Formulár VPP

Výstupy a prínosy projektu
za rok/obdobie 2017
Názov projektu

Evidenčné číslo projektu

APVV-15-0267

Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva
Zodpovedný riešiteľ

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

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

3

7

1.07 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých
časopisoch v zahraničí

1

1

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

5

6

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

1

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 1.01 – 1.13
Uveďte len publikácie, 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)
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alebo boli zadané do tlače (uveďte poznámkou "v tlači" pri príslušných publikáciách); citácie SCI na
tieto publikácie (dokumentujte konkrétnymi údajmi).
↓↓
1.06 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v SR
BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus I. = Legal pluralism I. In Právny obzor: teoretický časopis pre
otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 3, s. 205-217. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267: Právny
pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus II. = Legal pluralism II. In Právny obzor: teoretický časopis pre
otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 327-336. ISSN 0032-6984. (APVV- 15-0267: Právny
pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
BÁRÁNY, Eduard. Law on the road from postmodern situation. In Právny obzor. ISSN 0032-6984. Roč.
100, 2017, špeciálne číslo – v tlači (APVV-15-0267: Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
BERDISOVÁ, Lucia. International Human Rights Law before Constitutional Court of the Slovak
Republic. In Právny obzor. ISSN 0032-6984. Roč. 100, 2017, špeciálne číslo – v tlači (APVV-15-0267:
Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
COLOTKA, Peter. Antidiskriminačná klauzula = Anti-discrimination clause. In Právny obzor: teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 636-639. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267:
Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
KÁČER, Marek. Defeasibility in legal theory: What is actually defeasible? In Právny obzor. ISSN 00326984. Roč. 100, 2017, špeciálne číslo – v tlači (APVV-15-0267: Právny pluralizmus: zmeny v chápaní
práva).
MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia páchaného
na ženách = Protection of victimsof gender based violence against women. In Právny obzor: teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 622-635. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267:
Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

1.07 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v zahraničí
BÁRÁNY, Eduard. Neurčitosť v práve = Vagueness in Law. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2017,
roč.
25,
č.
4,
s.
599-612.
ISSN
1210-9126.
Dostupné
na
internete:
https://journals.muni.cz/cpvp/issue/viewIssue/663/280 (APVV-15-0267: Právny pluralizmus: zmeny v
chápaní práva).

1.08 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch
a zborníkoch v SR
BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus vo vyústení postmoderny. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 30-35. ISBN 978-80-89607-57-0.
(APVV-15-0267: Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
COLOTKA, Peter. Pluralizmus pluralizmov. In Právny pluralizmus a pojem práva. - Bratislava: Ústav
štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 23-29. ISBN 978-80-89607-57-0. (APVV-15-0267:
Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
KÁČER, Marek. Pluralizmus či monizmus: deskripcia či preskripcia? In Právny pluralizmus a pojem
práva. - Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 36-43. ISBN 978-8089607-57-0.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
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KUKLIŠ, Peter. K formálnym prameňom práva. In Právny pluralizmus a pojem práva. - Bratislava: Ústav
štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 44-51. ISBN 978-80-89607-57-0.(APVV-15-0267:
Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
KURILOVSKÁ, Lucia - KORDÍK, Marek. Dualizmus trestnej zodpovednosti. In Právny pluralizmus a
pojem práva. - Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 207-224. ISBN 97880-89607-57-0.(APVV-15-0267: Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
MAGUROVÁ, Zuzana. Pluralizmus v úprave ľudských práv žien. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 103-111. ISBN 978-80-89607-570.(APVV-15-0267: Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

1.10 Počet vedeckých monografií
OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef (vedúci autorského kolektívu) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA,
Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny
obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava: Veda, 2017. 507 s.
ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456: Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo
vybraných odvetviach právneho poriadku. APVV-15-0267: Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
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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
Pri patentoch 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

1

1

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.
↓↓
3.8 Počet výsledkov premietnutých do právnych predpisov a noriem
V súčasnosti prebieha legislatívny proces o návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení
majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do ktorého sú
prostredníctvom vedúceho riešiteľského kolektívu premietnuté niektoré poznatky zo stretu právnych
predpisov patriacich do slovenského právneho poriadku a práva EÚ.
Ide konkrétne o „poistky“ proti zneužiteľnosti inštitútu zaistenia majetku pochádzajúce z „tradičného“
trestného práva.
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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

42

58

4.2 Počet vzdelávacích kurzov

1

1

4.3 Počet diplomových prác súvisiacich s riešeným projektom

0

0

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

0

0

4.5. Počet obhájených doktorandských prác súvisiacich s riešeným
projektom

0

0

54

31

4.1 Počet účastníkov formálneho alebo neformálneho vzdelávania

4.6 Počet popularizačných aktivít

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 6. 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 v rozsahu
maximálne 100 slov.
↓↓
4.1 Počet účastníkov formálneho a neformálneho vzdelávania
Jesenná škola práva, Piešťany, 58 účastníkov, 13.11.-21.11.2017

4.2. Počet vzdelávacích kurzov
Jesenná škola práva, Piešťany, 58 účastníkov, 13.11.-21.11.2017
Jesenná škola práva (22. ročník) "Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe".
Podujatie sprostredkovalo doktorandom a postdoktorandom zo Slovenska, Čiech a Poľska
aktuálne poznatky výskumov aj praktické skúsenosti. Umožnilo im stretnutie s významnými právnickými
osobnosťami. Počet účastníkov prevýšil pôvodný zámer vzhľadom na záujem kvalifikovaných
uchádzačov o toto podujatie. Približne 60 účastníkmi sa však jesenná škola dostala na hranice
rozumného počtu frekventantov, lebo ďalší podstatný nárast by zasiahol do diskusnej povahy podujatia.
Uvedené podujatie bolo organizované v rámci projektu APVV (č. APVV-15-0267) s názvom
„Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva".
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4.6. Počet popularizačných aktivít
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Slovenský rozhlas
7.12.2017 – „Z prvej ruky“ – Ústavný súd rozhodol o nevymenovaných sudcoch
Sme
4.11.2017 – Jeden z členov volebnej komisie v Brezne mal mikinu s logom extrémistickej strany
4.11.2017 – Štátna komisia rieši desiatky podnetov, väčšina sa týka moratória
4.11.2017 – Výpadok elektriny predĺži voľby o hodinu
Pravda
15.3.2017 – Rušenie amnestií rozvracia právny štát
25.5.2017 – O zrušení ĽS NS: Dôkazné bremeno bude na prokuratúre
31.5.2017 – Lexa má šancu uspieť v Štrasburgu
2.9.2017 – Deň ústavy
4.11.2017 – Predseda štátnej volebnej komisie Bárány: Účasť by oproti minulosti nemala klesnúť
5.11.2017 – Polícia riešila 19 trestných oznámení v súvislosti s údajnou volebnou korupciou
6.12.2017 – Ide o neochotu prezidenta plniť si ústavnú povinnosť
TA3
30.1.2017 – Za zrušenie amnestií
7.12.2017 – A. Kiska vo svete právnikov
Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.

Sme
27.1.2017 – Čo chceme, keď chceme zrušiť amnestie
18.3.2017 – Whitman a amnestie: komu spieva vláda
15.6.2017 – Hľadanie siedmeho schodu
13.12.2017 – Horcruxy na Ústavnom súde
Časopis Týždeň
22.1.2017 – Aká teória práva, taký jeho výklad
www.lexforum.cz (fórum pre slovenských a českých právnikov)
17.1.2017 – Nekonečný príbeh Mečiarových amnestií
JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
Plus 7 dní
13.8.2017 – Za vojny mala „matička rodička“ podľa poslancov svätú povinnosť umrieť. To je morbídne!
Hospodárske noviny
21.10.2017 – Tiso predbehol aj Hitlera. Mal dosť času zastaviť sa
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Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Sme
13.12.2017 – Prokurátor, ktorý šoféroval opitý, chodí do práce

Pravda
29.10.2017 – Obvinenie Ruska prišlo v poslednej chvíli
18.10.2017 – Exministrov SNS uznal súd za vinných
22.5.2017 – Lipšic sa nepriznal, prokuratúra ho odmietla
23.3.2017 – Bašternáka neobvinili z daňového podvodu pre medzeru v Trestnom zákone
11.3.2017 – Už aj elektronická komunikácia môže zvádzať k nemravnému životu
9.3.2017 – Chlipné správy mladistvej: Kollár vypovedal na polícii

TA 3
29.9.2017 – „Téma dňa“ -- Stíhačky a pozemné vojsko/Sýkorka dolietala
29.5.2017 – „Téma dňa“ – Návrh na zrušenie Kotleba – ĽSNS/Veľmoc Európa
Plus 7 dní
12.11.2017 – Rektorka policajnej akadémie: „Nie je v poriadku ak je vyšetrovateľ veterinár, teológ, či
sociálny pracovník“.
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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

1

1

5.5 Počet usporiadaných/zorganizovaných výstav

0

0

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

0

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.
↓↓
5.4 Počet usporiadaných/zorganizovaných konferencií
Právny pluralizmus a pojem práva, Piešťany, 50 účastníkov, 05.04.-07.04.2017
Išlo o 16. medzinárodnú teoretickú konferenciu organizovanú Ústavom štátu a práva SAV v
dvojročnom intervale. Jej témou bola súvislosť medzi právnym pluralizmom ako jednou z charakteristík
postmoderny v práve s vývojom chápania a vymedzovania pojmu práva.
Vedecká konferencia predstavovala kombináciu prezentácie výsledkov výskumu so získavaním
ďalších relevantných poznatkov od kolegov mimo riešiteľského tímu. Zároveň poskytla cennú spätnú
väzbu od odbornej komunity.
Uvedená konferencia bola organizovaná v rámci projektu APVV (č. APVV-15-0267) s názvom
„Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva".
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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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