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1. Postup prác pri riešení projektu u príjemcu, ako aj spolupríjemcu podpory APVV
vzhľadom na harmonogram riešenia projektu
Rok 2021 bol už v plnej miere venovaný prácam na projekte Právna metodológia pre
dobu právneho pluralizmu. Išlo však o prvý (celý) rok projektu. Preto má väčšina výstupov
podobu dielčich „prípadových“ štúdií dopadov právneho pluralizmu, čo znamená aj určitú
rozbiehavosť výskumu. Tieto štúdie doposiaľ potvrdzujú základnú hypotézu o metodologických
stretoch sprevádzajúcich strety právnych poriadkov, ako aj zásadné zmeny ideových kontextov
ich uplatňovania. To naznačuje, že zmeny metodológie nie sú len právno-teoretickým
problémom, ale aj otázkou postavenia práva v momentoch zmien i súčasnej platnosti viacerých
právnych poriadkov na tom istom území a neraz i pre tých istých adresátov práva.
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Niektoré výstupy vytvorené i publikované ešte v roku 2020 nemohli byť z časových
dôvodov zahrnuté do správy za rok 2020, a tak sa uvádzajú v tejto súčasnej správe. Aj bez nich
by však bol v roku 2021 vytvorený v zásade plánovaný počet výstupov. Nedosiahnutie
niektorých plánovaných počtov je viac ako vyvážené v iných, neraz „vyšších“ kategóriách
publikácií.
Namiesto plánovanej konferencie bol z dôvodu protikovidových opatrení vydaný
recenzovaný zborník, čo umožňuje prezentáciu výsledkov. Žiaľ sa však neuskutočnili rozsiahle
diskusie, ktoré na týchto tradičných konferenciách predstavujú vlastne súčasť vedeckej práce –
samotnej tvorby/získavania poznatkov a teórií.
S veľkými ťažkosťami a s obmedzeným počtom účastníkov sa prezenčne uskutočnil 25.
ročník medzinárodnej jesennej školy práva. Vzdelávacie podujatie v spolupráci s Justičnou
akadémiou sa žiaľ uskutočnilo on-line. Malo však dobrú odozvu a nadviazalo obsahovo na
výskum rovnako ako jesenná škola práva. Zamýšľané medzinárodné kontakty (cesty)
predstavujúce významnú súčasť poznávania metodologických súvislostí právneho pluralizmu
sa žiaľ tiež nemohli uskutočniť. On-line rokovania ich nahrádzajú len z malej časti. Tu nejde
o obmedzenia prezentácie výsledkov, ktorá je možná i on-line, ale o sťaženie procesu ich
dosahovania. Vedecké stretnutia totiž predstavujú aj súčasť samotnej práce.
Nepodarilo

sa

dosiahnuť

zamýšľaný počet

popularizačných

aktivít.

Členovia

riešiteľského kolektívu síce často vystupujú v masmédiách, ale redakcie majú záujem o ich
stanoviská ku aktuálnemu dianiu (právny rozmer protipandemických opatrní, reforma justície
zvlášť tzv. súdna mapa, referendum, trestné procesy, etc.) a nie o výsledky výskumu. Preto
neuvádzame vystúpenia, kde ani nevyslovenými predpokladmi nie sú výsledky projektu.
V roku 2021 sa riešiteľskému kolektívu podarilo vyvolať aj dôležitú diskusiu o ľudských
právach. Na základe výstupu, ktorý kolektív vykázal v predošlej ročnej správe (KÁČER, Marek.
Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv?) zorganizoval Ústav státu a práva Akadémie
vied ČR odborné online sympózium s názvom Existujú ľudské práva?, ktoré sa konalo dňa 10. mája
2021, kde bol príslušný text prednesený ako hlavný pozvaný referát. Reakcie na článok spoločne
s duplikou autora, ktoré na sympóziu odzneli, boli uverejnené v Časopise pro právní vědu
a praxi, ktorý je registrovaný v SCOPUS databáze. Táto výmena názorov sa dotýkala
metodologických aspektoch ľudských práv v kontexte rozdielu medzi právom a morálkou a
medzi štátnymi a spoločenskými normami.
2. Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele
Jedinou „syntetickou“ prácou je zatiaľ monografia Formálne vlastnosti práva, ktorá
otvára úvahy o zanedbanom rozmere formálnych vlastností (nie obsahu) právneho poriadku
a pre právnickú metodológiu potláča viaceré ilúzie o tom, čo možno pri tvorbe a uplatňovaní
včítane výkladu práva dosiahnuť. Jej veľká časť je venovaná právnemu pluralizmu ako
významnej formálnej vlastnosti práva.
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Historicko-právna štúdia Viera alebo rasa preukazuje na smutnom príklade tvorby
(prípravy) protižidovskej právnej úpravy koncom 30-tych rokov stret rôznych vplyvov domácej
a zahraničnej proveniencie spätých s rozličnými právnymi poriadkami. Stret právnych systémov
pri tvorbe práva teda nie je len vecou právneho pluralizmu.
Štúdia Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis predstavuje reakciu
na aktuálny problém, kedy inštitúcia nepatriaca do štátneho mechanizmu bola splnomocnená
vydávať normatívne právne akty, ktorých príslušnosť do právneho poriadku štátu je otázna. Ide
o základný problém metodológie tvorby a následne i výkladu práva.
Štúdia Opodstatnenie procesnej spravodlivosti sa pokúša nájsť koniec, koncov formálny
moment prekračujúci jednotlivé právne poriadky i morálne a filozofické koncepcie v koncepte
procesnej (procedurálnej) spravodlivosti.
Historicko-právna stať Weimarská ústava (2. časť) hľadanie identity nového štátu
dokumentuje na príklade legislatívno-technicky kvalitného ústavného textu, že tento je
významný, ale nie dostatočný pre budovanie legitimity štátu, kde sa stretá s právnou kultúrou,
etc.
Štúdia Relevantnosť probácie a mediácie v právnom systéme štátu dokumentuje na
príklade jedného zo základných inštitútov tzv. restoratívnej justície v SR súčasné pôsobenie
vnútroštátneho práva a právneho poriadku Rady Európy, čo je príklad právneho pluralizmu.
Štúdia Aspekty výkladu právnych noriem predstavuje príspevok k metodológii výkladu
práva, pričom pripomína úlohu tvorcov práva. Zameriava sa na predchádzanie nežiadúcej
mnohoznačnosti (formy neurčitosti?) normatívneho textu, hlavne v práve trestnom.
Základnou tézou príspevku Pramene a výklad práva je, že rôzne pramene práva si
vyžadujú čiastočne odlišné ciele i metódy výkladu. Napríklad v prípade právneho obyčaja nemá
zmysel skúmať úmysel „normotvorcu“, lebo tento ani nemusel vedieť, že tvorí právo. Aj
z uvedeného vyplýva, že rôzne právne poriadky s nerovnakými systémami prameňov práva
používajú čiastočne odlišné výkladové postupy.
Komparatívna stať Politické konotácie reformy súdnictva na Slovensku a v Poľsku
v kontexte európskeho právneho pluralizmu poukazuje na riziká pre nezávislosť súdnictva
vyrastajúce z jeho vnútra i prichádzajúce „zvonka“ a to v prostredí európskeho ústavného
pluralizmu, kde nezávislosť súdov i sudcov zakotvujú národné ústavné systémy i práva EÚ.
Aj stručný náčrt obsahu či zamerania väčšiny výstupov projektu potvrdzuje, že v jeho
rámci už boli vytvorené relevantné výstupy, čo zodpovedá plánovanému postupu prác. Rok
2021 patril už čiastočne do druhej, hlavnej fázy. S jednou alebo dvoma výnimkami však ešte
nešlo o syntetické práce, ale o štúdie o významných problémoch a historických koreňoch
problematiky.
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3. Zoznam výstupov a prínosov projektu za posledný rok
Počet publikácií v karentovaných časopisoch v SR
ZAVACKÁ, Katarína. Viera alebo rasa. Dilemy tvorby prvých protižidovských noriem na
Slovensku = Faith or race. The dilemma of writing the first antiJewish legislation in Slovakia. In
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 4, s. 579-599. (2020:
0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index,
International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale
Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current
Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences),
Current
Contens).
ISSN
0018-2575.
Dostupné
na:
https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.4.1 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu
právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism)
Počet ostatných citácií na
v nekarentovaných časopisoch

publikácie

vytvorené

v rámci

riešenia

projektu

BÁRÁNY, Eduard. Stať sa a byť poslancom = To become and to be an MP. In Parlamentná
kultúra (zborník z vedeckej konferencie). Jakub Neumann (ed.) ; Tomáš Gábriš, Marek Káčer
(rec.). - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020, s. 10-15. ISBN 978-80568-0293-9. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal
methodology for the age of legal pluralism)
Ohlasy:
[1]
BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. Spor o podstatu ústavného štátu na pozadí
preskúmavania ústavnosti ústavných zákonov Slovenskej republiky. In Právny obzor,
2021, roč. 104, č. 4, s. 287, 289. ISSN 0032-6984.
KÁČER, Marek. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why Should we Bother
with the Question of Existence of Human Rights? In Časopis pro právní vědu a praxi, 2020, roč.
28, č. 4, s. 547-564. ISSN 1805-2789. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-1
(APVV-19-0090: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for
the age of legal pluralism)
Ohlasy:
[1] HAPLA, M.: Who is Concerned by the Existence of Human Rights? / Koho trápí
existence lidských práv? In Časopis pro právní vědu a praxi. Roč. 29, 2021, č. 4, s. 801
– 812. ISSN 1210-9126 (Print), 1805-2789 (Online) (SCOPUS)
[2] DUFEK, P.: Justification or Ontology? On why Approaching the Concept of Human
Rights Philosophically is still Useful. / Ospravedlnění, nebo ontologie? Aneb proč je
filosofování o pojmu lidských práv užitečné. In Časopis pro právní vědu a praxi. Roč. 29,
2021, č. 4, s. 813 – 823. ISSN 1210-9126 (Print), 1805-2789 (Online) (SCOPUS)
[3] SOBEK, T.: Pragmatism Without Metaaphysics? / Pragmatismus bez metafyziky? In
Časopis pro právní vědu a praxi. Roč. 29, 2021, č. 4, s. 825 – 834. ISSN 1210-9126
(Print), 1805-2789 (Online) (SCOPUS).
Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v SR
BERDISOVÁ, Lucia - DLUGOŠOVÁ, Zuzana - MAZÚR, Ján. Coping with Threema: How do
Lawyers Perceive Their Biggest Corruption Scandal? In Právny obzor : teoretický časopis pre
otázky štátu a práva, 2020, vol. 103, special issue, pp. 63-86. ISSN 0032-6984. (APVV-19-0090
: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal
pluralism) (pozn. uvedená vedecká práca nebola vykázaná v správe za rok 2020, preto je
uvádzame v súčasnej).
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KÁČER, Marek. Opodstatnenie procesnej spravodlivosti = Justification of procedural justice. In
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2021, roč. 104, č. 5, s. 333-344.
ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2021.5.01 (APVV-190090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of
legal pluralism)
KUKLIŠ, Peter. Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis = The ordinances
of public health authorities as generally binding legal act. In Právny obzor : teoretický časopis
pre otázky štátu a práva, 2021, roč. 104, č. 2, s. 141-154. ISSN 0032-6984. (APVV-19-0090 :
Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal
pluralism)
KURILOVSKÁ, Lucia - KRÁSNÁ, Patrícia. Relevantnosť probácie a mediácie v právnom
systéme štátu = Relevance of probation and mediation in the legal system of the state. In Právny
obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2021, roč. 104, č. 6, s. 458-472. ISSN 00326984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2021.6.04 (APVV-19-0090 : Právna
metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism)
NEUMANN, Jakub. Weimarská ústava (2. časť). Hľadanie identity nového štátu = Weimar
constitution (Part 2). Searching for the new state´s identity. In Právny obzor : teoretický časopis
pre otázky štátu a práva, 2021, roč. 104, č. 5, s. 375-388. ISSN 0032-6984. Dostupné na:
https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2021.5.04 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre
dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism)
ZAVACKÁ, Katarína. K prvým slovenským legislatívnym ideovým návrhom štátom
organizovanej lúpeže židovského majetku. In Pamäť národa, 2020, roč. 16, č. 4, s. 53-57. ISSN
1336-6297. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal
methodology for the age of legal pluralism)
(pozn. uvedená vedecká práca nebola vykázaná v správe za rok 2020, preto je uvádzame
v súčasnej).
Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch
v zahraničí
KÁČER, Marek. Pseudospor o ľudské práva. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2021, roč. 29, č.
4, s. 835 - 845. ISSN 1805-2789. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho
pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism)
Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch
a zborníkoch v SR
BÁRÁNY, Eduard. Nejednota právnej praxe a vedy. In Liber Amicorum Ján Klučka. Pocta
profesorovi Jánovi Klučkovi k 70. narodeninám : nerecenzovaný zborník príspevkov pri
príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Ján Klučku, CSc.. Dominika becková (ed.). - Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2021, s. 163-173. ISBN 978-80-574-0030-1. (APVV-19-0090
: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal
pluralism)
BÁRÁNY, Eduard. Ľudské práva v čase pandémie a po nej = Human rights during and after the
pandemic. In Kontroverzie ľudských práv a pandémia COVID-19. - Bratislava : VEDA,
vydavateľstvo SAV, 2021, s. 43-52. ISBN 978-80-224-1914-7. (APVV-19-0090 : Právna
metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism)
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BÁRÁNY, Eduard. Pramene a výklad práva = Sources and interpretation of law. In Tvorba a
výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Eduard Bárány (ed.) ; Ľubor Cibulka,
Gabriela Dobrovičová (rec.); Daniela Lengyelová (redaktorka). - Praha : Ústav štátu a práva
SAV vo vydavateľstve Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 135-141. ISBN 978-80-7676-231-2. (APVV19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age
of legal pluralism)
KÁČER, Marek. Politické konotácie reformy súdnictva na Slovensku a v Poľsku v kontexte
európskeho právneho pluralizmu = Political connotations of judicial reform in Slovakia and
Poland in the context of European legal pluralism. In Tvorba a výklad práva v podmienkach
právneho pluralizmu. Eduard Bárány (ed.) ; Ľubor Cibulka, Gabriela Dobrovičová (rec.); Daniela
Lengyelová (redaktorka). - Praha : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Wolters Kluwer
ČR, 2021, s. 201-224. ISBN 978-80-7676-231-2. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre
dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism)
KURILOVSKÁ, Lucia. Aspekty výkladu právnych noriem = Aspects of interpretation of legal
norms. In Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Eduard Bárány (ed.) ;
Ľubor Cibulka, Gabriela Dobrovičová (rec.); Daniela Lengyelová (redaktorka). - Praha : Ústav
štátu a práva SAV vo vydavateľstve Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 79-93. ISBN 978-80-7676231-2. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal
methodology for the age of legal pluralism)
Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch
a zborníkoch v zahraničí
BÁRÁNY, Eduard. Právo - zdroj istoty v kríze = Law - the source of predictability in crises. In
Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020: Právo a krize. František Cvrček, Helena Jermanová
(eds.) ; Jiří Jirásek, Martin Škop (rec.). - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 6-16.
ISBN 978-80-261-0995-2. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu
= Legal methodology for the age of legal pluralism) (pozn. uvedená vedecká práca nebola
vykázaná v správe za rok 2020, preto je uvádzame v súčasnej).
BERDISOVÁ, Lucia. Slovenské právnické profesie v kríze: Vyjde po Búrke slnko? = Slovak
Legal Professions in Crisis: Will the sun shine again after the Storm? In Metamorfózy práva ve
střední Evropě 2020: Právo a krize. František Cvrček, Helena Jermanová (eds.) ; Jiří Jirásek,
Martin Škop (rec.). - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 251-277. ISBN 978-80261-0995-2. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal
metho dology for the age of legal pluralism) (pozn. uvedená vedecká práca nebola vykázaná
v správe za rok 2020, preto je uvádzame v súčasnej).
KUKLIŠ, Peter. O novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (č. 286/2020
Z. z.). In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020: Právo a krize. František Cvrček, Helena
Jermanová (eds.) ; Jiří Jirásek, Martin Škop (rec.). - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni,
2020, s. 303-322. ISBN 978-80-261-0995-2. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu
právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) (pozn. uvedená
vedecká práca nebola vykázaná v správe za rok 2020, preto je uvádzame v súčasnej).
Počet vedeckých monografií v SR
BÁRÁNY, Eduard. Formálne vlastnosti práva [Formal characteristics of the law]. František
Cvrček, Gabriela Dobrovičová (rec.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 164 s. ISBN
978-80-571-0428-5 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu =
Legal methodology for the age of legal pluralism)
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Prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 2021
Krajina: ČR (odborný online seminár)
Pracovník: Káčer, M.
Termín: 10. 5. 2021
Usporiadateľ: Oddělení teorie práva a právní filozofie Ústavu státu a práva AV ČR
Názov podujatia: Existují lidská práva?
Prednáška: Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv. (Hlavný referát na pozvanie
organizátora).
Krajina: Taliansko (online formou)
Pracovník: Berdisová, L.
Termín: 30. 6. 2021
Usporiadateľ: Univerzita v Palerme
Názov podujatia: Prezentácia knihy Judicial Objectivity: Limits, Merits and Beyond (Peter
Lang, Berlin, 2020) od Lidia Rodak
Prednáška: What Objectivity for Lawyers? On Judicial Objectivity by Lidia Rodak
Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Termín: 12. – 20. 11. 2021
Usporiadateľ: Ústav štátu a práva SAV
Názov podujatia: Jesenná škola práva: Pramene práva (ako východisko právnej
metodológie)
Prednáška: Od prameňov k realizácii práva
Krajina: SR
Pracovník: Berdisová, L.
Termín: 12. – 20. 11. 2021
Usporiadateľ: Ústav štátu a práva SAV
Názov podujatia: Jesenná škola práva: Pramene práva (ako východisko právnej
metodológie)
Prednáška: Parlamentná rozprava ako prameň práva
Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Termín: 12. – 20. 11. 2021
Usporiadateľ: Ústav štátu a práva SAV
Názov podujatia: Jesenná škola práva: Pramene práva (ako východisko právnej
metodológie)
Prednáška: Pramene trestného práva

Prednášky na domácich vedeckých podujatiach 2021
Krajina: SR (online formou)
Pracovník: Berdisová, L.
Termín: 12. 3. 2021
Usporiadateľ: Justičná akadémia SR
Názov podujatia: Etické dilemy v praxi sudcu
Prednáška: Etické dilemy v praxi sudcu
Krajina: SR (online formou)
Pracovník: Káčer, M.
Termín: 29. 3. 2021
Usporiadateľ: Justičná akadémia SR
Názov podujatia: Spravodlivosť
Prednáška: Procesná spravodlivosť
Formulár RS1, strana 7/8

Krajina: SR (online formou)
Pracovník: Bárány, E.
Termín: 29. 3. 2021
Usporiadateľ: Justičná akadémia SR
Názov podujatia: Spravodlivosť
Prednáška: Spravodlivosť ako vzťahový pojem
Krajina: SR (online formou)
Pracovník: Berdisová, L.
Termín: 30. - 31. 3. 2021
Usporiadateľ: Justičná akadémia SR
Názov podujatia: Spravodlivosť
Prednáška: Koncept spravodlivosti v judikatúre Ústavného súdu SR
4. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok
Rok 2022 bude v plnom rozsahu patriť do plánovaného „jadra výskumu“. Po
kvantitatívnej stránke by sa mal v zásade zachovať počet príspevkov, ale neplánuje sa ďalší
zborník. Viac výstupov by malo byť na konferenciách v zahraničí.
Po obsahovej stránke bude potrebné sústrediť témy výstupov na centrálne časti
problematiky a pristúpiť ku dielčim syntézam v troch základných častiach právnej/právnickej
metodológie (tvorba práva, výklad práva, právna veda). Uvedeným postupom by sa riešiteľský
kolektív chcel priblížiť ku odpovedi na otázku či a akými „cestami“ vplýva situácia právneho
pluralizmu na právnu/právnickú metodológiu. Samozrejme pôjde o usudzovanie na celok z jeho
relevantných častí.
Pôvodný harmonogram nie je potrebné spomenutiahodne meniť.

Formulár RS1, strana 8/8

APVV-19-0090

RS2

Zúčtovacie obdobie: 2021

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 2021
Finálny rozpočet
57970,00
48970,00
16000,00
5600,00
7570,00
7000,00
0,00
12800,00
0,00
9000,00
57970,00

Skutočné čerpanie
45990,02
40737,60
16000,00
5184,26
0,00
7539,24
0,00
12014,10
0,00
5252,42
45990,02

Rozdiel
11979,98
8232,40
0,00
415,74
7570,00
-539,24
0,00
785,90
0,00
3747,58
11979,98

Názov projektu: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu
Príjemca:

Ústav štátu a práva SAV

Dolu podpísaní svojimi podpismi potvrdzujú pravdivosť a úplnosť údajov vo všetkých predkladaných dokumentoch za rok 2021.
Zodpovedný
riešiteľ:

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Podpis:

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

02/52962325
0903644252

E-mail:

ak.barany@gmail.com

Akronym: Právna metodológia

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

V zastúpení:

Podpis:

Tel.:

Štatutárny
zástupca:

(uv eďte
čitateľne meno)

Miesto a
dátum:

Podpis
a pečiatka:

26. 1. 2022 13:11
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Zúčtovacie obdobie: 2021

Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v roku 2021
Príjemca / Spolupríjemca
Ústav štátu a práva SAV
Spolu

Pridelené financie
57 970,00
57 970,00

Skutočné čerpanie
45 990,02
45 990,02

Nevyčerpané
11 979,98
11 979,98

Spolufinancovanie celkom v roku 2021 - 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 2021 - 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
práva SAV

Meno a
priezvisko

Pozícia v
projekte

Andrea
Škopová

Člen RK

Eduard Bárány

Zodpovedný
riešiteľ

Jakub
Neumann
Katarína
Zavacká
Lucia Berdisová

Akronym: Právna metodológia

Člen RK
Člen RK
Člen RK

Typ
financovania

Počet
financovaných
hodín

Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky

26. 1. 2022 13:11

1 000,00
2 000,00
300,00
500,00
900,00

Obdobie
1. 1. 2021 - 31.
12. 2021
1. 1. 2021 - 31.
12. 2021
1. 1. 2021 - 31.
12. 2021
1. 1. 2021 - 31.
12. 2021
1. 1. 2021 - 31.
12. 2021

Mzdové
náklady

ZaSP

1 300,00

454,35

2 100,00

649,95

1 400,00

489,24

1 200,00

311,37

1 800,00

629,10
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6
7
8
9
10
11

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
Čerpanie

Lucia
Kurilovská

Člen RK

Marek Káčer

Člen RK

Milan Hodás

Člen RK

Peter Kukliš

Člen RK

Zuzana
Magurová
Alžbeta
Pelcová

Člen RK
Člen RK Ostatný

Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky
Mzdové
prostriedky

Zúčtovacie obdobie: 2021
300,00
300,00
300,00
1 000,00
500,00
1 000,00

Plán
+ zostatok / - prečerpanie

1. 1. 2021 - 31.
12. 2021
1. 1. 2021 - 31.
12. 2021
1. 1. 2021 - 31.
12. 2021
1. 1. 2021 - 31.
12. 2021
1. 1. 2021 - 31.
12. 2021
1. 1. 2021 - 31.
12. 2021

1 100,00

384,38

2 500,00

873,68

1 200,00

419,37

1 300,00

402,29

1 000,00

186,08

1 100,00

384,45

16 000,00

5 184,26

16 000,00

5 600,00

0,00

+415,74

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov v položke zdravotné a sociálne poistenie (oproti plánu v roku 2021):

Finančné prostriedky boli hradené podľa platných právnych predpisov.
05 - Materiál

1
2
3
4
5
6
7
8

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

Číslo dokladu

Popis položky

Dátum
úhrady

Suma

2/2021

Časopis Právní rozhledy

11. 1. 2021

260,00

3/2021

Zmeny a dodatky - Občianske právo aktualizácia

11. 1. 2021

52,28

7/2021

Zbierka zákonov SR - I. preddavok

18. 1. 2021

124,15

9/2021

Zbierka zákonov - vyúčtovanie

18. 1. 2021

117,93

1/Ž/2021

Toner, pečiatka

8. 2. 2021

83,19

17/2021

Aktualizácia Obchodné právo

23. 2. 2021

154,15

27/2021

Zbierka zákonov SR - II. preddavok

19. 4. 2021

100,80

24/2021

Nákup vedeckej literatúry

9. 4. 2021

129,60

Akronym: Právna metodológia

26. 1. 2022 13:11

Strana: 3

APVV-19-0090

RS2

Zúčtovacie obdobie: 2021

SAV
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

práva
práva
práva
práva
práva
práva
práva
práva
práva
práva
práva
práva
práva

30/2021

Aktualizácia Občianske právo

26. 4. 2021

85,38

35/2021

Aktualizácia ASPI 2021

17. 5. 2021

1 618,90

6/Ž/2021

Nákup vedeckej literatúry

17. 5. 2021

313,53

41/2021

Zbierka zákonov SR - III. preddavok

16. 6. 2021

108,00

48/2021

Aktualizácia Obchodne právo

9. 8. 2021

154,75

51/2021

Notebook, napaľovačka, verbatim, kancelársky softver, dokovacia
stanica

9. 8. 2021

1 016,80

9/Ž/2021

Nákup vedeckej literatúry

9. 8. 2021

12,13

53/2021

Zbierka zákonov SR - IV. preddavok

2. 9. 2021

108,00

67/2021

Pre medzinárodné vedecké sympózium Jesenná škola práva 2021 ochranné prostriedky proti COVID 19.

18. 10. 2021

345,72

68/2021

Nákup kancelárskych potrieb

18. 10. 2021

558,50

11/Ž/2021

Nákup vedeckej literatúry

13. 10. 2021

900,57

88/2021

Nákup tlačiarne HP M455dn

2. 12. 2021

454,86

90/2021

Nákup tonerov do tlačiarne HP M455dn.

7. 12. 2021

840,00
7 539,24

Plán

7 000,00

+ zostatok / - prečerpanie

-539,24

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2021):
Nevyužité finančné prostriedky z položky Cestovné náklady sme kvôli nepriaznivej pandémickej situácii COVID-19 využili pri čerpaní finančných
prostriedkov v položke Materiál.

07 - Služby
Príjemca /
Spolupríjemca

Číslo dokladu

Akronym: Právna metodológia

Popis položky

26. 1. 2022 13:11

Dátum
úhrady

Suma
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1
2
3
4

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

1/K/2021
72/2021

Konferenčný poplatok vedúceho riešiteľa projektu na medzinárodnú
konferenciu XIII. Miezdynarodowa Konferencja Naukowa Praw
Czlowieka 2021.
Tlač 100 ks nepredajného vedeckého zborníka: Tvorba a výklad
práva v podmienkach právneho pluralizmu

74/2021

Knihárske a viazačské práce

83/2021

Medzinárodné vedecké podujatie Jesenná škola práva 2021 (12. 20. 11. 2021) - prenájom priestorov, strava, ubytovanie pre
účastníkov a prednášajúcich

Zúčtovacie obdobie: 2021

25. 3. 2021

55,00

25. 10. 2021

2 480,00

2. 11. 2021

278,00

24. 11. 2021

9 201,10

Čerpanie

12 014,10

Plán

12 800,00

+ zostatok / - prečerpanie

+785,90

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2021):
Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie COVID 19 sa nám nepodarilo vyčerpať plánované finančné prostriedky.

09 - Bežné nepriame náklady
Príjemca / Spolupríjemca
1

Ústav štátu a práva SAV

Suma
5 252,42 EUR

Čerpanie

5 252,42 EUR

Plán

9 000,00 EUR

+ zostatok / - prečerpanie

3 747,58 EUR

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2021):
Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie COVID 19 sa nám nepodarilo vyčerpať plánované finančné prostriedky.

Akronym: Právna metodológia
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