
31. 1. 2018 10:49  Formulár RS1, strana 1/10 
 

  
 
 
 

Formulár RS1 

 
 

Ročná správa o riešení projektu 
za rok 2017 

 
 

Názov projektu 

 

Evidenčné číslo projektu APVV-15-0456 

Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach 
právneho poriadku 

 

Zodpovedný riešiteľ doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

Príjemca Ústav štátu a práva SAV 

 

Začiatok riešenia projektu  01.07.2016 

Koniec riešenia projektu  30.06.2020 
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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 vzhľadom na harmonogram riešenia 

 

Úsilie riešiteľov pri napĺňaní cieľov prvej etapy projektu na odvíjalo v dvoch rovinách. 

Väčšina členov riešiteľského kolektívu sa podieľala na príprave rozsiahlej kolektívnej 

monografie 100 rokov časopisu Právny obzor vydanej pri príležitosti stého výročia vydávania 

časopisu Právny obzor, ktorý vydáva riešiteľská organizácia. Rozsah diela vytvoril priestor pre 

dôkladné zmapovanie historického vývoja pozitívneho práva v odvetviach protimonopolného 

práva, práva duševného vlastníctva a v oblasti kodifikácie súkromného práva na území Slovenska  

v časovom rozpätí od začiatku vydávania časopisu Právny obzor (1917) až do súčasnosti optikou 

právnej doktríny. Pri príležitosti vydania tejto publikácie riešiteľská organizácia zorganizovala 

medzinárodnú konferenciu.  
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Dielčie výsledky riešenia podtémy Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu 

Právny obzor s akcentom na vývoj de lege ferenda sa premietli aj do monografie Významní 

slovenskí právnici - Vladimír Fajnor. Poznatky získané pri riešení podtémy Najnovšie zmeny v 

práve kapitálových obchodných spoločností na podporu rizikového kapitálu na Slovensku sa stali 

súčasťou kolektívnej monografie Akcionářské dohody vydanej v Českej republike. 

Súčasne riešitelia jednotlivých podtém pokračovali v publikovaní čiastkových výsledkov 

svojho výskumu v časopise Právny obzor, v iných domácich a zahraničných právnych časopisoch 

a v zborníkoch z konferencií doma aj v zahraničí, z ktorých niektoré riešiteľská organizovala alebo 

spoluorganizovala. 

Na medzinárodnej konferencii Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností, ktorú 

riešiteľská organizácia spoluorganizovala, boli diskutované dielče výsledky výskumu v podtéme 

Najnovšie zmeny v práve kapitálových obchodných spoločností na podporu rizikového kapitálu na 

Slovensku, vrátane kritického rozboru najnovších zmien v slovenskom korporátnom práva. 

Pravidelné medzinárodné sympózium Právo–Obchod–Ekonomika, ktoré riešiteľská organizácia 

spoluorganizuje, bolo príležitosťou pre prezentáciu čiastkových poznatkov nadobudnutých pri 

riešení podtémy Ochrana osobnosti a jej konfrontácia so slobodou prejavu. Na koncoročnej 

konferencii Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže zorganizovanej riešiteľskou 

organizáciou zazneli príspevky refererujúce o čiastočných výsledkoch riešenia podtém  Ochrana 

osobnosti a jej konfrontácia so slobodou prejavu, 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 aj podtémy Hľadanie 

účinnosti ochrany hospodárskej súťaže. 

Riešiteľský kolektív si je vedomý nenaplnenia počtu niektorých kategórií výstupov 

naplánovaných na druhý polrok roku 2016 (prvý polrok riešenia projektu) a bude tento výpadok 

kompenzovať zvýšenou aktivitou v ďalšom priebehu riešenia projektu. 

 

2. Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele 

 

V oblasti predmetu riešenia podtémy Ochrana osobnosti a jej konfrontácia so slobodou 

prejavu riešitelia identifikovali niektoré stále podnety a niektoré nové podnety pre diskusiu 

o hľadaní bodu rovnováhy medzi ochranou osobnosti a slobodou prejavu. Nároky na náhradu 

nemajetkovej ujmy v peniazoch vznášané osobami dotknutými výkonom slobody prejavu ostávajú 

dominantným a neutíchajúcim zdrojom podnetov pre judikatúru i právnu doktrínu. Riešitelia ale 

rozšírili predmet svojho záujmu aj na príbuznú problematiku nadobúdania, trvania a zániku 

vyvrátiteľnej domnienky dobrej povesti právnických osôb a zneužívania práva obchodnými 

spoločnosťami.     
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 Pri riešení podtémy Najnovšie zmeny v práve kapitálových obchodných spoločností na 

podporu rizikového kapitálu na Slovensku bola systematicky analyzovaná problematika 

akcionárskych dohôd ako takých, vrátane vedľajších dojednaní k nim (najmä drag-along a shoot-

out), ich účelu, ako aj ich interakcií s inými odvetviami právneho poriadku (najmä s korporátnym 

právom a s protimonopolným právom). Dôležitým prvkom pozornosti bola novelizácia 

Obchodného zákonníka, ktorou sa s účinnosťou od 1.1.2017 výslovne priznala možnosť 

uzatvárania dohôd medzi spoločníkmi obchodných spoločností a ktorou sa v právnom poriadku 

Slovenskej republiky vytvoril nový typ právnických osôb – jednoduchá spoločnosť na akcie. 

Rozbor novej právnej úpravy poukázal na niektoré jej nedostatky, najmä na úrovni 

zabezpečovacích mechanizmov proti predvídateľným zneužitiam pri výkone drag-along práv 

alebo celkovej nepredvídateľnosti a vysokého stupňa neistoty pri výkone shoot-out práva. 

Analyzované nedostatky uvedeného legislatívneho zásahu vytvárajú matériu pre prechod do 

druhej fázy riešenia projektu, konkrétne pre formuláciu odporúčaní na optimalizáciu ďalšieho 

vývoja pozitívneho práva v tejto oblasti. 

 Riešitelia podtémy Hľadanie účinnosti ochrany hospodárskej súťaže doplnili dôkladný rozbor 

vývoja protimonopolného práva ako celku v časovej perspektíve od konca obdobia neslobody 

o analýzu špecifickejších problematík. 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. Judikatúra 

Ústavného súdu vytvorila podklad pre systematický výklad článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej 

republiky, ktorého cieľom je odkryť obsah, rozsah a limity povinnosti štátu chrániť a podporovať 

hospodársku súťaž. 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.     

Situácie zneužitia doménových mien v nekalej súťaži boli predmetom pozornosti pri riešení 

podtémy Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy a netradičných prípadov právom proti 

nekalej súťaži. Frekvencia a špecifickosť prípadov zneužitia doménových mien má dopad na 

podmienky aplikácie tak generálnej klauzuly nekalej súťaže, ako aj na spôsob aplikácie 

jednotlivých špeciálnych skutkových podstát nekalej súťaže. Situácie zneužitia doménových mien 

v nekalej súťaži boli predmetom rozboru aj z procesnoprávneho hľadiska.  

Právno-historický rozmer podtémy Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu 

Právny obzor s akcentom na vývoj de lege ferenda bol v roku 2018 naplnený. Najmä rozsiahla 

kolektívna monografia 100 rokov časopisu Právny obzor dôkladne zmapovala vývoj vo viacerých 

odvetviach právneho priadku v časovej perspektíve siahajúcej do začiatkov vydávania tohto 

časopisu (1917).  

Snahy o kodifikáciu a následné rekodifikácie sprevádzali a určovali takmer v pravidelných 

intervaloch vývoj súkromného práva území bývalého Československa, čo nachádzalo svoju 
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reflexiu aj na stránkach časopisu Právny obzor. Riešitelia priblížili zámery a východiskové 

problémy, ktoré muselo pozitívne súkromné právo pri tej ktorej kodifikácii, rekodifikácii či 

dekodifikácii riešiť; analyzovali vplyv zámerov v oblasti politiky a hospodárstva v tom ktorom 

období na koncepciu úpravy súkromného práva ako celku a na obsah jeho jednotlivých nosných 

inštitútov. Venovali sa aj úlohe, ktorú v tomto procese zohrávala právna doktrína, osobitne 

najvýznamnejšie osobnosti právnej vedy na Slovensku a autori príspevkov do časopisu Právny 

obzor. Riešitelia nemohli opomenúť jav istých „únikových“ tém, teda tém mimo hlavného prúdu 

záujmu politického vedenia štátu v období neslobody, ktoré umožňovali vynikajúcim osobnostiam 

československej právnej vedy slobodnejšie rozvíjať svoje úvahy a dospievať pri rozpracovávaní 

týchto tém – aj z dnešného pohľadu – k pozoruhodným výsledkom.   

Vývoj v oblasti protimonopolného práva bol odlišný. Po prijatí zákona č. 111/1927 Zb. proti 

nekalej súťaži, podľa ktorého sa posudzovali aj prípady majúce kartelovú povahu, došlo počas 

obdobia neslobody z dôvodu nastolenia systému centrálne plánovaného hospodárstva 

k faktickému umrtveniu protimonoponého práva. Naopak, v období po celospoločenských 

zmenách v roku 1989 došlo k búrlivému rozvoju tohto odvetvia rozlišujúc pritom počiatočnú fázu 

obnovovania trhového hospodárstva, fázu intenzívnej diskusie o koncepčnom uchopení 

požiadavky ochrany hospodárskej súťaže a fázu stabilizácie pozitívneho protimonopolného práva. 

Opäť odlišný bol vývoj v odvetví práva duševného vlastníctva. Aj v období neslobody na 

oblasť duševného vlastníctva zameralo svoje úsilie viacero vynikajúcich osobností 

československej právnej vedy, ktorí vysoko kvalitným spôsobom rozpracovávali kľúčové témy 

tohto odvetvia. Vytrvalá koncepčná práca právnej doktríny a nepochybne aj udržanie kontaktu 

s právnou doktrínou v tomto odvetví na východ aj západ od hraníc vtedajšieho Československa 

spôsobili, že zásadný spoločenský obrat koncom roka 1989 nezaskočil právnu vedy nepripravenú 

a jej poznatky boli prevzaté do nových zákonných úprav. Obdobie po roku 1989 bolo 

charakterizované akceleráciou normatívnej činnosti zahŕňajúcej pod zákonnú ochranu nové 

predmety duševnej činnosti. Právna doktrína – popri pokračovaní v rozpracovávaní už skôr 

otvorených tém – sústreďovala pozornosť aj na jav konfrontácie práva duševného vlastníctva so 

skutočnosťou európskej integrácie a s inými odvetviami právneho poriadku (zmluvné právo, 

súťažné právo, mediálne právo, osobnostné práva, ...). 

Pri riešení podtémy Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia oblasti 

boli predmetom záujmu ústavné limity ochrany sociálnych práv, a to na jednej strane všeobecne 

platné ústavné princípy fungovania štátu definované v ústave, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, na druhej strane medze rozsahu sociálnych práv obsiahnutých v zákonných úpravách, 

ktoré sociálne práva upravujú, s tendenciou povýšiť tento vzťah na rovnocennú ústavnú, a nie 

zákonnú úroveň. 

Poznatky zhromaždené riešiteľmi v prvej fáze riešenia projektu vytvárajú solídny základ pre 

vstup do druhej etapy riešenia projektu, teda do fázy posudzovania súladnosti nastúpených 
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vývojových trendov s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na proces vývoja pozitívneho práva 

a formulácie odporúčaní na optimalizáciu jeho ďalšieho vývoja. Pri riešení niektorých podtém 

nemožno vylúčiť výstupy spadajúce ešte do prvej fázy, ak ich sformulovanie bude potrebné pre 

vytvorenie bezpečného základu pre vstup do druhej etapy. Naopak, pri niektorých podtémach  sa 

prechod do druhej fázy riešenia projektu ponúka nielen z dôvodu dostatočného stavu 

rozpracovania tematiky, ale aj z dôvodu evidentnej potreby presmerovania vývoja pozitívneho 

práva, ktorá vychádza z odmietnutia jeho stávajúceho vývoja spoločenskou praxou (napr. 

podtéma Najnovšie zmeny v práve kapitálových obchodných spoločností na podporu rizikového 

kapitálu na Slovensku). 

 

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) 

 

 V súlade s uvedenou inštrukciou výstupy a prínosy projektu uvádzame vo formulári 

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie 2017.  

 Keďže kategorizácia výstupov v uvedenom formulári Výstupy a prínosy projektu za 

rok/obdobie 2017 neumožňuje zohľadniť aktívne účasti na konferenciách, tieto aktívne účasti 

členov riešiteľského kolektívu na konferenciách uvádzame tu: 

 

Krajina: SR  

Pracovník: Gajdošíková, Ľ.  

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV  

Termín: 5. - 7. 4. 2017  

Názov podujatia: Právny pluralizmus a pojem práva  

Prednáška: Ľudské práva a európsky právny priestor v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu 

Slovenskej republiky 

 

Krajina: Dánsko   

Pracovník: Králičková, B.   

Inštitúcia:  University of Copenhagen, Law faculty   

Termín: 17. - 20. 05. 2017   

Názov podujatia: International Congress – Copyright: To be or not to be   

Prednáška: „Readiness of Slovak Competition Law to Reflect Development Towards Digital 

Economy (Pripravenosť slovenského súťažného práva reflektovať vývoj smerom k digitálnej 

ekonomike)“   

   

Krajina: Švédsko   
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Pracovník: Králičková, B.   

Inštitúcia: University of Stockholm, Law faculty   

Termín: 14. - 17. 06. 2017   

Názov podujatia: ASCOLA 2017 International Congress – Competition Law for the Digital 

Economy    

Prednáška: „Current Trends in Slovak Competiton and Copyright Law – Too Much or Too Less of 

Regulation? (Súčasné výzvy slovenského súťažného a autorského práva – priveľa alebo primálo 

regulácie?)“   

   

Krajina: SR   

Pracovník: Vozár, J.   

Termín: 11. – 13. 10. 2017   

Usporiadateľ:  Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR a 

Ústavom štátu a práva SAV   

Názov podujatia: Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika   

Prednáška: Ochrana proti zneužívaniu práva obchodnými spoločnosťami   

   

Krajina: SR   

Pracovník: Zlocha, Ľ.   

Termín: 11. – 13. 10. 2017   

Usporiadateľ:  Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR a 

Ústavom štátu a práva SAV   

Názov podujatia: Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika   

Prednáška: Konkurencia dovolania a ústavnej sťažnosti v civilných sporových veciach a niektoré 

aplikačné problémy   

   

Krajina: SR   

Pracovník: Králičková, B.   

Termín: 25. 10. 2017   

Usporiadateľ: Protimonopolný úrad SR a Ekonomická univerzita v Bratislave   

Názov podujatia: Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže   

Prednáška: „Súčasné výzvy slovenského súťažného práva“   

   

Krajina: SR    

Pracovník: Ovečková Oľga    

Inštitúcia:  Ústav štátu a práva SAV    

Termín:    30. 11. 2017    
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Názov podujatia: 100 rokov vydávania časopisu Právny obzor   

Prednáška: Význam storočnej histórie časopisu Právny obzor   

   

Krajina: SR    

Pracovník: Vozár, J.    

Inštitúcia:  Ústav štátu a práva SAV    

Termín:    30. 11. 2017    

Názov podujatia: 100 rokov vydávania časopisu Právny obzor   

Prednáška: Osobnosti pri vzniku a rozvoji časopisu Právny obzor   

   

Krajina: SR   

Pracovník: Janáč, V.   

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV    

Termín: 4. 12. 2017   

Názov podujatia: Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže   

Prednáška: Akcionárske dohody a právo hospodárskej súťaže   

   

Krajina: SR   

Pracovník: Králičková, B.   

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV    

Termín: 4. 12. 2017   

Názov podujatia: Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže   

Prednáška: Algoritmický spotrebiteľ   

   

Krajina: SR   

Pracovník: Lapšanský, L.   

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV    

Termín: 4. 12. 2017   

Názov podujatia: Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže   

Prednáška: Povinnosť zákonodarcu zabezpečiť voľnosť vstupu na trh a rovnosť pravidiel 

správania sa účastníkov hospodárskej súťaže na trhu   

   

Krajina: SR   

Pracovník: Vozár, J.   

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV    

Termín: 4. 12. 2017   

Názov podujatia: Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže   
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Prednáška: Nemajetková ujma   

   

Krajina: SR   

Pracovník: Zlocha, Ľ.   

Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV    

Termín: 4. 12. 2017   

Názov podujatia: Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže   

Prednáška: Procesné súvislosti zneužitia doménových mien v nekalej súťaži   

 

4. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na rok 2018 

 

V priebehu roka 2018 riešiteľská organizácia usporiada, prípadne bude spoluorganizovať, 

viacero konferencií, ktoré budú pokrývať viaceré podtémy riešené v rámci projektu. 

Konferencia Quo vadis obchodné právo?, ktorá sa uskutoční vo februári, sa bude orientovať 

na novelu Obchodného zákonníka z roku 2017, a to tak z hľadiska jej výkladu ako aj jej aplikácie. 

Konferencia bude miestom pre prezentovanie ďalších výsledkov pri riešení podtém Najnovšie 

zmeny v práve kapitálových obchodných spoločností na podporu rizikového kapitálu na Slovensku 

a prípadne aj Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom 

na vývoj de lege ferenda.  

Riešiteľskou organizáciou tradične spoluorganizované konferencie Karlovarské právnické 

dni a Právo-Obchod-Ekonomika 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.  

Naopak, práve podtéme Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia 

bude venovaná konferencia Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí, ktorá 

nadväzuje na predchádzajúce konferencie z oblasti sociálneho zabezpečenia organizované 

riešiteľskou organizáciou v pravidelných dvojročných intervaloch už od roku 1997. Témou 

konferencie bude identifikácia aktuálnych výziev pre sociálne zabezpečenie, s ktorými sa  tento 

systém vyrovnáva od začiatku 21. storočia, ako tieto výzvy ovplyvňujú tento systém a jeho  

systémovosť, riešenie ktorých sociálnych udalostí dominovalo/dominuje. Konferencia sa uskutoční 

v mesiaci november.  

Popri tom budú riešitelia prezentovať svoje čiastkové výsledky vo vystúpeniach na ďalších 

konferenciách, v odbornej lieratúre, vrátane riešiteľskou organizáciou vydávaného časopisu 

Právny obzor, a v zborníkoch z konferencií.  

Možno očakávať vydanie jednej až dvoch monografií z oblasti riešenia podtémy Hľadanie 
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účinnosti ochrany hospodárskej súťaže. 
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Potvrdzujeme, že údaje uvedené v správe a jej prílohách sú pravdivé a úplné. 

 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 

doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

Štatutárny zástupca príjemcu 
 

doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

 

 

V Bratislave 31.01.2018 V Bratislave 31.01.2018 
 
 
 
 
 
..................................................... 
    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-15-0456 

Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho 
poriadku  

 

Zodpovedný riešiteľ doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

Príjemca Ústav štátu a práva SAV 

 

I. kategória 

PUBLIKÁCIE A CITÁCIE Plán Skutočnosť 

1.01 Počet publikácií v karentovaných časopisoch v SR 1 1 

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 

9 12 

1.07 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých 
časopisoch v zahraničí 

2 1 

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

9 8 

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

3 2 

1.10 Počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. 3 autorské 
hárky) v SR 

1 2 

1.11 Počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. 3 autorské 
hárky) v zahraničí 

1 1 

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). 
↓↓
 
1.01 
 
VOZÁR, Jozef.  Začiatky pestovania právnej vedy na Slovensku: sté výročie založenia Právneho obzoru 
a prvé osobnosti slovenskej právnej vedy. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 
2017, roč. 65, č. 2, s. 321-333. ISSN 0018-2575 
 
1.06 
 
JANÁČ, Viliam. Právo požadovať nadobudnutie akcií (shoot-out právo). In Právny obzor : teoretický 
časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 611-621. ISSN 0032-6984. 
 
KRÁLIČKOVÁ,Barbora. 25 Years of the Independent Slovak Republic and 13 Years in the European 
Union – Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor. ISSN 0032-6984. Roč. 100, 
2017, špeciálne číslo – v tlači. 
 
KROPAJ, Marián.  Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách : (správa zo seminára). In Právny 
obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 438-441. ISSN 0032-6984. 
     
KROPAJ, Marián - KROPAJOVÁ, Mária.  Univerzitný profesor Ján Švidroň (15 júna 1952 - 20. júna 
2014) : životopis a tvorivá činnosť. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného 
vlastníctva, 2017, roč. 21, č. 4, s. 21-23. ISSN 1339-5564. 
   
LAPŠANSKÝ, Lukáš. Systém ochrany hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej 
republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 576-594. 
ISSN 0032-6984. 
     
LAPŠANSKÝ, Lukáš. Obligation of the legislator to ensure equality of rules governing market behaviour 
for all the participants of economic competition. In Právny obzor. ISSN 0032-6984. Roč. 100, 2017, 
špeciálne číslo – v tlači  
 
OVEČKOVÁ, Oľga. Vydavatelia časopisu Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky 
štátu a práva.rubrika Sto rokov Právneho obzoru, 2017, roč. 100, č. 4, s. 429-431. ISSN 0032-6984. 
    
OVEČKOVÁ, Oľga. Význam Právneho obzoru pri formovaní a ustálovaní slovenskej právnej 
terminológie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.rubrika Sto rokov Právneho 
obzoru, 2017, roč. 100, č. 5, s. 527-531. ISSN 0032-6984. 
  
OVEČKOVÁ, Oľga.  Význam založenia a storočnej existencie časopisu Právny obzor. In Právny obzor : 
teoretický časopis pre otázky štátu a práva.rubrika Sto rokov Právneho obzoru, 2017, roč. 100, č. 6, s. 
640-643. ISSN 0032-6984.  
 
VOZÁR, Jozef. Several Thoughts on Remuneration of Non-material Damage by Protection of 
Personality. In Právny obzor. ISSN 0032-6984. Roč. 100, 2017, špeciálne číslo – v tlači 
 
ZLOCHA, Ľubomír. Zneužitie doménových mien v nekalej súťaži. In Právny obzor : teoretický časopis 
pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 595-610. ISSN 0032-6984. 
     
ZLOCHA, Ľubomír. Vyvrátiteľná domnienka dobrej povesti právnickej osoby. In Právny obzor : 
teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 361-371. ISSN 0032-6984.  
  
1.07 
 
OVEČKOVÁ, Oľga. Sto rokov časopisu Právny obzor. In Správní právo, 2017, roč. 50, č. 7-8, s. 376-
379. ISSN 0139-6005.  
 
1.08   
 
JANÁČ, Viliam. Akcionárske dohody - vybrané aspekty. 1. časť. In Súkromné právo : odborný časopis 
zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2017, roč. III, č. 6, s. 236-242. 
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JANÁČ, Viliam. Akcionárske dohody a právo hospodárskej súťaže.  In VOZÁR, J., ZLOCHA, L. (eds.) 
Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže. Zborník z konferencie. Bratislava : Ústav štátu a 
práva SAV, 2017. Elektronický zdroj – CD – v tlači.   
 
JABLONKA, Branislav - ZLOCHA, Ľubomír. Konkurencia dovolania a ústavnej sťažnosti v civilných 
sporových veciach a niektoré aplikačné problémy. In Právo, obchod, ekonomika VII. : Zborník 
príspevkov z vedeckého sympózia Právo - Obchod - Ekonomika konaného v dňoch 11. - 13. októbra 
2017 vo Vysokých Tatrách. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2017, s. 367-383. ISBN 978-80-8152-
528-5. ISSN 2453-921X.  

 
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Algoritmický spotrebiteľ. In VOZÁR, J., ZLOCHA, L. (eds.) Aktuálne trendy v 
oblasti práva hospodárskej súťaže. Zborník z konferencie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. 
Elektronický zdroj – CD – v tlači.  
 
LAPŠANSKÝ, Lukáš.: Ochrana hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej 
republiky. In VOZÁR, J., ZLOCHA, L. (eds.) Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže. 
Zborník z konferencie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. Elektronický zdroj – CD – v tlači.   
 
VOZÁR, Jozef. Ochrana proti zneužívaniu práva obchodnými spoločnosťami. In Právo, obchod, 
ekonomika VII. : Zborník príspevkov z vedeckého sympózia Právo - Obchod - Ekonomika konaného v 
dňoch 11. - 13. októbra 2017 vo Vysokých Tatrách. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2017, s. 168-
175. ISBN 978-80-8152-528-5. ISSN 2453-921X. 
    
VOZÁR, Jozef. Nemajetková ujma.  In VOZÁR, J., ZLOCHA, L. (eds.) Aktuálne trendy v oblasti práva 
hospodárskej súťaže. Zborník z konferencie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. Elektronický 
zdroj – CD – v tlači.  
 
ZLOCHA, Ľubomír. Procesné súvislosti zneužitia doménových mien v nekalej súťaži. In VOZÁR, J., 
ZLOCHA, L. (eds.) Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže. Zborník z konferencie. 
Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. Elektronický zdroj – CD – v tlači.   
 
1.09 
 
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Readiness of Slovak Competition Law to Reflect Development Towards Digital 
Economy. In Zborník z konferencie ALAI 2017 International Congress – Copyright: To be or not to be, 
konanej v dňoch 17.-20.5.2017 v Kodani (Dánsko) – v tlači 
 
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Current Trends in Slovak Competiton and Copyright Law – Too Much or Too 
Less of Regulation? In Zborník z konferencie ASCOLA 2017 International Congress – Competition Law 
for the Digital Economy, konanej v dňoch 14.-17.6.2017 v Štokholme (Švédsko) – v tlači 
 
1.10 
 
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. Tomáš Gábriš, Kristián 
Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6 
    
VOZÁR, Jozef.  Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor = Prominent Slovak Lawyers - Vladimír 
Fajnor. Tomáš Gábriš, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda pre Ústav štátu a práva SAV, 
2017. 223 s. Významní slovenskí právnici. ISBN 978-80-224-1600-9(APVV-15-0456 : Dlhodobé a 
recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku) 
 
1.11 
 
CSACH, Kristián - HAVEL, Bohumil - DĚDIČ, Jan - LASÁK, Jan - ŠTENGLOVÁ, Ivana - PATAKYOVÁ, 
Mária - GRAMBLIČKOVÁ, Barbora - BEJČEK, Jozef - BŘÍZA, Petr - GYÁRFÁŠ, Juraj - JANÁČ, Viliam - 
EICHLEROVÁ, Kateřina - ČERNÁ, Stanislava - HUSÁR, Ján - PINIOR, Piotr - ŻABA, Mateusz - VAN 
VEEN, W.J.M. (Wino) - ŠULEKOVÁ, Žofia - MOCK, Sebastian. Akcionářské dohody. Praha : Wolters 
Kluwer, 2017. 320 s. ISBN 978-80-7552-784-4 
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II. kategória 

PATENTY, VYNÁLEZY A ÚŽITKOVÉ VZORY Plán Skutočnosť 

2.1.01 Počet patentových prihlášok v SR 0 0 

2.1.02 Počet samostatných patentových prihlášok do zahraničia 0 0 

2.1.03 Počet európskych patentových prihlášok 0 0 

2.1.04 Počet určených krajín, v ktorých bude/je patent chránený v rámci 
európskych patentových prihlášok 

0 0 

2.1.05 Počet medzinárodných prihlášok patentov v PCT 0 0 

2.1.06 Počet určených krajín, v ktorých bude/je patent chránený v rámci 
medzinárodných prihlášok patentov v PCT 

0 0 

2.1.13 Počet udelených patentov v SR 0 0 

2.1.14 Počet udelených patentov v zahraničí 0 0 

2.1.15 Počet európskych udelených patentov 0 0 

2.1.16 Počet určených krajín, v ktorých bude/je patent chránený v rámci 
európskych udelených patentov 

0 0 

2.1.17 Počet realizovaných patentov v SR 0 0 

2.1.18 Počet realizovaných patentov v zahraničí 0 0 

2.2.01 Počet vynálezov v SR 0 0 

2.2.02 Počet vynálezov v zahraničí 0 0 

2.2.03 Počet úžitkových vzorov v SR 0 0 

2.2.04 Počet úžitkových vzorov v zahraničí 0 0 

2.2.05 Počet priemyselných vzorov v SR 0 0 

2.2.06 Počet priemyselných vzorov v zahraničí 0 0 

1] 
PCT je skratka Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty), prostredníctvom ktorej 

môže prihlasovateľ žiadať o ochranu v zahraničí. PCT spravuje Svetová organizácia duševného 
vlastníctva so sídlom v Ženeve. 

 
 
Zoznam (špecifikácia) patentov, vynálezov, úžitkových vzorov 

Pri patentoch uveďte patentovú štatistiku s údajmi: pôvodca, prihlasovateľ, číslo patentu, resp. 
patentovej prihlášky. 
↓↓
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III. kategória 

APLIKOVANÉ VÝSLEDKY Plán Skutočnosť 

3.1  Počet modelov 0 0 

3.2  Počet prototypov 0 0 

3.3  Počet nových výrobkov 0 0 

3.4  Počet poloprevádzkových liniek 0 0 

3.5  Počet overených technológií 0 0 

3.6  Počet nových poľnohospodárskych odrôd 0 0 

3.7  Počet softvérových produktov 0 0 

3.8  Počet výsledkov premietnutých do právnych predpisov a noriem 0 0 

3.9  Počet ostatných aplikačných výsledkov 1 1 

 
 
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. 
↓↓

 
3.9 
 
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD. – právne zastupovanie Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline 
v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR o zápis úžitkového vzoru s názvom: Inteligentný 
veľkoformátový segmentový displej; do registra úradu; číslo konania: PÚV 95-2016
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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 1 45 

4.2  Počet vzdelávacích kurzov 2 2 

4.3  Počet diplomových prác súvisiacich s riešeným projektom 2 2 

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 4 8 

 
 
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 
 
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., prednáška: Premlčanie v obchodných záväzkových vzťahoch v 
rozhodnutiach súdov, Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR,  
Miesto: Omšenie,  
Dátum: 30.3.2017 
Počet účastníkov: cca 20 
 
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD., prednáška pre študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity 
na tému: Aktuálne otázky práva duševného vlastníctva ako súčasti právneho poriadku SR.  
Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave  
Dátum: 7.12.2017 od 9:00 hod. 
Počet účastníkov: cca 25 
 
4.2 
 
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD. 
Názov semestr. predmetu: Ochrana duševného vlastníctva (pre externých študentov) 
Počet hodín za semester: 38 
Počet účastníkov: 25 
Názov katedry a vysokej školy: Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra obchodného práva  
 
JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD. 
Názov semestr. predmetu: Ochrana duševného vlastníctva (pre interných študentov) 
Počet hodín za semester: 78 
Počet účastníkov: 45 
Názov katedry a vysokej školy: Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra obchodného práva 
 
4.3 
 
Bc. Michaela Janeková: Jednoduchá spoločnosť na akcie a transfer technológií; vedúci: JUDr., Mgr. 
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Marián Kropaj, PhD.; vedenie celý rok 2017, očakávané odovzdanie práce v apríli 2018, 
 
Bc. Michal Turay: Právne a ekonomické aspekty peer to peer sietí; vedúci: JUDr., Mgr. Marián Kropaj, 
PhD.; vedenie celý rok 2017, očakávané odovzdanie práce v apríli 2018. 
 
4.6 
 
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., ďalší účastník: Martin Podstupka (ved. redaktor), správa: Sto rokov 
časopisu Právny obzor, Akadémia - Správy SAV, 2017, roč. 53,  č. 6, s. 23, 4.12.2017 
 
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Právny purizmus. Mečiarove amnestie a strata pamäti niektorých 
politikov, denník N (dennikn.sk), dostupné na: https://dennikn.sk/704722/pravny-purizmus-meciarove-
amnestie-a-strata-pamati-niektorych-politikov/, 14.3.2017 
 
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Meniť ústavu pre Mečiarove amnestie netreba, spravy.pravda.sk, 
dostupné na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/423727-vozar-z-sav-ked-meciarove-amnestie-
cakali-roky-este-niekolko-mesiacov-p, 20.3.2017 
 
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., ďalší účastníci: Eduard Bárány, Marta Jančkárová (redaktorka relácie), 
Ústavný súd rozhodol o nevymenovaných sudcoch, Rádio Slovensko, relácia "Z prvej ruky", 12.30 h., 
7.12.2017 
 
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., ďalší účastníci: Bajaník Ľubomír (redator), Kubina Peter, Šamko Peter, 
Bárány Eduard, Mečiarove amnestie, Správy RTVS, 19.00 h., 30.1.2017 
 
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., ďalší účastníci: Dušan Čimo, Peter Kubina, Eduard Bárány, Za zrušenie 
amnestií, Hlavné správy, TA3, 18.30 h., 30.1.2017 
 
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., ďalší účastník: Martin Mojžiš (redaktor), Mečiarove amnestie sa dajú 
zrušiť, časopis Týždeň, 6.2.2017 
 
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Zrušenie Mečiarových amnestií by nastolilo elementárnu spravodlivosť, 
hlavnespravy.sk, dostupné na: https://www.hlavnespravy.sk/jozef-vozar-zrusenie-meciarovych-amnestii-
by-nastolilo-elementarnu-spravodlivost/891568, 31.1.2017 
  

https://dennikn.sk/704722/pravny-purizmus-meciarove-amnestie-a-strata-pamati-niektorych-politikov/
https://dennikn.sk/704722/pravny-purizmus-meciarove-amnestie-a-strata-pamati-niektorych-politikov/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/423727-vozar-z-sav-ked-meciarove-amnestie-cakali-roky-este-niekolko-mesiacov-p
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/423727-vozar-z-sav-ked-meciarove-amnestie-cakali-roky-este-niekolko-mesiacov-p
https://www.hlavnespravy.sk/jozef-vozar-zrusenie-meciarovych-amnestii-by-nastolilo-elementarnu-spravodlivost/891568
https://www.hlavnespravy.sk/jozef-vozar-zrusenie-meciarovych-amnestii-by-nastolilo-elementarnu-spravodlivost/891568
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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 4 5 

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 
 
Karlovarské právnické dni, Karlove Vary, Česká republika, 130 účastníkov, 08.06.-10.06.2017 
Pravidelná medzinárodná konferencia. Ústav štátu a práva bol spoluorganizátorom uvedenej 
konferencie. 
   
Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností, Kongresové centrum SAV, Smolenice, 80 
účastníkov, 25.09.-26.09.2017 
Pravidelná medzinárodná konferencia. Ústav štátu a práva bol spoluorganizátorom uvedenej 
konferencie. 
  
Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika, Štrbské Pleso, 80 účastníkov, 18.10.-
20.10.2017 
Pravidelné medzinárodné sympózium. Ústav štátu a práva bol spoluorganizátorom uvedeného 
sympózia.  
 
100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR, Kongresová Sála Národnej banky Slovenska, 70 účastníkov, 
30.11.-30.11.2017 
Medzinárodná konferencia. Ústav štátu a práva bol organizátorom uvedenej konferencie.  
 
Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže, Konferenčný priestor SAV, Klemensova 19, 
Bratislava, 20 účastníkov, 04.12.-04.12.2017  
Domáca konferecia. Ústav štátu a práva bol organizátorom uvedenej konferencie. 
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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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APVV-15-0456  

Zúčtovacie obdobie: 2017 

Sumár  

 

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

Príjemca: Ústav štátu a práva SAV 

Zodpovedný 
riešiteľ: 

doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc.  
Vedúci ekon. 
úseku: 

JUDr. Tatiana Weissová  
Štatutárny 
zástupca: 

doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc.  
 

Podpis:  Podpis:  

Podpis 
a pečiatka: 

 

Tel.: 
02 52 96 18 33  
02 52 96 23 25   

Miesto a  
dátum:  

E-mail: usapvoza@savba.sk   

 

  

 Vyúčtovanie za rok  2017 

 Položka Finálny rozpočet Skutočné čerpanie Rozdiel 

01 Bežné priame náklady 34913,00 32517,32 2395,68 

02 Mzdové náklady a ostatné osobné náklady 13000,00 13000,00 0,00 

03 Zdravotné a sociálne poistenie 4543,00 4387,46 155,54 

04 Cestovné náklady 4700,00 5928,61 -1228,61 

05 Materiál 5770,00 4853,27 916,73 

06 Odpisy 0,00 0,00 0,00 

07 Služby 6900,00 4347,98 2552,02 

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

09 Bežné nepriame náklady 8497,00 7257,86 1239,14 

10 Bežné náklady spolu 43410,00 39775,18 3634,82 

 Spolu 43410,00 39775,18 3634,82 
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APVV-15-0456  

Zúčtovacie obdobie: 2017 

 

Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v roku 2017 

Príjemca / Spolupríjemca Pridelené financie Skutočné čerpanie Nevyčerpané 

Ústav štátu a práva SAV 43 410,00 39 775,18 3 634,82 

 
 

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 

Ľudmila 
Gajdošíková 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

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

12. 2017 
700,00 216,66 

2 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Viliam Janáč Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

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

12. 2017 
850,00 297,08 

3 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Barbora 
Králičková 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

850,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
1 550,00 541,73 

4 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Marián Kropaj Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

600,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
600,00 209,65 

5 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Lukáš  
Lapšanský 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

1 334,00 
1. 1. 2017 - 31. 

12. 2017 
1 300,00 454,35 
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APVV-15-0456  

Zúčtovacie obdobie: 2017 

6 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Oľga Ovečková Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

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

12. 2017 
2 000,00 618,99 

7 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Jozef Vozár 
Zodpovedný 
riešiteľ 

Mzdové 
prostriedky 

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

12. 2017 
2 500,00 873,75 

8 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Ľubomír Zlocha Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

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

12. 2017 
1 100,00 384,45 

9 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Viera 
Pinčeková 

Člen RK - 
Ostatný 

Mzdové 
prostriedky 

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

12. 2017 
1 200,00 371,40 

10 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Mária 
Kovačovská 

Člen RK - 
Ostatný 

Mzdové 
prostriedky 

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

12. 2017 
1 200,00 419,40 

 Čerpanie 13 000,00 4 387,46 

 Plán 13 000,00 4 543,00 

 + zostatok / - prečerpanie 0,00 +155,54 

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

Čerpané podľa návrhu rozpočtu 

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

Odvody do poisťovní boli v súlade so zákonom. 

 

04 - Cestovné náklady 

 
Príjemca / 

spolupríjemca 
Meno a priezvisko 

Pozícia v 
projekte 

Informácie o ceste 
Dátum 
úhrady 

Suma 

1 
Ústav štátu a 
práva SAV 

doc., JUDr. Jozef 
Vozár, CSc. 

Zodpovedný 
riešiteľ 

Typ cesty: Domáca 

Miesto a dátum cesty:  
Martin 11. 1. 2017 - 11. 1. 2017 
Opis, účel cesty: Archívne štúdium k monografii 
100 rokov Právneho obzoru 

17. 1. 2017 133,60 

2 
Ústav štátu a 
práva SAV 

JUDr. Viliam Janáč Člen RK 

Typ cesty: Domáca 

Miesto a dátum cesty:  
Smolenice 25. 9. 2017 - 26. 9. 2017 
Opis, účel cesty: Medzinárodná konferencia 
"Konflikty v práve obchodných spoločností" 

28. 9. 2017 106,17 
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APVV-15-0456  

Zúčtovacie obdobie: 2017 

3 
Ústav štátu a 
práva SAV 

prof., JUDr. Oľga 
Ovečková, DrSc. 

Člen RK 

Typ cesty: Domáca 

Miesto a dátum cesty:  
Smolenice 25. 9. 2017 - 26. 9. 2017 
Opis, účel cesty: Medzinárodná konferencia 
"Konflikty záujmov v práve obchodných 
spoločností" 

28. 9. 2017 130,17 

4 
Ústav štátu a 
práva SAV 

doc., JUDr. Jozef 
Vozár, CSc. 

Zodpovedný 
riešiteľ 

Typ cesty: Domáca 

Miesto a dátum cesty:  
Štrbské Pleso 11. 10. 2017 - 13. 10. 2017 
Opis, účel cesty: Spoluorganizátor 
medzinárodného sympózia "Právo - obchod - 
ekonomika 2017" 

19. 10. 2017 188,80 

5 
Ústav štátu a 
práva SAV 

JUDr. Ľubomír Zlocha Člen RK 

Typ cesty: Domáca 

Miesto a dátum cesty:  
Štrbské Pleso 11. 10. 2017 - 13. 10. 2017 
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na 
medzinárodnom sympóziu "Právo - obchod - 
ekonomika 2017" 

16. 10. 2017 310,72 

6 
Ústav štátu a 
práva SAV 

doc., JUDr. Jozef 
Vozár, CSc. 

Zodpovedný 
riešiteľ 

Typ cesty: Zahraničná 

Miesto a dátum cesty:  
Viedeň 25. 1. 2017 - 25. 1. 2017 
Opis, účel cesty: Stretnutie predstavenstva 
Karlovarských právnických dní, kde je ústav 
spoluorganizátorom 

7. 2. 2017 79,77 

7 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Mgr. Barbora 
Králičková, PhD. 

Člen RK 

Typ cesty: Zahraničná 

Miesto a dátum cesty:  
Dánsko - Kodaň 17. 5. 2017 - 20. 5. 2017 
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na 
medzinárodnej konferencii ALAI 2017. 

25. 5. 2017 2 321,26 

8 
Ústav štátu a 
práva SAV 

prof., JUDr. Oľga 
Ovečková, DrSc. 

Člen RK 

Typ cesty: Zahraničná 

Miesto a dátum cesty:  
Praha 17. 5. 2017 - 19. 5. 2017 
Opis, účel cesty: Štúdium materiálov v Ústave 
státu a práva AV ČR týkajúce sa spolupráce 
časopisu Právny obzor a časopisu Právník k 
pripravovanej monografii 100 rokov Právneho 
obzoru 

22. 5. 2017 131,93 
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Zúčtovacie obdobie: 2017 

9 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Mgr. Barbora 
Králičková, PhD. 

Člen RK 

Typ cesty: Zahraničná 

Miesto a dátum cesty:  
Švédsko 14. 6. 2017 - 17. 6. 2017 
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na 
medzinárodnej konferencii ASCOLA 2017 

22. 6. 2017 1 620,15 

10 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Mgr. Lukáš  
Lapšanský, PhD. 

Člen RK 

Typ cesty: Zahraničná 

Miesto a dátum cesty:  
Francúzsko - Bordeaux 12. 12. 2017 - 17. 12. 
2017 
Opis, účel cesty: Študijný pobyt na Univerzite v 
Bordeaux - vyhľadával a zbieral doktrinálne zdroje 
k projektovej téme APVV. 

18. 12. 2017 623,72 

11 
Ústav štátu a 
práva SAV 

doc., JUDr. Jozef 
Vozár, CSc. 

Zodpovedný 
riešiteľ 

Typ cesty: Zahraničná 

Miesto a dátum cesty:  
Karlove Vary 7. 6. 2017 - 10. 6. 2017 
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na 
medzinárodnej konferencii "Karlovarské právnické 
dny" 

19. 6. 2017 282,32 

 Čerpanie 5 928,61 

 Plán 4 700,00 

 + zostatok / - prečerpanie -1 228,61 

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

Prekročenie plánovaných cestovných nákladov bolo spôsobené najmä vyššími ako predpokladanými nákladmi spojenými s účasťou riešiteľky 
Barbory Králičkovej na konferenciách organizovaných medzinárodnými organizáciami ASCOLA a ALAI. V prvom rade, možnosť účasti na oboch 
konferenciách bola podmienená povinnosťou uhradiť vysoké vložné. Navyše, náklady na ubytovanie v lokalitách konania oboch konferencií (Kodaň 
– Dánsko, Štokholm – Švédsko) sú pomerne vysoké; možno pripomenúť, že miesto konania konferencií organizovaných týmito organizáciami sa 
každoročne mení a je známe iba niekoľko mesiacov pred ich konaním. Napokon, na rozdiel od predpokladu, organizátorom týchto konferencií sa 
nepodarilo získať finančné prostriedky v objeme, ktorý by umožnil pokryť časť nákladov účastníkov na ubytovanie. 
Neplánované cestovné náklady vynaložili aj riešitelia Jozef Vozár a Oľga Ovečková. Široký časový a vecný záber problematík spracovávaných v 
monografii „100 rokov Právneho obzoru“ si vyžiadal rozsiahlejšie ako plánované archívne rešerše, a to v archívoch Slovenskej národnej knižnice v 
Martine a Ústavu štátu a práva Akadémie vied Českej republiky. 
Neplánované cestovné náklady vynaložili aj riešitelia Oľga Ovečková a Viliam Janáč z dôvodu ich účasti na medzinárodnej konferencii „Konflikty 
záujmov v práve obchodných spoločností“, ktorá sa konala v septembri 2017 v Smoleniciach. Dôvodom účasti oboch zmienených riešiteľov na 
tejto konferencii bol ten, že ústav bol jej spoluorganizátorom (v prípade riešiteľky Oľgy Ovečkovej navyše aj z dôvodu jej postavenia ako 
odborného garanta konferencie a v prípade riešiteľa Viliama Janáča aj z dôvodu príspevku v zborníku príspevkov z konferencie). Usporiadanie 
konferencie záviselo od spoločného rozhodnutia a skoordinovania všetkých štyroch spoluorganizátorov a preto sa nedalo s istotou predvídať. 
Neplánovaný cestovný náklad vynaložil aj riešiteľ Jozef Vozár za účelom účasti na zasadnutí predstavenstva konferencie Karlovarské právnické 
dny, ktorého je členom, dňa 25.1.2017 vo Viedni (Rakúsko), kde sa riešili operatívne problémy spojené s organizáciou ďalšieho ročníka 
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konferencie, ktorej je ústav spoluorganizátorom. 

 

05 - Materiál 

 
Príjemca / 

Spolupríjemca 
Číslo dokladu Popis položky 

Dátum 
úhrady 

Suma 

1 
Ústav štátu a práva 
SAV 

18 domáca literatúra 30. 3. 2017 75,90 

2 
Ústav štátu a práva 
SAV 

6 Zbierka zákonov 30. 3. 2017 119,37 

3 
Ústav štátu a práva 
SAV 

9 domáca literatúra 1. 3. 2017 41,00 

4 
Ústav štátu a práva 
SAV 

16 kancelársky materiál 6. 3. 2017 475,88 

5 
Ústav štátu a práva 
SAV 

9 externé disky 30. 3. 2017 126,16 

6 
Ústav štátu a práva 
SAV 

43 Zbierka zákonov - 3. preddavok 6. 6. 2017 72,00 

7 
Ústav štátu a práva 
SAV 

30 domáca literatúra 25. 4. 2017 280,00 

8 
Ústav štátu a práva 
SAV 

37 domáca literatúra 15. 5. 2017 49,82 

9 
Ústav štátu a práva 
SAV 

42 domáca literatúra 2. 6. 2017 75,96 

10 
Ústav štátu a práva 
SAV 

53 domáca literatúra 13. 7. 2017 108,90 

11 
Ústav štátu a práva 
SAV 

63 USB kľúče 31. 8. 2017 198,00 

12 
Ústav štátu a práva 
SAV 

60 domáca literatúra 17. 8. 2017 61,57 

13 
Ústav štátu a práva 
SAV 

39 kancelárske potreby 3. 10. 2017 13,30 

14 
Ústav štátu a práva 
SAV 

73 domáca literatúra 5. 10. 2017 20,86 

15 
Ústav štátu a práva 
SAV 

73 domáca literatúra 5. 10. 2017 24,62 

16 
Ústav štátu a práva 
SAV 

75 Zbierka zákonov - 4. preddavok 2017 11. 10. 2017 60,00 
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17 
Ústav štátu a práva 
SAV 

78 domáca literatúra 20. 10. 2017 66,39 

18 
Ústav štátu a práva 
SAV 

82 zahraničná literatúra 7. 11. 2017 207,57 

19 
Ústav štátu a práva 
SAV 

85 zahraničná literatúra 13. 11. 2017 115,17 

20 
Ústav štátu a práva 
SAV 

85 domáca literatúra 13. 11. 2017 56,63 

21 
Ústav štátu a práva 
SAV 

87 Zbierka zákonov - 5. preddavok 20. 11. 2017 60,00 

22 
Ústav štátu a práva 
SAV 

91 zahraničná literatúra 30. 11. 2017 486,44 

23 
Ústav štátu a práva 
SAV 

96 zahraničná literatúra 7. 12. 2017 345,81 

24 
Ústav štátu a práva 
SAV 

97 zahraničná literatúra 12. 12. 2017 399,63 

25 
Ústav štátu a práva 
SAV 

98 zahraničná literatúra 13. 12. 2017 359,72 

26 
Ústav štátu a práva 
SAV 

99 zahraničná literatúra 19. 12. 2017 36,00 

27 
Ústav štátu a práva 
SAV 

88 domáca literatúra 23. 11. 2017 20,00 

28 
Ústav štátu a práva 
SAV 

90 domáca literatúra 29. 11. 2017 301,15 

29 
Ústav štátu a práva 
SAV 

94 externé disky 5. 12. 2017 170,96 

30 
Ústav štátu a práva 
SAV 

98 tonery do PC 13. 12. 2017 424,46 

 Čerpanie 4 853,27 

 Plán 5 770,00 

 + zostatok / - prečerpanie +916,73 

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 
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 
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Príjemca / 

Spolupríjemca 
Číslo dokladu Popis položky 

Dátum 
úhrady 

Suma 

1 
Ústav štátu a práva 
SAV 

5 
vyhotovenie digitálnych fotodokumentov do monografie 100 rokov 
Právneho obzoru 

30. 3. 2017 37,70 

2 
Ústav štátu a práva 
SAV 

6 preklad odborného textu pre vedúceho projektu 30. 3. 2017 110,00 

3 
Ústav štátu a práva 
SAV 

63 
prenájom konferenčného sálu "Karlovarské právnické dny" - ústav 
spoluorganizátor konferencie 

31. 8. 2017 1 210,00 

4 
Ústav štátu a práva 
SAV 

68 
vyhotovenie digitálnych dokumentov pre potreby monografie 100 
rokov Právneho obzoru 

12. 9. 2017 126,00 

5 
Ústav štátu a práva 
SAV 

70 preklady do monografie 100 rokov Právneho obzoru 18. 9. 2017 165,00 

6 
Ústav štátu a práva 
SAV 

79 viazanie Zbierky zákonov 24. 10. 2017 190,00 

7 
Ústav štátu a práva 
SAV 

82 
vyhotovenie fotodokumentácie k monografii 100 rokov Právneho 
obzoru 

7. 11. 2017 17,68 

8 
Ústav štátu a práva 
SAV 

55 fotodokumentácia k monografii 100 rokov Právneho obzoru 19. 7. 2017 2,60 

9 
Ústav štátu a práva 
SAV 

94 jazyková úprava monografie 100 rokov Právneho obzoru 5. 12. 2017 1 560,00 

10 
Ústav štátu a práva 
SAV 

98 
organizovanie medzinárodnej konferencie k 100 rokov Právneho 
obzoru 

13. 12. 2017 929,00 

 Čerpanie 4 347,98 

 Plán 6 900,00 

 + zostatok / - prečerpanie +2 552,02 

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

Nedočerpanie zdrojov plánovaných na služby bolo zapríčinené viacerými skutočnosťami. 
Konferenciu „Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže“ sa podarilo zorganizovať bezodplatne v konferenčných priestoroch budovy na 
Klemensovej ulici č. 19 v Bratislave (kde sídli aj ústav) a preto nebolo potrebné vynaložiť prostriedky plánované na prenájom Kongresového centra 
SAV v Bratislave. 
Pre potreby uskutočnenia konferencie „100 rokov vydávania Právneho obzoru“ sa podarilo zabezpečiť bezodplatné využitie konferenčných 
priestorov Národnej banky Slovenska v Bratislave a preto sa znížili náklady na uskutočnenie tejto konferencie. 
Ostatným spoluorganizátorom konferencie Právo-Obchod-Ekonomika sa podarilo získať dostatok zdrojov na pokrytie nákladov spojených s jej 
uskutočnením a preto nebolo potrebné vynaložiť na tento účel prostriedky ústavu. 

 

09 - Nepriame náklady 
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 Príjemca / Spolupríjemca Suma 

1  Ústav štátu a práva SAV 7 257,86 EUR 

 Čerpanie 7 257,86 EUR 

 Plán 8 497,00 EUR 

 + zostatok / - prečerpanie  1 239,14 EUR 

 

 


