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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 
 
 

Tempo prác na projekte Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva (ďalej „projekt“) počas 

roku 2017 celkovo zodpovedalo pôvodným zámerom. Obsahové ťažisko výskumu a s ním 

súvisiacich publikačných výstupov sa sústredilo na tematiku právneho pluralizmu, kde už vznikli aj 

dielčie súhrny, či syntézy. Druhá časť projektu (zmeny v chápaní práva) bola zatiaľ spracovaná 

parciálne alebo v rovine prehľadu, no ešte nie syntézy. 
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 Výnimku predstavuje historicko-právny rozmer projektu, ktorý už poskytol zaujímavé texty 

aj o vývoji chápania práva na našom území. Riešitelia sa podieľali na významnej historicko-

právnej monografii (100 rokov časopisu Právny obzor), kde sa na relatívne hlbokej analýze vývoja 

obsahu jediného teoretického právneho časopisu a najstaršieho v slovenčine kontinuálne 

vychádzajúceho periodika vôbec, dokumentoval vývoj oboch zložiek projektu súčasného 

pôsobenia viacerých právnych poriadkov na tom istom území aj na, možno i hlavne s tým 

súvisiaceho chápania práva. 

 Projekt napredoval v dvoch úrovniach, či smeroch: 1. Spracovaním viacerých nosných 

i keď dielčich problematík (napr. recentné zmeny prameňov práva) právneho pluralizmu, čiže 

stretov právnych systémov v podmienkach tzv. európskeho ústavného pluralizmu. 2. Pokusom 

o právno-filozofické uchopenie právneho pluralizmu a práva v etape „vyústenia“ postmoderny, 

ktorej súčasťou je právny pluralizmus. 

 Prekvapivým zistením bolo, kde všade sa „stretávajú“ rôzne právne systémy i to akými 

spôsobmi sa s týmito stretmi vyrovnáva právna prax obvykle bez uvedomenia si faktu právneho 

pluralizmu. Jej inštrumentárium predstavujú novšie koncepcie aplikačnej prednosti i využitie 

tradičných inštitútov typu obnovy konania. V druhom prípade však ide viac o použitie obvyklého 

názvu na niečo obsahovo nové. Pre pochopenie stretov právnych systémov je v súlade 

s očakávaním nevyhnutné zohľadniť aj ich mocensko-politický rozmer. Už v tomto štádiu prác 

možno konštatovať, že medzi (prevažne implicitným) chápaním práva praxou a veľkou časťou 

právneho myslenia sa prehlbuje rozdiel. To v ešte väčšej miere platí pre ich vzťah k právnemu 

pluralizmu, kde sa na úrovni vedy i praxe pracuje s viacerými právnymi systémami, ale mentálne 

sú vo svete jediného právneho poriadku. 

 

2. Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele 
 
 
 Počas roku 2017 sa prepletali procesy poznávania a prezentácie poznatkov pri 

uprednostnení prvého z nich, ktorý bol nad očakávanie časovo náročný a prácny. Preto žiaľ 

nebolo možné uskutočniť zamýšľané zahraničné študijné pobyty, ale na kontakt s domácim 
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i zahraničným vedeckým prostredím sa využili vedecké konferencie. Pre postup prác mali značný 

význam vystúpenia pred vedeckou komunitou (publikované i doposiaľ nezverejnené, ale 

prednesené referáty), lebo poskytli riešiteľom spätnú väzbu i profesionálny korektív diskusiou 

o dosiahnutých výsledkoch. 

 Uvedené platí zvlášť pre tradičnú medzinárodnú konferenciu usporiadanú ústavom tento 

krát na tému projektu pod názvom Právny pluralizmus a pojem práva. Na jej pôde odznelo aj 

viacero vystúpení účastníkov, ktorí nie sú členmi riešiteľského kolektívu, no poskytli relevantné 

informácie a analýzy z právnych odvetví, ktoré nepokrýva riešiteľský team. Na základe 

konferenčných príspevkov vznikla recenzovaná publikácia predstavujúca jeden z výstupov 

projektu v roku 2017. Svojím charakterom sa nachádza na rozhraní zborníka a kolektívnej 

monografie. Sú do nej zaradené i texty, ktoré na konferencii neodzneli a nie všetky prednesené 

referáty v nej boli uverejnené. V tabuľkovej časti nie je uvedená táto publikácia ako celok, ale 

jednotlivé referáty členov riešiteľského kolektívu, ktoré do nej boli zahrnuté. 

 Väčšina výstupov projektu mala v roku 2017 podobu vedeckých článkov v domácom alebo 

zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise. Ich počet (8) je väčší než plánovaný a „vyrovnal 

sklz“ z roku 2016. Jeden z nich bol zverejnený v zahraničí a tri v cudzom jazyku. Publikačná 

forma vedeckého článku najviac zodpovedá súčasnému štádiu prác na projekte, ale jej 

nevýhodou v porovnaní s konferenčným príspevkom je absencia okamžitej spätnej väzby 

v odbornej diskusii. 

 Dôležitým výstupom projektu bola aj v roku 2017 jesenná škola práva (22. ročník) na tému 

Právny pluralizmus a pojem práva. Ide o medzinárodné vzdelávacie podujatie určené hlavne 

poslucháčom doktorandského štúdia zo Slovenska, Čiech a Poľska. V posledných rokoch rastie 

záujem o účasť medzi začínajúcimi právnymi praktikantmi i doktorandmi z príbuzných vedných 

odborov. 

 Poznatky získané v rámci projektu ovplyvnili obsah Návrhu zákona o výkone rozhodnutia 

o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Riešitelia často vystupujú k odborným témam v masmédiách. Nejde o informovanie 

o postupe prác, či výsledkoch projektu, ktoré zaujímajú právnovedeckú komunitu, ale nie širšiu 
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verejnosť. Ich vystúpenia sa však opierajú o poznatky získané v rámci projektu. Napríklad ich 

rozsiahla účasť na verejných polemikách o rušení tzv. Mečiarových amnestií vychádzala aj 

z poznatkov o strete viacerých právnych systémov (právny poriadok SR, medzinárodné právo 

ľudských práv). 

 

3. Zoznam výstupov a prínosov projektu za rok 2017 

 
Výstupy 
 
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 

0032-6984. 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). 
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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). 

 

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 

978-80-89607-57-0.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). 

 

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 978-80-89607-57-0.(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-

80-89607-57-0.(APVV-15-0267: Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). 

 

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). 

 
 
 
 

https://journals.muni.cz/cpvp/issue/viewIssue/663/280
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Aktívna účasť na konferenciách 
 
Krajina: SR  

Pracovník: Bárány, E.  

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV  

Termín: 5. - 7. 4. 2017  

Názov podujatia: Právny pluralizmus a pojem práva 

Prednáška: Právny pluralizmus vo vyústení postmoderny 

 

Krajina: SR  

Pracovník: Colotka, P.  

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV  

Termín: 5. - 7. 4. 2017  

Názov podujatia: Právny pluralizmus a pojem práva 

Prednáška: Pluralizmus pluralizmov  

 

Krajina: SR 

Pracovník: Káčer, M. 

Termín: 5. – 7. 4. 2017  

Usporiadateľ: Ústav štátu a práva SAV  

Názov podujatia: Právny pluralizmus a pojem práva 

Prednáška:  Právny pluralizmus či monizmus: deskripcia či preskripcia? 

 

Krajina: SR 

Pracovník: Kukliš, P. 

Termín: 5. – 7. 4. 2017  

Usporiadateľ: Ústav štátu a práva SAV  

Názov podujatia: Právny pluralizmus a pojem práva 

Prednáška:  K formálnym prameňom práva 

 

Krajina: SR 

Pracovník: Kurilovská, L. – Kodrík, M. 

Termín: 5. – 7. 4. 2017  

Usporiadateľ: Ústav štátu a práva SAV  

Názov podujatia: Právny pluralizmus a pojem práva 

Prednáška:  Dualizmus trestnej zodpovednosti 

 

Krajina: SR  

Pracovník: Magurová, Z.  

Inštitúcia:  Ústav štátu a práva SAV 

Termín: 5. – 7. 4. 2017  

Názov podujatia: Právny pluralizmus a pojem práva 

Prednáška: Pluralizmus v úprave ľudských práv žien 
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Krajina: Poľsko 

Pracovník: Bárány, E. 

Inštitúcia: Universitet Jana Kochanowskiego v Kielcach – Slowarzyszenie Parlamentarzystaw 

Plolskich 

Termín: 24. - 25. 4. 2017 

Názov podujatia: „IX.   International Conference Systems of Protection of Human Rights in Europe 

and in Australia & Oceania” 

Prednáška: Universal Declaration of Human Rights and Legal pluralism 

 

Krajina: Poľsko 

Pracovník: Magurová, Z.  

Inštitúcia:  Universitet Jana Kochanowskiego v Kielcach – Slowarzyszenie Parlamentarzystaw 

Plolskich 

Termín:  23. – 25. 4. 2017 

Názov podujatia: „IX.   International Conference Systems of Protection of Human Rights in Europe 

and in Australia & Oceania” 

Prednáška: Gender-based Violence as Human Rights Violence 

 

Krajina: ČR  

Pracovník: Magurová, Z.  

Inštitúcia:  Ústav štátu a práva SAV  

Termín:    09. – 10. 11. 2017  

Názov podujatia: Jedenáctý ročník mezinárodní konference „Dny práva 2017“  

Prednáška: Trans ľudia - vybrané právne aspekty 

 

Krajina: SR 

Pracovník: Bárány, E. 

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV 

Termín: 13. - 21. 11. 2017 

Názov podujatia: Jesenná škola práva: „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“ 

Prednáška: Rovnoprávnosť v podmienkach právneho pluralizmu 

 

Krajina: SR  

Pracovník: Berdisová, L.  

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV  

Termín: 13. - 21. 11. 2017  

Názov podujatia: Jesenná škola práva „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“ 

Prednáška: Rovnoprávnosť a pozitívna diskriminácia  

 

Krajina: SR  

Pracovník: Colotka, P.  

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV  

Termín: 13. - 21. 11. 2017  

Názov podujatia: Jesenná škola práva „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“ 

Prednáška: Antidiskriminačné klauzuly  
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Krajina: SR 

Pracovník: Káčer, M. 

Termín: 13. – 21. 11. 2017,  

Usporiadateľ: Ústav štátu a práva SAV  

Názov podujatia: Jesenná škola práva „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“ 

Prednáška:  Rovnoprávnosť a pozitívna diskriminácia  

 

Krajina: SR  

Pracovník: Magurová, Z.  

Inštitúcia:  Ústav štátu a práva SAV  

Termín:    13. – 21. 11. 2017  

Názov podujatia: Jesenná škola práva „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“ 

Prednáška: Rovnosť žien a mužov 

 

Krajina: SR  

Pracovník: Kurilovská, L.  

Inštitúcia:  Ústav štátu a práva SAV  

Termín:    13. – 21. 11. 2017  

Názov podujatia: Jesenná škola práva „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“ 

Prednáška: Rovnoprávnosť v trestnom práve 

 

 

4. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na rok 2018 

 
 Po obsahovej stránke sa v roku 2018 presunie ťažisko prác na vývoj chápania práva 

v kontexte právneho pluralizmu a záverečnej fázy (vyústenia) postmoderny. Viac ako doposiaľ 

bude potrebné využiť podnety príbuzných vedných odborov, hlavne filozofie a sociológie pre 

poznanie neskorej postmodernej situácie a miesta práva v nej. Pluralizmus tu pre právo znamená 

aj rôznosť chápaní samotného práva. Naznačená situácia má pre človeka protichodné dôsledky, 

ku poznaniu ktorých môže prispieť aj starší existencializmus v právnom myslení. Výstižným 

pokusom o ich zachytenie je slovné spojenie právna úzkosť. 

Hlavnými formami sprístupňovania výsledkov výskumu budú i naďalej vedecké články 

a vystúpenia na vedeckých konferenciách. Možno očakávať aj knižnú publikáciu. 
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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 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 0032-
6984. 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 978-80-
89607-57-0.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). 
 

https://journals.muni.cz/cpvp/issue/viewIssue/663/280
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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 978-
80-89607-57-0.(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 978-80-89607-57-
0.(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). 
 

 

  



30. 1. 2018 13:13  Formulár VPP 2017, strana 4/11 
 

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) 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 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 

4.6 Počet popularizačných aktivít 54 31 

 
 
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 

 

 

 

http://www.lexforum.cz/
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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 
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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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  2017 

 Položka Finálny rozpočet Skutočné čerpanie Rozdiel 

01 Bežné priame náklady 26260,00 21241,88 5018,12 

02 Mzdové náklady a ostatné osobné náklady 7000,00 7000,00 0,00 

03 Zdravotné a sociálne poistenie 2440,00 2292,54 147,46 

04 Cestovné náklady 4715,00 1511,99 3203,01 

05 Materiál 5305,00 3053,22 2251,78 

06 Odpisy 0,00 0,00 0,00 

07 Služby 6800,00 7384,13 -584,13 

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

09 Bežné nepriame náklady 4500,00 4256,38 243,62 

10 Bežné náklady spolu 30760,00 25498,26 5261,74 

 Spolu 30760,00 25498,26 5261,74 
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Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v roku 2017 

Príjemca / Spolupríjemca Pridelené financie Skutočné čerpanie Nevyčerpané 

Ústav štátu a práva SAV 30 760,00 25 498,26 5 261,74 

 
 

Spolufinancovanie celkom v roku 2017 - sumárne 

 Štátne Súkromné Zahraničné Spolu 
Plán 0,00  0,00  0,00  0,00  

Skutočné 0,00  0,00  0,00  0,00  

 

Spolufinancovanie celkom v roku 2017 - Ústav štátu a práva SAV 

 Štátne Súkromné Zahraničné Spolu 
Plán 0,00  0,00  0,00  0,00  

Skutočné 0,00  0,00  0,00  0,00  

 

02 + 03 - Mzdové náklady a zdravotné a sociálne poistenie (ZaSP) 

 
Príjemca / 

spolupríjemca 
Meno a 

priezvisko 
Pozícia v 
projekte 

Typ 
financovania 

Počet 
financovaných 

hodín 

Obdobie 
 

Mzdové 
náklady 

ZaSP 

1 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Eduard Bárány 
Zodpovedný 
riešiteľ 

Mzdové 
prostriedky 

2 000,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
700,00 244,66 

2 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Lucia Berdisová Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

900,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
330,00 115,34 

3 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Peter Colotka Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

2 000,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
700,00 244,66 

4 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Marek Káčer Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

1 000,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
700,00 244,66 

5 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Peter Kukliš Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

1 000,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
700,00 216,66 

6 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Lucia 
Kurilovská 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

300,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
370,00 129,26 
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7 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Zuzana 
Magurová 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

2 000,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
700,00 244,66 

8 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Andrea 
Škopová 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

1 000,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
700,00 244,66 

9 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Tatiana 
Weissová 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

1 000,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
700,00 216,66 

10 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Katarína 
Zavacká 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

1 000,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
700,00 146,66 

11 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Alžbeta 
Pelcová 

Člen RK - 
Ostatný 

Mzdové 
prostriedky 

1 000,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
700,00 244,66 

 Čerpanie 7 000,00 2 292,54 

 Plán 7 000,00 2 440,00 

 + zostatok / - prečerpanie 0,00 +147,46 

Zdôvodnenie zmien v čerpaní mzdových finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2017): 

Čerpané v súlade s rozpočtom. 

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov v položke zdravotné a sociálne poistenie (oproti plánu v roku 2017): 

V súlade so zákonnou úpravou. 

 

04 - Cestovné náklady 

 
Príjemca / 

spolupríjemca 
Meno a priezvisko 

Pozícia v 
projekte 

Informácie o ceste 
Dátum 
úhrady 

Suma 

1 
Ústav štátu a 
práva SAV 

JUDr. Zuzana 
Magurová 

Člen RK 

Typ cesty: Domáca 

Miesto a dátum cesty:  
Piešťany 5. 4. 2017 - 7. 4. 2017 
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na 
medzinárodnej konferencii "Právny pluralizmus a 
pojem práva" 

26. 4. 2017 53,57 

2 
Ústav štátu a 
práva SAV 

JUDr. Zuzana 
Magurová 

Člen RK 

Typ cesty: Zahraničná 

Miesto a dátum cesty:  
Poľsko - Varšava 23. 4. 2017 - 25. 4. 2017 
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na 
medzinárodnej konferencii "Systems of Protection 
of Human Rights in Europe and in Australia and 
Oceania" 

5. 6. 2017 856,36 
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3 
Ústav štátu a 
práva SAV 

JUDr. Zuzana 
Magurová 

Člen RK 

Typ cesty: Zahraničná 

Miesto a dátum cesty:  
Brno - ČR 9. 11. 2017 - 10. 11. 2017 
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na 
medzinárodnej konferencii Dny práva 2017 

1. 12. 2017 258,08 

4 
Ústav štátu a 
práva SAV 

JUDr. Eduard Bárány, 
DrSc. 

Zodpovedný 
riešiteľ 

Typ cesty: Zahraničná 

Miesto a dátum cesty:  
Olomouc ČR 17. 5. 2017 - 20. 5. 2017 
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na 
medzinárodnej konferencii Olomoucké právnické 
dny 2017 

24. 5. 2017 248,98 

5 
Ústav štátu a 
práva SAV 

JUDr. Eduard Bárány, 
DrSc. 

Zodpovedný 
riešiteľ 

Typ cesty: Zahraničná 

Miesto a dátum cesty:  
Varšava 22. 4. 2017 - 26. 4. 2017 
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na 
medzinárodnej vedeckej konferencii Systems of 
Protection of Human Rights in Europe and in 
Australia and Oceania. 

5. 4. 2017 95,00 

 Čerpanie 1 511,99 

 Plán 4 715,00 

 + zostatok / - prečerpanie +3 203,01 

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2017): 

Náklady na služobnú cestu JUDr. E. Báránya, DrSc. neboli hradené z projektu APVV-15-0267, nakoľko bol spolucestujúcim iného účastníka tejto 
konferencie. 
Účastníci Jesennej školy z ÚŠaP SAV mali cestovné náklady hradené z finančných prostriedkov spoluorganizátora podujatia. 

 

05 - Materiál 

 
Príjemca / 

Spolupríjemca 
Číslo dokladu Popis položky 

Dátum 
úhrady 

Suma 

1 
Ústav štátu a práva 
SAV 

16 Slovenská pošta - časopis - zúčtovacia faktúra za rok 2016 6. 3. 2017 2,10 

2 
Ústav štátu a práva 
SAV 

10 zahraničná monografia 30. 3. 2017 26,31 

3 
Ústav štátu a práva 
SAV 

17 zahraničná monografia 30. 3. 2017 25,00 
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4 
Ústav štátu a práva 
SAV 

24 Zbierka zákonov preddavok na rok 2017 31. 3. 2017 72,00 

5 
Ústav štátu a práva 
SAV 

56 domáca literatúra 21. 7. 2017 13,36 

6 
Ústav štátu a práva 
SAV 

61 domáca literatúra 21. 8. 2017 26,79 

7 
Ústav štátu a práva 
SAV 

94 domáca literatúra 5. 12. 2017 12,38 

8 
Ústav štátu a práva 
SAV 

90 ESET - antivírový program zo súhlasom APVV 29. 11. 2017 601,92 

9 
Ústav štátu a práva 
SAV 

63 PC s príslušenstvom 31. 8. 2017 582,16 

10 
Ústav štátu a práva 
SAV 

63 tlačiareň k PC 31. 8. 2017 240,12 

11 
Ústav štátu a práva 
SAV 

63 switch Zyxel k PC 3. 10. 2017 30,13 

12 
Ústav štátu a práva 
SAV 

94 USB kľúče 5. 12. 2017 136,80 

13 
Ústav štátu a práva 
SAV 

16 xero papier 6. 3. 2017 344,75 

14 
Ústav štátu a práva 
SAV 

17 tonery 30. 3. 2017 48,80 

15 
Ústav štátu a práva 
SAV 

24 kancelársky materiál 31. 3. 2017 153,84 

16 
Ústav štátu a práva 
SAV 

32 tonery do tlačiarní 28. 4. 2017 76,42 

17 
Ústav štátu a práva 
SAV 

17 tonery do tlačiarní 3. 10. 2017 31,23 

18 
Ústav štátu a práva 
SAV 

80 kancelársky materiál na Jesennú školu práva 31. 10. 2017 121,68 

19 
Ústav štátu a práva 
SAV 

98 kancelársky materiál 13. 12. 2017 251,10 

20 
Ústav štátu a práva 
SAV 

98 tonery do tlačiarní a kopírky 13. 12. 2017 256,33 

 Čerpanie 3 053,22 

 Plán 5 305,00 

 + zostatok / - prečerpanie +2 251,78 

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2017): 

Nižšie ako predpokladané náklady na materiál boli zapríčinené intenzívnejším využívaním elektronických foriem práce a komunikácie a tým aj 
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nižšou spotrebou kancelárskych potrieb vďaka a nižšími nákladmi na nákup literatúry z dôvodu vyčkávania na najaktuálnejšie vydanie viacerých 
renomovaných publikácií, ktoré sa očakáva v budúcich rokoch. 

 

07 - Služby 

 
Príjemca / 

Spolupríjemca 
Číslo dokladu Popis položky 

Dátum 
úhrady 

Suma 

1 
Ústav štátu a práva 
SAV 

17 xerokópie - Zavacká 3. 8. 2017 7,03 

2 
Ústav štátu a práva 
SAV 

29 
náklady na prenájom a ubytovanie na medzinárodnú konferenciu 
"Právny pluralizmus a pojem práva" 

21. 4. 2017 1 700,00 

3 
Ústav štátu a práva 
SAV 

86 
technické spracovanie zborníka z konferencie Právny pluralizmus a 
pojem práva 

15. 11. 2017 200,00 

4 
Ústav štátu a práva 
SAV 

90 tlač - zborník Prány pluralizmus a pojem práva 29. 11. 2017 2 024,00 

5 
Ústav štátu a práva 
SAV 

94 
služby súvisiace s organizovaním a konaním Jesennej školy práva 
2017 "Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe" konanej 13.-21.11.2017 

5. 12. 2017 3 453,10 

 Čerpanie 7 384,13 

 Plán 6 800,00 

 + zostatok / - prečerpanie -584,13 

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2017): 

Drahšie vydanie zborníka z konferencie, nakoľko sa zúčastnilo viacej účastníkov a zborník bol rozsiahlejší. 

 

09 - Nepriame náklady 

 Príjemca / Spolupríjemca Suma 

1  Ústav štátu a práva SAV 4 256,38 EUR 

 Čerpanie 4 256,38 EUR 

 Plán 4 500,00 EUR 

 + zostatok / - prečerpanie  243,62 EUR 

 

 


