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1.

Postup prác pri riešení projektu vzhľadom na harmonogram riešenia
Riešiteľský kolektív vyvinul značné úsilie na organizáciu a spoluorganizáciu vedeckých

konferencií zameraných aj na prezentáciu poznatkov získaných pri spracovávaní jednotlivých
podtém riešených v rámci projektu. Namiesto troch plánovaných konferencií riešiteľská
organizácia

usporiadala

alebo

spoluusporiadala

sedem

konferencií.

Vyšší

počet

usporiadaných konferencií išiel ruku v ruke so zvýšeným počtom príspevkov uverejnených
v zborníkoch z týchto konferencií. Prednosť, ktorú riešiteľský kolektív dal vedeckým
konferenciám,

bola

odôvodnená

predpokladom

výraznejšej

prezentácie

riešiteľskej

organizácie v rámci tohto typu podujatia, a to najmä z dôvodu mimoriadneho záujmu odbornej
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právnej verejnosti o účasť na týchto konferenciách v roku viacerých významných jubileí (100
rokov od vzniku Československa, 100 rokov od vzniku Najvyššieho súdu Československej
republiky, 101 rokov vydávania časopisu Právny obzor).
V dôsledku sústredenia sa na organizáciu vyššieho počtu konferencií a prípravu
vyššieho počtu príspevkov do zborníkov z nich sa nepodarilo naplniť plán uverejňovania
vedeckých prác v zahraničí. Napriek tomu štyri vedecké práce boli v priebohu roka 2018
odovzdané na publikovanie v zahraničí, z toho tri z oblasti riešenia podtémy Vývoj právneho
poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj lege ferenda
(Ovečková, O. Význam vzniku Československej republiky pre začiatok a rozvoj slovenskej
právnej vedy; Vozár, J. O profesných dráhach niektorých slovenských právnikov pred a po
roku 1918 – obe budú uverejnené v kolektívnej monografii Na prahu nové doby vzišlej
z konferencie Mezioborová konference o počátcích Československé republiky; Ovečková, O.
Inštitút premlčania a povinnosť súdu ex officio prihliadať na premlčanie – bude uverejnená
v kolektívnej monografii Rekodifikace obchodního práva – pět let poté) a jedna z oblasti
riešenia podtémy Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy a netradičných prípadov
právom proti nekalej súťaži (Vozár, J. Význam súdnych rozhodnutí v práve proti nekalej súťaži
– bude uverejnená v kolektívnej monografii Rekodifikace obchodního práva – pět let poté).
Dielčie výsledky riešenia podtémy Ochrana osobnosti a jej konfrontácia so slobodou
prejavu a podtémy Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor
s akcentom na vývoj lege ferenda boli prezentované na každoročnej konferencii Karlovarské
právnické dni, ktorú riešiteľská organizácia spoluorganizovala.
Čiastkové poznatky získané pri riešení podtémy Najnovšie zmeny v práve kapitálových
obchodných spoločností na podporu rizikového kapitálu na Slovensku boli prezentované hneď
na troch konferenciách, a to Quo vadis obchodné právo?, na každoročne konanej konferencii
Právo-Obchod-Ekonomika a na konferencii Obchodné spoločnosti s účasťou štátu (SOE State Owned Enterprises), ktoré riešiteľská organizácia usporiadala alebo spoluusporiadala.
Z posledne uvedenej konferencie bol vydaný aj zborník.
Na konferencii Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva
usporiadanej riešiteľskou organizáciou boli prezentované výsledky riešenia podtém Hľadanie
účinnosti ochrany hospodárskej súťaže, Najnovšie zmeny v práve kapitálových obchodných
spoločností na podporu rizikového kapitálu na Slovensku, Podchytenie prostredia Internetu,
javu reklamy a netradičných prípadov právom proti nekalej súťaži a čiastočne aj Vývoj
právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj lege
ferenda. Zhrnutie poznatkov prezentovaných na tejto konferencii vyústilo do vydania
kolektívneho diela – zborníka z konferencie pod názvom Aktuálne otázky práva hospodárskej
súťaže a obchodného práva.
Na konferencii s názvom Na prahu nové doby, ktorú riešiteľská organizácia
spoluorganizovala, prezentovali riešitelia ďalšie poznatky získané pri riešení podtémy Vývoj
právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj lege
ferenda.
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Na pravidelne konanej konferencii Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21.
storočí boli prezentovaný stav rozpracovania podtémy Analýza vývojových trendov v systéme
sociálneho zabezpečenia. Zhrnutie poznatkov prezentovaných na tejto konferencii vyústilo do
vydania

kolektívneho diela

–

zborníka

z konferencie

Aktuálne

výzvy

pre

sociálne

zabezpečenie v 21. Storočí.
Zhrnutie čiastkových výsledkov dosiahnutých pri spracovávaní podtémy Vývoj právneho
poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj lege ferenda
vyústilo do vydania monografie Augustín Ráth - prvý slovenský rektor Univerzity Komenského.
Súčasne

riešitelia

jednotlivých

podtém

pokračovali

v uverejňovaní

čiastkových

výsledkov svojho výskumu v časopise Právny obzor, v iných domácich a zahraničných
právnych časopisoch, ako aj v zborníkoch z konferencií zorganizovaných inými inštitúciami.
V priebehu roka 2018 bol redakcii vydavateľstva odovzdaný aj rukopis Komentára
k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý je jedným z nosných výstupov riešenia
podtémy Hľadanie účinnosti ochrany hospodárskej súťaže v tomto období. Z dôvodov rozsahu
pripravovanej publikácie nemohla byť vydaná v roku 2018 a jej vydanie sa uskutoční
začiatkom roka 2019 (v súčasnosti je v tlači). Pôvodný zámer vydať monografiu zameranú na
prezentáciu stavu iba slovenského pozitívneho práva v oblasti pravidiel hospodárskej súťaže
aplikovateľných na orgány verejnej moci riešiteľ prehodnotil a rozhodol sa vydať ju až po
doplnení o stav európskeho pozitívneho práva v tejto oblasti, a to z dôvodu vecnej
previazanosti národnej úpravy a európskej úpravy v tejto oblasti, vyššej ucelenosti takejto
prezentácie a tým aj jej vyššej hodnoty pre čitateľov; vydanie tejto rozšírenej monografie sa
predpokladá v roku 2020.
Pôvodným zámerom bolo prezentovať výsledky výskumu v podtéme Najnovšie zmeny
v práve kapitálových obchodných spoločností na podporu rizikového kapitálu na Slovensku aj
v zahraničnom karentovanom časopise. Po vnútornej diskusii v rámci riešiteľského tímu sme
dospeli k názoru, že diseminácia výsledkov výskumu v tejto oblasti by vzhľadom na jej novosť
a originálnosť v slovenskom právnom prostredí mala byť v prvom rade určená slovenskej
odbornej verejnosti. Vzhľadom k presahom tejto témy aj do oblasti ekonomických vied
(predmetné klauzuly prispievajú k zvýšeniu miery likvidity investície spoločníkov, znižujú riziko
tzv. „uväznenia“ v spoločnosti a zvyšujú kúpnu cenu účasti pri exite spoločníka a pod.)
predpokladáme publikovanie výsledkov v domácom karentovanom ekonomickom časopise,
inak v 2 vedeckých článkoch publikovaných v domácom alebo zahraničnom recenzovanom
časopise.
Pôvodne plánovaná monografia z oblasti riešenia podtémy Podchytenie prostredia Internetu,
javu reklamy a netradičných prípadov právom proti nekalej súťaži nebola vydaná v roku 2018
aj z dôvodu nutnosti koordinácie so spoluautorom mimo riešiteľského kolektívu a bude vydaná
v roku 2019.
2.

Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele
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Rok 2018, ako sté výročie vzniku Československej republiky, bol pre riešiteľov
podtémy Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom
na vývoj de lege ferenda príležitosťou pre zhodnotenie významu vzniku Československej
republiky pre začiatok a rozvoj slovenskej právnej vedy a slovenskej právnej terminológie.
Vznik ČSR priniesol uzákonenie slovenčiny ako jedného z úradných jazykov, čo bolo nielen
impulzom, ale aj nevyhnutnosťou intenzívneho formovania a dotvárania slovenskej právnej
terminológie a slovenskej odbornej a vedeckej právnej tvorby. Existencia v tom čase jediného
slovenského právnického časopisu Právny obzor založeného v roku 1917 ako aj vznik
a činnosť Právnickej jednoty na Slovensku v roku 1920 zohrali podstatnú úlohu v tomto
procese. Problematika rekodifikácie súkromného práva de lege ferenda sa dostala do
pozornosti tým, že v októbri 2018 Ministerstvo spravodlivosti SR predstavilo návrh veľkej
novely Občianskeho zákonníka ako súčasti rekodifikácie súkromného práva. Tento návrh je
poznačený mnohými problémami. Preto sa riešitelia – nadväzujúc na výskum kodifikácií
a rekodifikácií v rámci storočnej histórie časopisu Právny obzor – zamerali na niektoré
východiskové otázky a problémy predloženého návrhu.
V tematike vývoja práva duševného vlastníctva riešenej v rámci podtémy Vývoj
právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj de lege
ferenda bola systematicky analyzovaná problematika nového definovania ochranných známok
ako takých (upustilo sa od povinnosti grafického vyobrazenia ochrannej známky), vrátane
aktuálnych zmien v priemyselnoprávnej úprave účinnej od 14.1.2019, osobitne licenčnej
zmluvy na používanie ochrannej známky. Zmeny sa dotkli procesných pravidiel v konaniach
týkajúcich sa ochrannej známky, dizajnu, patentu a úžitkového vzoru pred Úradom
priemyselného vlastníctva SR.
Riešitelia podtémy Hľadanie účinnosti ochrany hospodárskej súťaže sa zamerali na
detailnú analýzu špecifík tohto odvetvia práva, a to tak dovnútra ako aj voči iným právnym
odvetviam. Vzťah protimonopolného práva a práva duševného vlastníctva neustále balansuje
medzi konfliktom a doplňovaním a preto sa stále vracia otázka vhodnosti alebo nevhodnosti
normatívneho zásahu pre riešenie tohto vzťahu. Účinnosť ochrany hospodárskej súťaže bude
nepochybne preverovaná konfrontáciou pozitívneho protimonopolného práva s novými
výzvami, akými budú digitálna spoločnosť a s ním spájaný koncept tzv. algoritmického
spotrebiteľa. Nové výzvy, ktoré na právnu reguláciu hospodárskej súťaže kladú zmeny na trhu
súvisiace s technologickými inováciami, budú predmetom aj ďalšej fázy výskumu v rámci
riešenia projektu. Riešitelia pokračovali v systematickom rozbore problematiky aplikácie
pravidiel hospodárskej súťaže na konane orgánov verejnej moci. Aplikácia § 39 zákona
o ochrane hospodárskej súťaže bola príležitosťou pre slovenské súťažné orgány identifikovať
vlastnú škálu protisúťažných praktík orgánov verejnej moci. Judikatúra Súdneho dvora vyjavila
skutkovú podstatu protisúťažnej štátnej regulácie trhu, no jej naplnenie konštatuje iba v
prípadoch celkom zjavne predstieraných štátnych regulácií, pri ktorých miera intervencie
orgánu verejnej moci vo verejnom záujme do protisúťažnej praktiky podnikateľov bola
nulová. Požiadavka eurokonformného výkladu vnútroštátnej právnej úpravy hospodárskej
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súťaže má potenciál výrazne ovplyvniť obsah vnútroštátneho pozitívneho práva hospodárskej
súťaže.
Pri riešení podtémy Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia
sa čiastkové výsledky úlohy sústredili do záverov prijatých na konferencii „Aktuálne výzvy pre
sociálne zabezpečenie v 21. storočí“, ktorá sa uskutočnila v novembri 2018. Potvrdila sa
nevyhnutnosť

interdisciplinárneho

riešenia

problémov

sociálneho

zabezpečenia

a rešpektovania tohto prístupu pri jeho ďalšom vývoji. Závery konferencie by sa v dlhšej
časovej postupnosti mali/mohli implementovať do práva sociálneho zabezpečenia, čím vlastne
boli definované výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí. Tieto by mali smerovať
k stabilizácii kľúčových inštitútov sociálneho zabezpečenia so zámerom ich optimalizácie,
rešpektujúc pritom účel základných pilierov sociálneho zabezpečenia, t.j. preferovať ich
systémovosť, s prihliadnutím

na vývojové tendencie štruktúry obyvateľstva a ďalšie

požiadavky spoločenského vývoja.
V rámci podtémy Najnovšie zmeny v práve kapitálových obchodných spoločností na
podporu rizikového kapitálu na Slovensku bola rozpracovaná problematika akcionárskych
dohôd v tzv. uzatvorených súkromných obchodných spoločnostiach (tzv. shoot-out klauzula,
klauzula

drag-along

a klauzula

tag-along),

ktorých

cieľom

je

predchádzať

vzniku

potenciálnych konfliktov spoločníkov vo vnútri spoločnosti. Náročnosť uvedenej výskumnej
témy je daná faktom, že predstavuje nóvum v právnom poriadku SR a preto neexistuje
v predmetnej oblasti žiadna relevantná judikatúra ani domáce doktrinálne pramene.
Analyzovaná bola aj ostatná novela Obchodného zákonníka, ktorá zakotvila explicitnú právnu
úpravu kapitálových fondov obchodných spoločností.
V rámci podtémy Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy a netradičných
prípadov právom proti nekalej súťaži, riešitelia systematicky pracujú na prvom slovenskom
komentári k zákonu o reklame, ktorý bude vychádzať z najnovších poznatkov a rozhodovacej
praxe súdov v tejto oblasti. Súčasťou komentára budú aj návrhy de lege ferenda v záujme
skvalitnenia existujúcej právnej úpravy. V rámci tejto podtémy ďalej riešiteľ spracúva
problematiku nekalej súťaže a niektorých špecifických otázok v práve proti nekalej súťaži v
pripravovanej monografii. Za týmto účelom bola taktiež vedecky spracovaná problematika
spôsobilosti nekalosúťažného konania privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom a
procesné aspekty uplatňovania nárokov z nekalej súťaže. Vzhľadom na prebiehajúcu
rekodifikáciu súkromného práva bola analyzovaná právna úprava nekalej súťaže v európskom
priestore, kde riešiteľ predostrel úvahy de lege ferenda.
3.

Zoznam výstupov a prínosov projektu za posledný rok
V súlade s uvedenou inštrukciou výstupy a prínosy projektu uvádzame vo formulári

Výstupy a prínosy projektu za rok 2018.
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Keďže kategorizácia výstupov v uvedenom formulári Výstupy a prínosy projektu za
rok/obdobie 2018 neumožňuje zohľadniť aktívne účasti na konferenciách, tieto aktívne účasti
členov riešiteľského kolektívu na konferenciách uvádzame tu:

Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: BPM a Ústav štátu a práva SAV
Termín: 14. 2. 2018
Názov podujatia: Quo vadis obchodné právo? (Aktuálne otázky a aplikačné problémy)
Prednáška: Novela Obchodného zákonníka z roku 2017

Krajina: SR
Pracovník: Janáč, V.
Inštitúcia: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta UPJŠ v
Košiciach, Ústav štátu a práva SAV, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Termín: 10. - 11. 10. 2018
Obchodné spoločnosti s účasťou štátu (SOE – State Owned Enterprises)
Prednáška: Podnikanie verejných výskumných inštitúcií
Krajina: ČR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, Kabinet dějin státu a práva, ve
spolupráci s Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Ústavem právních dějin
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky a
Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky
Termín: 26. – 29. 10. 2018
Názov podujatia: Na prahu nové doby, Mezioborová konference o počátcích Československé
republiky
Prednáška: Význam vzniku Československej republiky pre začiatok a rozvoj slovenskej
právnej vedy
Krajina: ČR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, Kabinet dějin státu a práva, ve
spolupráci s Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Ústavem právních dějin
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky a
Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky
Termín: 26. – 29. 10. 2018
Názov podujatia: Na prahu nové doby, Mezioborová konference o počátcích Československé
republiky
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Prednáška: O profesných dráhach niektorých slovenských právnikov pred a po roku 1918

Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Ústav politických vied SAV, Štátny archív Bratislava, Národná rada Slovenskej
republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny
pedagogická ústav, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Kysucké
múzeum v Čadci, Katedra politológie Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Nadácia Milana Rastislava Štefánika, Žilinský samosprávny kraj
Termín: 17.-19.4.2018
Názov podujatia: REPUBLIKA ČESKO-SLOVENSKO. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie
verzus realita. Vedecká konferencia pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky Andreja Danka.
Prednáška: Otázka unifikácie zákonov v Česko-Slovensku.

Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Ústav politických vied SAV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Centrum kresťanského vzdelávania Martin, Katedra politológie FF UPJŠ Košice, Katedra
politológie a euroázijských štúdií FF UKF Nitra.
Termín: 21.-22.6.2018
Názov podujatia: Matúš Dula politik, právnik a národný činiteľ. Vedecká konferencia.
Prednáška: Slovenskí advokáti a ich činnosť v národnom hnutí na konci 19. storočia: Bratia
Mudroňovci, Miloš Štefanovič, Štefan Fajnor, Matúš Dula.

Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 7. – 8. 11. 2018
Názov podujatia: Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21 storočí
Prednáška: „Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21 storočí“ – vybrané problémy

Krajina: SR
Pracovník: Zlocha, Ľ.
Inštitúcia: PF UPJŠ v Košiciach, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. a Ústav štátu a práva SAV
Termín: 7. – 9. 11. 2018
Názov podujatia: Medzinárodné sympózium: Právo – Obchod - Ekonomika
Prednáška: Kapitálové fondy obchodných spoločností po novele Obchodného zákonníka

Krajina: SR
31. 1. 2019 11:11
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Pracovník: Janáč, V.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 3. 12. 2018
Názov podujatia: Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva
Prednáška: Výkon práva požadovať prevod akcií

Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 3. 12. 2018
Názov podujatia: Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva
Prednáška: Perspektívy rekodifikácie súkromného práva

Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 3. 12. 2018
Názov podujatia: Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva
Prednáška: Algoritmický spotrebiteľ a jeho vplyv na súťaž na digitálnom trhu

Krajina: SR
Pracovník: Kropaj, M.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 3. 12. 2018
Názov podujatia: Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva
Prednáška: Licenčná zmluva na používanie ochrannej známky

Krajina: SR
Pracovník: Lapšanský, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 3. 12. 2018
Názov podujatia: Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva
Prednáška: Ochrana hospodárskej súťaže pred protisúťažnými zásahmi orgánov verejnej
moci podľa slovenského práva

Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 3. 12. 2018
Názov podujatia: Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva
31. 1. 2019 11:11
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Prednáška: Nové trendy v porovnávacej reklame

Krajina: SR
Pracovník: Zlocha, Ľ.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 3. 12. 2018
Názov podujatia: Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva
Prednáška: Procesnoprávne aspekty uplatňovania nárokov z nekalej súťaže

4.

Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na rok 2019
V priebehu

roka

2019

riešiteľská

organizácia

zorganizuje,

prípadne

bude

spoluorganizovať, viacero konferencií, ktoré budú pokrývať viaceré podtémy riešené v rámci
projektu.
Návrh novely Občianskeho zákonníka prináša rozsiahle zmeny v dvoch základných
kódexoch

súkromného

práva

(Občiansky

zákonník, Obchodný

zákonník),

ktoré

sú

sprevádzané viacerými novými, v odbornej verejnosti zatiaľ nediskutovanými prístupmi tak
koncepčného ako aj vecného charakteru. Preto sa riešitelia podtémy Vývoj právneho poriadku
cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj de lege ferenda sústredia
na rekodifikačné problémy v jednotlivých oblastiach, resp. inštitútoch, súkromného práva.
Konferencia Zodpovednosť za škodu, ktorá sa uskutoční v apríli, sa zameria na tematiku
zodpovednosti za škodu, teda na jeden z najdôležitejších súkromno-právnych inštitútov.
Príspevky, ktoré odznejú na konferencii, budú publikované v kolektívnej monografii.
Riešiteľskou

organizáciou

tradične

spoluorganizované

konferencie

Karlovarské

právnické dni (ktorá sa uskutoční v júni) a Právo-Obchod-Ekonomika (ktorá sa uskutoční
v novembri) budú – v závislosti od tém vypísaných organizátormi – pravdepodobne
príležitosťou pre predstavenie poznatkov získaných pri riešení všetkých podtém s výnimkou
podtém Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na
vývoj de lege ferenda a Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia.
Príspevky, ktoré odznejú na konferencii Právo-Obchod-Ekonomika, budú publikované v
zborníku.
Konferencia Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE - State Owned
Enterprises) (ktorá sa uskutoční v októbri) bude zameraná na problematiku obchodných
spoločností s účasťou štátu z hľadiska de lege lata a de lege ferenda, ako aj na skúsenosti s
aplikáciou zahraničných právnych úprav. Konferencia bude príležitosťou pre predstavenie
poznatkov z riešenia podtém Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny
obzor s akcentom na vývoj lege ferenda, Hľadanie účinnosti ochrany hospodárskej súťaže a
Najnovšie zmeny v práve kapitálových obchodných spoločností na podporu rizikového
kapitálu na Slovensku. Príspevky, ktoré odznejú na konferencii, budú publikované v zborníku.
Očakávame vydanie jednej monografie z oblasti riešenia podtémy Vývoj právneho
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poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj lege ferenda
s osobitným zameraním na inštitút zodpovednosti za škodu, jednej monografie z oblasti
riešenia podtémy Najnovšie zmeny v práve kapitálových obchodných spoločností na podporu
rizikového kapitálu na Slovensku, jednej monografie z oblasti riešenia podtémy Hľadanie
účinnosti ochrany hospodárskej súťaže (komentár k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže),
jednej monografie z oblasti riešenia podtémy Ochrana osobnosti a jej konfrontácia so
slobodou prejavu (komentár k tlačovému zákonu) a minimálne jednej monografie z oblasti
riešenia podtémy Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy a netradičných prípadov
právom proti nekalej súťaži.
Popri tom budú riešitelia prezentovať svoje čiastkové výsledky v odbornej literatúre,
vrátane riešiteľskou organizáciou vydávaného časopisu Právny obzor, vo vystúpeniach na
ďalších

vedeckých

konferenciách

a

v zborníkoch

z ďalších

vedeckých

konferencií

organizovaných aj inými organizáciami.
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Zúčtovacie obdobie: 2018

Sumár

10
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Položka
Bežné náklady spolu
Bežné priame náklady
Mzdové náklady a ostatné osobné náklady
Zdravotné a sociálne poistenie
Cestovné náklady
Materiál
Odpisy
Služby
Energie, vodné, stočné, komunikácie
Bežné nepriame náklady
Spolu

Vyúčtovanie za rok 2018
Finálny rozpočet
48114,00
39462,00
14385,00
5027,00
5350,00
6000,00
0,00
8700,00
0,00
8652,00
48114,00

Skutočné čerpanie
44979,76
36443,85
14385,00
4895,78
2578,21
9008,26
0,00
5576,60
0,00
8535,91
44979,76

Rozdiel
3134,24
3018,15
0,00
131,22
2771,79
-3008,26
0,00
3123,40
0,00
116,09
3134,24

Názov projektu: Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku
Príjemca:

Ústav štátu a práva SAV

Dolu podpísaní svojimi podpismi potvrdzujú pravdivosť a úplnosť údajov vo všetkých predkladaných dokumentoch za rok 2018.
Zodpovedný
doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc.
riešiteľ:

Vedúci ekon.
Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.
úseku:

Podpis:

Podpis:

Štatutárny
zástupca:

doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Podpis
a pečiatka:
Tel.:

02 52 96 18 33
02 52 96 23 25

E-mail:

usapvoza@savba.sk

Akronym: Sto rokov vydávania časopisu Právny
obzor – poučenie z minulosti pre budúcnosť

Miesto a
dátum:

31. 1. 2019 11:23
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Zúčtovacie obdobie: 2018

Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v roku 2018
Príjemca / Spolupríjemca
Ústav štátu a práva SAV
Spolu

Pridelené financie
48 114,00
48 114,00

Skutočné čerpanie
44 979,76
44 979,76

Nevyčerpané
3 134,24
3 134,24

Spolufinancovanie celkom v roku 2018 - sumárne
Štátne
Plán
Skutočné

Súkromné
0,00
0,00

Zahraničné
0,00
0,00

Spolu
0,00
0,00

0,00
0,00

Spolufinancovanie celkom v roku 2018 - Ústav štátu a práva SAV
Štátne
Plán
Skutočné

Súkromné
0,00
0,00

Zahraničné
0,00
0,00

Spolu
0,00
0,00

0,00
0,00

02 + 03 - Mzdové náklady a zdravotné a sociálne poistenie (ZaSP)
Príjemca /
spolupríjemca
1
2
3
4
5

Ústav štátu a
práva SAV
Ústav štátu a
práva SAV
Ústav štátu a
práva SAV
Ústav štátu a
práva SAV
Ústav štátu a

Meno a
priezvisko

Pozícia v
projekte

Barbora
Králičková

Člen RK

Jozef Vozár

Zodpovedný
riešiteľ

Ľubomír Zlocha

Člen RK

Ľudmila
Gajdošíková
Lukáš

Člen RK
Člen RK

Akronym: Sto rokov vydávania časopisu Právny
obzor – poučenie z minulosti pre budúcnosť

Typ
financovania

Počet
financovaných
hodín

Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové

31. 1. 2019 11:23

2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00

Obdobie
1. 1. 2018 - 31.
12. 2018
1. 1. 2018 - 31.
12. 2018
1. 1. 2018 - 31.
12. 2018
1. 1. 2018 - 31.
12. 2018
1. 1. 2018 - 31.

Mzdové
náklady

ZaSP

2 000,00

699,00

3 000,00

1 048,50

1 400,00

489,30

500,00

154,76

1 400,00

489,30

Strana: 2
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práva SAV
6
7
8
9
10

Ústav štátu a
práva SAV
Ústav štátu a
práva SAV
Ústav štátu a
práva SAV
Ústav štátu a
práva SAV
Ústav štátu a
práva SAV
Čerpanie

Lapšanský

Zúčtovacie obdobie: 2018

prostriedky

Marián Kropaj

Člen RK

Oľga Ovečková

Člen RK

Viliam Janáč

Člen RK

Viera
Pinčeková
Mária
Kovačovská

Člen RK Ostatný
Člen RK Ostatný

12. 2018

Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky

600,00
2 000,00
2 000,00
500,00
500,00

1. 1. 2018 - 31.
12. 2018
1. 1. 2018 - 31.
12. 2018
1. 1. 2018 - 31.
12. 2018
1. 1. 2018 - 31.
12. 2018
1. 1. 2018 - 31.
12. 2018

Plán
+ zostatok / - prečerpanie

500,00

174,76

1 400,00

433,30

1 400,00

489,30

1 395,00

431,75

1 390,00

485,81

14 385,00

4 895,78

14 385,00

5 027,00

0,00

+131,22

04 - Cestovné náklady
Príjemca /
spolupríjemca

Meno a priezvisko

Pozícia v
projekte

1

Ústav štátu a
práva SAV

JUDr. Ľubomír Zlocha

Člen RK

2

Ústav štátu a
práva SAV

JUDr. Ľubomír Zlocha

Člen RK

3

Ústav štátu a
práva SAV

prof., JUDr. Oľga
Ovečková, DrSc.

Člen RK

Akronym: Sto rokov vydávania časopisu Právny
obzor – poučenie z minulosti pre budúcnosť

Informácie o ceste
Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Košice 17. 4. 2018 - 20. 4. 2018
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na
medzinárodnej konferencii Dni súkromného práva
II.
Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Štrbské Pleso 7. 11. 2018 - 9. 11. 2018
Opis, účel cesty: Medzinárodn sympózium Právo
- Obchod - Ekonomika
Typ cesty: Zahraničná
Miesto a dátum cesty:
Praha 25. 10. 2018 - 28. 10. 2018
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na

31. 1. 2019 11:23

Dátum
úhrady

Suma

4. 5. 2018

372,20

28. 8. 2018

120,00

9. 11. 2018

452,39

Strana: 3

APVV-15-0456

RS2

Zúčtovacie obdobie: 2018

medzinárodnej konferencii Na prahu novej doby

4

Ústav štátu a
práva SAV

Mgr. Barbora
Králičková, PhD.

Člen RK

5

Ústav štátu a
práva SAV

prof., JUDr. Oľga
Ovečková, DrSc.

Člen RK

6

Ústav štátu a
práva SAV

JUDr. Viliam Janáč

Člen RK

7

Ústav štátu a
práva SAV

doc., JUDr. Jozef
Vozár, CSc.

Zodpovedný
riešiteľ

Typ cesty: Zahraničná
Miesto a dátum cesty:
Zürich 5. 12. 2018 - 8. 12. 2018
Opis, účel cesty: študijný pobyt
Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Smolenice 10. 10. 2018 - 11. 10. 2018
Opis, účel cesty: Medzinárodná konferencia
Obchodné spoločnosti - podniky s účasťou štátu
Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Smolenice 10. 10. 2018 - 11. 10. 2018
Opis, účel cesty: Medzinárodná konferencia
Obchodné spoločnosti - podniky s účasťou štátu
Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Štrbské Pleso 8. 11. 2018 - 9. 11. 2018
Opis, účel cesty: Medzinárodné sympózium
Právo - Obchod - Ekonomika

Čerpanie

11. 12. 2018

1 183,23

22. 10. 2018

140,17

23. 10. 2018

100,17

30. 11. 2018

210,05

2 578,21

Plán

5 350,00

+ zostatok / - prečerpanie

+2 771,79

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2018):
Nevyčerpanie plánovaných cestovných nákladov boli spôsobené viacerými zmenami oproti plánovaným pracovným cestám.
Neuskutočnili sa cesty riešiteľky Barbory Králičkovej na konferencie organizované medzinárodnými organizáciami ASCOLA a ALAI. V prípade
konferencie organizácie ASCOLA bola dôvodom prílišná vzdialenosť miesta konania konferencie (Spojené štáty americké) a s ňou spojené
komplikácie a zvýšené finančné náklady (miesto konania konferencie ASCOLA sa každoročne mení a je známe iba niekoľko mesiacov pred jej
konaním). Konferencia organizácie ALAI sa v roku 2018 výnimočne vôbec nekonala.
Oproti plánu pracovných ciest sa neuskutočnili pracovné cesty riešiteľov na konferencie organizované Právnickou fakultou Masarykovej univerzity
v Brne a Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a na konferenciu organizovanú Právnickou fakultou Univerzity Komenského v
Bratislave pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Dôvodom bola nesúladnosť medzi témami stanovenými organizátormi konferencií
(ktoré sa z roka na rok menia) a témami riešenými riešiteľmi tohto projektu.
Naopak, neplánovane boli vynaložené prostriedky na úhradu nákladov spojených s účasťou riešiteľov na konferencii (spoluorganizovanej

Akronym: Sto rokov vydávania časopisu Právny
obzor – poučenie z minulosti pre budúcnosť

31. 1. 2019 11:23
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Zúčtovacie obdobie: 2018

riešiteľskou organizáciou) v Smoleniciach na tému Obchodné spoločnosti s účasťou štátu (SOE - State Owned Enterprises) a na konferencii
Košické dni súkromného práva II, a to z dôvodu súladu ich tematického zamerania s témami, ktorým sa venujú členovia riešiteľského kolektívu; na
oboch konferenciách riešitelia aktívne vystupovali a ich príspevky boli uverejnené v zborníkoch z týchto konferencií.

05 - Materiál

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Príjemca /
Spolupríjemca
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV

Číslo dokladu

Popis položky

Dátum
úhrady

Suma

2

xero paoier

4. 5. 2018

162,30

2

domáca právnická literatúra

4. 5. 2018

119,00

2

domáca právnická literatúra

4. 5. 2018

99,00

2

zahraničná právnická literatúra

4. 5. 2018

102,94

2

Zbierka zákonov I. preddavok 2018

4. 5. 2018

124,15

2

domáca právnická literatúra

4. 5. 2018

100,42

2

domáca právnická literatúra

4. 5. 2018

37,00

2

Zbierka zákonov SR 2018 - II. preddavok

4. 5. 2018

72,00

2

domáca právnická literatúra

4. 5. 2018

46,33

14

Zbierka zákonov SR rok 2018 - III. preddavok

13. 6. 2018

84,00

7

domáca právnická literatúra

25. 5. 2018

88,57

8

USB kľúče

29. 5. 2018

172,80

8

kancelársky materiál (euroobaly, obálky, xero papier, obaly na
dokumenty ...)

29. 5. 2018

612,35

8

Zbierka zákonov SR 2018 - IV. preddavok

14. 8. 2018

84,00

11

domáca právnická literatúra

6. 6. 2018

34,75

Akronym: Sto rokov vydávania časopisu Právny
obzor – poučenie z minulosti pre budúcnosť
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva

4

domáca právnická literatúra

33

Zbierka zákonov 2018 V. preddavok

13

Zúčtovacie obdobie: 2018
18. 7. 2018

33,50

14. 11. 2018

84,00

domáca právnická literatúra

24. 9. 2018

12,27

29

Notebook 250 DARG ASH

31. 10. 2018

433,60

21

domáca právnická literatúra

10. 10. 2018

42,90

28

domáca právnická literatúra

29. 10. 2018

66,03

2

Zbierka zákonov SR 2018

13. 6. 2018

84,00

39

zahrančiná právnická literatúra

30. 11. 2018

28,53

36

Notebook ASUS + Microsoft office

26. 11. 2018

795,50

36

tonery do kopírovacích zariadení

26. 11. 2018

327,72

42

zahraničná právnická literatúra

6. 12. 2018

430,02

44

zahraničná právnická literatúra

12. 12. 2018

137,13

44

kancelársky materiál

10. 12. 2018

492,77

44

xero papier

10. 12. 2018

451,68

44

zahraničná právnická literatúra

10. 12. 2018

175,59

44

domáca právnická literatúra

10. 12. 2018

215,60

48

domáca právnická literatúra

17. 12. 2018

185,98

48

zahraničná právnická literatúra

17. 12. 2018

347,53

48

domáca právnická literatúra

17. 12. 2018

94,66

46

zahraničná právnická literatúra

12. 11. 2018

357,21

Akronym: Sto rokov vydávania časopisu Právny
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Zúčtovacie obdobie: 2018

SAV
36
37
38
39

Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Čerpanie

46

domáca právnická literatúra

12. 12. 2018

175,30

47

zahraničná právnická literatúra

13. 12. 2018

89,83

47

zahraničná právnická literatúra

13. 12. 2018

388,40

6

ASPI

23. 5. 2018

1 618,90
9 008,26

Plán

6 000,00

+ zostatok / - prečerpanie

-3 008,26

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2018):
Vyššie čerpanie zdrojov na materiál bolo zapríčinené nákupom odbornej literatúry vo vyššom ako plánovanom rozsahu z dôvodu vydania
najaktuálnejších vydaní viacerých renomovaných publikácií, pre ktoré sme, naopak, nedočerpali plánované zdroje na literatúru v roku 2017.
Rovnako bolo prečerpanie v tejto kapitole zapríčinené úhradou licencie na používanie dôležitého právneho informačného systému ASPI na
príslušný rok. Napokon, prečerpanie bolo zapríčinené aj nákupom dvoch prenosných osobných počítačov (notebook) pre členov riešiteľského
kolektívu Barboru Králičkovú a Lukáša Lapšanského, ku ktorým sme pristúpili z dôvodu odpisu ich nefunkčných osobných počítačov (Inv. čísla
3134 a 20131).

07 - Služby

1
2
3
4
5
6

Príjemca /
Spolupríjemca
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV

2

Ústav štátu a práva
SAV

37

Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV

Číslo dokladu

29

41
41
43

Akronym: Sto rokov vydávania časopisu Právny
obzor – poučenie z minulosti pre budúcnosť

Popis položky
preklad do anglického jazyka
Spoluorganizátor XXVI. Karlovarských právnických dní - náklady za
prenájom konferenčnej miestnosti
organizovanie konferencie "Aktuálne výzvy pre sociálne
zabezpečenie v 21. storočí" prenájom priestoru, technických
zariadení
organizácia a občerstvenie na konferenciu "Aktuálne otázky práva
hospodárskej súťaže a obchodného práva"
redigovanie zborníka Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v
21. storočí
zalomenie zborníka Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21.
storočí

31. 1. 2019 11:23

Dátum
úhrady

Suma

4. 5. 2018

35,00

31. 10. 2018

1 500,00

28. 11. 2018

1 200,00

5. 12. 2018

300,00

5. 12. 2018

250,00

7. 12. 2019

200,00

Strana: 7
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RS2
7
8

Ústav štátu a práva
SAV
Ústav štátu a práva
SAV
Čerpanie

Zúčtovacie obdobie: 2018

45

zborník Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí
tlačové služby

11. 12. 2018

2 000,00

48

oprava kopírky

17. 12. 2018

91,60
5 576,60

Plán

8 700,00

+ zostatok / - prečerpanie

+3 123,40

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2018):
Nedočerpanie zdrojov plánovaných na služby bolo zapríčinené nevydaním jednej monografie obsahujúcej poznatky z riešenia podtémy Hľadanie
účinnosti ochrany hospodárskej súťaže, náklady na vydanie ktorej boli plánované práve vo výške zodpovedajúcej výške nedočerpania.

09 - Nepriame náklady
Príjemca / Spolupríjemca
1

Ústav štátu a práva SAV

Suma
8 535,91 EUR

Čerpanie

8 535,91 EUR

Plán

8 652,00 EUR

+ zostatok / - prečerpanie

Akronym: Sto rokov vydávania časopisu Právny
obzor – poučenie z minulosti pre budúcnosť

116,09 EUR
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