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Názov projektu 

 

Evidenčné číslo projektu APVV-19-0090 

Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu 

 

Zodpovedný riešiteľ JUDr. Eduard Bárány, DrSc. 

Príjemca Ústav štátu a práva SAV 

 

Začiatok riešenia projektu  01.07.2020 

Koniec riešenia projektu  30.06.2024 

 

 
ROZBOR RIEŠENIA PROJEKTU (max. 10 strán) 
 
 
Uveďte podľa nasledujúcej záväznej osnovy: 

1. Postup prác pri riešení projektu u príjemcu, ako aj spolupríjemcu podpory APVV 
vzhľadom na harmonogram riešenia projektu 

2. Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele 

3. Zoznam výstupov a prínosov projektu za posledný rok – uveďte v prílohe –  formulár 
Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie (kópie deklarovaných výstupov sa neprikladajú, 
je možné uviesť internetové odkazy na uvedené výstupy) 

4. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok 
 
↓↓

   

1. Postup prác pri riešení projektu u príjemcu, ako aj spolupríjemcu podpory APVV 

vzhľadom na harmonogram riešenia projektu 

 
Prvý polrok riešenia projektu sa kolektív zameral na sumarizáciu a systematizáciu svojich 

informácii (poznatkov) z právnickej metodológie a na ich predbežné porovnanie s výsledkami 

predchádzajúceho výskumu právneho pluralizmu. Tieto kroky sa uskutočnili prevažne na 

„mikroúrovni“ jednotlivých právnych problémov. Ide aj o snahu nájsť “miesta“  v procesoch 

aplikácie práva, kde sa prejavujú metodologické dôsledky právneho pluralizmu. Výnimku 

predstavuje stať o dôsledkoch právneho pluralizmu pre právnickú metodológiu, ktorú možno 

chápať aj ako pokus o podrobné rozpracovanie hypotézy projektu.  
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Riešiteľský kolektív skúmal aj implikácie teórie ľudských práv pre tému projektu, pričom 

dospel k záveru, že zjednotenie metodológie aplikácie ľudských práv v podmienkach právneho 

pluralizmu nie je možné prostredníctvom ontologického skúmania. Existencia ľudských práv 

nevyplýva z objektívnej ontologickej sústavy, ale práve len zo spoločenskej praxe, ktorá sa 

odohráva v rôznych ľudskoprávnych diskurzoch - národnom, európskom či medzinárodnom.  

Práce spočívali v zhromažďovaní a štúdiu  rôznych písomných materiálov. Vzhľadom na  

obmedzenia možností osobného stretávania sa bola komunikácia presunutá do online 

priestoru, a tým aj podstatne ochudobnená. Nejde tu ani tak o stratu príležitostí na prezentáciu  

výsledkov výskumu, ako o chýbajúcu spätnú väzbu tvoriacu dôležitú súčasť samotného 

výskumu. 

 

2. Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele 

 

Ako už bolo naznačené vzhľadom na počiatočné štádium riešenia projektu sú jeho 

obsahovými výsledkami  parciálne analýzy a podrobné rozpracovania hypotézy projektu. Po 

formálnej, či kvantitatívnej stránke boli dosiahnuté alebo mierne prekročené plánované počty 

výstupov, ale s dvoma výnimkami. Prvou je vzdelávacie podujatie. Tradičná jesenná škola 

práva sa žiaľ nemohla uskutočniť vzhľadom na protipandemické opatrenia jej presun do online 

priestoru nebol vhodný. Sledovanie 14 trojhodinových prednášok počas  jedného týždňa  

prostredníctvom počítačov by nesplnilo interaktívne zámery podujatia. Druhou negatívnou 

výnimkou sú popularizačné aktivity. Riešitelia síce často vystupujú v masmédiách, ale 

pandémia vytlačila iné témy, a teda aj ich vystúpenia sa týkajú jej a nie čo i len sprostredkovane 

výskumu.  

 

3. Zoznam výstupov a prínosov projektu za posledný rok  

 

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v SR 
 
BÁRÁNY, Eduard. Dôsledky právneho pluralizmu pre právnickú metodológiu = The 

consequences of legal pluralism for legal methodology. In Právny obzor: teoretický časopis pre 

otázky štátu a práva, 2020, roč. 103, č. 4, s. 258-270. ISSN 0032-6984. (APVV-19-0090: Právna 

metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) 

 

KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Spravodlivý trest = Just Punishment. In Právny 

obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2020, roč. 103, č. 4, s. 281-296. ISSN 0032-

6984. (APVV-19-0090: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology 

for the age of legal pluralism) 

 

MAGUROVÁ, Zuzana. Vybrané mechanizmy na ochranu pred diskrimináciou a násilím 

páchanom na ženách = Selected mechanisms for protection against discrimination and violence 

against women. In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2020, roč. 103, č. 

6, s. 488-504. ISSN 0032-6984. (APVV-19-0090: Právna metodológia pre dobu právneho 

pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) 
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Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch 
v zahraničí 
 
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) 

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

BÁRÁNY, Eduard. Stať sa a byť poslancom. In Parlamentná kultúra. (Zborník z vedeckej 
konferencie). Trnava: Vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS Trnavskej 
univerzity v Trnave a VEDA SAV, 2020, s. 10-15. ISBN 978-80-568-0293-9 (print). ISBN 978-
80-568-0292-2 (on-line). (APVV-19-0090: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = 
Legal methodology for the age of legal pluralism) 
 

BERDISOVÁ, Lucia. Metodológia tvorby etického kódexu pre Právnickú fakultu Trnavskej 

univerzity v Trnave = The methodology of developing the Trnava University, Faculty of Law 

Code of Conduct. In Acta universitatis Tyrnaviensis - Iuridica XII: ročenka Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, s. 6-35. ISBN 

978-80-568-0299-1. Dostupné na internete: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-

content/uploads/2020/12/AUTI_12-2020_cely-obsah.pdf (APVV-19-0090: Právna metodológia 

pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) 

 

ZAVACKÁ, Katarína. Slovo v neslobode. In Tisovi poza chrbát: Príbehy odporu voči ľudáckemu 

režimu. - HADART Publishing s.r.o., 2020, kapitola XVI, s. 283-300. ISBN 978-80-99941-25-1. 

(APVV-19-0090: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for 

the age of legal pluralism)  

 
 
4. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok 
 

Po obsahovej stránke nie je potrebné zatiaľ na plánovanom postupe prác nič meniť. 

Problémom bude absencia vedeckých stretnutí (konferencii) doma i v zahraničí, ktoré mali 

slúžiť na prezentáciu výsledkov, ale zároveň predstavovali aj súčasť samotného procesu 

výskumu. Pravdepodobne bude potrebné nahradiť tradičnú teoreticko-právnu konferenciu 

vydaním zborníka  štúdii, etc. Podobný postup plánujú i poľskí kolegovia. Zachová sa tak počet 

„výstupov“, ale utrpí samotný výskum. 

 

 

 

 

 

 
 

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-1
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2020/12/AUTI_12-2020_cely-obsah.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2020/12/AUTI_12-2020_cely-obsah.pdf
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Formulár VPP 

 
 

Výstupy a prínosy projektu 
 za rok/obdobie 2020 

 
 

Názov projektu Evidenčné číslo projektu APVV-19-0090 

Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu  

 

Zodpovedný riešiteľ JUDr. Eduard Bárány, DrSc. 

Príjemca Ústav štátu a práva SAV 

 

I. kategória 

PUBLIKÁCIE A CITÁCIE Plán Skutočnosť 

1.01 Počet publikácií v karentovaných časopisoch v SR 0 0 

1.02 Počet publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch 0 0 

1.03  Počet citácií v karentovaných časopisoch podľa SCI na publikácie v 
rámci projektu (bez autocitácií) v SR 

0 0 

1.04 Počet citácií v karentovaných časopisoch podľa SCI na publikácie v 
rámci projektu (bez autocitácií) v zahraničí 

0 0 

1.05 Počet ostatných citácií na publikácie vytvorené v rámci riešenia 
projektu v nekarentovaných časopisoch 

0 0 

1.06 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých 
časopisoch v SR 

3 3 

1.07 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých 
časopisoch v zahraničí 

1 1 

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

1 3 

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

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

1.12 Vysokoškolské učebnice vydané v SR 0 0 

1.13 Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 0 

 
 
Zoznam publikácií a citácií podľa kategórií 1.01 – 1.13 

Uveďte len publikácie, ktoré už boli publikované (s úplnou identifikáciou v zmysle príslušnej normy, t. j. 
názov článku, názov periodika, dátum publikovania, autor, spoluautori, rozsah v autorských hárkoch) 
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alebo boli zadané do tlače (uveďte poznámkou "v tlači" pri príslušných publikáciách); citácie SCI na tieto 
publikácie (dokumentujte konkrétnymi údajmi). 
↓↓

1.06 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch 
v SR 
 
BÁRÁNY, Eduard. Dôsledky právneho pluralizmu pre právnickú metodológiu = The 
consequences of legal pluralism for legal methodology. In Právny obzor: teoretický časopis pre 
otázky štátu a práva, 2020, roč. 103, č. 4, s. 258-270. ISSN 0032-6984. (APVV-19-0090: Právna 
metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) 
 
KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Spravodlivý trest = Just Punishment. In Právny 
obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2020, roč. 103, č. 4, s. 281-296. ISSN 0032-
6984. (APVV-19-0090: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology 
for the age of legal pluralism) 
 
MAGUROVÁ, Zuzana. Vybrané mechanizmy na ochranu pred diskrimináciou a násilím 
páchanom na ženách = Selected mechanisms for protection against discrimination and violence 
against women. In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2020, roč. 103, č. 
6, s. 488-504. ISSN 0032-6984. (APVV-19-0090: Právna metodológia pre dobu právneho 
pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) 
 
 
1.07 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch 
v zahraničí 
 
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) 
 
 
1.08 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a 
zborníkoch v SR 
 
BÁRÁNY, Eduard. Stať sa a byť poslancom. In Parlamentná kultúra. (Zborník z vedeckej 
konferencie). Trnava: Vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS Trnavskej 
univerzity v Trnave a VEDA SAV, 2020, s. 10-15. ISBN 978-80-568-0293-9 (print). ISBN 978-
80-568-0292-2 (on-line). (APVV-19-0090: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = 
Legal methodology for the age of legal pluralism) 
 
BERDISOVÁ, Lucia. Metodológia tvorby etického kódexu pre Právnickú fakultu Trnavskej 
univerzity v Trnave = The methodology of developing the Trnava University, Faculty of Law 
Code of Conduct. In Acta universitatis Tyrnaviensis - Iuridica XII: ročenka Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, s. 6-35. ISBN 
978-80-568-0299-1. Dostupné na internete: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-
content/uploads/2020/12/AUTI_12-2020_cely-obsah.pdf (APVV-19-0090: Právna metodológia 
pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) 
 
ZAVACKÁ, Katarína. Slovo v neslobode. In Tisovi poza chrbát: Príbehy odporu voči ľudáckemu 
režimu. - HADART Publishing s.r.o., 2020, kapitola XVI, s. 283-300. ISBN 978-80-99941-25-1. 
(APVV-19-0090: Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for 
the age of legal pluralism)  
  

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-1
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2020/12/AUTI_12-2020_cely-obsah.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2020/12/AUTI_12-2020_cely-obsah.pdf
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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 1 2 

3.9  Počet ostatných aplikačných výsledkov 0 0 

 
 
Zoznam (špecifikácia) aplikovaných výsledkov 

Okrem identifikačných údajov, akými sú lokalizácia výsledku, technické parametre výsledku, ekonomické 
parametre výsledku vyjadrené v €, názov vlastníka výsledku uveďte ku každému výsledku aj stručný 
slovný opis výstupu a spôsob realizácie. 
↓↓

3.8 Počet výsledkov premietnutých do právnych predpisov a noriem 
 

➢ príprava ústavného zákona č. 422/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava 

Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,  

➢ príprava zákona č. 423/2020 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s 

reformou súdnictva. 
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Ukazovatele aplikačných výstupov projektu výskumu a vývoja 
(súčet výstupov čiastkových projektov) 

 
Vyplňte pri ukončenom projekte aplikovaného výskumu a vývoja. 

 

Odberateľ/Realizátor výstupov       

Využívanie výstupov od (MM/RR) mm/rr  

 
 

Sledované ukazovatele 
a ich účinky za celý objem 

0. rok 
(posledný rok 

riešenia) 

1. rok 
po ukončení 

riešenia 

2. rok 
po ukončení 

riešenia 

3. rok 
po ukončení 

riešenia 

1. Výnosy spolu v €                         

2. Hospodársky výsledok 
pred zdanením v € 

                        

3. Pridaná hodnota v €                         

4. Vytvorenie nových 
pracovných miest  

                        

5. Zvýšenie vývozu v €                         

6. Rentabilita výnosov v %                         

7. Produktivita práce 
z pridanej hodnoty v € 

                        

8. Podiel vývozu 
na celkovom odbyte v % 

                        

9. Iné (podľa uváženia)                               

 
 
Verbálny opis hmotných účinkov, ktoré sa nedajú presne vyčísliť 
Maximálny rozsah 300 slov netechnickým (laickým) spôsobom. 

Pri aplikačných výstupoch (nový výrobok, nová technológia, novovytvorené pracovné miesta; v prípade 
poľnohospodárskeho výskumu nové plemeno, resp. nová odroda a pod.), uveďte aj odberateľa 
(užívateľa) výstupov, ktorý uvedené výstupy skutočne realizuje (t. j. nie plánovaného odberateľa, ale 
skutočného). 
↓↓
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IV. kategória 

VÝSTUPY DO VZDELÁVANIA A POPULARIZÁCIE VEDY Plán Skutočnosť 

4.1  Počet účastníkov formálneho alebo neformálneho vzdelávania 42 0 

4.2  Počet vzdelávacích kurzov 1 0 

4.3  Počet diplomových prác súvisiacich s riešeným projektom 0 0 

4.4  Počet PhD študentov, ktorých témy doktorandských prác súvisia s 
riešeným projektom 

0 0 

4.5. Počet obhájených doktorandských prác súvisiacich s riešeným 
projektom 

0 0 

4.6 Počet popularizačných aktivít 33 16 

 
 
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. 
↓↓

4.2 Počet vzdelávacích kurzov 
 
Plánované podujatie Jesenná škola práva v termíne 6.-14. novembra 2020 nebolo možné 

vzhľadom na vývoj pandemickej situácie COVID-19 zrealizovať.  

 

 

4.6 Počet popularizačných aktivít 
 
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. 

 

Reformy v núdzovom stave? – 26.10.2020 
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/566817-reformy-v-nudzovom-stave/ 
 
E. Bárány zo SAV o nových opatreniach v praxi – 14.10.2020 
https://www.ta3.com/clanok/1194620/studio-ta3-e-barany-zo-sav-o-novych-opatreniach-v-
praxi.html 
 
E. Barány zo SAV o zákaze stretávania sa väčších skupín – 12.10.2020 
https://www.ta3.com/clanok/1194448/e-barany-zo-sav-o-zakaze-stretavania-sa-vacsich-
skupin.html?fbclid=IwAR3dNefXiV 
 
Ústavní advokáti ÚPRIMNE o celoplošnom testovaní: Propagandistické klamstvo a 
PODVOD! – 21.10.2020  
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/ustavni-advokati-uprimne-celoplosnom-
testovani-propagandisticke-klamstvo-podvod 
 

https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/566817-reformy-v-nudzovom-stave/
https://www.ta3.com/clanok/1194620/studio-ta3-e-barany-zo-sav-o-novych-opatreniach-v-praxi.html
https://www.ta3.com/clanok/1194620/studio-ta3-e-barany-zo-sav-o-novych-opatreniach-v-praxi.html
https://www.ta3.com/clanok/1194448/e-barany-zo-sav-o-zakaze-stretavania-sa-vacsich-skupin.html?fbclid=IwAR3dNefXiV
https://www.ta3.com/clanok/1194448/e-barany-zo-sav-o-zakaze-stretavania-sa-vacsich-skupin.html?fbclid=IwAR3dNefXiV
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/ustavni-advokati-uprimne-celoplosnom-testovani-propagandisticke-klamstvo-podvod
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/ustavni-advokati-uprimne-celoplosnom-testovani-propagandisticke-klamstvo-podvod
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Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. 

Rozhovor o právnom štáte a správe Európskej komisie pre euractiv.sk – 16. október 
2020 - https://euractiv.sk/section/spolocnost/interview/pravnicka-opakom-pravneho-statu-je-
bezmocnost-jeho-erozia-je-vzdy-postupna/ 

Vyjadrenie pre denník Pravda o zverejňovaní hlasovania sudcov a o odlišných stanoviskách – 
6. október 2020 - https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/564939-diskusia-odtajnit-
hlasovanie-sudcov/ 

Článok v denníku SME o sudkyni Ruth Bader Ginsburg – 24. september 
2020 - https://komentare.sme.sk/c/22495505/sudkyna-xena-a-jej-kritici.html 

Rozhovor o kandidátoch na ústavných sudcoch pre aktuality.sk – 14. august 
2020 - https://www.aktuality.sk/clanok/814042/kandidati-na-ustavny-sud-viaceri-uz-dostali-
hlasy-olano-sas-a-sme-rodina/ 

Rozhovor pre Denník N a podcast V ženskom rode - 13. august 
2020 - https://dennikn.sk/2003130/pravnicka-berdisova-sudcami-a-sudkynami-sa-stale-
stavaju-ludia-ktori-nedavaju-zaruky-ze-budu-svoju-pracu-robit-riadne/ 

Článok v denníku SME o reformácii a právach menšín – 21. júl 
2020 - https://komentare.sme.sk/c/22450323/protestanti-maju-zvlastny-vztah-k-disentu.html 

Vyjadrenie pre Uj Szó k umelému ukončeniu tehotenstva - 9. júl 
2020 - https://ujszo.com/kozelet/honapok-ota-huzodo-vita-az-abortuszrol 

Videorozhovor na SME - 2. júl 2020 - https://video.sme.sk/c/22439291/expertka-na-ustavne-
pravo-a-odoberanie-titulov-video.html 
 
 
Doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 
 
Päť dôvodov, prečo možno obnoviť núdzový stav aj bez zmeny ústavného zákona. In. Denník 
N. 28. 12. 2020. Dostupné z: https://dennikn.sk/2203363/pat-dovodov-preco-mozno-obnovit-
nudzovy-stav-aj-bez-zmeny-ustavneho-zakona/ 
 
In a Normal Country: The impact of the killing of Ján Kuciak on the administration of justice in 
the Slovak Republic. In Heinrich Boell Stiftung, 30. 11. 2020. Dostupné 
z: https://cz.boell.org/en/2020/10/21/v-takej-normalnej-krajine-o-vplyve-vrazdy-jana-kuciaka-
na-vykon-spravodlivosti-v 
 
Kto má právo posledného slova pri zmene ústavy? In. Denník N. 30. 11. 2020.  
Dostupné z: https://dennikn.sk/2165002/kto-ma-pravo-posledneho-slova-pri-zmene-ustavy/ 
 
V takej normálnej krajine: O vplyve vraždy Jána Kuciaka na výkon spravodlivosti v 
Slovenskej republike – 21.10.2020 
https://cz.boell.org/cs/2020/10/21/v-takej-normalnej-krajine-o-vplyve-vrazdy-jana-kuciaka-
na-vykon-spravodlivosti-v 
  

https://euractiv.sk/section/spolocnost/interview/pravnicka-opakom-pravneho-statu-je-bezmocnost-jeho-erozia-je-vzdy-postupna/
https://euractiv.sk/section/spolocnost/interview/pravnicka-opakom-pravneho-statu-je-bezmocnost-jeho-erozia-je-vzdy-postupna/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/564939-diskusia-odtajnit-hlasovanie-sudcov/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/564939-diskusia-odtajnit-hlasovanie-sudcov/
https://komentare.sme.sk/c/22495505/sudkyna-xena-a-jej-kritici.html
https://www.aktuality.sk/clanok/814042/kandidati-na-ustavny-sud-viaceri-uz-dostali-hlasy-olano-sas-a-sme-rodina/
https://www.aktuality.sk/clanok/814042/kandidati-na-ustavny-sud-viaceri-uz-dostali-hlasy-olano-sas-a-sme-rodina/
https://dennikn.sk/2003130/pravnicka-berdisova-sudcami-a-sudkynami-sa-stale-stavaju-ludia-ktori-nedavaju-zaruky-ze-budu-svoju-pracu-robit-riadne/
https://dennikn.sk/2003130/pravnicka-berdisova-sudcami-a-sudkynami-sa-stale-stavaju-ludia-ktori-nedavaju-zaruky-ze-budu-svoju-pracu-robit-riadne/
https://komentare.sme.sk/c/22450323/protestanti-maju-zvlastny-vztah-k-disentu.html
https://ujszo.com/kozelet/honapok-ota-huzodo-vita-az-abortuszrol
https://video.sme.sk/c/22439291/expertka-na-ustavne-pravo-a-odoberanie-titulov-video.html
https://video.sme.sk/c/22439291/expertka-na-ustavne-pravo-a-odoberanie-titulov-video.html
https://dennikn.sk/2203363/pat-dovodov-preco-mozno-obnovit-nudzovy-stav-aj-bez-zmeny-ustavneho-zakona/
https://dennikn.sk/2203363/pat-dovodov-preco-mozno-obnovit-nudzovy-stav-aj-bez-zmeny-ustavneho-zakona/
https://cz.boell.org/en/2020/10/21/v-takej-normalnej-krajine-o-vplyve-vrazdy-jana-kuciaka-na-vykon-spravodlivosti-v
https://cz.boell.org/en/2020/10/21/v-takej-normalnej-krajine-o-vplyve-vrazdy-jana-kuciaka-na-vykon-spravodlivosti-v
https://dennikn.sk/2165002/kto-ma-pravo-posledneho-slova-pri-zmene-ustavy/
https://cz.boell.org/cs/2020/10/21/v-takej-normalnej-krajine-o-vplyve-vrazdy-jana-kuciaka-na-vykon-spravodlivosti-v
https://cz.boell.org/cs/2020/10/21/v-takej-normalnej-krajine-o-vplyve-vrazdy-jana-kuciaka-na-vykon-spravodlivosti-v
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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 0 0 

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 Ostatné 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. 
↓↓
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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-19-0090  

Zúčtovacie obdobie: 2020 

Sumár  

 

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 2020. 

Zodpovedný 
riešiteľ: 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.  
Vedúci ekon. 
úseku: 

Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.  
Štatutárny 
zástupca: 

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.  
 

Podpis:  Podpis:  
V zastúpení: 
(uveďte 
čitateľne meno) 

 

Tel.: 
02/52962325  
0903644252  
  

Miesto a  
dátum:  

Podpis 
a pečiatka: 

 

E-mail: ak.barany@gmail.com   
 

  

 Vyúčtovanie za rok  2020 

 Položka Finálny rozpočet Skutočné čerpanie Rozdiel 

10 Bežné náklady spolu 26550,00 15675,87 10874,13 

01 Bežné priame náklady 23550,00 12478,51 11071,49 

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

03 Zdravotné a sociálne poistenie 2450,00 2336,39 113,61 

04 Cestovné náklady 5000,00 0,00 5000,00 

05 Materiál 3100,00 3142,12 -42,12 

06 Odpisy 0,00 0,00 0,00 

07 Služby 6000,00 0,00 6000,00 

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

09 Bežné nepriame náklady 3000,00 3197,36 -197,36 

 Spolu 26550,00 15675,87 10874,13 
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APVV-19-0090  

Zúčtovacie obdobie: 2020 

 

Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v roku 2020 

Príjemca / Spolupríjemca Pridelené financie Skutočné čerpanie Nevyčerpané 

Ústav štátu a práva SAV 26 550,00 15 675,87 10 874,13 

Spolu 26 550,00 15 675,87 10 874,13 
 

 

Spolufinancovanie celkom v roku 2020 - 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 2020 - 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 

Andrea 
Škopová 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

500,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
600,00 209,70 

2 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Eduard Bárány 
Zodpovedný 
riešiteľ 

Mzdové 
prostriedky 

1 000,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
800,00 247,60 

3 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Jakub 
Neumann 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

150,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
500,00 174,73 

4 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Katarína 
Zavacká 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

250,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
600,00 155,70 

5 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Lucia Berdisová Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

450,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
700,00 244,65 
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APVV-19-0090  

Zúčtovacie obdobie: 2020 

6 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Lucia 
Kurilovská 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

150,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
600,00 209,66 

7 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Marek Káčer Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

150,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
700,00 244,61 

8 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Milan  Hodás Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

150,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
600,00 209,69 

9 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Peter Kukliš Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

500,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
600,00 185,70 

10 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Zuzana 
Magurová 

Člen RK 
Mzdové 
prostriedky 

250,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
700,00 244,65 

11 
Ústav štátu a 
práva SAV 

Alžbeta 
Pelcová 

Člen RK - 
Ostatný 

Mzdové 
prostriedky 

500,00 
1. 7. 2020 - 31. 

12. 2020 
600,00 209,70 

 Čerpanie 7 000,00 2 336,39 

 Plán 7 000,00 2 450,00 

 + zostatok / - prečerpanie 0,00 +113,61 

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov v položke zdravotné a sociálne poistenie (oproti plánu v roku 2020): 

Finančné prostriedky boli hradené podľa platných právnych predpisov. 

 

05 - Materiál 

 
Príjemca / 

Spolupríjemca 
Číslo dokladu Popis položky 

Dátum 
úhrady 

Suma 

1 
Ústav štátu a práva 
SAV 

26 PC, tlačiareň, Office 7. 8. 2020 951,18 

2 
Ústav štátu a práva 
SAV 

31 Tonery do tlačiarní 27. 8. 2020 498,00 

3 
Ústav štátu a práva 
SAV 

45 viazací plastový hrebeň 5. 11. 2020 9,17 

4 
Ústav štátu a práva 
SAV 

47 Kancelárske potreby 9. 11. 2020 1 264,78 

5 
Ústav štátu a práva 
SAV 

50 Nákup zahraničnej literatúry 24. 11. 2020 94,90 

6 
Ústav štátu a práva 
SAV 

50 Nákup zahraničnej literatúry 24. 11. 2020 324,09 

 Čerpanie 3 142,12 

 Plán 3 100,00 
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Zúčtovacie obdobie: 2020 

 + zostatok / - prečerpanie -42,12 

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov (oproti plánu v roku 2020): 

Prečerpanie finančných prostriedkov v položke materiál bolo spôsobené nákupom zahraničnej literatúry. 

 

09 - Bežné nepriame náklady 

 Príjemca / Spolupríjemca Suma 

1  Ústav štátu a práva SAV 3 197,36 EUR 

 Čerpanie 3 197,36 EUR 

 Plán 3 000,00 EUR 

 + zostatok / - prečerpanie  -197,36 EUR 

 

 


