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Šesťdesiatročná vedecká činnosť Ústavu štátu a práva SAV je nerozlučne 
spätá so závažnými zlomovými historickými udalosťami, ku ktorým 
došlo v  20. storočí, a  spoločenskými podmienkami, ktoré z  nich 
vzišli. V  istom období si priamo vyžiadali nielen vznik tohto ústavu 
ako špecializovaného akademického pracoviska pre oblasť právnych 
vied na Slovensku, ale ovplyvňovali aj zameranie a možnosti vedeckej 
činnosti jeho zamestnancov vo všetkých nasledujúcich spoločenských 
premenách až po súčasnosť. 

Úplné spracovanie histórie Ústavu štátu a práva SAV od jeho vzniku cez 
zložité obdobia, ktorými prešiel počas svojho doterajšieho pôsobenia, 
a  jeho prínos pre právnu vedu si vyžaduje väčší časový odstup, než 
aký ponúka toto jubileum. Jemu bude venovaná osobitná publikácia 
z vedeckej konferencie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva SAV 
na tému „Sebauvedomenie právnej vedy“, ktorá je zároveň súčasťou 
aktuálneho výskumného projektu Ústavu štátu a  práva SAV „Právo 
v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“ (podporený 
zmluvou APVV 0340-10 na roky 2011 až 2014). Ďalšiu príležitosť 
k hlbšiemu pohľadu do právnej histórie – nielen Ústavu štátu a práva 
SAV – poskytne v  roku 2017 100. výročie vzniku a  kontinuálneho 
vychádzania jedného z  najstarších slovenských odborných periodík, 
ktorým je Právny obzor. Jeho vydávanie hneď vo svojich začiatkoch 
prevzal Ústav štátu a  práva SAV. Právny obzor predstavuje spolu 
s Právnickými štúdiami, ktoré Ústav štátu a práva SAV vydával v rokoch 
1953 až 1989, bohatý zdroj informácií na komplexnejšie spracovávanie 
slovenskej právnej histórie, ale aj množstvo aktuálnej inšpirácie pre 
súčasné spoločenské vedy. 

Nasledujúci prehľad publikovaných výsledkov autorov, ktorí v Ústave 
štátu a  práva SAV počas jeho doterajšej histórie pôsobili, zaiste nie 
je úplný. Zahŕňa predovšetkým monografické práce a  zborníky 
z  vedeckých konferencií zorganizovaných ústavom, ale aj iné 
publikácie, na ktorých sa jeho vedeckí zamestnanci a  doktorandi 
podieľali, vrátane vysokoškolských učebníc a  niekoľkých prekladov 
zahraničných právnických diel. Ponúka obraz univerzálneho zamerania 
právnovedeckých výskumov realizovaných v  ústave počas dostatočne 
dlhého obdobia, aby z nich bolo zreteľné, že aj pri svojich skromných 
personálnych možnostiach od svojho vzniku až po dnešok Ústav 
štátu a  práva SAV výrazne prispel k  rozvoju právnej vedy nielen na 
Slovensku, ale s hlbokými historickými väzbami nepochybne aj v celom 
stredoeurópskom priestore. 
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