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1.

Postup prác pri riešení projektu vzhľadom na harmonogram riešenia
Popri odchode riešiteľky Barbory Králičkovej na materskú dovolenku sa riešiteľský kolektív

rozšíril o doc. JUDr. Katarínu Chovancovú, PhD., LL.M., ktorá sa dlhodobo venuje problematike
medzinárodnej hospodárskej arbitráže. Toto odvetvie právneho poriadku je poznačené v súčasnosti
prebiehajúcimi zásadnými zmenami, či už v podobe pripravovanej reformy ISDS klauzúl (Investor-state
dispute settlement) alebo zásadného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie z roku 2018 vo veci
sporu medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou Achmea s potenciálnym celoeurópskym dopadom.
Riešiteľka Katarína Chovancová rozvíja v rámci projektu podtému Recentný vývoj medzinárodného
arbitrážneho práva.
Výsledkom úsilia členov riešiteľského kolektívu bolo vydanie štyroch monografií (namiesto
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plánovaných dvoch), z ktorých tri v domácich vydavateľstvách a jedna v zahraničnom vydavateľstve.
Tieto monografie obsahujú rozsiahlejšie, tematicky ucelenejšie výsledky riešenia jednotlivých podtém
projektu (zodpovednosť, obchodné právo, akcionárske dohody, medzinárodná arbitráž).
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 päť konferencií. S výnimkou konferencie Zodpovednosť v práve, ktorú
riešiteľská organizácia usporiadala pri príležitosti okrúhleho životného jubilea prof. Oľgy Ovečkovej,
ktorá je súčasne členkou riešiteľského kolektívu, všetky ostatné konferencie spolu/organizované
riešiteľskou organizáciou sú už tradičné, viacročníkové konferencie, ktoré zakladajú predpoklad
výraznejšieho impaktu prednesených príspevkov na odbornú verejnosť.
Riešitelia uverejnili aj výrazne vyšší (5) ako plánovaný počet (2) vedeckých prác v zborníkoch zo
zahraničných konferencií. Účasť na konferenciách v zahraničí, ktorých tematické zamerane zodpovedá
podtémam riešeným v projekte, umožňuje pri prezentácii čiastkových výsledkov dosiahnutých pri
riešení jednotlivých podtém získať veľmi užitočnú spätnú väzbu od zahraničnej odbornej verejnosti
zaoberajúcej sa podobnými problematikami.
Pri príležitosti konferencie Zodpovednosť v práve, ktorú organizovala riešiteľská organizácia, boli
predstavené čiastkové výsledky riešenia podtém Hľadanie účinnosti ochrany hospodárskej súťaže a
Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy a netradičných prípadov právom proti nekalej súťaži.
Zhrnutie poznatkov prezentovaných na tejto konferencii vyústilo do vydania kolektívnej monografie pod
názvom Zodpovednosť v práve.
Dielčie výsledky riešenia podtémy Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy a netradičných
prípadov právom proti nekalej súťaži 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. Z tejto konferencie bol
vydaný aj zborník.
Na tradičnej konferencii XIV. Lubyho právnické dni – Ad hoc legislatíva v súkromnom práve,
ktorú riešiteľská organizácia spoluorganizovala, boli predstavené čiastkové výsledku podtémy Vývoj
právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj lege ferenda. Z
uvedenej konferencie bude vydaný zborník.
Čiastkové poznatky získané pri riešení podtémy Najnovšie zmeny v práve kapitálových
obchodných spoločností na podporu rizikového kapitálu na Slovensku boli prezentované na každoročne
konanej konferencii Právo-Obchod-Ekonomika, ktoré riešiteľská organizácia spoluusporiadala.
Z uvedenej konferencie bol vydaný aj zborník.
Zhrnutie čiastkových výsledkov dosiahnutých pri spracovávaní podtémy Vývoj právneho poriadku
cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj lege ferenda, ktoré boli odvetvovo
zamerané na obchodné právo, vyústilo do vydania monografie Obchodné právo. Všeobecná časť a
súťažné právo.
Súčasný stav poznania v oblasti medzinárodného arbitrážneho práva, ktorý bol skúmaný v rámci
riešenia podtémy Recentný vývoj medzinárodného arbitrážneho práva, bol heslovite systematizovaný
v knihe International Commercial Arbitration from "A" to "Z" : selected procedural legal aspects.
V zásade konečné výsledky riešenia podtémy Najnovšie zmeny v práve kapitálových
obchodných spoločností na podporu rizikového kapitálu na Slovensku boli zhrnuté v monografii
Vybrané druhy akcionárskych dohôd, vydanej v Českej republike.
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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.

2.

Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele
Pri riešení podtémy Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor

s akcentom na vývoj lege ferenda sa v roku 2019 pozornosť sústredila na problematiku rekodifikácie
súkromného práva s osobitným zreteľom na všeobecné obchodné právo a záväzkové právo. Výskum
sa sústredil najmä na dva kľúčové inštitúty súkromného práva: premlčanie a zmluvnú pokutu. Oba tieto
inštitúty boli konfrontované s návrhom veľkej novely Občianskeho zákonníka. Bol podaný kritický rozbor
oboch inštitútov de lege lata s pohľadu ich historického vývoja ako aj teoretickej podstaty. Na tomto
základe boli vymedzené výkladové a aplikačné problémy. Získané poznatky boli konfrontované
s navrhovanou úpravou a navrhnuté niektoré konkrétne riešenia. Výskum bol zameraný aj na jeden zo
základných problémov súkromného práva a jeho riešenia v rekodifikačnom procese, ktorým je
koexistencia dvoch súkromno-právnych kódexov (Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka).
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 licenčnej zmluvy na používanie dizajnu, vrátane aktuálnych
zmien v priemyselno-právnej úprave účinnej od 14.01.2019. Osobitne sa pozornosť venovala
komparácii slovenskej a českej právnej úpravy licenčnej zmluvy v historickom vývoji, predovšetkým aj
otázke vhodnosti zakotvenia všeobecnej licenčnej zmluvy v občianskom zákonníku. V rámci
rekodifikácie súkromného práva treba venovať pozornosť správnemu nastaveniu všeobecných a
konkrétnych otázok licenčnej zmluvy, ktorá je aktuálne upravená v Obchodnom zákonníku
a v osobitných právnych predpisoch upravujúcich oblasť duševného vlastníctva.
Riešitelia podtémy Hľadanie účinnosti ochrany hospodárskej súťaže sa v ďalšej fáze riešenia
projektu zamerali na detailnú analýzu špecifík tohto odvetvia práva, a to tak dovnútra ako aj voči iným
právnym odvetviam. V roku 2019 bola v rámci projektu naďalej preverovaná účinnosť ochrany
hospodárskej súťaže pri konfrontácii pozitívneho protimonopolného práva jednak s novými výzvami,
akými sú digitálna spoločnosť a s ním spájaný koncept tzv. algoritmického spotrebiteľa, jednak s
rôznymi podobami protekcionistických zásahov štátu do hospodárskej súťaže.
Spôsobilosť

pozitívneho

súťažného

práva

naďalej

plniť

svoje

poslanie

v zmenených

podmienkach čoraz intenzívnejšej digitalizácie trhu sa v súčasnosti skúma a vyhodnocuje aj na
európskej úrovni. Svedčí o tom aj vydanie správy Európskej komisie “Súťažné pravidlá pre digitálnu
éru” v roku 2019. Nové výzvy, ktoré pre právnu reguláciu hospodárskej súťaže kladú zmeny na trhu
súvisiace s technologickými inováciami, budú predmetom aj ďalšej fázy výskumu v rámci riešenia
projektu. V slovenskej právnej spisbe v tomto smere v súčasnosti neexistujú relevantné publikácie a
analýzy.
Predmetom rozboru boli zásahy štátu do hospodárskej súťaže v podobe protisúťažnej regulácie
trhu a priznávania a výkonu osobitných alebo výlučných práv podnikom. Súdny dvor vyjavil skutkovú
podstatu protisúťažnej štátnej regulácie trhu s cieľom zamedziť tomu, aby členské štáty dodávali
protisúťažným praktikám podnikov legitimitu opatrení štátnej regulácie trhu. Na druhej strane, pri
presadzovaní požiadavky napĺňania cieľov jednotného trhu musel Súdny dvor dbať na zachovanie
krehkej rovnováhy s protichodnou požiadavkou rešpektovania autonómie členských štátov vo sfére
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domácej ekonomiky. Preto sa Súdny dvor obmedzil na sankcionovanie iba celkom zjavne
predstieraných štátnych regulácií, pri ktorých miera intervencie orgánu verejnej moci vo verejnom
záujme do protisúťažnej praktiky podnikateľov bola prakticky nulová. Ako sme spomenuli vyššie,
samotná skutočnosť, že členský štát vytvorí dominantné postavenie priznaním výlučných práv určitému
podniku na určitom trhu, nie je sama osebe nezlučiteľná s článkom 106 ods. 1 Zo fungovaní Európskej
únie. Podkladom pri aplikácii článku 106 ods. 1 ZFEÚ je zhodnotenie rizika, že podnik, ktorému bolo
priznané osobitné alebo výlučné právo, zneužije pri výkone tohto osobitného alebo výlučného práva
svoje dominantné postavenie voči odberateľom/dodávateľom alebo konkurentom. V prípade, že
obsahom skúmaného opatrenia členského štátu je samotné priznanie osobitného alebo výlučného
práva, ako nesúladné s článkami 106 ods. 1 a 102 ZFEÚ sú označované priamo štátne opatrenia
priznávajúce osobitné alebo výlučné právo. Európske súťažné právo tak rozširuje svoju vecnú
pôsobnosť z otázky výkonu osobitných alebo výlučných práv aj na otázku existencie (priznania,
ponechávania) týchto práv. Dôkazom relevantnosti analýzy pozitívneho práva v tejto oblasti pre orgány
verejnej moci v Slovenskej republike je aj skutočnosť, že jeden z posledných prípadov riešených aj
Súdnym dvorom Európskej únie bol prípad neoprávneného rozšírenia výlučného práva Slovenskej
pošty na služby tzv. hybridnej pošty.
Pri riešení podtémy Najnovšie zmeny v práve kapitálových obchodných spoločností na podporu
rizikového kapitálu na Slovensku sa pozornosť sústredila na novelu Obchodného zákonníka
uskutočnenú zákonom č. 389/2015 Z. z., ktorou bola s účinnosťou od 01.01.2017 do právneho poriadku
SR zavedená nová právna forma kapitálovej spoločnosti, tzv. jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.).
Súčasťou zákonnej úpravy bola aj kodifikácia vybraných nástrojov zmluvného práva, ktoré predmetná
novela súhrnne označuje ako ´vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve´, a ktoré upravujú vzájomné
práva a povinnosti v súvislosti s prevodom ich účasti na spoločnosti. Úprava j.s.a. skutočne vniesla do
právneho poriadku viaceré moderné a trendové inštitúty pri správe a riadení korporácií (aj z angloamerického prostredia), ktoré mali dopomôcť k zvýšeniu objemu investícií rizikového kapitálu
do národného hospodárstva. Po vyše 3 rokoch existencie j.s.a. však možno tento projekt označiť za
nevydarený. Svedčí o tom fakt, že za uvedené obdobie vzniklo v SR len niečo vyše 100 j.s.a. Za hlavný
dôvod tohto nezdaru možno označiť najmä povinné vyjadrenie účasti v tejto spoločnosti len v podobe
zaknihovaných akcií, pričom procesy spojené s evidenciou cenných papierov sú v SR veľmi rigidné,
ťažkopádne, sú spojené s veľkou administratívou a dodatočnými zvýšenými nákladmi pre spoločníkov.
Najrozšírenejšou a najpopulárnejšou právnou formou pre začínajúcich podnikateľov v SR tak aj naďalej
ostáva tradičná s.r.o.
V roku 2019 sa výskum v podtéme Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho
zabezpečenia zameral na ústavné limity práva sociálneho zabezpečenia premietnuté do rozhodnutí
Ústavného súdu SR týkajúcich sa otázok sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a školstva (neraz
transponovaných do rozhodnutí orgánov verejnej moci vrátane rozhodnutí všeobecných súdov
vydaných v rámci správneho súdnictva). Zmena práva vo všetkých odvetviach práva, ale najmä
výrazne sa premietajúca do systému sociálneho

zabezpečenia, osobitne do sociálneho poistenia

(rešpektujúc princíp zachovania princípu ľudskej dôstojnosti najmä pri garantovaní základných
životných podmienok), výrazne ovplyvňuje systémovosť a právnu istotu participujúcich osôb v tomto
systéme, ako aj parametre, na ktorých je tento systém založený. Tieto závery vyplývajú z empirických
skúseností

získaných z rozhodovacej činnosti relevantných orgánov verejnej moci, ako aj z

právotvornej činnosti zákonodarcu. Tieto otázky by mohli byť tematickým základom pre ďalšiu
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konferenciu sociálneho zabezpečenia pravidelne organizovanú riešiteľskou organizáciou v dvojročných
intervaloch od roku 1997.
Ťažiskovým pojmom pri riešení podtémy Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy
a netradičných prípadov právom proti nekalej súťaži bola škoda. Zodpovednosť za škodu
a zodpovednosť za nemajetkovú ujmu možno označiť za klasické civilistické témy. Škodou sa vo
všeobecnosti rozumie taká ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je napraviteľná
poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým poskytnutím peňazí. Podľa ustanovenia § 379 OBZ sa
nahrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Primerané zadosťučinenie sa chápe ako nástroj na odstránenie
spôsobenej nemajetkovej ujmy. Predovšetkým môže ísť o ujmu vo forme zásahu do dobrej povesti
právnickej osoby (tzv. goodwill), resp. do dobrého mena fyzickej osoby. Formy, v akej možno primerané
zadosťučinenie poskytnúť, sú rôzne; môže to byť najmä ospravedlnenie (v prvom rade vo verejnej
forme), ale aj vyplatenie peňažnej sumy. Zodpovednosť za škodu a za ujmu majú veľa spoločných
znakov. Pri nekalej súťaži sa často stáva, že jedným konaním je možné spôsobiť nielen škodu, ale aj
ujmu. Aj keď obidva inštitúty majú veľa spoločných znakov, nemožno ich zamieňať.
Právo proti nekalej súťaži je predovšetkým právom sudcovským. Tento fakt sa v odbornej
literatúre opakovane zdôrazňuje a dnes by sme ho už mohli označiť za notoricky známy. Ak chceme
poznať právo proti nekalej súťaži, nestačí poznať právnu úpravu, ale predovšetkým súdne rozhodnutia.
Tie by mali byť predvídateľné a stabilné. Dotváranie práva rozhodnutiami súdov nekladie dôraz len na
ich predvídateľnosť, ale očakáva sa aplikácia zákona v súlade s jeho zmyslom a účelom. Pri výklade
ustanovení, ktoré sú transpozíciou európskych smerníc do nášho právneho poriadku, by sa súdy mali
pri výklade predmetných ustanovení riadiť pravidlom interpretácie európskych právnych noriem,
konkrétne požiadavkou zachovať „užitočný účinok“ („effet utile“) európskej právnej normy. Interpretácia
v zmysle „užitočného účinku“ zákona by mala prinášať skutočnú, a nielen kváziochranu. Súd musí
prihliadať na vzájomné vzťahy jednotlivých, do úvahy pripadajúcich argumentov a ich váhu v
konkrétnom prípade vyvážiť s ohľadom na špecifikum danej kauzy, a nie tieto kritériá iba mechanicky
aplikovať. Takýto prístup je prístupom modernej judikatúry, ktorá postupne nahrádza formálne
legalistický pohľad na právo pohľadom, ktorým sa sudca usiluje poskytnúť najlepšie zargumentovanú
odpoveď na právne a skutkové otázky, ktoré pred neho strany sporu predložia.
Ďalším kľúčovým pojmom pri skúmaní podtémy Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy
a netradičných prípadov právom proti nekalej súťaži bol internetové doména. Komunikačná atraktivita a
ekonomická hodnota domén sú hlavnými príčinami, prečo sa môžeme stretnúť s celou radou rôznych
nekalosúťažných protiprávnych postupov a praktík v súvislosti s doménami. Všeobecný výklad
generálnej klauzuly upravenej v § 44 Obchodného zákonníka sa sústreďuje na tri základné podmienky,
ktoré musia byť splnené kumulatívne, aby dané konanie bolo kvalifikované ako nekalá súťaž. V
prostredí internetu je nevyhnutné podstatne širšie interpretovať a aplikovať podmienku konania v
hospodárskej súťaži a na to nadväzujúcu existenciu súťažného vzťahu. V prípadoch súvisiacich s
registráciou a užívaním doménového mena hovoríme o koncepcii tzv. absolútneho súťažného vzťahu,
na ktorú však nemôžeme nazerať bezvýhradne. Pokiaľ však opustíme hranice akademickej diskusie a
problematiku súťažných vzťahov v priestore internetu budeme riešiť z čisto praktického hľadiska, je
potrebné priznať, že taktiež bezvýhradná a dôsledná aplikácia podmienok generálnej klauzuly nekalej
súťaže tak, ako ich poznáme zo súčasnej rozhodovacej praxe súdov, nebude možná vzhľadom na
špecifický charakter prostredia internetu. Všeobecnosť generálnej klauzuly, ktorá sa na jednej strane
môže zdať ako negatívum, práve v prostredí internetu umožňuje flexibilnú interpretáciu a aplikáciu tejto
právnej normy na konkrétny prípad a nastolenie spravodlivej rovnováhy v súťažných vzťahoch.
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V ustanovení § 53 Obchodného zákonníka sú taxatívnym spôsobom uvedené jednotlivé nároky,
ktoré môže uplatniť voči rušiteľovi subjekt, ktorého práva boli porušené alebo ohrozené v dôsledku
nekalosúťažného konania. Ako problematická sa v právnej teórii ako aj aplikačnej praxi javí otázka, či
je možné domáhať sa nároku na prevod domény a na akom právnom základe možno takýto nárok
uplatňovať. Nárok na prevod domény nemožno podriadiť pod výkon odstraňovacieho alebo
zdržovacieho nároku. Výnimku v tomto prípade tvorí úzka skupina prípadov, v ktorých je žalobca pred
porušením práva skutočne držiteľom predmetnej domény. V prípade prevodu domény preto v zásade
nejde o výkon odstraňovacieho, ale o výkon prevodného nároku, ktorý slovenský právny poriadok
pozná napríklad z § 65 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ide o osobitný typ hmotnoprávneho nároku.
V aplikačnej rovine sa prikláňame sa k názorom I. Teleca a R. Polčáka, ktorí pripúšťajú analogickú
aplikáciu „nároku na prevod domény“ podľa Nariadenia .euTLD. aj pre oblasť riešenia doménových
sporov pod národnou doménou najvyššej úrovne.
V rámci rozboru podtémy Recentný vývoj medzinárodného arbitrážneho práva sa riešiteľka
sústredila na tvorbu dlhodobo plánovaného podrobného učebného textu o medzinárodnej obchodnej (a
čiastočne aj investičnej) arbitráži v anglickom jazyku v podobe skrípt so spracovanými 101
najdôležitejšími pojmami v medzinárodnej obchodnej a investičnej arbitráži. V oblasti medzinárodného
hospodárskeho práva sa riešiteľka zaoberala špecifickou problematikou reformy súčasného
medzinárodného systému rozhodovania investičných sporov v medzinárodnej investičnej arbitráži
v súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie vydaným v známom prípade Achmea.
Výstupom výskumu uvedenej problematiky bola vedecká štúdia, o. i. zahrňujúca aj podrobný rozbor
uvedeného rozsudku a zhodnotenie jeho významu nielen v rámci EÚ. Posledným výstupom v roku
2019 bola vedecká štúdia, ktoré sa zaoberala oblasťou aplikácie medzinárodného obyčajového práva
v medzinárodnom investičnom práve a v medzinárodnej investičnej arbitráži, vypracovaná v anglickom
jazyku

a sústredená

na

stanovenie

limitov

využitia

medzinárodného

obyčajového

práva

v medzinárodných investičných dohodách.

3.

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

projektu za rok 2019.
Keďže kategorizácia výstupov v uvedenom formulári Výstupy a prínosy projektu za rok 2019
neumožňuje zohľadniť aktívne účasti na konferenciách, tieto aktívne účasti členov riešiteľského
kolektívu na konferenciách uvádzame tu:

Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Paneurópska vysoká škola práva
Termín: 20. – 21. marec 2019
Názov podujatia: „Človek – Informácie – Právo“
Prednáška: Právo na informácie v rozhodovacej činnosti ústavného súdu

Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ..
Inštitúcia: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
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Termín: 26. marec 2019
Názov podujatia: Právomoc a konanie pred ústavným súdom
Prednáška: Právomoc a konanie pred ústavným súdom

Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého
Termín: 25. apríl 2019
Názov podujatia: Olomoucké právnické dny 2019
Prednáška: Vplyv súdov/politiky na vývoj právneho poriadku

Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 25. apríl 2019
Názov podujatia: Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej
Prednáška: Zodpovednosť v súťažnom práve – pohľad z hľadiska súkromnoprávneho vymáhania
súťažného práva

Krajina: SR
Pracovník: Lapšanský, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 25. apríl 2019
Názov podujatia: Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej
Prednáška: Zodpovednosť členského štátu Európskej únie za protisúťažnú štátnu reguláciu trhu

Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 25. apríl 2019
Názov podujatia: Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej
Prednáška: Retrospektívny pohľad

Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 25. apríl 2019
Názov podujatia: Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej
Prednáška: Zodpovednosť za škodu a nemajetkovú ujmu v práve proti nekalej súťaži

Krajina: SR
Pracovník: Chovancová, K.
Inštitúcia: Katedra medzinárodného a európskeho práva; Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Termín: 16. - 17. máj 2019

Formulár RS1, strana 7/10

Názov podujatia: 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy
Prednáška: (Ne)očakávané rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v prípade Achmea a jeho
dôsledky v kontexte reformy ISDS
Krajina: ČR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Termín: 6. jún 2019
Názov podujatia: Rekodifikace obchodního práva – pět let poté
Prednáška: Inštitút premlčania vo svetle novely a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
Krajina: ČR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Termín: 6. jún 2019
Názov podujatia: Rekodifikace obchodního práva – pět let poté
Prednáška: Význam súdnych rozhodnutí v práve proti nekalej súťaži

Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovej univerzity
Termín: 6. – 7. jún 2019
Názov podujatia: Weyrovy dny právní teorie 2019
Prednáška: Autorita rozhodnutí ústavného súdu
Krajina: ČR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Karlovarské právnické dny
Termín: 13. - 15. jún 2019
Názov podujatia: XXVII. Karlovarské právnické dny
Prednáška: Prevzatie ocenenia – Prestížní cena SR 2019 pre časopis Právny obzor – Prínos Právneho
obzoru pri budovaní právnej vedy
Krajina: ČR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Karlovarské právnické dny
Termín: 13. - 15. jún 2019
Názov podujatia: XXVII. Karlovarské právnické dny
Prednáška: Ochrana spotrebiteľa v nekalosúťažnom práve

Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: ´Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, a Ústav štátu a práva SAV
Termín: 19. - 20. september 2019
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Názov podujatia: XIV. Lubyho právnické dni: "Ad hoc legislatíva v súkromnom práve"
Prednáška: Kauza Tipos – dôvod prijatia ad hoc procesnej legislatívy

Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského
Termín: 26. – 27. september 2019
Názov podujatia: Bratislavské rozpravy o správnom práve
Prednáška: Rozhodnutia ústavného súdu sui genreris

Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Ústavný súd SR, Právnická fakulta UPJŠ Košice
Termín: 1. október 2019
Názov: Ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 –
VIII. ústavné dni
Prednáška: Zákonná úprava konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
Krajina: ČR
Pracovník: Chovancová, K.
Inštitúcia: Česká společnost pro mezinárodní právo
Termín: 4. - 6. október 2019
Názov podujatia: 12. česko-slovenské mezinárodněprávní ČSMP
Prednáška: Oil & Gas Investment Treaty Arbitrations - Intensive, Expensive and A Damned Serious
Business

Krajina: SR
Pracovník: Kropaj, M.
Inštitúcia: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Termín: 17. október 2019
Názov podujatia: VI. medzinárodná vedecká konferencia o obchode, medzinárodnom podnikaní a
cestovnom ruchu s podnázvom Trendy a výzvy európskeho podnikateľského prostredia
Prednáška: Design License Agreement

Krajina: SR
Pracovník: Janáč, V.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav štátu a práva SAV a
Ústav státu a práva Akademie věd ČR
Termín: 23.– 25. október 2019
Názov podujatia: Medzinárodné vedecké sympózium: Právo – Obchod - Ekonomika IX.
Prednáška: Ochrana veriteľov pred oportunizmom spoločníkov v kapitálových spoločnostiach.

Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
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Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav štátu a práva SAV a
Ústav státu a práva Akademie věd ČR
Termín: 23.– 25. október 2019
Názov podujatia: Medzinárodné vedecké sympózium: Právo – Obchod - Ekonomika IX.
Prednáška: Súčasné problémy rekodifikačného procesu súkromného práva

4.

Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na rok 2020
V priebehu posledného polroka riešenia projektu riešiteľská organizácia spolu/zorganizuje 2

vedecké konferencie. Na tradičnej medzinárodnej konferencii Karlovarské právnické dny sa –
v závislosti od tém vypísaných organizátormi – predpokladá predstavenie posledných čiastkových a
konečných celkových výsledkov výskumu v podtémach Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice
časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj de lege ferenda a Podchytenie prostredia Internetu, javu
reklamy a netradičných prípadov právom proti nekalej súťaži. Na osobitnej konferencii budú
predstavené konečné výsledky riešenia všetkých podtém skúmaných v rámci tohto projektu.
Členovia riešiteľského kolektívu plánujú vydať monografie obsahujúce výsledky riešenia podtém
Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj de lege
ferenda, Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia, Hľadanie účinnosti ochrany
hospodárskej súťaže, ako aj Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy a netradičných prípadov
právom proti nekalej súťaži.
Popri tom budú riešitelia prezentovať svoje posledné 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 inými
organizáciami.
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Zúčtovacie obdobie: 2019

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 2019
Finálny rozpočet
40544,00
32436,00
12000,00
4194,00
4950,00
5092,00
0,00
6200,00
0,00
8108,00
40544,00

Skutočné čerpanie
39980,69
32917,13
12000,00
4016,01
2954,69
9691,83
0,00
4254,60
0,00
7063,56
39980,69

Rozdiel
563,31
-481,13
0,00
177,99
1995,31
-4599,83
0,00
1945,40
0,00
1044,44
563,31

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 2019.
Zodpovedný
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
riešiteľ:

Vedúci ekon.
úseku:

Podpis:

Podpis:

Tel.:

02 52 96 18 33
0905429211
02 52 96 23 25

E-mail:

usapvoza@savba.sk

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

Štatutárny
zástupca:

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

V zastúpení:
(uveďte
čitateľne meno)

Miesto a
dátum:

Podpis
a pečiatka:

30. 1. 2020 12:21
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Zúčtovacie obdobie: 2019

Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v roku 2019
Príjemca / Spolupríjemca
Ústav štátu a práva SAV
Spolu

Pridelené financie
40 544,00
40 544,00

Skutočné čerpanie
39 980,69
39 980,69

Nevyčerpané
563,31
563,31

Spolufinancovanie celkom v roku 2019 - 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 2019 - 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

Katarína
Chovancová

Člen RK

Ľubomír Zlocha

Člen RK

Ľudmila

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

30. 1. 2020 12:21

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

Obdobie
1. 1. 2019 - 31.
12. 2019
1. 1. 2019 - 31.
12. 2019
1. 1. 2019 - 31.
12. 2019
1. 1. 2019 - 31.
12. 2019
1. 1. 2019 - 31.

Mzdové
náklady

ZaSP

300,00

104,85

3 000,00

1 048,50

250,00

87,38

700,00

244,65

1 000,00

309,50

Strana: 2

APVV-15-0456

RS2
6
7
8
9

práva SAV

Gajdošíková

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

Lukáš
Lapšanský

Člen RK

Marián Kropaj

Člen RK

Oľga Ovečková

Člen RK

Viliam Janáč

Člen RK

Zúčtovacie obdobie: 2019

prostriedky

12. 2019

Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky

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

1. 1. 2019 - 31.
12. 2019
1. 1. 2019 - 31.
12. 2019
1. 1. 2019 - 31.
12. 2019
1. 1. 2019 - 31.
12. 2019

Plán
+ zostatok / - prečerpanie

2 100,00

733,95

350,00

122,33

2 700,00

805,65

1 600,00

559,20

12 000,00

4 016,01

12 000,00

4 194,00

0,00

+177,99

04 - Cestovné náklady
Príjemca /
spolupríjemca

1

2

Ústav štátu a
práva SAV

Ústav štátu a
práva SAV

Meno a priezvisko

doc. JUDr. Katarína
Chovancová, PhD.

doc. JUDr. Katarína
Chovancová, PhD.

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

Pozícia v
projekte

Informácie o ceste

Člen RK

Typ cesty: Zahraničná
Miesto a dátum cesty:
Kroměříž 4. 10. 2019 - 6. 10. 2019
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na medzinárodnej
vedeckej konferencii "Pokojné řešení sporů v
mezinárodním právu"

Člen RK

Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Košice 16. 5. 2019 - 17. 5. 2019
Opis, účel cesty: medzinárodná konferencia "15 rokov
v EÚ: Aktuálne otázky a súčasné výzvy"

30. 1. 2020 12:21

Dátum úhrady

Suma

24. 10. 2019

92,70

27. 5. 2019

311,45
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3

4

5

6

7

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

doc. JUDr. Jozef Vozár,
CSc.

doc. JUDr. Jozef Vozár,
CSc.

JUDr. Viliam Janáč

doc. JUDr. Jozef Vozár,
CSc.

doc. JUDr. Jozef Vozár,
CSc.

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

Zodpovedný
riešiteľ

Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Martin 20. 6. 2019 - 20. 6. 2019
Opis, účel cesty: Vedecká konferencia Dr. Emil Stodola,
politik, právnik a politický mysliteľ. Aktívna účasť.

Zúčtovacie obdobie: 2019

1. 7. 2019

148,18

Zodpovedný
riešiteľ

Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Smolenice 19. 9. 2019 - 20. 9. 2019
Opis, účel cesty: Medzinárodná vedecká konferencia
"XIV. Lubyho právnické dni". Aktívna účasť

2. 10. 2019

47,20

Člen RK

Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Smolenice 24. 9. 2019 - 25. 9. 2019
Opis, účel cesty: Medzinárodná vedecká konferencia
"Zodpovednosť členov orgánov obchodných
spoločností medzi korporačným insolvenčným a
trestným právom".

3. 10. 2019

140,50

Zodpovedný
riešiteľ

Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Štrbské Pleso 23. 10. 2019 - 25. 10. 2019
Opis, účel cesty: Medzinárodné sympózium "Právo Obchod - Ekonomika"

6. 11. 2019

308,21

Zodpovedný
riešiteľ

Typ cesty: Zahraničná
Miesto a dátum cesty:
Karlove Vary 12. 6. 2019 - 15. 6. 2019
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na medzinárodnej
konferencii XXVII. Karlovarské právnické dni a zároveň
aj spoluorganizátor medzinárodnej konferencie.

21. 6. 2019

321,78

30. 1. 2020 12:21
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8

9

10

11

12

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

JUDr. Ľudmila
Gajdošíková, CSc.

JUDr. Ľudmila
Gajdošíková, CSc.

JUDr. Ľubomír Zlocha

JUDr. Viliam Janáč

Mgr. Lukáš Lapšanský,
PhD.

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

Zúčtovacie obdobie: 2019

Člen RK

Typ cesty: Zahraničná
Miesto a dátum cesty:
Olomouc 25. 4. 2019 - 25. 4. 2019
Opis, účel cesty: Aktívna účasť na konferencii
Olomoucké právnické dni.

16. 4. 2019

40,00

Člen RK

Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Bratislava 20. 3. 2019 - 21. 3. 2019
Opis, účel cesty: Vedecká konferencia Paneurópske
právnické rozpravy.

23. 4. 2019

42,00

Člen RK

Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Štrbské Pleso 23. 10. 2019 - 25. 10. 2019
Opis, účel cesty: Medzinárodné sympózium "Právo Obchod - Ekonomka"

7. 10. 2019

100,00

Člen RK

Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Smolenice 19. 9. 2019 - 20. 9. 2019
Opis, účel cesty: Medzinárodná vedecká konferencia
"Legislatíva v súkromnom práve"

13. 9. 2019

90,00

Člen RK

Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Štrbské Pleso 23. 10. 2019 - 25. 10. 2019
Opis, účel cesty: Medzinárodné sympózium "Právo Obchod - Ekonomika"

6. 11. 2019

294,92
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13

14

15

Ústav štátu a
práva SAV

Ústav štátu a
práva SAV

Ústav štátu a
práva SAV

JUDr. Viliam Janáč

doc. JUDr. Jozef Vozár,
CSc.

JUDr. Ľudmila
Gajdošíková, CSc.

Zúčtovacie obdobie: 2019

Člen RK

Typ cesty: Domáca
Miesto a dátum cesty:
Štrbské Pleso 23. 10. 2019 - 25. 10. 2019
Opis, účel cesty: Medzinárodné sympózium "Právo Obchod - Ekonomika"

6. 11. 2019

293,92

Zodpovedný
riešiteľ

Typ cesty: Zahraničná
Miesto a dátum cesty:
Mníchov 24. 11. 2019 - 26. 11. 2019
Opis, účel cesty: Študijný pobyt - štúdium materiálov
na Max Planck Inštitúte.

4. 12. 2019

668,83

Člen RK

Typ cesty: Zahraničná
Miesto a dátum cesty:
Brno 6. 6. 2019 - 7. 6. 2019
Opis, účel cesty: Medzinárodná vedecká konferencia
"Weyrovy dny právní teorie".

21. 5. 2019

55,00

Čerpanie

2 954,69

Plán

4 950,00

+ zostatok / - prečerpanie

+1 995,31

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2019):
Nevyčerpanie zdrojov plánovaných na cestovné náklady bolo spôsobené viacerými zmenami oproti plánovaným pracovným cestám.
Neuskutočnili sa finančne náročné zahraničné cesty riešiteľky Barbory Králičkovej na konferencie organizované medzinárodnými organizáciami ASCOLA a ALAI z
dôvodu jej pokročilého tehotenstva a materstva.
Taktiež, počet členov riešiteľského kolektívu, ktorí sa zúčastnili na zahraničnej vedeckej konferencii organizovanej Právnickou fakultou Masarykovej univerzity a
na domácej vedeckej konferencii organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského, bol menší ako plánovaný, a to z dôvodu, že tematické zameranie
uvedených konferencií sa prekrývalo s tematickým zameraním menšieho ako plánovaného počtu členov riešiteľského kolektívu.
Naopak, neplánovane boli vynaložené prostriedky na úhradu nákladov spojených s účasťou členov riešiteľského kolektívu na konferenciách organizovaných na
Slovensku a v Česku, ktorých ohlásené tematické zameranie sa prekrývalo so zameraním podtém, ktoré jednotliví členovia riešiteľského kolektívu riešia v rámci

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

30. 1. 2020 12:21

Strana: 6

APVV-15-0456

RS2

Zúčtovacie obdobie: 2019

projektu; jednalo sa o konferencie: Právomoc a konanie pred ústavným súdom (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), Človek – Informácie – Právo
(Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy), Rekodifikace obchodního práva – pět let poté (Právnická fakulta Univerzity Karlovy), Lubyho právnické dni: „Ad hoc
legislatíva v súkromnom práve“ (riešiteľská organizácia, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Nadácia Štefana Lubyho), Ústavná a zákonná úprava
konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 – VIII. ústavné dni (Ústavný súd SR a Právnická fakulta UPJŠ Košice) a VI. medzinárodná vedecká
konferencia o obchode, medzinárodnom podnikaní a cestovnom ruchu – Trendy a výzvy európskeho podnikateľského prostredia (Obchodná fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave).
Taktiež boli neplánovane vynaložené prostriedky na úhradu nákladov spojených s účasťou novej členky riešiteľského kolektívu – doc. JUDr. Kataríny
Chovancovej, PhD., LL.M, na konferenciách, ktorých tematické zameranie korešpondovalo so zameraním novej podtémy, ktorú rieši v rámci projektu (Recentný
vývoj medzinárodného arbitrážneho práva); jednalo sa o konferencie 12. česko-slovenské mezinárodněprávní ČSMP (Česká společnost pro mezinárodní právo) a
15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy (Katedra medzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach).

05 - Materiál

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Číslo dokladu

Popis položky

Dátum
úhrady

Suma

20

Zbierka zákonov

23. 4. 2019

124,15

20

Časopis Obchodní právo

23. 4. 2019

124,95

20

Občianske právo s vysvetlivkami

23. 4. 2019

67,78

20

kniha Judikatúra vo veciach sociálnych

23. 4. 2019

38,70

20

tonery do tlačiarne

23. 4. 2019

123,79

17

domáca literatúra

12. 4. 2019

74,00

19

Zbierka zákonov

18. 4. 2019

84,00

38

Zbierka zákonov

2. 7. 2019

84,00

35

zahraničná literatúra

20. 6. 2019

120,99

28

toner

28. 5. 2019

36,27
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

Zúčtovacie obdobie: 2019

30

kancelársky materiál

31. 5. 2019

699,18

26

Aktualizácia programu ASPI na rok 2019

21. 5. 2019

1 618,90

24

Aktualizácia Obchodné právo

14. 5. 2019

184,47

40

zahraničná literatúra

10. 7. 2019

52,57

48

Zbierka zákonov

20. 8. 2019

108,00

44

kancelársky materiál

23. 7. 2019

277,64

50

Notebook + Office

28. 8. 2019

1 012,60

50

usb kľúče

28. 8. 2019

29,32

53

domáca literatúra

13. 9. 2019

56,20

54

tonery

25. 9. 2019

183,41

61

domáca literatúra

14. 10. 2019

57,92

61

domáca a zahraničná literatúra

14. 10. 2019

521,65

64

Zbierka zákonov

28. 10. 2019

84,00

71

zahraničná literatúra

2. 12. 2019

248,80

74

kancelárske potreby

10. 12. 2019

470,94

72

tonery

3. 12. 2019

996,00

72

usb kľúče a xero papier

3. 12. 2019

436,69

77

kancelársky materiál

16. 12. 2019

309,47

72

tonery

3. 12. 2019

996,00

77

kancelársky materiál

16. 12. 2019

469,44
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Zúčtovacie obdobie: 2019

SAV
Čerpanie

9 691,83

Plán

5 092,00

+ zostatok / - prečerpanie

-4 599,83

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2019):
Prečerpanie zdrojov plánovaných na materiál bolo spôsobené vynaložením vyšších ako plánovaných nákladov na zaobstaranie niektorých
položiek materiálu, ako aj vynaložením neplánovaných nákladov.
Vyššie ako plánované boli náklady na nákup jednotlivých položiek kancelárskych potrieb z dôvodu väčšieho objemu aj vyšších cien týchto potrieb.
Riešiteľská organizácia uhradila značnú sumu na získanie licencie na používanie nielen právneho informačného systému ASPI, ale aj ďalších
databáz právnych informácií (napr. Zbierka zákonov, aktualizácia lístkovníc komentárov základných súkromno-právnych kódexov), ktoré sú pre
riešiteľov veľmi dôležitým pracovným nástrojom. Bol zakúpený nový prenosný osobný počítač (notebook) pre zodpovedného riešiteľa. Značná
suma bola vynaložená aj na zakúpenie licencie na používanie softvérového balíka programov Microsoft Office pre členov riešiteľského kolektívu.

07 - Služby

1

Príjemca /
Spolupríjemca
Ústav štátu a práva
SAV

Číslo dokladu
23

2

Ústav štátu a práva
SAV

42

3

Ústav štátu a práva
SAV

58

Popis položky
konferencia "Zodpovednosť v práve" 40 účastníkov 25.4.2019
prenájom priestorov, techniky a občerstvenia
Spoluorganizovanie XXVII. Karlovarských právnických dní podiel na
nákladoch za prenájom konferenčného sálu v dňoch 13. - 15. 6.
2019
Medzinárodná vedecká konferencia XIV. Lubyho právnické dni v
Smoleniciach v dňoch 19. - 20. 9. 2019 - prenájom priestorov,
spoluorganizovanie konferencie

Dátum
úhrady

Suma

10. 5. 2019

1 954,60

19. 7. 2019

1 500,00

7. 10. 2019

800,00

Čerpanie

4 254,60

Plán

6 200,00

+ zostatok / - prečerpanie

+1 945,40

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2019):
Nevyčerpanie zdrojov plánovaných na služby bolo v rozhodujúcej miere zapríčinené tým, že náklady vo výške 3.500 EUR plánované na vydanie
kolektívnej monografie Zodpovednosť v práve sa podarili vďaka veľmi dobrej spolupráci s vydavateľom monografie – vydavateľstvom Wolters
Kluwer – znížiť o takmer 3.000 EUR tak, že vydavateľ na seba prevzal väčšiu časť nákladov na jej vydanie.
Naopak, neplánovane bola vynaložená suma 800 EUR ako príspevok riešiteľskej organizácie na spoluorganizovanie vyššie spomenutej vedeckej
konferencie Lubyho právnické dni: „Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“.
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Zúčtovacie obdobie: 2019

09 - Nepriame náklady
Príjemca / Spolupríjemca
1

Ústav štátu a práva SAV

Suma
7 063,56 EUR

Čerpanie

7 063,56 EUR

Plán

8 108,00 EUR

+ zostatok / - prečerpanie

1 044,44 EUR
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