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APVV-0340-10

Právo v dynamike spoločenského vývoja a teoretické reflexie
Zodpovedný riešiteľ
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Príjemca

Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied

I. kategória
PUBLIKÁCIE A CITÁCIE
1.

Počet
zahraničné
v SR

Publikácie a citácie SCI v karentovaných časopisoch

1.1 počet publikácií
1.2 počet citácií podľa SCI na publikácie v rámci projektu
(bez autocitácií)
2.

Ostatné

2.1 počet vedeckých prác publikovaných
v recenzovaných vedeckých časopisoch
2.2 počet vedeckých prác publikovaných
v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch
2.3 počet vedeckých monografií
(rozsah publikácie min. 3 autorské hárky)

28

9

2.4 počet odborných knižných publikácií

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,
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).

↓↓

Monografie
BARÁNY, E.: Zmena práva. 1. vyd. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2013.
518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.
KROPAJ, M.: Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. 1.
vydanie. Bratislava: Veda, 2013. 271 s. ISBN 978-80-224-1314-5.
KURILOVSKÁ, L.: Základné zásady tresného konania: účel a základná limitácia. 1.
vydanie. Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. ISBN 978*80-89122-91-2.

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
978-80-89635-05-4.
OVEČKOVÁ, O., ŽITŇANSKÁ, L. a kol.: Obchodné právo 2 : Záväzkové právo. 2.
dopl. a preprac. vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. ISBN 978-80-8963505-4.
VOZÁR, J.: Právo proti nekalej súťaži. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN
978-80-224-1272-8.
VOZÁR, J. - ZLOCHA, Ľ.: Rozhodnutia vo veciach reklamy. 1. vydanie.
Bratislava: Iura Edition, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9.
ZAVACKÁ, K.: Politické trestné činy pred Najvyšším slovenským súdom 19391945. 1. vydanie. Bratislava : Veda, 2013. 192 s. ISBN 978-80-224-1328-2.

Články
BÁRÁNY, E. Právna regulácia tvorby práva. In: Bárány, E. a kol.. Zmena práva, Bratislava,
SAP 2013, s. 186-193. ISBN 978-80-8095-084-2.
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 00326984.
COLOTKA, P.: Zmena práva a jej pozadia In: Bárány, E. a kol. Zmena práva, Ústav štátu a
práva SAV, SAP Bratislava 2013, s. 46 -51. ISBN 978-80-8095-084-2
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.
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.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej
akadémie vied "Priority sociálneho zabezpečenia", ktorá sa konala 8. a 9. novembra 2012 v
Bratislave. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 96, č. 1, s.
78-82. ISSN 0032-6984.
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.
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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.
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 00326984.
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
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.
KURILOVSKÁ, L.: Novelizácia trestných kódexov vo svetle potrieb aplikačnej praxe.
In: Bárány, E. a kol. Zmena práva, Ústav štátu a práva SAV, SAP Bratislava 2013, s. 472 485. ISBN 978-80-8095-084-2
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
NIKODÝM, D.: Tvorba práva v parlamentnej domokracii. In: Bárány, E. a kol. Zmena práva,
Ústav štátu a práva SAV, SAP Bratislava 2013, s. 173 - 185. ISBN 978-80-8095-084-2
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.
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OVEČKOVÁ, Oľga: Vývinové tendencie inštitútu premlčania. Právny obzor č.
326-337. ISSN 0032-6984.

4/2013, s.

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.
ŠVIDROŇ, J. Vedecká konferencia k 60. výročiu Ústavu štátu a práva SAV
"Sebauvedomenie právnej vedy" - Úvodný referát. Bratislava, Malé kongresové centrum
VEDY, vydavateľstva SAV, 18. 9. 2013. Odovzdané do zborníka.
ŠVIDROŇ, J. Zmena práva a zmena charakteru spoločnosti. (Change of law and change of
character of society), In: Bárány, E. a kol. Zmena práva, Ústav štátu a práva SAV, SAP
Bratislava 2013, s. 10 - 12. ISBN 978-80-8095-084-2
ŠVIDROŇ, J. Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov. – Legal responsibility for
a breach of morality (Abstract in English). In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky
štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 1, s. 3-23. ISSN 0032-6984.
ŠVIDROŇ, J.: Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v československej vedeckej spolupráci. In Acta Iuridica Olomucensia. ISSN 1801-0288.
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. s. 743 – 756. ISBN 978-80-8152-056-3.
ZAVACKÁ, K.: O spoločných témach: Zo života povereníka vnútra. In.: Kmeť, Norbert,
Marek Syrný a kolektív: Odvaľujem BALVAN. Pocta historickému remeslu Jozefa
Jablonického. Bratislava, Veda, Banská Bystrica, 2013. ISBN 978-80-224-1328-2.
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II. kategória
PATENTY, VYNÁLEZY A ÚŽITKOVÉ VZORY

Počet

1.

Patentové prihlášky

1.1

patentová prihláška v SR

0

1.2

samostatná patentová prihláška do zahraničia

0

1.3

európska patentová prihláška

0

1.3.1 (počet určených krajín kde je patent chránený)
1.4

medzinárodná prihláška patentov v PCT

1]

1.4.1 (počet určených krajín kde je patent chránený)

0
0
0

2.

Plánované patentové prihlášky

2.1

patentová prihláška v SR

0

2.2

samostatná patentová prihláška do zahraničia

0

2.3

európska patentová prihláška

0

2.3.1 (počet krajín kde je patent chránený)
2.4

medzinárodná prihláška patentov v PCT

0
1]

2.4.1 (počet krajín kde je patent chránený)

0
0

3.

Udelené patenty

3.1

patent v SR

0

3.2

patent v zahraničí

0

3.3

európsky patent

0

3.3.1 (počet určených krajín kde je patent chránený)

0

4.

Realizované patenty

4.1

v SR

0

4.2

v zahraničí

0

5.

Vynálezy, úžitkové vzory

5.1

v SR

0

5.2

v zahraničí

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

Počet

Model

0

Prototyp

0

Nový výrobok

0

Poloprevádzková linka

0

Overená technológia

0

Nová odroda

0

Softvérový produkt

0

Výsledky premietnuté do právnych predpisov a noriem

0

Ostatné výsledky aplikovaného výskumu

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

0

Využívanie výstupov od (MM/RR)

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 €

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Hospodársky výsledok
pred zdanením v €

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Pridaná hodnota v €

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

5. Zvýšenie vývozu v €

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Rentabilita výnosov v %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sledované ukazovatele
a ich účinky za celý objem

4. Vytvorenie nových
pracovných miest

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

Počet

1.

Počet účastníkov formálneho alebo neformálneho vzdelávania

2.

Počet pripravených vzdelávacích kurzov

3.

Počet diplomantov, ktorých diplomové práce súviseli s riešeným
projektom
Počet PhD študentov, ktorých témy doktorandských prác súviseli
s riešeným projektom

4.
5.

Popularizačné aktivity

48
1
0
0
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.

↓↓

XVIII. ročník Jesennej školy práva - Aplikácia práva

V už 18. ročníku Jesennej školy práva (15. – 23. 11. 2013), organizovanej pod gesciou Ústavu
štátu a práva SAV aj v spolupráci s ďalšími inštitúciami, boli doktorandom zo Slovenska, z
Čiech a z Poľska 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. (Program
Jesennej školy viď. príloha)
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V. kategória
OSTATNÉ VÝSLEDKY

Počet

Oponovaná výskumná správa určená pre štátnu správu

0

Audiovizuálna tvorba

0

Elektronické dokumenty, t. j. dokumenty vydané len vo forme
čitateľnej prostredníctvom počítača, internetu a pod.

0

Usporiadanie/zorganizovanie konferencie

4

Usporiadanie/zorganizovanie výstavy

0

Ďalšie výsledky

0

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.

↓↓

Konferencie
Zmena práva (20. – 23. 3. 2013 Tatranská Štrba)
Na konferencii boli prezentované výsledky dosiahnuté v rámci projektu APVV č. 0340-10 Právo v
dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie, zvlášť jeho teoreticko-právne časti.
Stretnutie poslúži aj ako príležitosť ich predbežnej oponentúry predstaviteľmi právno-teoretickej
komunity zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Už 14. podujatie organizované Ústavom štátu a práva SAV, prostredníctvom ktorého sa vnášajú
nové témy, metodické prístupy a poznatky do právno-vedeckého prostredia. Téma zmeny práva
spája spoločenskú aktuálnosť najnovších skúseností a problémov s vedeckou a intelektuálnou
príťažlivosťou, lebo doposiaľ nie sú k dispozícii jej ucelené koncepcie.

III. česko-slovenský seminár o autorskom práve (10. 4. 2013 Bratislava)
Seminár bol organizovaný v spolupráci s Ústavom práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity a Katedrou občianskeho práva Právnickej fakulty Palackého univerzity v
Olomouci. Je to pokračovanie v tradícii, ktorá vznikla z iniciatívy Ústavu štátu a práva SAV v roku
2005 (I. seminár) a pokračovala v roku 2010 (II. seminár). Obom predchádzajúcim seminárom boli
venované monotematické čísla časopisu Právny obzor. Z III. seminára bude vydaný zborník.
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Konferencia - Karlovarské právnické dni (12. – 14. 6. 2013 Karlové Vary)
Medzinárodná konferencia „Karlovarské právnické dni“ sa uskutočnila už po 21 krát v Karlových
Varoch a patrí medzi najprestížnejšie právnické konferencie. Tradične tam prednášajú 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 poslednom
čase sa stal jedným so spoluorganizátorom tejto konferencie. Z podujatia bol vydaný zborník.

Vedecká konferencia k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva SAV - Sebauvedomenie
právnej vedy (18. 9. 2013 Bratislava)
Ústav štátu a práva SAV vznikol v roku 1953 ako jedna z prvých vedeckých organizácií SAV. 60.
Výročie jeho zriadenia bude príležitosťou nielen na zhodnotenie jeho miesta v histórii základného
výskumu v oblasti vied o štáte a práve v Slovenskej republike, ale zameria sa aj na aktuálne výzvy,
ktoré pred vedy o štáte a práve nastoľuje dynamika súčasného spoločenského vývoja. V súvislosti s
uvedeným výročím a k nemu usporiadanou konferenciou bude vydaná jubilejná monografia
ústavu.

Formulár VPP, strana 10/11

VI. kategória
PRIDANÁ HODNOTA RIEŠENÉHO PROJEKTU VÝSKUMU A VÝVOJA

Počet

1. Novovytvorené pracovné miesta

0

2. Počet post-doktorandských miest, ktoré boli vytvorené
v rámci riešenia projektu
3. Vedecké monografie (rozsah publikácie min. 2 autorské hárky),
odborné knižné publikácie
4. Vytvorené partnerstvo medzi akademickým sektorom (organizačná
zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom
5. Založenie nového podnikateľského subjektu za účasti
vedeckých pracovníkov
6. Vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré priamo nadväzujú na
riešený projekt a boli predložené v rámci SR do APVV, VEGA a pod.
7. Vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré priamo súvisia
s riešeným projektom a boli predložené do medzinárodnej súťaže

0
0
0
0
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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