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Najvýznamnejšie publikácie (knihy, články, prednášky, správy a pod.) zhrňujúce 
výsledky projektu – uveďte aj publikácie prijaté do tlače 

1. Beňa, Jozef: Diskontinuitná kontinuita slovenských ústavných dejín. ISBN 978-80-971381-
9-6, Bratislava: ATTICUM, 2014 

2. Ondrej Podolec: Medzi kontinuitou a diskontinuitou... Politický systém Slovenskej republiky 
1939 – 1945. ISBN 978-80-89758-01-2, Bratislava: ATTICUM, 2014 

3. Miroslav Lysý: Moravania, Mojmírovci a Franská ríša : štúdie k etnogenéze, politickým 
inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku. Bratislava: 
ATTICUM, 2014 

4. Tomáš Gábriš: Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861 : 
monografická štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava : Atticum, 2013 
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5. Miroslav Lysý: "Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu  

alii." Odraz etnicity v normách a úradných dokumentoch stredovekého Uhorska. In 

Historický časopis, 2014, roč. 62, supplement, s. 421-436 

 

Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky projektu sú uplatniteľné hlavne v právnej teórii, ale aj v normotvornej praxi 
a vzdelávacom procese. Koncept kontinuity v práve je osobitne prítomný v odbornom 
diskurze strednej Európy a prejavuje sa pri významných politických zmenách, ktoré majú 
výrazný vplyv na právo a spoločnosť. Od uchopenia konceptu politickou a právnou elitou 
závisí akým spôsobom sa vníma predchádzajúce obdobie a právne vzťahy, ktoré v ňom 
vznikli. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Projekt nadviazal na skúmanie konceptu kontinuity práva tak ako bol rozpracovaný na našom 
území v prvej polovici 20. storočia. Na základe ďalšieho právno-politického vývoja rozvinul 
a prehĺbil jeho poznanie. Projekt sa nezameral iba na oblasť verejného práva, ako je pri tomto 
koncepte zvykom, ale obrátil pozornosť aj na súkromné právo. Popri klasickom vnímaní 
formálnej a materiálnej kontinuity či diskontinuity zaviedol aj nové termíny ako je 
diskontinuitná kontinuita a pod. pričom vytvoril heuristickú bázu pre ich používanie. Hlavným 
cieľom projektu bolo skúmanie tohto konceptu a jeho vplyvu na právny poriadok SR. Popri 
tom boli preskúmané a z právnohistorického hľadiska spracované vybrané viaceré inštitúty, 
pomocou ktorých sa k skúmaniu problematiky pristupovalo. Projekt "vrátil" do povedomia 
širšej právnickej vedeckej obce koncept kontinuity a vnímanie vývojovosti práva.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The project followed the examination of the concept of continuity of law as it was elaborated 
in our country in the first half of the 20th century. On the basis of further legal-political 
development developed and deepened his understanding. The project focuses not only on 
the area of public law, as is comon with this concept, but drew attention to private law. In 
addition to the classical perception of formal and material continuity or discontinuity also 
introduced new terms such as discontinual continuity etc. developing heuristic basis for their 
use. The main objective was to assess this concept and its impact on the law of the Slovak 
Republic. In addition it has been reviewed and processed legalhistorical institutes selected to 
examine the issues approached. The project "returned" into the consciousness of the wider 
scientific community, the legal concept of continuity and perception of lwa as developing 
object of research. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 
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