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Odborná časť správy (RS1)
1. Postup prác pri riešení projektu príjemcu podpory APVV vzhľadom na harmonogram
riešenia projektu
Ústav štátu a práva SAV začal s plnením uvedeného projektu od 1. 5. 2011. V nadväznosti na
prípravnú etapu jeho riešenia (obdobie 05 – 07/2011) a prvé výsledky dosiahnuté v riešení projektu
do konca prvého roka (obdobie 08 – 12/2011), ako aj v nadväznosti na výsledky dosiahnuté v roku
2012, pokračoval riešiteľský tím v napĺňaní zámerov projektu podľa stanoveného harmonogramu
aj v roku 2013.

Obdobie riešenia 01 – 12/2013:
Napĺňanie výskumných zámerov projektu

A) Medzinárodná vedecká konferencia k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva SAV
Toto obdobie riešenia sa nieslo predovšetkým v znamení 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva
SAV, ku ktorému bola v rámci tohto výskumného projektu usporiadaná medzinárodná vedecká
konferencia so všeobecnejším prierezovým zameraním pod názvom Sebauvedomenie právnej
vedy. Pre účastníkov konferencie bola vydaná informačná publikácia Slovenská akadémia vied:
Ústav štátu a práva SAV 1953-2013. Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV 2013. ISBN 978-80224-1318-3. Bližšie o konferencii JANÁČ, V.: Sebauvedomenie právnej vedy. Správa z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a
práva Slovenskej akadémie vied (1953 - 2013). In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu
a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 632 – 636. ISSN 0032-6984; JANÁČ, V. Vedecká konferencia k 60.
výročiu Ústavu štátu a práva SAV 1953 – 2013) – Sebauvedomenie právnej vedy. In Správy SAV,
2013, roč. 49, č. 10, s. 5 – 6. ISSN 0139-6307. Z konferencie sa pripravuje jubilejná monografia,
ktorá bude patriť aj medzi hlavné publikačné výstupy v roku zavŕšenia tohto výskumného projektu
2014.
Plnenie výskumných úloh pokračovalo i v tomto období riešenia v súlade s vecným zámerom
projektu, ako je ďalej konkretizované.

A) Podpora mladých vedeckých zamestnancov

Výzva APVV 2010 bola určená najmä na podporu mladých vedeckých zamestnancov, a preto
treba vyzdvihnúť ohlasy predovšetkým na ich monografické práce, pripravené a vydané v období
riešenia tohto výskumného projektu:
TOČEKOVÁ, J. (vo vecnom zámere Ďurechová, J.)

Zásady UNIDROIT medzinárodných

obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. 1. vyd. Bratislava: VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2012, 190 strán. ISBN 978-80-224-1270-4; uznanie tejto monografii vyjadril
predovšetkým Sekretariát UNIDROIT (medzinárodná vládna organizácia so sídlom v Ríme, ktorej
členským štátom je aj Slovenská republika), ďalšie odozvy pochádzajú najmä zo slovenských
a českých odborných kruhov, a to nie iba vo forme citácií už v prvom roku po ich vydaní, ale aj vo
forme listov od uznávaných odborníkov, adresovaných autorom i vedeckej organizácii, ktorá ich
vznik podporila, čo sa rovnako týka aj ďalších monografií mladých vedeckých zamestnancov, ktorí
boli prijatí do tohto výskumného projektu na základe výzvy APVV 2010: KRÁLIČKOVÁ, B.

Formulár RS1, strana 2/9

Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 2012, 188 strán.
ISBN 978-80-224-1271-1; KROPAJ, M. Právnofilozofické východiska práva duševného
vlastníctva. 1. vydanie. Bratislava: Veda, 2013. 271 s. ISBN 978-80-224-1314-5.
Do tohto rámca spadá aj viacero vedeckých článkov a iných príspevkov mladých účastníkov
riešiteľského tímu na aktuálne témy: JANÁČ, V.: Anonymita akcionárov. In Právny obzor:
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984;
KRÁLIČKOVÁ, B.: Kolektívna správa práv versus súťažné právo z hľadiska najnovších
legislatívnych snáh na úrovni Európskej únie. In: Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu
a práva, 2013, roč. 96, č. 5, s. 517-527. ISSN 0032-6984; KRÁLIČKOVÁ, B.: Aktuálne otázky
vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva – Kolektívna správa práv vs. súťažné
právo. Olomoucké právnické dny 2013 – publikovaný pro futuro v e-book; KÁČER, M.: Zmena
právneho názoru. In: Bárány, E. a kol. Zmena práva. Ústav štátu a práva SAV, SAP Bratislava
2013, s. 317 - 344. ISBN 978-80-8095-084-2; KÁČER, M.: Prečo zotrvať pri rozhodnutom?:
Kritika dichotomického myslenia. In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva,
2013, roč. 96, č. 2, s. 137-148. ISSN 0032-6984.
Mladým účastníkom riešiteľského tímu sa v rámci finančných možností tohto projektu podporila
tiež aktívna účasť na domácich aj medzinárodných vedeckých podujatiach (konferencie,
odborné semináre) v súlade s ich výskumným zameraním, ako sú zaznamenané v príslušných
častiach tejto správy a vo výročnej správe o vedeckej činnosti Ústavu štátu a práva SAV za rok
2013, zverejnenej na www.usap.sav.sk. Z tohto obdobia riešenia projektu chceme osobitne
vyzdvihnúť III. česko-slovenský seminár o autorskom práve, ktorý bol pod odborným
garantstvom mladých

právnych

vedcov

(B. Kraličková,

Z.

Adamová) zorganizovaný

v spoluorganizátorstve Ústavu štátu a práva SAV s Ústavom práva duševného vlastníctva
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Katedrou občianskeho práva Právnickej fakulty
Palackého univerzity v Olomouci. Ide o pokračovanie v tradícii, ktorá vznikla z iniciatívy Ústavu
štátu a práva SAV v roku 2005 (I. seminár) a pokračovala v roku 2010 (II. seminár). Každému
z týchto seminárov je venované monotematické číslo časopisu Právny obzor, ktorý vydáva Ústav
štátu a práva SAV; najnovšie Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 5. V tomto kontexte je vhodné uviesť,
že Ministerstvo kultúry SR ako ústredný orgán štátnej správy aj pre oblasť autorského práva
v závere roku 2013 zverejnilo Stratégiu rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020, ktorá obsahuje
spoločenské výzvy aj pre ďalšie smerovanie právnovedeckých výskumov najmä mladších
vedeckých zamestnancov a pri ich príprave nových výskumných projektov so zameraním aj na túto
oblasť.
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B) Plnenie výskumných úloh projektu v jeho vytýčených hlavných zameraniach

Z vedeckých podujatí ťažiskovo zameraných na oblasť právnej teórie, právnej filozofie
a právnej histórie uvádzame na prvom mieste medzinárodnú vedeckú konferenciu Zmena práva,
ktorá sa konala v dňoch 20. – 22. marca 2013. Jej vedeckým garantom bol JUDr. Eduard Bárány,
DrSc. Vedecké konferencie s touto odbornou orientáciou patria medzi tradičné podujatia
organizované Ústavom štátu a práva SAV. Toto bolo v poradí už 14. a opäť sa stretlo s veľkým
záujmom domácich i zahraničných účastníkov. Konferencie pripravované v tejto vedeckej línii
vnášajú do právnovedeckých výskumov nové témy, metodické prístupy a podporujú prenášanie
nových poznatkov do právno-vedeckého prostredia. Na konferencii boli prezentované aj výsledky
dosiahnuté v rámci projektu APVV č. 0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho
teoretické reflexie“, zvlášť jeho teoreticko-právne časti. Priebeh konferencie v pléne aj
v odborných sekciách možno pokladať i za istú predbežnú oponentúru dosiahnutých výsledkov
tohto projektu predstaviteľmi právno-teoretickej komunity zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Z konferencie bol vydaný kolektívny výstup monografickej povahy BÁRÁNY, E. a kolektív.
Zmena práva. Bratislava: SAP 2013, s. 518. ISBN 978-80-8095-084-2. Téma zmeny práva spája
spoločenskú aktuálnosť najnovších skúseností a problémov s vedeckou a intelektuálnou
príťažlivosťou, lebo doposiaľ nie sú k dispozícii jej ucelené koncepcie. Okrem príspevkov
riešiteľského tímu, ktoré sú uverejnené v tejto publikácii (viď prílohu), predložili jeho členovia
v tomto období riešenia aj tieto ďalšie výsledky výskumu: BÁRÁNY, E. Viazanosť štátu vlastným
právom ako príklad cirkularity v práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a
práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 567-581. ISSN 0032-6984; COLOTKA, P.: Úvod do prostredia
belgického konštitucionalizmu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013,
roč. 96, č. 6, s. 627-631. ISSN 0032-6984. NIKODÝM, D.: Pôsobnosť prezidenta v parlamentnej
forme vlády. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s.
582-596. ISSN 0032-6984; NIKODÝM, D.: Kompatibilita ústavného poriadku a s tým súvisiace
problémy. In: Orosz, L.-Breichová Lapčáková, E. – Majerčák, T. (eds.) Dvadsať rokov Ústavy
Slovenskej republiky – I. ústavné dni, I. zväzok UPJŠ Košice 2013, s. 168-179. Právnohistorický
výskum v tomto období riešenia vyústil predovšetkým do monografie ZAVACKÁ, K.: Politické
trestné

činy

pred

Slovenským

najvyšším

súdom

v rokoch 1939 – 1944. Bratislava, VEDA, 1. vydanie. 2013. ISBN 978-80-224-1328-2. Do tohto
tematického okruhu s historickoprávnym zameraním patrí aj článok

ZAVACKÁ, K.:

O

spoločných témach: Zo života povereníka vnútra. In.: Kmeť, Norbert, Marek Syrný a kolektív:
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Odvaľujem BALVAN. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Bratislava, VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2013. ISBN 978-80-224-1328-2.
Už tradičným podujatím, organizovaným pre doktorandov a postdoktorandov zo štátov V4
oddelením teórie štátu a práva riešiteľskej organizácie je Jesenná škola práva. V roku 2013 sa
konal jej už 18. ročník na tému Aplikácia práva. Jeho účastníkom zo Slovenska, z Čiech a z
Poľska boli ponúknuté najnovšie poznatky právnych vied o tých témach právneho štátu, ktoré sa v
posledných rokoch výrazne menia. Účastníci získajú obraz o problematickosti a rôznosti chápania
otázok, ktoré sú obvykle prezentované ako jasné a bezrozporné. Doktorandi mali možnosť stretnúť
sa a diskutovať s významnými právnickými osobnosťami, pričom je potešiteľné, že mnohí
účastníci sa Jesennej školy práva zúčastňujú aj v ďalších ročníkoch, čo svedčí o dlhodobej kvalite
ich organizačnej a vedeckej prípravy.

V tematickom

okruhu

týkajúcom

sa

nových

trendov

v rozvoji

obligačného

práva,

protimonopolného práva a jeho súkromnoprávnych aspektov, európskych harmonizačných
projektov pre oblasť obchodného a občianskeho práva, ako aj výskumu súvisiacej judikatúry
a aplikačnej praxe viedol výskum k týmto hlavným výsledkom: OVEČKOVÁ, Oľga: Vývinové
tendencie inštitútu premlčania. Právny obzor č. 4/2013, s. 326-337. ISSN 0032-6984; ŠVIDROŇ,
J. - slovenský preklad článku: Straus, Joseph. Režim Európskeho inštitútu pre telekomunikačné
normy - ETSI: Zásady, rozhodné právo a účinok ETSI voči predloženým vyhláseniam. In Právny
obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 543-566. ISSN 0032-6984;
OVEČKOVÁ, O.:

Obchodný zákonník (lístkovnica): komentár. lístkovnica. Bratislava : Iura

Edition, 2013. 1305 s.; ŽITŇANSKÁ, L., OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodné právo 1 : Obchodné
spoločnosti. 2. dopl. a prepac. vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 617 s. ISBN 978-80-8963505-4.; OVEČKOVÁ, O., ŽITŇANSKÁ, L. a kol.: Obchodné právo 2 : Záväzkové právo. 2. dopl. a
preprac. vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. ISBN 978-80-89635-05-4. V týchto
publikačných

výstupoch

sa

nadviazalo

aj

na

výsledky doterajších

výskumov,

ktoré

v predchádzajúcom období riešenia tohto projektu dosiahli jeho mladší účastníci (napr.
harmonizácia úprav premlčania v novom vydaní Zásad UNIDROIT pre medzinárodné obchodné
zmluvy). Reagovalo sa však aj na nové dôležité podnety národného, európskeho a globálneho
významu, ktoré v čase prípravy vecného zámeru v roku 2010 ešte nemohli byť jeho
pripravovateľom známe v dostatočnej miere ich konkretizácie. V druhej polovici tohto obdobia
riešenia sa aspoň čiastočne prihliadalo už aj na nové výzvy, ktoré pre ďalšie právnovedecké
výskumy v tejto tematickej oblasti nastoľuje Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu Slovenskej republiky – poznatkami k prosperite. K tomuto dokumentu,
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schválenému vládou SR, konala sa dňa 14. 11. 2013 v Centre vedecko-technických informácií SR
národná konferencia, ktorá ponúkla priestor na diskusiu medzi zástupcami organizácií výskumu a
vývoja, sektora vysokých škôl, štátneho sektora, ako aj podnikateľského sektora a neziskového
sektora, čo takisto naznačuje šírku súťažnoprávných okolností, ktoré si budú vyžadovať
intenzívnejšiu pozornosť riešiteľského tímu v záverečnej fáze tohto výskumného projektu, a najmä
pri príprave ďalších výskumných projektov. Ide zároveň o obdobie, v ktorom organizácie SAV
vstupujú do procesu transformácie a podstatná časť riešiteľského tímu je zapojená aj do prípravy
jej legislatívnych nástrojov, ktoré majú takisto predovšetkým právnovedecké dimenzie. Aj na ne sa
sústredí výskum v záverečnej fáze riešenia tohto projektu.
V tematickom okruhu so zameraním na ochranu proti nekalej súťaži a jej interdisciplinárne
aspekty, aj v širších súvislostiach práva duševného vlastníctva a ochrany osobnosti, uvádzame
z výsledkov výskumu na prvom mieste monografiu VOZÁR, J.: Právo proti nekalej súťaži. 1.
vydanie. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8, ako aj ďalšia monografická
publikácia založená na výskume súvisiacej judikatúry a aplikačnej praxe: VOZÁR, J. - ZLOCHA,
Ľ.: Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 97880-8078-564-2; VOZÁR, J. - ZLOCHA, Ľ.: Rozhodnutia vo veciach reklamy. Bratislava. Iura
edition 2013, s. 316. Tejto oblasti výskumu sa týkajú aj články v recenzovaných periodikách
a zborníkoch VOZÁR, J.: Pramene právnej úpravy proti nekalej súťaži. In: Duševné vlastníctvo,
č. 4, 2013 (v tlači); VOZÁR, J.: Obrana proti zneužívaniu práva v judikatúre slovenských a
českých súdov a v zahraničnej judikatúre. In: Karlovarské právnické dny 2013, Praha, Leges, 2013,
s. 266 – 281; VOZÁR, J.: K niektorým teoretickým, legislatívnym a aplikačným problémom
rozhodcovského konania v Slovenskej republike. In Právo, Obchod, Ekonomika III. - Košice :
UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-056-3. Viacodborový charakter má článok zakladajúci sa na
autorovej prednáške pre študentov Jesennej školy práva ŠVIDROŇ, J. Právna zodpovednosť za
porušenie dobrých mravov. In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč.
96, č. 1, s. 3-23. ISSN 0032-6984. Všeobecnejšie právnohistorické súvislosti práva vývoja práva
duševného vlastníctva v našom právnom prostredí pripomína ŠVIDROŇ, J.: Medzigeneračný
pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v česko-slovenskej vedeckej spolupráci. In Acta
Iuridica Olomucensia. ISSN 1801-0288. Do tejto tematickej oblasti, s presahom aj do roviny
verejného práva, možno zaradiť tiež publikáciu MAGUROVÁ, Z.: Rodová rovnosť v slovenskej
antidiskriminačnej legislatíve. In Dny práva – 2012 6. ročník mezinárodní konference pořádané
Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, Sborníky příspěvků,

Spisy Právnické fakulty

Masarykovy univerzity, řada teoretická, Svazek č. 442, Masarykova univerzita Brno 2013, ISBN
978-80-210-6319-8 s. 131 -153.
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K predchádzajúcim dvom tematickým okruhom sa viaže aj Medzinárodná konferencia
„Karlovarské právnické dni“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. 6. – 14.6. 2013, a to už po 21-krát
v Karlových Varoch a patrí medzi najprestížnejšie právnické konferencie. Tradične na nich
prednášajú referáty na aktuálne problémy obchodného práva poprední odborníci z Nemecka,
Rakúska, Česka a Slovenska. Ústav štátu a práva SAV je zastúpený na tejto konferencii nielen
svojimi prednášateľmi, ale v posledných rokoch sa stal aj jedným so spoluorganizátorov tejto
konferencie.
Výskum v tematickej oblasti právo sociálneho zabezpečenia nadviazal v tomto období riešenia, aj
s ďalším prehĺbením v nových aktuálnych otázkach, predovšetkým na konferenciu Priority
sociálneho zabezpečenia, ktorú Ústav štátu a práva SAV zorganizoval v predchádzajúcom roku
riešenia projektu. Pripomína ju GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Správa z konferencie organizovanej Ústavom
štátu a práva Slovenskej akadémie vied "Priority sociálneho zabezpečenia". In Právny obzor :
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 96, č. 1, s. 78-82. ISSN 0032-6984.
Konferencie so zameraním na sociálne zabezpečenie organizuje Ústav štátu a práva SAV
v pravidelných dvojročných intervaloch už od roku 1997. Ako sudkyňa Ústavného súdu SR sa
však venuje v rámci tohto projektu aj iným oblastiam, k tomu najnovšie tiež publikácia
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Zmena práva a právna istota v kontexte rozhodovacej činnosti Ústavného
súdu Slovenskej republiky. In: Bárány, E. a kol. Zmena práva. – Bratislava, SAP, 2013, s. 266 –
277. ISBN 978-80-8095-084-2.
Na nové aktuálne otázky bol zameraný aj výskum v oblasti trestného práva. Aj tu treba na prvom
mieste vyzdvihnúť monografiu KURILOVSKÁ, L.: Základné zásady trestného konania. Heuréka
2013, 141 s. ISBN 978 80-89122-91-2, ako aj dve publikácie uverejnené v spoluautorstve
prekračujúcom rámec riešiteľského tímu tohto projektu: KURILOVSKÁ, L., LENHARTOVÁ, K.:
EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a
práva, 2013, roč. 96, č. 3, s. 263 – 270. ISSN 0032-6984; KURILOVSKÁ, L., ŠIŠULÁK, S.:
Kontrola kriminality policajtov - vyváženosť prevencie a represie. In Právny obzor : teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 614 – 626. ISSN 0032-6984.
2. Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že vytýčené ciele sa postupne napĺňajú v súlade
podstatou Výzvy APVV 2010, ako aj Vecným zámerom projektu a jeho stanoveným
harmonogramom. Zároveň je z vyššie uvedeného zrejme, že riešiteľský tím vstupuje do
záverečného obdobia riešenia projektu s dosiahnutými významnými výsledkami a možno ho
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hodnotiť ako úspešný vo všetkých hlavných zameraniach výskumu podľa Vecného zámeru.
V širšom kontexte a ďalších podrobnostiach možno poukázať aj na Výročnú správu organizácie
SAV za rok 2013. Menej výraznú účasť oproti pôvodnému Vecnému zámeru možno konštatovať
iba v zameraní na oblasť medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, ktorá je po ukončení
pracovného pomeru prof. JUDr. Jana Azuda, DrSc. v Ústave štátu a práva SAV v rámci
riešiteľského tímu momentálne výskumne nepokrytá, avšak rozpočtové možnosti ústavu ani
neumožňujú nájsť adekvátne riešenie v záverečnom období projektu. Podiel prof. Azuda je však
zdokumentovaný

v predchádzajúcich

správach

o plnení

projektu.

Okrem

stimulov

pre

interdisciplinárnu spoluprácu projekt významne podporil aj omladzovanie výskumnej základne
Ústavu štátu a práva SAV, ktoré by iba z rozpočtových prostriedkov SAV nebolo možné.

3. Zoznam výstupov a prínosov projektu za rok 2013
Viď prílohu.

4. Spresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok
Podstatné zmeny v harmonograme projektu nie sú potrebné, projekt sa priebežne napĺňa v súlade
s pôvodnými vytýčenými cieľmi. Členovia riešiteľského tímu budú ďalej priebežne plniť
výskumné úlohy v rámci svojho tematického zamerania a realizovať príslušné publikačné výstupy.
Konkrétne:
•

vydanie jubilejnej monografie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva SAV v nadväznosti na
medzinárodnú vedeckú konferenciu uvedenú v časti 1. A) tejto prílohy;

•

vedecká konferencia „Sociálne zabezpečenie – na rázcestí?“ a vydanie zborníka (garant Ľ.
Gajdošíková);

•

vedecká konferencia „Milestones of Competition Law / Míľniky súťažného práva“ a vydanie
zborníka (garant J. Vozár);

•

interná monografia LAPŠANSKÝ, L. Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na
Slovensku. Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV (rukopis odovzdaný vydavateľstvu);

•

vedecká konferencia k zavŕšeniu výskumného projektu „Právo v dynamike spoločenského
vývoja a jeho teoretické reflexie“ a vydanie zborníka, resp. monotematického čísla časopisu
Právny obzor

(garant – zodpovedný riešiteľ J. Švidroň, spolugarant O. Ovečková,

predsedníčka vedeckej rady Ústavu štátu a práva SAV).
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Potvrdzujeme, že údaje uvedené v správe a jej prílohách sú pravdivé a úplné.

Zodpovedný riešiteľ

Štatutárny zástupca príjemcu

prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.

prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc

V Bratislave 30. 01. 2014

V Bratislave 30. 01. 2014

.....................................................

.....................................................

podpis zodpovedného riešiteľa

podpis štatutárneho zástupcu príjemcu
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