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ROZBOR RIEŠENIA PROJEKTU (max. 10 strán) 
 
 
Uveďte podľa nasledujúcej záväznej osnovy: 

1. Postup prác pri riešení projektu u príjemcu, ako aj spolupríjemcu podpory APVV 
vzhľadom na harmonogram riešenia projektu 

2. Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele 
3. Zoznam výstupov a prínosov projektu za posledný rok – uveďte v prílohe –  formulár 

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie (kópie deklarovaných výstupov sa 
neprikladajú, je možné uviesť internetové odkazy na uvedené výstupy) 

4. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok 
 
↓↓
 

1. Postup prác pri riešení projektu u príjemcu, ako aj spolupríjemcu podpory APVV 
vzhľadom na harmonogram riešenia projektu 
 
        Prvý polrok riešenia projektu  priniesol z hľadiska  predmetu výskumu  dielčie  výsledky  

v podobe trojice článkov publikovaných v domácich recenzovaných časopisoch a rozsiahlejšiu 

cielenú vedecko-vzdelávaciu akciu pre doktorandov práva a príbuzných odborov  zo Slovenska, 

Čiech a Poľska. Ďalšie práce sú v tlači alebo v rôznych štádiách prípravy. Riešiteľský kolektív sa 

venoval príprave  medzinárodnej vedeckej konferencie (apríl 2017), ktorá by mala sústrediť 
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výsledky prvej etapy. Zhromaždili sa verejne prístupné zdroje k problematike výskumu. Ich rozsah 

nastoľuje otázku výberu. 

         Obsahom začiatočných mesiacov projektu bol výskum čiastkových príkladov vývoja 

chápania práva a jeho dopadov ako aj sumarizácia stavu poznania/výskumu právneho pluralizmu.  

Začínajú sa formulovať prvé charakteristiky postmoderného právneho pluralizmu, ktoré ho 

odlišujú od predchádzajúcich (historických)  situácií pôsobenia viacerých právnych poriadkov na 

území toho istého štátu.  Nadväzujú na ne niektoré pracovné hypotézy. Predbežne sa potvrdzuje 

súvislosť právneho pluralizmu s vývojom chápania práva, ktoré sa v niektorých prípadoch 

prestáva chápať ako normatívny systém určitých vlastností.  

        Vzhľadom na uvedené bola počiatočná fáza  riešenia projektu prevažne heuristická, čiže 

zameraná na kompletizáciu informácii potrebných pre dosiahnutie cieľov projektu. Veľká 

pozornosť sa venovala  získaniu prehľadu o najnovších prácach venovaných právnemu 

pluralizmu, pojmu práva a ich súvislostiach. 

 
2. Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele 
 
    Po obsahovej stránke prebiehal výskum v prvom polroku v súlade s plánom v oboch 

základných rovinách právneho pluralizmu i pojmu práva. Už v súčasnosti je zrejmé, že  dochádza 

k posunom v chápaní práva mimo tradičnej predstavy práva ako normatívneho systému určitých 

vlastností. Týmto zmenám však nezodpovedajú teoretické koncepcie väčšiny právnych odvetví. 

Problémom sa tak stáva napätie medzi všeobecnou teóriou práva, ktorej koncepcie sa však 

opierajú o vlastné dáta a teoretickými časťami jednotlivých právnych odvetví, ktoré majú priamu 

väzbu s realitou určitých častí právnych poriadkov. V Európe sa pritom uplatňuje tzv. európsky 

ústavný pluralizmus zasahujúci aspoň sprostredkovane všetky právne odvetvia. Vyplýva to 

z prvých čiastkových úvah .  

       Úroveň dosiahnutých výsledkov bude prvýkrát  komplexne preverená na medzinárodnej 

konferencii v apríli 2017. Po formálnej stránke bolo viac ako plánovaných  výstupov publikovaných 

v recenzovaných  vedeckých časopisoch a na rozdiel od plánu neboli žiadne výstupy zverejnené 
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v nerecenzovaných časopisoch a zborníkoch. V súlade so zámermi prebehla Jesenná škola práva 

spájajúca charakteristiky vedeckého a vzdelávacieho podujatia: slúži sprostredkovaniu  výsledkov 

výskumu hlavne nastupujúcej vedeckej generácii, no je i overeným diskusným fórom, z ktorého 

možno čerpať viaceré námety. 

 
3. Zoznam výstupov a prínosov projektu od začiatku riešenia projektu, t.j. 1.7.2016 
 
ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných 

ADFB01    KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Extrémistická scéna v Slovenskej 
republike a súčasné trendy = Extremist scene in the Slovak Republic and current trends. In 
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 5, s. 401-420. ISSN 
0032-6984. (APVV-15-0267 "Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva"). 

 

ADFB02    KUKLIŠ, Peter - HODÁS, Milan. O súčasnej situácii v slovenskej právnej 
normotvorbe = The current situation in the Slovak law-making process. In Právny obzor: teoretický 
časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474-500. ISSN 0032-6984. (APVV-15-
0267 "Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva"). 

 

ADFB03    KÁČER, Marek. O prípustnom použití argumentu ad hominem = On admissible use 
of the ad hominem argument. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, 
roč. 99, č. 6, s. 455-465. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 "Právny pluralizmus: zmeny v chápaní 
práva"). 

 
Účasť na konferenciách: 
 
 
Krajina: SR  
Pracovník: Bárány, E.  
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Friedrich 
Ebert Stiftung 
Termín: 11. – 19. 11. 2016  
Názov: Jesenná škola práva "Právna regulácia politiky v Európe" 
Prednáška: Paradigma právnej regulácie politiky 

 
Krajina: SR  
Pracovník: Kurilovská, L.  
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Friedrich 
Ebert Stiftung 
Termín: 11. – 19. 11. 2016  
Názov: Jesenná škola práva "Právna regulácia politiky v Európe" 
Prednáška: Trestnoprávna ochrana politiky  
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Krajina: SR  
Pracovník: Magurová, Z. 
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Friedrich 
Ebert Stiftung 
Termín: 11. – 19. 11. 2016  
Názov: Jesenná škola práva "Právna regulácia politiky v Európe" 
Prednáška: Právna úprava financovania neziskových právnických osôb 
 
4. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok 
 
 
     V druhom roku projektu možno očakávať rozsiahlejšie publikačné výstupy v podobe cca 5 

– 7 článkov v recenzovaných alebo karentovaných časopisoch a cca 10 vystúpení na domácich 

a zahraničných vedeckých konferenciách, ktoré budú následne publikované. V dňoch 5. – 7. 

apríla sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Právny pluralizmus a pojem práva, kde sa 

sústredí a bude zároveň prezentovať dosiahnutý stav poznania. Konferencia  komplexne preverí 

výsledky začiatku výskumu, teda sumarizáciu a systematizáciu poznania právneho pluralizmu 

v súvislosti s vývojom chápania práva (napr. predstava práva ako procesu stojaca pri zrode 

jedného z prvých prúdov právneho pluralizmu). Toto vedecké stretnutie bude konkrétnym 

zapojením projektu do širšieho stredoeurópskeho kontextu. Riešiteľský kolektív ho chápe ako 

súčasť výskumu. 

       V druhom polroku začne klúčová etapa výskumu  a to formuláciou a preverovaním 

vlastných hypotéz. Predbežne sa právny pluralizmus javí ako  jeden z možných rámcov  

uchopenia postmodernej situácie v práve. Zvláštna pozornosť bude venovaná vplyvu procesov 

pluralizácie  práva na  chápanie práva v niektorých právnych odvetviach ako aj príčinám 

a spôsobom/podobám pluralizácie. Dosiahnuté výsledky budú už tradične prezentované koncom 

roka nastupujúcej vedeckej generácii na Jesennej škole práva. 
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Potvrdzujeme, že údaje uvedené v správe a jej prílohách sú pravdivé a úplné. 
 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. 

Štatutárny zástupca príjemcu 
 
doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc. 
 
 

V       dd. mm. rrrr V       dd. mm. rrrr 
 
 
 
 
 
..................................................... 
    podpis zodpovedného riešiteľa 

 
 
 
 
 
..................................................... 
podpis štatutárneho zástupcu príjemcu 
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Formulár VPP 
 
 

Výstupy a prínosy projektu 
 za rok/obdobie 2016 

 
 
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 2 3 

1.07 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých 
časopisoch v zahraničí 0 0 

1.08 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných 
časopisoch a zborníkoch v SR 3 0 

1.09 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných 
časopisoch a zborníkoch v zahraničí 0 0 

1.10 Počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. 3 autorské 
hárky) v SR 0 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, 
dátum publikovania, autor, spoluautori, rozsah v autorských hárkoch) alebo boli zadané do tlače 
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(dokumentujte kópiou oznamu/listu z príslušného periodika); citácie SCI na tieto publikácie 
(dokumentujte konkrétnymi údajmi). 
↓↓
 

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných 

ADFB01    KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Extrémistická scéna v Slovenskej 
republike a súčasné trendy = Extremist scene in the Slovak Republic and current trends. In 
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 5, s. 401-420. 
ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 "Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva"). 

 

ADFB02    KUKLIŠ, Peter - HODÁS, Milan. O súčasnej situácii v slovenskej právnej 
normotvorbe = The current situation in the Slovak law-making process. In Právny obzor : 
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474-500. ISSN 0032-6984. 
(APVV-15-0267 "Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva"). 

 

ADFB03    KÁČER, Marek. O prípustnom použití argumentu ad hominem = On admissible 
use of the ad hominem argument. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a 
práva, 2016, roč. 99, č. 6, s. 455-465. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 "Právny pluralizmus: 
zmeny v chápaní práva"). 

Účasť na konferenciách: 
 
Krajina: SR  
Pracovník: Bárány, E.  
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
Friedrich Ebert Stiftung 
Termín: 11. – 19. 11. 2016  
Názov: Jesenná škola práva "Právna regulácia politiky v Európe" 
Prednáška: Paradigma právnej regulácie politiky 

 
Krajina: SR  
Pracovník: Kurilovská, L.  
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
Friedrich Ebert Stiftung 
Termín: 11. – 19. 11. 2016  
Názov: Jesenná škola práva "Právna regulácia politiky v Európe" 
Prednáška: Trestnoprávna ochrana politiky  

 

Krajina: SR  
Pracovník: Magurová, Z. 
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
Friedrich Ebert Stiftung 
Termín: 11. – 19. 11. 2016  
Názov: Jesenná škola práva "Právna regulácia politiky v Európe" 
Prednáška: Právna úprava financovania neziskových právnických osôb 
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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) mm/rr  
 
 

Sledované ukazovatele 
a ich účinky za celý objem 

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 44 45 

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 

4.6 Počet popularizačných aktivít 32 27 

 
 
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. 
↓↓
 
 
Jesenná škola práva - "Právna regulácia politiky v Európe", Piešťany, 45 účastníkov,  

11.11.-19.11.2016 

 

Jesenná škola práva (21. ročník) sprostredkovala doktorandom zo Slovenska, Čiech a 

Poľska relatívne komplexný pohľad na niektoré veľké prierezové témy právneho myslenia s 

dôrazom na problematičnosť a nejednoznačnosť. Prednášateľmi boli tradične okrem 

vedeckých pracovníkov Ústavu štátu a práva SAV významné osobnosti právnej vedy a praxe 

z uvedenej trojice štátov. 

Dlhodobý projekt jesenných škôl práva pre doktorandov a postdoktorandov z práva 

a príbuzných odborov založil a odborne vedie JUDr. Eduard Bárány, DrSc. Toto podujatie sa 

v dĺžke 8 dní koná nepretržite už 20 rokov.  

Cieľom tohto projektu je sprostredkovať účastníkom najnovšie poznatky právnej vedy 

o niektorej „veľkej téme“ (napr. právna zodpovednosť, pramene práva), ako aj jej 

problematičnosť a nejednoznačnosť. 
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 Výsledky projektu sú priebežne zverejňované vo vedeckých časopisoch, na 

medzinárodných vedeckých konferenciách s následnou publikáciou v zborníkoch. Slúžia ako 

podklady pre stanoviská poskytované štátnym orgánom a iným inštitúciám verejnej moci. 

Zvláštnou a významnou platformou ich sprostredkovania sú už spomínané každoročné 

medzinárodné jesenné školy práva, kde sú s nimi oboznamovaní hlavne doktorandi 

a postdoktorandi. 

 Členovia riešiteľského kolektívu často vystupujú v masmédiách, kde sa vyjadrujú ku 

aktuálnym právno-politickým otázkam súvisiacim s problematikou ich výskumu. Veľký počet 

týchto vystúpení v printových i elektronických médiách svedčí o aktuálnosti tém súčasného 

i predchádzajúceho výskumu aj o odbornej autorite riešiteľov. 
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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 0 0 

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. 
↓↓
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VI. kategória 

PRIDANÁ HODNOTA RIEŠENÉHO PROJEKTU VÝSKUMU A VÝVOJA Plán Sku-
točnosť 

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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Zúčtovacie obdobie: 2016 

Sumár  

 

Názov projektu: Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva 

Príjemca: Ústav štátu a práva SAV 

Zodpovedný 
riešiteľ: 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.  
Vedúci ekon. 
úseku: 

JUDr. Tatiana Weissová  
Štatutárny 
zástupca: 

doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc.  
 

Podpis:  Podpis:  

Podpis 
a pečiatka: 

 

Tel.: 
02/52962325  
02/52962325   

Miesto a  
dátum:  

E-mail: ak.barany@gmail.com   

 

  

 Vyúčtovanie za rok  2016 

 Náklad 
Finálny rozpočet na rok 

2016 
Skutočné čerpanie 2016 

Nevyčerpané (C-D) 
(+zostatok /- prečerpanie)  

A B C D E 

01 Bežné priame náklady 16168,00 11618,06 4549,94 

02 Mzdové náklady a ostatné osobné náklady 3500,00 3500,00 0,00 

03 Zdravotné a sociálne poistenie 1223,00 1162,19 60,81 

04 Cestovné náklady 4000,00 0,00 4000,00 

05 Materiál 2945,00 3444,67 -499,67 

06 Odpisy 0,00 0,00 0,00 

07 Služby 4500,00 3511,20 988,80 

08 Energie, vodné, stočné, komunikácie 0,00 0,00 0,00 

09 Bežné nepriame náklady 2000,00 2196,00 -196,00 

10 Bežné náklady spolu 18168,00 13814,06 4353,94 

 Spolu 18168,00 13814,06 4353,94 
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Zúčtovacie obdobie: 2016 

 

Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v roku 2016 - Bežné výdavky (v €) 

Príjemca / Spolupríjemca 
Pridelené financie 

na rok 2016 

Skutočné čerpanie 

v roku 2016 

Nevyčerpané 

v roku 2016 
Vrátené do ŠR 

Ústav štátu a práva SAV 18 168,00 13 814,06 4 353,94 4 353,94 
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Zúčtovacie obdobie: 2016 

 

Spolufinancovanie celkom v roku 2016 (v €) - sumárne 

 Štátne Súkromné Zahraničné Spolu 

A B C D E 

Plán 0,00  0,00  0,00  0,00  

Skutočné 0,00  0,00  0,00  0,00  

 

Spolufinancovanie celkom v roku 2016 (v €) - Ústav štátu a práva SAV 

 Štátne Súkromné Zahraničné Spolu 

A B C D E 

Plán 0,00  0,00  0,00  0,00  

Skutočné 0,00  0,00  0,00  0,00  
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Zúčtovacie obdobie: 2016 

 

Sumár čerpania za všetky organizácie 
 Vyúčtovanie za rok  2016 (v €) 

 Náklad 
Finálny rozpočet na rok 

2016 
Skutočné čerpanie 2016 

Nevyčerpané (C - D) 
(+zostatok /- prečerpanie)  

A B C D E 

01 Bežné priame náklady 16168,00 11618,06 4549,94 

02 Mzdové náklady a ostatné osobné 
náklady 

3500,00 3500,00 0,00 

03 Zdravotné a sociálne poistenie 1223,00 1162,19 60,81 

04 Cestovné náklady 4000,00 0,00 4000,00 

05 Materiál 2945,00 3444,67 -499,67 

06 Odpisy 0,00 0,00 0,00 

07 Služby 4500,00 3511,20 988,80 

08 Energie, vodné, stočné, komunikácie 0,00 0,00 0,00 

09 Bežné nepriame náklady 2000,00 2196,00 -196,00 

10 Bežné náklady spolu 18168,00 13814,06 4353,94 

 Spolu 18168,00 13814,06 4353,94 
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Zúčtovacie obdobie: 2016 

 

Príjemca / Spolupríjemca:  Ústav štátu a práva SAV  
 Vyúčtovanie za rok  2016 (v €) 

 Náklad 
Finálny rozpočet na rok 

2016 
Skutočné čerpanie 2016 

Nevyčerpané (C - D) 
(+zostatok /- prečerpanie)  

A B C D E 

01 Bežné priame náklady 16168,00 11618,06 4549,94 

02 Mzdové náklady a ostatné osobné 
náklady 

3500,00 3500,00 0,00 

03 Zdravotné a sociálne poistenie 1223,00 1162,19 60,81 

04 Cestovné náklady 4000,00 0,00 4000,00 

05 Materiál 2945,00 3444,67 -499,67 

06 Odpisy 0,00 0,00 0,00 

07 Služby 4500,00 3511,20 988,80 

08 Energie, vodné, stočné, komunikácie 0,00 0,00 0,00 

09 Bežné nepriame náklady 2000,00 2196,00 -196,00 

10 Bežné náklady spolu 18168,00 13814,06 4353,94 

 Spolu 18168,00 13814,06 4353,94 
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Zúčtovacie obdobie: 2016 

 

02 - Mzdové náklady a ostatné osobné náklady 

 
Príjemca / 

spolupríjemca 
Meno a 

priezvisko 
Pozícia v 
projekte 

Typ 
financovania 

Počet 
hodín 

Obdobie 
Priemerná 

mzda 
Mzdové 
náklady 

ZaSP 

A B C D E F G H I J 

1 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Eduard Bárány 
Zodpovedný 
riešiteľ 

Mzdové 
prostriedky 

500,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

0,80 400,00 139,80 

2 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Lucia Berdisová Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

450,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

0,77 350,00 122,33 

3 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Peter Colotka Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

500,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

0,80 400,00 139,80 

4 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Marek Káčer Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

150,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

1,66 250,00 87,35 

5 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Peter Kukliš Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

500,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

0,80 400,00 139,80 

6 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Lucia Kurilovská Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

150,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

1,00 150,00 52,38 

7 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Zuzana 
Magurová 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

350,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

0,85 300,00 104,85 

8 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Andrea Škopová Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

500,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

0,60 300,00 104,85 

9 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Tatiana 
Weissová 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

500,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

0,60 300,00 92,85 

10 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Katarína Zavacká Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

500,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

0,70 350,00 73,33 

11 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Alžbeta Pelcová 
Člen RK - 
Ostatný 

Mzdové 
prostriedky 

400,00 
1. 7. 2016 - 31. 
12. 2016 

0,75 300,00 104,85 

 Čerpanie 3 500,00 1 162,19 

 Plán 3 500,00 1 223,00 

 + zostatok / - prečerpanie 0,00 +60,81 

Zdôvodnenie poistenia: 

Zdravotné a sociálne poistenie v súlade s vyhláškou 

 

05 - Materiál 
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Zúčtovacie obdobie: 2016 

 Príjemca / Spolupríjemca 
Číslo 

dokladu 
Popis položky 

Dátum 
úhrady 

Suma 
(v €) 

A B C D E F 

1 Ústav štátu a práva SAV 60 výpočtová technika - PC 
19. 8. 
2016 

542,38 

2 Ústav štátu a práva SAV 75 všeobecný materiál - xero papier 
4. 11. 
2016 

330,90 

3 Ústav štátu a práva SAV 96 všeobecný materiál - tonery 
19. 12. 

2016 
350,12 

4 Ústav štátu a práva SAV 160035 odborná literatúra 
3. 11. 
2016 

63,36 

5 Ústav štátu a práva SAV 160035 odborná literatúra 
3. 11. 
2016 

28,86 

6 Ústav štátu a práva SAV 79 Zbierka zákonov 
11. 11. 

2016 
124,15 

7 Ústav štátu a práva SAV 85 zahraničná odborná literatúra 
30. 11. 

2016 
247,00 

8 Ústav štátu a práva SAV 93 odborná literatúra 
14. 12. 

2016 
139,00 

9 Ústav štátu a práva SAV 92 Automatický systém právnych informácií (ASPI) 
13. 12. 

2016 
1 618,90 

 Čerpanie 3 444,67 

 Plán 2 945,00 

 + zostatok / - prečerpanie -499,67 

 

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti finálnemu rozpočtu v roku 2016): 

Prípravné práce na projekte si vyžiadali zvýšené náklady na materiál. 

 

07 - Služby 

 Príjemca / Spolupríjemca 
Číslo 

dokladu 
Popis položky 

Dátum 
úhrady 

Suma 
(v €) 

A B C D E F 

1 Ústav štátu a práva SAV 87 
náklady na Jesennú školu práva "Právna regulácia politiky v 
Európe" 

5. 12. 
2016 

3 121,20 

2 Ústav štátu a práva SAV 78 viazačské práce - knihárstvo 
9. 11. 
2016 

390,00 

 Čerpanie 3 511,20 
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Zúčtovacie obdobie: 2016 

 Plán 4 500,00 

 + zostatok / - prečerpanie +988,80 

 

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti finálnemu rozpočtu v roku 2016): 

V položke Služby sme nevyčerpali finančné prostriedky z dôvodu, že nám finančné prostriedky boli pridelené 1.7.2016. 

 


