodinách počas semestra (5 bodov) 

o  priebežné hodnotenie sa bude zohľadňovať pri celkovom hodnotení 

- ústna skúška v skúškovom období 

 

Rozsah povinnej účasti: 

- účasť na prednáškach povinná v zmysle študijného poriadku (čl. 4 ods. 14) 

- účasť na seminároch povinná v zmysle študijného poriadku (čl. 4 ods. 18) 

o  možné je ospravedlnenie z troch seminárov 

o  viac ako tri semináre: náhradný spôsob výkonu seminára v podobe 

seminárnej práce (10 normostrán) na tému určenú vyučujúcim 


