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Výstupy a prínosy projektu
za rok/obdobie 2012
Evidenčné číslo projektu

Názov projektu

APVV–0340–10

Právo v dynamike spoločenského vývoja a teoretické reflexie
Zodpovedný riešiteľ

prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.

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

0

0

1.2 počet citácií podľa SCI na publikácie v rámci projektu
(bez autocitácií)

0

1

0

20

0

0

0

3

0

1

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)
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 publikované v roku 2012
KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. 1. vyd. Bratislava:
VEDA, 2012, 280 s. ISBN 978-80-224-1271-1.
TOČEKOVÁ, J. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť
v slovenskom súkromnom práve, 1. vyd. VEDA, 2012, 190 s. ISBN 978-80-224-1270-4.
OVEČKOVÁ, O.: Obchodný zákonník. Komentár. 1,2. 3. dopl. a prepr. vyd. Bratislava :
Iura Edition, 2012, 1182 s., 995 s. ISBN 978-80-8078-434-8.

Recenzovaný zborník
Priority sociálneho zabezpečenia. Prvé vydanie. Odborný garant Ľ. Gajdošíková. Vydal
Ústav štátu a práva SAV v Bratislave roku 2012, 211 s. ISBN 978-80-8095-083-5
© Ústav štátu a práva SAV, 2012
SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o., 2012

Články
BÁRÁNY, E. Zmena práva v právnom štáte. In Jermanová, H. – Cvrček, F. (eds) Quo vadis,
střední Evropo? Zborník príspevkov z konferencie Metamorfózy práva III. 1. vyd. Praha :
Aleš Čeněk, s. 13-17. ISBN 978-80-87439-06-7.
BERDISOVÁ, L. O skeptikovi Kripkensteinovi a jeho vplyve na diskusiu o neurčitosti
práva. In Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 6, s. 534-548.
COLOTKA, P. Európa v horizonte konštrukcie. In Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 6, s. 526533.
COLOTKA, P. Priestor (a polotieň) europeizácie. In Jermanová, H. – Cvrček, F. (eds) Quo
vadis, střední Evropo? Zborník príspevkov z konferencie Metamorfózy práva III. 1. vyd.
Praha : Aleš Čeněk, s. 170-176. ISBN 978-80-87439-06-7.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Životné minimum ako inštitút sociálneho zabezpečenia. In Priority
sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012, s. 191-209. ISBN 97880-8095-083-5.
KRÁLIČKOVÁ, B. Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva na
predmety duševného vlastníctva. In Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 5, s. 481-490.
KROPAJ, M. Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva duševného vlastníctva.
In Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 4, s. 313-317.
KUKLIŠ, P. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor, 95, 2012, č. 1, s. 12–24.
KURILOVSKÁ, L. K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program
leniency. In Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 1, s. 66-79.
KURILOVSKÁ, L. K spoločnému podniku ako forme koncentrácie v nadväznosti na
program Leniency a účinná ľútosť podľa Trestného zákona. In Právny obzor, roč. 95, 2012, č.
3, s. 253-262.
LAPŠANSKÝ, L. Typy zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže podľa § 39
zákona o ochrane hospodárskej súťaže. In Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 6, s. 567–583.
MAGUROVÁ, Z. Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho
práva. In Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 3, s. 237-252.
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MAGUROVÁ, Z. Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v rozhodnutiach
Európskeho súdneho dvora. In Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 6, s. 584-600.
NIKODÝM, D. Ústavnoprávne postavenie prezidenta v Ústave Slovenskej republiky. In
Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 5, s. 418–431.
OVEČKOVÁ, O. Výkladové a aplikačné otázky premlčania v obchodnom práve vo svetle
judikatúry. In Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 5, s. 432–445.
ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovenskočeskej vedeckej spolupráci. In Právny obzor, roč. 95, 2012, č. 4, s. 307-312.
ŠVIDROŇ, J. Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov. Prednáška na Jesennej
škole práva dňa 15. 11. 2012. In Právny obzor, roč. 96, 2013, č. 1 (v tlači).
TOKÁR, A. Fiškálny kompakt a štáty Višegrádskej štvorky. In Jermanová, H. – Cvrček, F.
(eds.) Quo vadis, střední Evropo? Zborník príspevkov z konferencie Metamorfózy práva III.
1. vyd. Praha : Aleš Čeněk, s. 153-158. ISBN 978-80-87439-06-7.

Monografie dokončené v roku 2012 v štádiu prípravy ich vydania vo vydavateľstve
VEDA v I. a II. štvrťroku 2013
VOZÁR, J. Právna ochrana pred nekalou súťažou. Rukopis 250 strán s odporúčajúcim
hodnotením recenzentov.
KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Rukopis 320 strán
s odporúčajúcim hodnotením recenzentov.
ZAVACKÁ, K. Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 19391944. Rukopis 140 strán navrhnutý na zaradenie do edičného plánu vydavateľstva VEDA.

Interná štúdia
AZUD, J. Kontexty medzinárodného práva. Počet strán 30.
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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
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

Počet
42
1
0
0
0

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.

↓↓
Charakteristika poslanie podujatia

V rámci tohto projektu APVV sa v dňoch 9. – 17. 11. 2012 uskutočnil aj ďalší ročník Jesennej školy
práva, ktorú organizuje Ústav štátu a práva SAV. Ide o odborné podujatie organizované jedenkrát
ročne pravidelne od roku 1996. Cieľom jesennej školy je sprostredkovať vybraným doktorandom zo
Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska vedecké poznatky, praktické skúsenosti a doktrinálne názory.
Akcia je zameraná aj na začlenenie mladých vedeckých pracovníkov v oblasti právnych vied do siete
medzinárodných kontaktov v stredoeurópskom priestore. V poradí 17. ročník Jesennej školy práva
pod názvom Právna zodpovednosť, konaná v dňoch 9. – 17. 11. 2012 Modra-Harmónia.
Zúčastnilo sa jej 42 účastníkov. Doktorandi zo Slovenska, Čiech a Poľska získali relatívne
komplexný obraz o jednej zo základných kategórií práva, ktorej sa zvlášť dotýkajú postmoderná
fragmentácia a premenlivosť. Preto na nej možno skúmať obsah prebiehajúcich zmien právneho
systému. Účastníci sa stretli s prednášateľmi, významnými právnickými osobnosťami, ktoré by ináč
poznali len z odbornej literatúry. Členovia riešiteľského tímu z Ústavu štátu a práva SAV predniesli
na tomto ročníku jesennej školy tieto prednášky:
BÁRÁNY, E. : Právna a politická zodpovednosť
COLOTKA, P.: Filozofická tvárnosť zodpovednosti
KURILOVSKÁ, L.: Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb
OVEČKOVÁ, O.: Zodpovednosť v obchodnom práve
ŠVIDROŇ, J.: Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov
TOKÁR, A.: Paradigma zodpovednosti v práve Európskej únie
Ohlas na Jesennú školu práva bol uverejnený v časopise Universitas Šafarikiana na strane 9
v decembri 2012 - 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

0

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.

↓↓
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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
3
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.
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.
Uveďte iné údaje dokumentujúce pridanú hodnotu projektu.

↓↓
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