Formulár VPP

Výstupy a prínosy projektu
za rok/obdobie 2016
Názov projektu

Evidenčné číslo projektu

APVV-15-0456

Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho
poriadku

Zodpovedný riešiteľ

doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Príjemca

Ústav štátu a práva SAV

I. kategória
PUBLIKÁCIE A CITÁCIE

Plán

Skutočnosť

1.01 Počet publikácií v karentovaných časopisoch v SR

0

0

1.02 Počet publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch

0

0

1.03 Počet citácií v karentovaných časopisoch podľa SCI na publikácie v
rámci projektu (bez autocitácií) v SR

0

0

1.04 Počet citácií v karentovaných časopisoch podľa SCI na publikácie v
rámci projektu (bez autocitácií) v zahraničí

0

0

1.05 Počet ostatných citácií na publikácie vytvorené v rámci riešenia
projektu v nekarentovaných časopisoch

0

0

1.06 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých
časopisoch v SR

5

0

1.07 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých
časopisoch v zahraničí

2

0

1.08 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných
časopisoch a zborníkoch v SR

5

5

1.09 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných
časopisoch a zborníkoch v zahraničí

2

0

1.10 Počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. 3 autorské
hárky) v SR

1

0

1.11 Počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. 3 autorské
hárky) v zahraničí

0

0

1.12 Vysokoškolské učebnice vydané v SR

0

0

1.13 Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

0

Zoznam publikácií a citácií podľa kategórií 1.1 – 1.2 a 2.1 – 2.4
V prípade základného výskumu uveďte len konkrétne publikácie v karentovaných časopisoch, ktoré už
boli publikované (s úplnou identifikáciou v zmysle príslušnej normy, t. j. názov článku, názov periodika,
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dátum publikovania, autor, spoluautori, rozsah v autorských hárkoch) alebo boli zadané do tlače
(dokumentujte kópiou oznamu/listu z príslušného periodika); citácie SCI na tieto publikácie
(dokumentujte konkrétnymi údajmi).
↓↓
1.08
VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži - úvahy de lege ferenda = Law against unfair competition - de
lege ferenda considerations. In Právo, obchod, ekonomika VI. : Zborník príspevkov z vedeckej
konferencie Právo - obchod - ekonomika konanej v dňoch 26. - 28. októbra 2016 vo Vysokých Tatrách.
- Košice : UPJŠ, 2016, s. 607-618. ISBN 978-80-8152-443-1.
ZLOCHA, Ľubomír. Zodpovednosť za reklamu prostredníctvom kľúčových slov v podobe ochranných
známok = Liability for keyword advertising in the form of trademarks. In Právo, obchod, ekonomika VI. :
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Právo - obchod - ekonomika konanej v dňoch 26. - 28.
októbra 2016 vo Vysokých Tatrách. - Košice : UPJŠ, 2016, s. 635-647. ISBN 978-80-8152-443-1.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia (vybrané
problémy). In Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia: materiály z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave. Ľudmila
Gajdošíková (odborný garant), Tatiana Weissová (zost.); Oľga Ovečková, Alexander Bröstl (rec.).
Bratislava : SAP pre Ústav štátu a práva SAV, 2016, s. 143-154. ISBN 978-80-89607-50-1.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej
akadémie vied „Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia, ktorá sa konala 24. –
25. novembra 2016 v Bratislave. In Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia:
materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave.
Ľudmila Gajdošíková (odborný garant), Tatiana Weissová (zost.); Oľga Ovečková, Alexander Bröstl
(rec.). Bratislava : SAP pre Ústav štátu a práva SAV, 2016, s. 7-11. ISBN 978-80-89607-50-1.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Závery z konferencie "Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho
zabezpečenia", ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. a 25. novembra 2016 v Bratislave. In Analýza
vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia: materiály z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej v dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave. Ľudmila Gajdošíková (odborný
garant), Tatiana Weissová (zost.); Oľga Ovečková, Alexander Bröstl (rec.). Bratislava : SAP pre Ústav
štátu a práva SAV, 2016, s. 155. ISBN 978-80-89607-50-1.
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II. kategória
PATENTY, VYNÁLEZY A ÚŽITKOVÉ VZORY

Plán

Skutočnosť

2.1.01 Počet patentových prihlášok v SR

0

0

2.1.02 Počet samostatných patentových prihlášok do zahraničia

0

0

2.1.03 Počet európskych patentových prihlášok

0

0

2.1.04 Počet určených krajín, v ktorých bude/je patent chránený v rámci
európskych patentových prihlášok

0

0

2.1.05 Počet medzinárodných prihlášok patentov v PCT

0

0

2.1.06 Počet určených krajín, v ktorých bude/je patent chránený v rámci
medzinárodných prihlášok patentov v PCT

0

0

2.1.13 Počet udelených patentov v SR

0

0

2.1.14 Počet udelených patentov v zahraničí

0

0

2.1.15 Počet európskych udelených patentov

0

0

2.1.16 Počet určených krajín, v ktorých bude/je patent chránený v rámci
európskych udelených patentov

0

0

2.1.17 Počet realizovaných patentov v SR

0

0

2.1.18 Počet realizovaných patentov v zahraničí

0

0

2.2.01 Počet vynálezov v SR

0

0

2.2.02 Počet vynálezov v zahraničí

0

0

2.2.03 Počet úžitkových vzorov v SR

0

0

2.2.04 Počet úžitkových vzorov v zahraničí

0

0

2.2.05 Počet priemyselných vzorov v SR

0

0

2.2.06 Počet priemyselných vzorov v zahraničí

0

0

1]

PCT je skratka Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty), prostredníctvom ktorej
môže prihlasovateľ žiadať o ochranu v zahraničí. PCT spravuje Svetová organizácia duševného
vlastníctva so sídlom v Ženeve.

Zoznam (špecifikácia) patentov, vynálezov, úžitkových vzorov
V prípade aplikovaného výskumu a vývoja pre časti tabuľky 1. až 4. uveďte patentovú štatistiku
s údajmi: pôvodca, prihlasovateľ, číslo patentu, resp. patentovej prihlášky.
↓↓
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III. kategória
APLIKOVANÉ VÝSLEDKY

Plán

Skutočnosť

3.1 Počet modelov

0

0

3.2 Počet prototypov

0

0

3.3 Počet nových výrobkov

0

0

3.4 Počet poloprevádzkových liniek

0

0

3.5 Počet overených technológií

0

0

3.6 Počet nových poľnohospodárskych odrôd

0

0

3.7 Počet softvérových produktov

0

0

3.8 Počet výsledkov premietnutých do právnych predpisov a noriem

0

0

3.9 Počet ostatných aplikačných výsledkov

0

0

Zoznam (špecifikácia) aplikovaných výsledkov
Okrem identifikačných údajov, akými sú lokalizácia výsledku, technické parametre výsledku,
ekonomické parametre výsledku vyjadrené v €, názov vlastníka výsledku uveďte ku každému výsledku
aj stručný slovný opis výstupu a spôsob realizácie.
↓↓
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Ukazovatele aplikačných výstupov projektu výskumu a vývoja
(súčet výstupov čiastkových projektov)
Vyplňte pri ukončenom projekte aplikovaného výskumu a vývoja.

Odberateľ/Realizátor výstupov
Využívanie výstupov od (MM/RR)

Sledované ukazovatele
a ich účinky za celý objem

mm/rr

0. rok
(posledný rok
riešenia)

1. rok
po ukončení
riešenia

2. rok
po ukončení
riešenia

3. rok
po ukončení
riešenia

1. Výnosy spolu v €
2. Hospodársky výsledok
pred zdanením v €
3. Pridaná hodnota v €
4. Vytvorenie nových
pracovných miest
5. Zvýšenie vývozu v €
6. Rentabilita výnosov v %
7. Produktivita práce
z pridanej hodnoty v €
8. Podiel vývozu
na celkovom odbyte v %
9. Iné (podľa uváženia)

Verbálny opis hmotných účinkov, ktoré sa nedajú presne vyčísliť
Maximálny rozsah 300 slov netechnickým (laickým) spôsobom.
Pri aplikačných výstupoch (nový výrobok, nová technológia, novovytvorené pracovné miesta; v prípade
poľnohospodárskeho výskumu nové plemeno, resp. nová odroda a pod.), uveďte aj odberateľa
(užívateľa) výstupov, ktorý uvedené výstupy skutočne realizuje (t. j. nie plánovaného odberateľa, ale
skutočného).
↓↓
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IV. kategória
VÝSTUPY DO VZDELÁVANIA A POPULARIZÁCIE VEDY

Plán

Skutočnosť

4.1 Počet účastníkov formálneho alebo neformálneho vzdelávania

0

0

4.2 Počet vzdelávacích kurzov

1

0

4.3 Počet diplomových prác súvisiacich s riešeným projektom

0

0

4.4 Počet PhD študentov, ktorých témy doktorandských prác súvisia s
riešeným projektom

2

2

4.5. Počet obhájených doktorandských prác súvisiacich s riešeným
projektom

0

2

4.6 Počet popularizačných aktivít

3

1

Zoznam (špecifikácia) výstupov
V tejto časti uveďte k položke tabuľky:
– číslo 3. meno študenta, tému diplomovej práce, časové rámce a vedúceho diplomovej práce;
– číslo 4. meno PhD študenta, tému doktorandskej práce, časové rámce, školiteľa a tiež uveďte, či PhD
študent je priamo členom riešiteľského kolektívu alebo nie;
– číslo 5. články v novinách, časopisoch, špecifické publikácie, relácie v elektronických médiách,
súťaže, festivaly, partnerstvá s regionálnymi školami atď.
Stručne opíšte spôsob zabezpečenia publicity/popularizácie výsledkov riešeného projektu, prípadne
uveďte naplánované popularizačné aktivity, internetovú stránku projektu (ak je vytvorená) v rozsahu
maximálne 100 slov.
↓↓
4.4 a 4.5
JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD.: Nekalá súťaž (generálna klauzula nekalej súťaže a menej tradičné
prípady nekalej súťaže), 2.9.2013 – 23.8.2016, školiteľ: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. Ľubomír Zlocha
je členom riešiteľského kolektívu.
JUDr. Jany Strémy, PhD.: Nekalá súťaž (ochrana spotrebiteľa nástrojmi práva proti nekalej súťaži),
2.9.2013 – 23.8.2016, školiteľ: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. Jana Strémy nie je členkou riešiteľského
kolektívu.
4.6
Krajina: SR
Pracovník: JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Inštitúcia: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Termín: 10.11.2016
Prednáška: Verejné vystavovanie diela, prevod a prechod autorského práva, prevod originálu alebo
rozmnoženiny diela
Počet účastníkov: 40
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V. kategória
OSTATNÉ VÝSLEDKY

Plán

Skutočnosť

5.1 Počet oponovaných výskumných správ určených pre štátnu správu

0

0

5.2 Audiovizuálna tvorba – počet

0

0

5.3 Počet elektronických dokumentov, t. j. dokumentov vydaných len vo
forme čitateľnej prostredníctvom počítača, internetu a pod.

0

0

5.4 Počet usporiadaných/zorganizovaných konferencií

2

3

5.5 Počet usporiadaných/zorganizovaných výstav

0

0

5.6 Počet ďalších výsledkov (koncepcie, metodiky, štúdie atď.)

0

6

Zoznam (špecifikácia) výsledkov
Pre položku tabuľky Ďalšie výsledky uveďte koncepcie, metodiky, štúdie a pod., ktoré riešiteľ v podobe
zmluvného zabezpečenia alebo inej formy záväzku odovzdáva realizátorovi pre konkrétne aplikácie
a využitie v hospodárskej a spoločenskej praxi, buď s okamžitým využitím alebo s perspektívou využitia
v budúcich obdobiach.
↓↓
5.4
Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika, Štrbské Pleso, 83 účastníkov, 25.10.27.10.2016
Na medzinárodnom sympóziu „Právo – obchod – ekonomika“ boli prezentované originálne názory,
úvahy, poznatky, ako aj vlastné výsledky vedecko-výskumnej činnosti. Cieľom medzinárodného
sympózia bolo vytvorenie možnosti pre širšiu diskusiu týkajúcu sa frekventovaných otázok právnej vedy
a praxe, taktiež vytvorenie priestoru pre neformálne stretnutia a diskusie. Ústav štátu a práva SAV bol
spoluorganizátorom uvedeného sympózia.
Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia, Hotel Tatra, Bratislava, 47
účastníkov, 24.11.-25.11.2016
Vedecká konferencia nadväzovala na predchádzajúce konferencie z oblasti sociálneho zabezpečenia
organizované Ústavom štátu a práva v pravidelných dvojročných intervaloch už od roku 1997. Analýza
vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia sa zaoberala otázkami transformácie
sociálneho zabezpečenia, uplatňovania európskeho práva sociálneho zabezpečenia, systémovosťou
sociálneho zabezpečenia, jeho stabilitou, zdrojmi financovania sociálneho zabezpečenia, ako aj
ústavnému posilneniu postavenia rodiny a sociálnej pomoci verzus starnutiu obyvateľstva, sociálne
zabezpečenie verzus ťažko zdravotne postihnutí.
Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách, Hotel NH Gate One,
Ambrušova 7, Bratislava, 95 účastníkov, 7.11.2016
Konferencia organizovaná spoločnosťou BPM Slovakia, s.r.o., pod odbornou záštitou Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity a Ústavu štátu a práva SAV, sa zaoberá riešením celospoločenského
problému primeranej ochrany spotrebiteľa na jednej strane a stanovením povinností a práv subjektov
poskytujúcich finančné služby na strane druhej. I napriek prijatým regulačným opatreniam ostáva
situácia stále problematická a vyvstáva potreba nastavenia podmienok prijateľných pre všetky strany.
Hlavnými témami boli: (i) nekalé praktiky pri uzatváraní zmlúv o finančných službách, súvisiace
ochranné mechanizmy spotrebiteľa a konkurenta, (ii) informačné povinnosti pri uzatváraní zmlúv o
finančných službách a kontrola bonity klienta, (iii) vzťah medzi obchodnoprávnym a občianskoprávnym
režimom a vyvažovanie a prevažovanie záujmov zákonodarcom v oblasti ochrany spotrebiteľa, a (iv)
úroky a úroky z omeškania: právne pojednanie o technických problémoch, anatocizmus, rozdeľovanie
platieb na istinu a úroky, anuita, kogentnosť pravidiel.
5.6
Krajina: Holandsko
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: ASCOLA 2016
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Termín: 29. 6.- 02. 7. 2016
Názov: ASCOLA 2016 International Congress
Prednáška: Support of Innovation and Competition Law in the Slovak Republic
Počet účastníkov: 150
Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav štátu a práva SAV, Ústav státu a práva AV ČR
Termín: 26. – 28. 10. 2016
Názov: Právo – Obchod – Ekonomika
Prednáška: Právo proti nekalej súťaži – úvahy de lege ferenda
Počet účastníkov: 83
Krajina: SR
Pracovník: Zlocha, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav štátu a práva SAV, Ústav státu a práva AV ČR
Termín: 26. – 28. 10. 2016
Názov: Právo – Obchod – Ekonomika
Prednáška: Zodpovednosť za reklamu prostredníctvom kľúčových slov v podobe ochranných známok
Počet účastníkov: 83
Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Ústav
štátu a práva SAV
Termín: 7. 11. 2016
Názov: Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách
Prednáška: Causa finita? Vzťah medzi obchodným a občianskym právom
Počet účastníkov: 100
Krajina: SR
Pracovník: Zlocha, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Termín: 22. – 23. 11. 2016
Názov: Banskobystrické dni práva
Prednáška: Perspektívy právnej regulácie nekalej súťaže v rekodifikovanom súkromnom práve
Počet účastníkov: 50
Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 24. – 25. 11. 2016
Názov: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia
Prednáška: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia – vybrané problémy
Počet účastníkov: 47
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VI. kategória
PRIDANÁ HODNOTA RIEŠENÉHO PROJEKTU VÝSKUMU A VÝVOJA

Plán

Skutočnosť

6.1 Počet novovytvorených pracovných miest vytvorených na základe výsledkov
riešenia projektu

0

0

6.2 Počet post-doktorandských miest vytvorených v danom roku v rámci riešenia
projektu

0

0

6.3 Počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. 2 autorské hárky),
odborných knižných publikácií

0

0

6.4 Počet vytvorených partnerstiev medzi akademickým sektorom (organizačná
zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom

0

0

6.5 Počet nových podnikateľských subjektov založených za účasti vedeckých
pracovníkov

0

0

6.6 Počet vyvolaných projektov výskumu a vývoja, ktoré priamo nadväzujú na
riešený projekt, predložených v rámci SR do APVV, VEGA a pod.

0

0

6.7 Počet vyvolaných projektov výskumu a vývoja, ktoré priamo súvisia s
riešeným projektom, predložených do medzinárodnej súťaže

0

0

6.8 Ďalšie konkrétne formy medzinárodnej spolupráce v rámci riešenia projektu

0

0

Zoznam (špecifikácia) výsledkov
V tejto časti pre položku tabuľky:
– číslo 1. uveďte počet, dobu trvania pracovného miesta od do, názov zamestnávateľa a jeho
organizačnej zložky;
– číslo 2. uveďte meno, hlavnú pracovnú náplň, dobu trvania pracovného pomeru od do, názov
zamestnávateľa;
– číslo 3. uveďte údaje s úplnou identifikáciou v zmysle príslušnej normy;
– číslo 4. uveďte stručný opis formy spolupráce, napr. spoločné výskumné pracovisko, zmeny
v študijných odboroch, mobility pracovných síl;
– číslo 5. uveďte názov subjektu, spin-off, start-up efekty;
– číslo 6. uveďte čísla a názvy jednotlivých projektov a poskytovateľov finančných prostriedkov;
– číslo 7. uveďte projekty rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj, European Science
Foundation, Eureka, COST a pod.
Uveďte ďalšie konkrétne formy medzinárodnej spolupráce v rámci riešenia projektu.
Uveďte iné údaje dokumentujúce pridanú hodnotu projektu.
↓↓
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