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Dotazník

Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie
Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006

I. Základné informácie o hodnotenej organizácii:
1. Názov a adresa organizácie

Ústav štátu a práva SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
2. Vedenie organizácie
Útvar riaditeľa

Meno

Vek

Počet rokov vo funkcii

Riaditeľ

JUDr. Dušan Nikodým, CSc.

77

4

Zástupca riaditeľa

JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

66

6

Tajomník

JUDr. Tatiana Weissová

56

15

3. Predseda vedeckej rady
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

4. Základné informácie o počte výskumných pracovníkov
i. Celkový počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do
výskumu a vývoja (okrem doktorandov) a jeho prepočet na plný ekvivalent
pracovného času (FTE) za roky 2003, 2004, 2005, 2006 a priemer za hodnotené
obdobie
2003 – 18/14,2

2004 – 18/14,0

2005 – 17/14,1

2006 – 16/14,3
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ii. Počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do výskumu a
vývoja (okrem doktorandov) na jednotlivých oddeleniach/útvaroch organizácie
a jeho prepočet na plný ekvivalent pracovného času (FTE) za roky 2003, 2004,
2005, 2006 a priemer za hodnotené obdobie

2003

2004

2005

2006

Priemer

Výskumní pracovníci
Počet

FTE

Počet

FTE Počet FTE Počet FTE

Počet

FTE

Celkom v organizácii

18

14

18

14

17

14

16

14

17,25

14,15

Oddelenie 1

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

Oddelenie 2

9

6

9

6

8

6

7

6

8,25

6

Oddelenie 3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5. Základné informácie o rozpočte mzdových prostriedkov organizácie
i. Suma mzdových prostriedkov organizácie1 pridelená z inštitucionálnych
zdrojov Slovenskej akadémie vied (SAV) v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006 a
priemer za hodnotené obdobie

Mzdové prostriedky (MP)
Mzdové prostriedky spolu (mil. Sk)

1

2003

2004

2005

2006

Priemer

5,600

5,900

5,600

5,700

5,700

Objem mzdových prostriedkov bez odvodov do poiťovní
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6. URL webovej stránky organizácie

www.usap.sav.sk
www.pravnyobzor.sk
www.sav.sk

II. Základné informácie o činnosti organizácie v oblasti výskumu a
vývoja:
1. Poslanie a úlohy organizácie sformulované v jej zriaďovacej listine

- Ústav vykonáva základný výskum v oblasti vied o štáte a práve so zameraním
na teóriu štátu a práva a právnu filozofiu, medzinárodné právo a právo európskych
spoločenstiev, verejné právo a súkromné právo.

- Výsledky výskumu sa uplatňujú (tiež) v legislatívnom procese.

- Ústav vykonáva expertíznu a poradenskú činnosť zameranú na vytváranie
právneho štátu a právne postavenie Slovenskej republiky ako nového subjektu
medzinárodného práva, člena medzinárodných organizácií.
Expertíznu poradenskú činnosť pracoviska tak možno považovať za zameranú
na

objasnenie

vybraných

právnych

problémov

vzniknutých

pri transformácii

hospodárskeho modelu z centrálne riadenej ekonomiky na ekonomiku trhovú, pri
transformácii štátoprávneho usporiadania z česko-slovenskej federácie na samostatnú
Slovenskú republiku, ohľadne právneho postavenia Slovenskej republiky a jej statusu
ako nového subjektu medzinárodného práva a člena medzinárodných organizácií a, vo
všeobecnosti, tvorby či dotvárania Slovenskej republiky ako právneho štátu.
-

Ústav uskutočňuje vedeckú výchovu v zmysle všeobecne platných právnych

predpisov.
- Ústav zabezpečuje publikáciu výsledkov vedeckovýskumnej
prostredníctvom

periodickej

a

neperiodickej

tlače.

Vydávanie

činnosti

periodickej

neperiodickej tlače sa riadi uzneseniami P SAV. (Ústav vydáva časopis Právny obzor.)

a
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2. Súhrn aktivít výskumu a vývoja organizácie za hodnotené obdobie, ich
význam z národného a medzinárodného hľadiska, zapojenie organizácie do
európskeho výskumného priestoru (max. 10 strán)
Aktivity výskumu Ústavu štátu a práva SAV možno uviesť v kontexte výskumných
úloh, ktoré organizácia riešila.
V sledovanom období (2003 – 2006) išlo o výskum v rámci štátneho projektu ŠPVV č.
2003 SP 51/028 06 00/028 06 03 Právne vedy a ich prínos k analýze procesu
transformácie

v podmienkach

Konštitucionalizácia

integrácie

a zákonodarstvo

do

EÚ,

v podmienkach

projektu

APVV

Slovenskej

51-000805

republiky

ako

členského štátu Európskej únie so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej
praxe a projekty VEGA.
V priebehu hodnoteného obdobia boli výskumné aktivity ÚŠaP SAV v oblasti teórie
práva orientované predovšetkým na problematiku súvisiacu so vstupom Slovenskej republiky
do Európskej únie. Výskum sa spočiatku zameral najmä na inštitucionálne usporiadanie EÚ.
Vstup suverénneho štátu do EÚ bol reflektovaný aj ako znovuhľadanie sa štátu v nezažitých
autoritatívno – mocenských vzťahoch, ktoré často majú nadštátnu (nadnárodnú či
supranacionálnu) povahu.
Analyzovali sa právne základy, štruktúra a funkcie piatich hlavných inštitúcií –
Európskej rady, Rady EÚ, Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Súdneho dvora ES.
Sieť hlavných inštitúcií EÚ bola skúmaná (s prihliadnutím na novšie kompetencie Súdu
prvého stupňa) v kontexte nadobudnutia platnosti Zmluvy z Nice 1. februára 2003, ktorá
charakteristike hlavných inštitúcií EÚ dala ich súčasný tvar. Inštitucionálny systém EÚ bol
analyzovaný s prihliadnutím na rôznu mieru supranacionality jeho kompotentov. Ako typické
inštitúcie s preukázateľnou supranacionálnou povahou boli predstavené najmä Európska
komisia a Súdny dvor Európskych spoločenstiev. Inštitucionálne ihrisko EÚ bolo skúmané
tiež s prihliadnutím na prevažujúci medzivládny charakter Rady EÚ známej i ako Rada
ministrov (aktívnej v doméne všetkých pilierov EÚ).
Inštitúcie EÚ boli preskúmané aj z hľadiska klasickej teórie deľby moci. V súvislosti
s tým boli prezentované poznatky o ich vybalansovanom postavení, no i poznatky o tom, že
inštitucionálna sieť EÚ s klasickou teóriou deľby moci dosahuje istý druh zhody
predovšetkým v rámci postavenia súdnej moci. Tá ale pôsobí omnoho aktívnejšie než tomu
býva v dlhodobo ustálených predstavách v rámci kontinentálnej európskej právnej kultúry.
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Vybalansovanie exekutívy a legislatívy je poznačené tým, že vychádza za rámec štandardnej
deľby moci. Rada ministrov, ktorá sa skladá z predstaviteľov exekutívy členských štátov EÚ,
plní funkciu hlavného legislátora EÚ, takže sa bez jej súhlasu žiaden právny akt nestane
súčasťou práva ES. Legislatívna iniciatíva vo sfére komunitárneho práva patrí exekutíve
predstavovanej Európskou komisiou s kombinovanými právomocami. Európsky parlament
ako jediná priamo volená inštitúcia inštitucionálnej siete úniového priestoru legislatívnou
iniciatívou vlastne nedisponuje a táto skutočnosť prispieva k zmnožovaniu série úvah
spytujúcich demokratický deficit EÚ. Škála špecializovaných inštitúcií EÚ bola skúmaná so
zameraním najmä na pôsobenie Účtovného dvora, Hospodárskeho a sociálneho výboru,
Výboru regiónov a Európskej investičnej banky. Zvláštna analýza bola upriamená na pozíciu
Európskej centrálnej banky, ktorá predstavuje nezvyčajnú bankovú štruktúru entity známej
ako Eurosystém a ako taká spĺňa charakteristiky inštitúcie, ktorá disponuje vskutku
výlučnými kompetenciami historicky prvopilierovej EÚ v oblasti spoločnej európskej meny.
Ďalšia fáza výskumu bola orientovaná najmä na skontrastnenie právnych štruktúr
utvárajúcich európske právo. Slová „európske právo“ boli chápané predovšetkým v zmysle
konvenčného označenia právnej dynamiky európskych integračných procesov. Prezentovaný
obraz prierezu právnych prameňov európskeho práva bol poznačený reflexiou členenia
európskeho práva na právo Európskej únie kontexte II. a III. piliera EÚ a komunitárne právo
ako právny výraz vysokojuridizovanej integrácie a agendy v rámci historického I. piliera EÚ.
Analýza umožňuje primerane rozlišovať medzi primárnymi prameňmi práva ES a práva EÚ
a sekundárnymi prameňmi práva ES a práva EÚ. Sprístupňuje i právny status Charty
základných práv EÚ a zmysel pojmu acquis communautaire. Zaoberá sa tiež ďalšími
prameňmi európskeho práva, ku ktorým patrí Schengenské acquis. Všeobecné právne
princípy a obyčajové právo umiestňuje medzi nepísané pramene primárneho európskeho
práva. Ďalej rozoberá špecifický kontext dohôd o spolupráci s tretími zmluvnými stranami,
ktoré nie sú členmi EÚ. Prihliada na dôležité dianie v súdnych sieňach zviditeľnené najmä
konštantnou judikatúrou Súdneho dvora ES. Rozhodnutia Súdneho dvora ES uvádza aj do
súvzťažností s európskym právom ľudských práv sformovaným v priestore EÚ. Odkazuje na
dynamiku evolutívnych súdnych postupov na úrovni ES i v rámci Rady Európy.
Mimoriadna pozornosť bola venovaná i problematike súvisiacej s textuálnym znením
Zmluvy o ústave pre Európu a aj s ním spätým aspektom hľadania novej identity úniového
priestoru. Výskum medziiným vyústil do upozornení na potrebu zmeny Ústavy Slovenskej
republiky týkajúcej sa najmä článku 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
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Aktivity Ústavu štátu a práva v oblasti teórie európskeho práva boli publikované aj
ako kapitoly vysoko hodnoteného monografického diela Európske právo na Slovensku.
Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii (566 strán), ktoré v pomerne
krátkom časovom období vyšlo v dvoch vydaniach (2003), takže ešte pred vstupom
Slovenskej republiky do Európskej únie sa s týmto syntetickým dielom mali možnosť
oboznámiť poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a ďalší ústavní činitelia, ako i na
pedagogické a iné aktivity zameraná mienkotvorná verejnosť.
Podiel pracovníkov Ústavu na tomto diele predstavoval 142 strán publikovaného
textu. V aktualizovanom kontexte bola problematika v sledovanom období ďalej analyzovaná
na stránkach časopisu Právny obzor.
S prihliadnutím na vzrastajúci záujem o problematiku právnych princípov, ktorý je
akcelerovaný i v súvislosti s aktivistickým prístupom euroúrovňovej súdnej moci, usporiadal
Ústav štátu a práva SAV na túto tému medzinárodné vedecké stretnutie: Konferencia „Právo
a princípy“ slúžila ako fórum prezentácie a čiastočne i syntézy poznatkov výskumov
právnych princípov, ktoré prebiehajú paralne na pôde teórie práva a právnej filozofie
i v doméne jednotlivých odvetví pozitívneho práva aj v rámci ďalších výskumných pracovísk
priestoru V 4.
Ústav pravidelne organizuje vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou, ktoré
slúžia aj ako miesta výmeny vedeckých poznatkov a názorov i prezentácie dosiahnutých
výsledkov výskumu. Najdlhšiu tradíciu majú teoretickoprávne konferencie.
Teória zameraná na európske verejné právo, ktorá v slovenských podmienkach nemá
dlhodobú tradíciu, bola ďalej orientovaná na analýzu návrhu a finálneho textu Zmluvy
o ústave pre Európu. Výskum vzťahu Európskej únie a členských štátov v zrkadle
navrhovanej Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu bol zameraný na možné vzťahy EÚ a jej
členských štátov, ku ktorým by viedla táto zmluva, ak by sa stala záväzná v znení, v ktorom
sa stala predmetom ratifikačného procesu. Analýza sa zamerala i na ústavnoprávny charakter
tejto zmluvy v tom smere, či ide o medzinárodnú zmluvu s federatívnymi prvkami, alebo
o vytvorenie štátneho zväzku. Predmetom skúmania boli niektoré zvláštnosti dvojkoľajnosti
európskeho práva ľudských práv, zviditeľňujúceho sa v aktivitách EÚ i Rady Európy.
Významnou skutočnosťou je, že Charta základných práv EÚ koncipovala široko rozvrhnutú
antidiskriminačnú klauzulu, ktorá vychádza nad rámec Dohovoru i Ústavy SR, pretože zahŕňa
i genetické vlastnosti, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu. Medzi aktuálne otázky
európského práva ľudských práv patrí zvýšená citlivosť na diskrimináciu, ktorá bola
preukázaná v rámci systému Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rady
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Európy (Protokol č. 12, čl. 1: Všeobecný zákaz diskriminácie), a tiež v kontexte rozšírenej
všeobecnej antidiskriminačnej klauzuly artikulovanej Chartou základných práv EÚ
a zvlášnych segmentov práva ES.
Z hľadiska vzťahu členského štátu EÚ k výlučným úniovým kompetenciám bola
zvýšená pozornosť venovaná tiež problematike hospodárskej súťaže.
V perspektíve transpozície smerníc ES do právneho systému SR sa bádanie sústredilo
i na právnu štruktúru aproximačných nariadení vlády.
Ústavnoprávne problémy výkonu štátnej moci občanmi boli ťažiskovo skúmané najmä
vo vzťahu k celoštátnemu referendu. Referendum (druhý oddiel piatej hlavy Ústavy SR)
vyvoláva celý rad teoretických i praktických otázok. Ide o formulovanie vecného okruhu
(predmetu), v ktorom sa môže a v ktorom sa nemôže konať referendum. Nedostatok ústavnej
úpravy spočíva i v absencii precíznejších podmienok na zmenu ústavy prostredníctvom
referenda. Chýba úprava konzultatívneho referenda a nie sú jednoznačné vzťahy parlamentu
a platného referenda, ak sa vyžaduje zákonná úprava, čo treba riešiť de lege constitutione.
Právna úprava, ktorá sa vzťahuje na sféru správneho súdnictva, bola skúmaná
v nadväznosti na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ide o uplatnenie
plnej jurisdikcie v konaní, vrátane dokazovania. Poukazuje sa i na zmeny, ktoré sa dotkli
správneho súdnictva po dvoch novelách z rokov 2002 a 2004. V tomto rámci sa skúmajú
niektoré problémové otázky súčasnej právnej úpravy a formulujú sa i námety de lege ferenda.
Pozornosť bola ďalej upriamená aj na problémy kontroly územnej samosprávy, ktorá si de
lege ferenda vyžaduje zdokonalenie najmä na prvom stupni územnej samosprávy.
Analýza

ukázala,

že

kontrolný

systém

v územnej

samospráve

zohráva

nezastupiteľnú úlohu v oblasti samostatnej pôsobnosti a aj v rámci pôsobnosti prenesenej na
územnú samosprávu. Verejná správa ako duálny systém správy vecí verejných
prostredníctvom štátnej správy a územnej samosprávy nemôže pôsobiť s výrazom absolútne
oddelených, navzájom nezávisle odvrátených podsystémov, ale aj s odkazom na podsystémy
vzájomne kooperujúce a podmieňujúce sa. V týchto podmienkach sa poukazuje na
problematiku vonkajšej i vnútornej kontroly, ako i na funkčnosť jednotlivých kontrolných
orgánov a momenty ich vzájomnej previazanosti. Nastoľuje sa úvaha implikujúca prijatie
osobitného zákona o kontrole v územnej samospráve.
K otázke vzťahu verejného ochrancu práv a dozoru prokuratúry sa poukazuje na
účelnosť a vhodnosť ich vzájomného pôsobenia bez toho, že by sa ich činnosť prekrývala.
Odporúča sa ponechať prokuratúre nezávislosť od výkonnej moci. V prípade, že by sa
prokuratúra stala štátnym zastupiteľstvom, bola by len stranou v trestnom konaní s tým, že
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ochranu základných práv a slobôd by zrejme zabezpečoval verejný ochranca práv, čo by
vyžadovalo aj zmenu ústavy. De lege ferenda sa navrhuje, aby verejný ochranca práv mal
rozšírenú pôsobnosť na celú „maladministráciu“ (pochybenia administratívnej sféry).
Teória európskeho súkromného práva sa popri ďalších parciálnych otázkach zaoberala
predovšetkým otázkami súvisiacimi s ochranou spotrebiteľa. Najzávažnejšie výsledky boli
zrejme dosiahnuté v doménach tvoriacich jadro ďalšej informácie.
V oblasti súkromného práva boli výsledky výskumu mimo už spomínaného rámca
prezentované vo viacerých významných monografických dielach.
Dvojdielny Komentár k Obchodnému zákonníku (1 480 strán) je komplexným
výkladom takmer 800 ustanovení Obchodného zákonníka v ich vzájomných súvislostiach. Ide
o rozsiahle kolektívne syntetické dielo, ktoré po prvýkrát v takomto rozsahu komplexne
spracúva problematiku obchodného práva. Nie je len výkladom jednotlivých ustanovení
Obchodného zákonníka, ale obsahuje aj teoretické rozpracovanie a systematický výklad
jednotlivých právnych inštitútov aj s vymedzením ich miesta v súkromnom práve. Komentár
presahuje rámec Obchodného zákonníka a objasňuje z teoretického hľadiska súkromné právo
ako také. To bolo možné dosiahnuť len za predpokladu uskutočnenia rozsiahlych výskumov
základného teoretického charakteru, ktorých výsledky sú súčasťou tohto diela. Preto možno
jednoznačne konštatovať, že komentár prináša nové poznatky základného výskumu v oblasti
nielen obchodného práva, ale aj v širšom kontexte práva súkromného.
Komentár v značnej miere reaguje aj na komunitárne právo, predovšetkým na smernice
ES, ktoré boli implementované do právnej úpravy Obchodného zákonníka, pričom na
konkrétnych príkladoch poukazuje na potrebu citlivej implementácie týchto smerníc
s ohľadom na systém a charakter právnych inštitútov vnútroštátneho právneho poriadku.
Komentár predovšetkým znamená zásadný prínos pre rozvoj teórie súkromného práva
v prostredí SR. Významnou mierou prispieva k jednoznačnosti výkladu jednotlivých
ustanovení, a teda aj k ich bezproblémovej aplikácii, čo podporuje i doplnenie jednotlivých
výkladov uvedením publikovanej judikatúry slovenských súdov. To, v konečnom dôsledku,
významnou mierou prispieva tiež k skvalitňovaniu podnikateľského prostredia v Slovenskej
republike.
O potrebe takého rozsiahleho syntetického diela na Slovensku svedčí aj to, že
komentár v priebehu niekoľkých mesiacov zmizol z pultov kníhkupectiev ako úplne
vypredaný. Dnes sa pripravuje už druhé doplnené vydanie (zapracúva sa niekoľko noviel
Obchodného zákonníka). Je tiež jednoznačne potvrdené, že dielo si získalo vážnosť a možno
konštatovať, že z hľadiska právnych názorov v ňom obsiahnutých významnou mierou
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ovplyvňuje mienku subjektov aplikujúcich právo, a to v tom najširšom spektre vrátane súdnej
praxe. Ide teda o dielo v pravom zmysle slova mienkotvorné. Poznatky publikované v tejto
práci boli využité aj pri posledných dvoch novelách Obchodného zákonníka.
Monografia Zmluvná pokuta (230 strán) predstavuje prvé komplexné spracovanie
inštitútu zmluvnej pokuty u nás. Už tento počin je prínosný ako taký, lebo sa sústreďuje na
inštitút, ktorý je v praxi využívaný vo veľkej miere a dnes sa bez neho nezaobíde takmer
žiadne zmluvné dojednanie. Navyše práca sa zaoberá inštitútom zmluvnej pokuty komplexne,
t. j. tak z hľadiska občianskeho práva, ako aj z pohľadu obchodného práva. Danú
problematiku spracúva z viacerých hľadísk. Predovšetkým podáva ucelený a fundamentálny
právnoteoretický rozbor tohto inštitútu a prináša naň niektoré nové pohľady. V prvom rade
formuluje nové poznatky z hľadiska jeho právnoteoretickej podstaty a na tomto základe
potom rieši aj mnohé výkladové a aplikačné problémy. Výsledkom výskumu sú tiež návrhy
de lege ferenda.
V roku 2003 a 2004 bolo vytvorené dielo pod názvom Zodpovednosť a riziko pri
vedení firmy. Okrem vedúceho autorského kolektívu na uvedenej publikácii participovali
ďalší traja pracovníci ústavu. Ide o ojedinelé dielo, zaoberajúce sa komplexným spracovaním
zodpovednosti štatutárnych orgánov vo všetkých spoločnostiach, čo tvorí predmet úpravy
obchodného zákonníka (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo,
verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť). Uvedená odborná publikácia obsahuje
aj kapitolu venovanú obchodným spoločnostiam v európskom práve. Rovnako je
rozanalyzované aj právo EÚ a jeho aplikácia po vstupe Slovenskej republiky do Európskej
únie. Komplexné spracovanie základných povinností podnikateľa pri vedení podniku
doplnené najnovšou judikatúrou súdov Slovenskej republiky a

podložené teoreticko-

právnymi argumentmi znamená nielen teoretický prínos, ale aj praktické posolstvo publikácie
určené aj podnikateľom. Autorský kolektív sa pokúsil poňať základné povinnosti podnikateľa
čo najširšie a do textu zapracovať aj informácie o povinnostiach – napríklad pri účasti na
hospodárskej súťaži, ochrane osobných údajov a v oblasti pracovného práva.
V rámci projektu APVV Konštitucionalizácia a zákonodársvo v podmienkach
Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie so zreteľom na formovanie
právneho štátu a právnej praxe bola vykonaná analýza frekvencie zmien právnych
predpisov, ich príčin a dôsledkov. Objasnenie podstaty a významu legisvakančnej lehoty
a negatívneho javu – novelizácie právnych predpisov v jej rámci. Osobitná pozornosť sa
venovala novelizáciám kódexov. Analýza vyústila do záverov o nevyhnutnosti oddelenia
toho, čo je z hľadiska celkovej globalizácie a europeizácie nášho právneho poriadku
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nevyhnutné a akceptovateľné, od toho, čo je negatívnym sprievodným javom tohto procesu,
ako je náhodilosť, subjektivizmus, presadzovanie skupinových záujmov a veľakrát aj
neodbornosť a z toho vyplývajúce časté ignorovanie základných zásad legislatívneho procesu.
Ďalšia časť analýzy bola venovaná otázkam trojdelenia moci, zneužívaniu práva
a obchádzania nálezu Ústavného súdu SR iným štátnym orgánom.
V oblasti sociálneho zabezpečenia sa analyzovali kontrasty reformy sociálneho
zabezpečenia vo vzťahu k počiatočne formovaným predstavám a princípom reformy
sociálneho zabezpečenia zo začiatku 90. rokov. Ide o dvojzložkovosť základného piliera
a kombináciu priebežného a kapitalizačného financovania a spôsob a rozsah ich garantovania
a pomerne dynamické zvyšovanie dôchodkového veku v relatívne krátkom časovom
prechodnom období, spôsob konštrukcie predčasného uplatňovania sprísnených kritérií
priznávania invalidity a v nadväznosti na to invalidných dôchodkov, modifikácie všeobecne
ustanovených pravidiel zvyšovania dávok dôchodkového poistenia pre rok 2006,
inštitucionálne riešenie sociálneho poistenia. Vo vzťahu k systému štátnych sociálnych dávok
a systému sociálnej pomoci sa poukázalo na absenciu previazanosti, resp. absenciu
nadväznosti týchto dvoch systémov, vývoj názorov na inštitút životného minima, ako aj
hmotnej núdze a spôsoby jej odstraňovania (riešenia).
V oblasti verejnej správy sa výskum zameral na vývoj právnej úpravy duálneho
systému verejnej správy, ktorý je po roku 1990 poznamenaný viacerými zmenami
s krátkodobou trvácnosťou. Analýza frekvencie zmien právnych predpisov poukazuje na
potrebu stability organizačnej štruktúry a pôsobnosti miestnej štátnej správy a územnej
samosprávy, ktorej posledná reforma sa uskutočnila v roku 2004. Pri zamýšľanej ďalšej
reforme verejnej správy, ktorá je v súčasnosti predmetom úvah, sa upozorňuje na potrebu
dôsledného uváženia, ktoré kompetencie sú v prevažnom záujme územnej samosprávy
a súčasne, do akej miery je duálny systém verejnej správy jednotlivé úlohy schopný
zabezpečiť. Medziobecná spolupráca v SR sa skúmala tak z pohľadu právnej úpravy
súčasného stavu, ako aj v rámci zahraničných skúseností z medziobecnej spolupráce.
Medziobecnú spoluprácu medziiným ovplyvňuje štruktúra osídlenia, rozdrobenosť a značný
počet malých obcí. Zahraničné poznatky, ale i skúsenosti z domácej praxe poukazujú na
význam, nezastupiteľnosť a perspektívu medziobecnej spolupráce bez ohľadu na systém
verejnej správy. V súvislosti s právnou úpravou medziobecnej spolupráce sa kladie dôraz aj
na inštitút zmluvy verejnoprávneho charakteru, t. j. administratívno-právnej zmluvy. De lege
ferenda je potrebné rozlišovať medzi požiadavkami na detailnosť úpravy inštitútu tejto
zmluvy a ingerenciou štátu do úpravy pomerov medzi obcami. Z analýzy vyplýva nevyhnutné
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diferencovanie medzi nadobecnými funkciami a medziobecnými funkciami v územnej
samospráve. Súčasná „verejnosprávna spôsobilosť“ malých obcí je prekážkou procesu
decentralizácie, ale i adekvátneho uplatňovania princípu subsidiarity.
Problematika územnej samosprávy sa skúmala i z ústavnoprávnych aspektov. Ide
o presnejšiu ústavnoprávnu úpravu kompetencie obcí a samosprávnych krajov, ako aj
volebného systému. Analýza vychádza i z komparácie ústavnoprávnych riešení v Rakúsku,
Poľsku, ČR a Portugalsku.
V sledovanom období participoval Ústav štátu a práva SAV tiež na viacerých
projektoch VEGA. Išlo o Teoretickoprávne súvislosti vstupu SR do EÚ (VEGA č.
2/1114/21),

Ochrana

osobnostných

práv

v médiách

(VEGA

č.

2/1115/21),

Teoretickoprávne východiská dokončenia reformy verejnej správy (VEGA č. 2/3070/23),
Právo v období Slovenského štátu (1939 – 1945) – Príklad likvidácie demokratických
princípov práva (VEGA č. 2/3071/23), Teoretickoprávne aspekty záväzkov nového
členského štátu Európskej únie (VEGA č. 2/4079/24),

Právne garancie ochrany

a podpory detí a rodiny (VEGA č. 2/4080/24).
V rámci

týchto

projektov

boli

spracované

tematické

okruhy

ako

hlavné

a špecializované inštitúcie EÚ, princípy vo vzťahoch práva a morálky, všeobecné právne
zásady práva ES/EÚ, determinanty ľudských práv, rozbor európskeho práva ľudských práv,
princípy subsidiarity vo verejnej správe, ochrana a podpora detí a rodiny s orientáciou na
sociálne

zabezpečenie

a

tiež historická

problematika

s odkazom

na

zmocňovacie

zákonodarstvo Slovenského štátu (1939-1945).
Vzhľadom na dôležitý princíp subsidiarity, ktorý je diskutovaný tak v prostredí EÚ,
ako i v kontexte decentralizačných procesov verejnej správy SR, sa poukazuje na kľúčový
význam subsidiarity v decentralizačných procesoch a na prínosy a riziká implementovania
princípov subsidiarity do právneho poriadku.

Domáce vedecké konferencie, resp. semináre boli usporiadané s medzinárodnou
účasťou. Išlo o tieto podujatia:
1. Medzinárodný seminár Aktuálne úlohy autorského práva v Slovenskej republike
a v Českej republike pri vstupe do Európskej únie (Bratislava, 31. 11. 2004). Na podujatí
sa zúčastnili najvýznamnejší teoretici tak z Českej republiky, ako aj Slovenskej republiky,
pôsobiaci v oblasti autorského práva.

12
2. Medzinárodné sympózium Aktuálne otázky tvorby práva (Smolenice, 2. – 3. 5.
2005). Na tomto sympóziu boli prezentované výsledky spoločného medzinárodného projektu
Ústavu štátu a práva SAV a Ústavu státu a práva AV ČR a Institutu nauk prawnych PAN.
3. Jesenná škola práva, ktorá mala v roku 2006 už 11. ročník, prezentovala
v sledovanom období nasledovné tematické okruhy:
–

Právna veda – právna prax v podmienkach integrácie do EÚ (Modra – Harmónia, 15. –
21. 11. 2003),

–

Pramene práva: Quid iuris po vstupe do Európskej únie (Modra – Harmónia 12. – 21. 11.
2004),

–

Ne(rovnosť) a rovnoprávnosť (Modra – Harmónia 11. – 19. 11. 2005),

–

Občianstvo – európsky problém (Modra – Harmónia 16. – 24. 11. 2006).
Na uvedených podujatiach sa zúčastnili poslucháči zo Slovenskej republiky, Českej

republiky, Maďarskej republiky a Poľska. Poslucháčmi boli najmä študenti postgraduálneho –
dokrorandského štúdia, rady ktorých boli čoraz viac dopĺňané o záujemcov z prostredia
právnej praxe (pôsobiacich v štátnej správe, či advokátskom prostredí, na úrade verejného
ochrancu práv a i.)
Prednášateľmi boli okrem vedeckých pracovníkov Ústavu štátu a práva SAV a ďalších
pracovísk SAV, vysokoškolskí pedagógovia zo Slovenska, Čiech, Poľska a Švédska, sudcovia
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (Luxemburg), Ústavného súdu SR, Najvyššieho
súdu SR, predstaviteľ UNHCR na Slovensku, vysokí štátni úradníci a ďalšie významné
právnické osobnosti.
Jednotlivé ročníky boli organizované v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung
a asociáciou EUROPE 2000.
4. Medzinárodná vedecká konferencia Ne(rovnosť) a rovnoprávnosť (Štrba 13. – 15.
10. 2005) bola zoširoko poznačená i témou nediskriminácie. Na tejto konferencii sa zúčastnili
vedeckí pracovníci zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej
republiky, Srbska a Čiernej Hory a Švédska.
5. Konferencia Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia (Bratislava, 14. – 15.
11. 2006) bola zameraná najmä na komparáciu pohľadov na

relevantnú reformu

v slovenskom a českom prostredí.
S domácou účasťou sa na Ústave štátu a práva SAV uskutočnil vedecký seminár
K Návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu (25. jún 2004) s účasťou vedeckej
obce a pracovníkov Legislatívneho odboru Národnej rady SR a sekcie Inštitútu pre
aproximáciu práva Úradu vlády SR.
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S účasťou zainteresovanej vedeckej obce bolo uskutočnené i podujatie Aktuálne
otázky obchodného práva usporiadané v dňoch 21. – 24. apríla 2004 v Smoleniciach, na
ktorom sa zúčastnil odborný štáb administratívneho a bankového sektora, štátna tajomníčka
Ministerstva spravodlivosti SR, ako i publikum reprezentatívnych kruhov vysokoškolského
prostredia.

Na konferenciách usporiadaných v zahraničí (Česká republika, Poľská republika) sa
zúčastnili vedeckí pracovníci Ústavu štátu a práva SAV s príspevkami v nasledovných
tematických okruhoch: Reforma verejnej správy (Praha 2003), Modernizácia verejnej správy
v Európe a ČR (Praha 2005), Územná samospráva v ČR a Európe – jej perspektívy v XXI.
storočí (Třešť 2006), Vplyv integrácie Európskej únie na zákonodarstvo parlamentu (Varšava
2006). Konferencie boli usporiadané ako výraz spolupráce Ústavu státu a práva AV ČR,
Ústavu právnych vied Poľskej akadémie vied, Ústavu právnych vied Maďarskej akadémie
vied a Ústavu štátu a práva SAV v rámci priestoru V 4. V rámci tradične dobrých vzťahov
s Ústavom štátu a práva AV ČR sa uskutočnili ďalšie vedecké stretnutia, ku ktorým patrí
partnerská účasť na česko-francúzskom seminári Aktuálne otázky európskeho práva ľudských
práv (Praha 2006).
Časť vedeckej obce Ústavu štátu a práva sa pravidelne zúčastňuje na českým
právnickým prostredím organizovanom podujatí Karlovarské právnické dny s účasťou
nemeckého, rakúskeho a slovenského právnického publika.
Prvky pluralizmu a spoločný právny priestor bol názov príspevku pre podujatie, ktoré
organizoval Ústavný súd Ruskej federácie, Benátska komisia Rady Európy a Ústav pre právo
a verejnú politiku v októbri 2006 v Moskve.
Aktivity ústavu sa uplatňovali v expertízach pre Národnú radu SR, Vládu SR
a ústredné orgány štátnych správy SR, ktoré sú uvedené v časti Výstupy do spoločenskej
praxe. Možno konštatovať, že za sledované obdobie bolo vypracovaných 46 stanovísk
a expertíz z odboru verejného i súkromného práva. Uvedené aktivity sa uplatňovali i formou
priebežných konzultácií s inštituciálnymi legislatívnymi štruktúrami.
Pre Predsedníctvo SAV bola vypracovaná analýza o participácii Ústavu štátu a práva
pri skvalitňovaní legislatívy SR, i vo vzťahu k legislatíve EÚ (2004) a bola uskutočnená
prednáška na seminári pre riaditeľov ústavov, predsedov vedeckých rád a Snemu SAV
(október 2003). V nadväznosti na predchádzajúce prekladateľské aktivity vzťahujúce sa aj na
zákon o SAV, bol i pre potreby P SAV a z jeho iniciatívy na Ústave štátu práva SAV roku
2005 vypracovaný anglický preklad Štatútu SAV.
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Na tomto mieste ešte rámcovo uvádzame členstvo v medzinárodných vedeckých
štruktúrach International Law Association ILA (Londýn), European Peace Research
Association (Kolín), Internationale Vereinigung für Rechts – und Sozialphilosophie (IVR),
International Institute for Peace (Viedeň), Stály arbitrážny dvor v Haagu, Coordinating Group
of the Study Group on a European Civil Code, Society for European Contract Law
(SECOLA), UNIDROIT, Medzinárodná spoločnosť T. G. Masaryka, Medzinárodná asociácia
EUROPE 2000.
V spojitosti s medzinárodnou asociáciou EUROPE 2000 možno uviesť, že výraznou
mierou napomohla organizovanie viacerých podujatí Ústavu štátu a práva SAV. Jesenné
školy, ale i niektoré konferencie by boli sotva mysliteľné bez jej asistencie. Ústav v rámci
svojich možností participoval i na podujatiach, ktoré EUROPE 2000 organizovala a bol
účastný i na aktivitách, ktoré iniciovala a sui generis i činný v rámci jej štruktúr.

III. Parciálne indikátory hlavných aktivít výskumu a vývoja:
1. Vedecký výstup
i. Zoznam

vybraných

monografií,

zborníkov,

vedeckých

článkov

atď.,

dokumentujúcich najvýznamnejšie výsledky základného výskumu. Celkový počet
uvedených výstupov za hodnotené obdobie by nemal prekročiť priemerný počet
výskumných pracovníkov

1. AZUD, J. Die Fragen der Beziehungen des Slowakischen – (die Verfassung der SR),
Völker – und Europäischenrecht. In International and Comparative Law Review. č. 9 (2003),
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. (Vyd. 2004 nem. a slov.
verzia), s. 7-39.
2. BÁRÁNY, E. Determinanty ľudských práv. In Právník. Roč. 142, č. 10, 2003, s. 953-971.
3. BÁRÁNY, E. Dvojjedinné postavenie národných súdov a sudcov. In. Ústavný prieskum
konaní pred všeobecnými súdmi aplikujúcimi komunitárne právo v praxi ústavných súdov
organizovaného Európskou komisiou pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska
komisia) v spolupráci s Ústavným súdom Slovenskej republiky, Košice: Ústavný súd
Slovenskej republiky, 2006, s. 75-83. ISBN 80-968708-8-2.
4. COLOTKA, P. Systém prameňov európskeho práva. In. Právny obzor. Roč. 87, č. 2, 2004,
s. 117-139.
5. COLOTKA, P. Hlavné inštitúcie Európskej únie. In. Právny obzor. Roč. 86, č. 1, 2003, s.
3-26.
6. NIKODÝM, D. Konstytucyjne i prawne aspekty traktatu ustanawiajacego konstytucje dla
Europy. In. Studia prawnicze. Roč. 169, č. 3 (2006), s. 113-118.
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7. OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. diel. Bratislava: Iura
Edition, 2005. I. diel 817 s. II. diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
8. OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004, 240 s. ISBN 80-80-78026-9.
9. ŠEBESTA, Š. (ed.) Euroatlantická bezpečnosť: strategické partnerstvo NATO a Európskej
únie. Dokumenty a materiály z rokov 2002-2004. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV a Ústav
politických vied SAV, 2006, 496 s. ISBN 13: 978-80-224-0948-3; ISBN 10: 80-224-0948-0.
10. ŠVIDROŇ, J. Materielle und ideelle Interessen in Slowakischen und Europäischen
Privatrecht. In: Blaho, P. – Švidroň, J. (Herausgeber): Kodifikation, Europäisierung und
Harmonisierung des Privatrechts. In Dies Luby Iurisprudentiae. Bratislava: Iura Edition,
2005, s. 303-322. ISBN 80-8078-054-4.
11. TOKÁR, A. Normatívna teória práva a právo ES, Masarykova univerzita, Brno: Spisy
Právnické fakulty, Řada teoretická. sv. 263, 2003, s. 207-217. ISBN 80-210-3052-6.
12. TOKÁR, A. Zmluva o Ústave pre Európu – symbol zjednocujúcej sa Európy? In Právny
obzor. Roč. 89, č. 5, 2006, s. 435-444.
13. VOZÁR, J. a kol. Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy. Bratislava: Verlag Dashofer,
2004, 816 s. ISBN 1336-1406.
14. ZAVACKÁ, K. Nariaďovacia právomoc Slovenskej národnej rady. In Slovensko
a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady.
Vnútorpolitické a zahraničnopolitické súvislosti. Bratislava: Veda, 2006, s. 55-78.
(The Decreeing Power of the Slovak National Council. In Slovakia and Decrees of President
of the Czechoslovak Republic Edvard Benes in Context of Regulations of the Slovak National
Council. Bratislava: Veda, 2006, s. 59-86. [English version.])
15. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ((Ne)rovnosť a rovnoprávnosť
(Un)Equality and Equality of rights)
Garanti konferencie JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
Bratislava: SAP, spol. s.r.o. 2005, 349 s. ISBN 80-89104-79-7.
16. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne otázky tvorby práva
v Slovenskej republike a Českej republike (Actual problems of law-making in the Slovak
Republic and in the Czech Republic)
Garant sympózia Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Bratislava: SAP, spol. s.r.o. 2005, 123 s. ISBN 80-89104-72-X.
17. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kontrasty reformy sociálneho
zabezpečenia (The Contrasts in the Social Security Reform)
Garanti konferencie JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
Bratislava: SAP, spol s.r.o. 2006, 130 s. ISBN 978-80-8095-007-1.
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ii. Zoznam knižných monografií vydaných v zahraničí

Pozn.: Kapitoly v publikáciách tohto druhu sú uvedené sub. iv.

iii. Zoznam knižných monografií vydaných na Slovensku

1. JARÁBIK, Balázs–TOKÁR, Adrián. Stav menšinovej legislatívy na Slovensku 2001-2002.
State of Minority Legislation in Slovakia 2001-2002. Bratislava: Kalligram, 1. vyd. 2003, 210
s. ISBN 80-968886-2-5.
2. MAGUROVÁ, Z. Aplikácia rovností príležitostí z hľadiska medzinárodných
a
vnútroštátných aspektov. Štúdie a materiály. Zošit VI. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre
medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, 1. vyd. 2003, 33 s.
3. OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004, 240 s. ISBN 80-8078-026-9.
4. PATAKYOVÁ, Mária. Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. Bratislava:
Verlag Dashofer, 2004, 60 s.
5. VOZÁR, Jozef a kol. Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy. Bratislava: Verlag Dashofer,
2004, 600 s. ISSN 1336-1406.
6. OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I.a II. diel. Bratislava: Iura
Edition, 2005. I. diel 817, s. II.diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
7. ZAVACKÁ, K. Nariaďovacia právomoc Slovenskej národnej rady. In ČIERNALANTAYOVÁ, D., ŠTEFANOVIČ, M., ŠUTAJ, Š., ŠTEFANSKÝ, M., ZAVACKÁ, K.
Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej
národnej rady. Vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti. Bratislava: Veda, 2006, s.
55-78. ISBN 80-224-0930-8. Angl. verzia: ZAVACKÁ, K. The Decreeing Power of the
Slovak National Council. In Slovakia and Decrees of President of the Czechoslovak Republic
Edvard Beneš in Context of Regulations of the Slovak National Council. Bratislava: Veda,
2006, s. 59–86.
8. ŠEBESTA, Š. (ed.) Euroatlantická bezpečnosť: strategicé partnerstvo NATO a Európskej
únie. Dokumenty a materiály NATO z rokov 2002–2004. Bratislava: Veda 2006, 496 s. ISBN
13:978-80-224-0948-3.
Pozn.: Kapitoly v publikáciách tohto druhu sú uvedené sub. iv.
iv. Zoznam iných osobitne významných vedeckých výstupov organizácie

2003

17

1. AZUD, J. K otázke vplyvu vstupu SR do EÚ na suverenitu SR v kontexte s článkom 7
Ústavy SR. In Právny obzor. Roč. 86, č. 6, 2003, s. 591–609.
2. AZUD, Ján. Issues of international terorism. In Geopolitical Importance of Central Europe
(V4) and its prospects. Banská Bystrica, 2003, UPJŠ, s. 153–173. (Kapitola v kniž. mon.
vydanej na Slovensku.)
3. AZUD, Ján. Medzinárodné právo – 47 hesiel. In Kulašík, P. a kol. Slovník bezpečnostných
vzťahov. Bratislava: Smaragd, 2003, s. 37–56. ISBN 80-968077-1-4. (Kapitola v kniž. mon.
vydanej na Slovensku.)
4. BÁRÁNY, E. Princípy vo vzťahoch práva a morálky. In: Právny obzor. Roč. 86, č. 3,
2003, s. 287–293.
5. COLOTKA, Peter. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo
na Slovensku. Právny rozmer členstva v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba, Bratislava,
Kalligram 2003, s. 54–105.ISBN 80-968886-1-7. Druhé vydanie. (Kapitola v kniž. mon.
vydanej na Slovensku.)
6. COLOTKA, P. Špecializované inštitúcie Európskej únie. In Právny obzor. Roč. 86, č. 2,
2003, s. 167–183.
7. COLOTKA, P. Princíp princípov aktivít Európskeho súdu pre ľudské práva. In Právny
obzor. Roč. 86, č. 3, 2003, s. 313–319.
8. COLOTKA, P. Normatívna teória a slovo tradícia. In Místo normatívní teorie v soudobém
právním myšlení. K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena. Brno: Masarykova univerzita,
Spisy Právnické fakulty, řada teoretická. sv. 263, 2003, s. 40–44. ISBN 80-210-3052-6.
9. GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Výklad k vybraným právnym predpisom z oblasti sociálnych vecí pre
miestnu samosprávu. In Systém ekonomických a právnych informácií. Roč. 42, č. 5, 2003,
s. 28–37.
10. LAPŠANSKÝ, L. D. VIII. Kartelrecht. In Wirschaft und Recht in Osteuropa. München:
Verlag C. H. Beck, 2003. 22 s. (Kapitola v kniž. mon. vydanej v zahraničí.)
11. LAPŠANSKÝ, Lukáš. Hospodárska súťaž a štátna pomoc. In Európske právo na
Slovensku. Právny rozmer členstva v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba, Bratislava, Kalligram
2003, s. 395–422. ISBN 80-968886-1-7. Druhé vydanie. (Kapitola v kniž. mon. vydaná na
Slovensku.)
12. LAPŠANSKÝ, Lukáš. Vedenie firmy. In: Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy.
Bratislava: Verlag Dashofer, 2003, s. 16– 42. ISSN 1336-1406. (Kapitola v kniž. mon.
vydanej na Slovensku.)
13. MAGUROVÁ, Zuzana: Mimovládne organizácie ako nástroj kontroly štátnej moci. In
Mohlo by byť inak(!?) Vybrané texty. Výber K. Farkašová. Bratislava: Aliancia žien
Slovenska, 2003, s. 51–72. (Kapitola v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
14. NIKODÝM, D. K problematike kontroly v územnej samospráve. In Právny obzor. Roč.

18
86, č. 6, 2003, s. 610–625.
15. NIKODÝM, D. Prosecution and Public Administration. In The prosecutor's office in a
democratic and constitutional state. The General Prosecutor's Office and the Slovak National
supporting Commitee of Europe 2000, 5. 4–27. 4. 2003. Stará Lesná, s. 34–38.

16. OVEČKOVÁ, O. Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces
aproximácie práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie. In Právny obzor. Roč. 86, č. 6,
2003, s. 579–590.
17. OVEČKOVÁ, O. Problémy aproximačného procesu v Slovenskej republike. In XIII.
Karlovarské právnické dny. Praha: LINDE, 2003, s. 156–179.
18. PALA, R. Uberseering a jeho možný dopad na medzinárodné právo obchodných
spoločností. In Právny obzor. Roč. 86, č. 5, 2003, s. 470–487.
19. PATAKYOVÁ, Mária. Európske medzinárodné právo súkromné. In Európske právo na
Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba,
Bratislava, Kalligram 2003, s. 437–441. ISBN 80-968886-1-7. Druhé vydanie. (Kapitola
v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
20. PATAKYOVÁ, Mária. Občianskoprávna ochrana spotrebiteľa. In Európske právo na
Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba,
Bratislava, Kalligram 2003, s. 442–456. ISBN 80-968886-1-7. Druhé vydanie. (Kapitola
v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
21. PATAKYOVÁ, Mária. Obchodné právo. In Európske právo na Slovensku. Právny rozmer
členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba, Bratislava, Kalligram 2003,
s. 467–482. ISBN 80-968886-1-7. Druhé vydanie. (Kapitola v kniž. mon. vydanej na
Slovensku.)
22. PATAKYOVÁ, M. Obchodný register v právnej praxi. In Podnikateľ a právo. Roč. 12, č.
6, 2003, s. 21–30.
23. PATAKYOVÁ, M. Činnosť notárov podľa úpravy obchodných spoločností po novele
Obchodného zákonníka. In Ars Notariam. Č. 3, 2003, s. 21–28.
24. PATAKYOVÁ, M. Vzťah člena orgánu spoločnosti po novele Obchodného zákonníka. In
Bulletin slovenskej advokácie. Č. 5–6, 2003, s. 12–19.
25. PATAKYOVÁ, M. Obchodný register po "euronovele" Obchodného zákonníka. In Acta
Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniane XXII. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2003, s.
128–210.
26. PATAKYOVÁ, M. Európske medzinárodné právo súkromné a právo obchodných
spoločností. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae XXII. Bratislava:
Právnická fakulta UK, 2003, s. 112–139.

19
27. ŠEBESTA, Štefan. Ako píšu diplomati – texty a kontexty. In Mojžita, Miroslav. Belehrad
1995–2001. Bratislava: Dilema, 2003, s. 38–52. ISBN 80-89114-04-0. (Kapitola v kniž. mon.
vydanej na Slovensku.)
28. ŠTEVČEK, Marek. Aktuálna téma – novela OZ, reforma záložného práva. In
Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy. Bratislava: Verlag Dashofer, 2003, 24 s. ISSN 13361406. (Kapitola v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
29. ŠTEVČEK, M. – ŠIMON, J. Rozhodovanie súdov o trovách exekúcie pri zastavení
exekúcie. In Jutičná revue. Roč. 55, č. 5, 2003, s. 546–557.
30. ŠTEVČEK, M. Exekúcia na majetok zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení.
In Justičná revue. Roč. 55, č. 8–9, 2003, s. 764–774.
31. ŠTEVČEK, M. Procesné nástupníctvo v civilnom procese v Rakúsku. In Obchodné právo.
Roč. 12, č. 9–10, 2003, s. 320–326.
32. ŠTEVČEK, M. Otázniky nad zabezpečením záväzku prevodom práva. In VII. Lubyho
dni. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2003, s. 28–39.
33. ŠVIDROŇ, J. ATRIP Congres 2002, New Delhi-Taj Mahal, 6.–8. 10. 2002. In Právny
obzor. Roč. 86, č. 1, 2003, s. 102–109.
34. ŠVIDROŇ, J. Veda a prax pri ochrane osobnosti. In Právny obzor. Roč. 86, č. 6, 2003,
s. 626–635.
35. ŠVIDROŇ, J. Das Recht des geistigen Eigentums in der Slowakischen Republic. In.
Freiheit, Sicherheit, Recht. Notariat und Gesellschaft. Wien: Manzsche Verlags – und
Universitätsbuchhandlung, 2003, s. 925-939.
36. TOKÁR, Adrián. Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii (Európskych
spoločenstvách). In Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej
republiky v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba, Bratislava, Kalligram 2003, s. 126–139. ISBN
80-968886-1-7. Druhé vydanie. (Kapitola v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
37. TOKÁR, Adrián. Všeobecné právne zásady práva ES/EÚ. In Európske právo na
Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba,
Bratislava, Kalligram 2003, s. 174–181. ISBN 80-968886-1-7. Druhé vydanie. (Kapitola
v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
38. TOKÁR, Adrián. Právny a inštitucionálny rámec rómskej otázky. In Čačipen pal o Roma.
Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Ed. Vašečka Milan. Bratislava: Inštitút pre verejné
otázky, 2003, s. 139–156. (Kapitola v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
39. TOKÁR, Adrián. Ústava a právny štát. In Slovensko 2003.Súhrnná správa o stave
spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 67–92. ISBN 80-88935-57-1.
(Kapitola v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
40. VOZÁR, J. D.VI. Produkthaftung und Verbraucherschutz. D VII. Urheberrecht,
Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz. In Wirtschaft und Recht in Osteuropa.
München: Verlag C. H. Beck, 2003, 20 s. (Kapitola v kniž. mon. vydanej v zahraničí.)

20

41. VOZÁR, Jozef. Komentár k ustanoveniam o nekalej súťaži. In Komentár k Obchodnému
zákonníku. Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 21–64. (Kapitola v kniž. mon. vydanej na
Slovensku.)
42. ZAVACKÁ, K. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (II.časť). In Právny
obzor. Roč. 86, č. 1, 2003, s. 38–64.
43. ZAVACKÁ, K. Cenzúra v Československu v rokoch 1945–1948. In Právny obzor. Roč.
86, č. 2, 2003, s. 197–210.
44. ZAVACKÁ, K. Štrukturované rozhovory so ženami... In Ženy a veda v SAV. Ed. Tatiana
Sedová. Bratislava: Veda, 2003, s. 219–226.
45. ZAVACKÁ, K. Sloboda slova a boj o moc v Československu v rokoch 1945–1947. In
Pocta Františkovi Šamalíkovi k 80. narozeninám. Praha: ASPI PUBLISHING s. r. o., 2003, s.
283–306. ISBN 80-86395-82-0.

2004
1. AZUD, J. The Constitution of the Slovak Republic and International Law. In World,
Europe and National State. Banská Bystrica: FPV a MV UMB, 2004. s. 210–238.
2. BÁRÁNY, E. Vnútorná bezpečnosť a ľudské práva. In Bezpečnost České republiky
a potřeba ústavních změn. Ed. Václav Pavlíček a kol. Praha: Univerzita Karlova, 2004, s.
127–135.
3. BÁRÁNY, E. Politická zodpovednosť a legitimita verejnej moci. In Pocta Prof. JUDr.
Václavovi Pavlíčkovi k 70. narozeninám. Praha: Linde, 2004. s. 441–454.
4. BÁRÁNY, E. Úvod ku Zbierke nálezov a rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky
2003. I. polrok. In Ústavný súd SR, 2004, s. 14–20.
5. COLOTKA, P. Euroúrovňová artikulácia ľudských práv. In Ochrana ľudských práv a
slobôd v Slovenskej republike 1993-2004. Zborník Slovenského národného strediska pre
ľudské práva, Bratislava 2004, s. 34–45. ISBN 80-89016-10-3.
6. KUKLIŠ, P. Schopnosť vládnuť v strednej a východnej Európe. In Právny obzor. Roč. 87,
č. 2, 2004, s. 182–183.
7. KUKLIŠ, P. Nová organizácia miestnej štátnej správy (K problematike reformy verejnej
správy v Slovenskej republike). In Reforma veřejné správy v teórii a praxi. Ed. Grospič, J.,
Vostrá, L. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. s. 105–118.
8. LAPŠANSKÝ, Lukáš. Kapitoly 3/3.5, 5/2.3, 5/5.3. In Vozár Jozef a kol. Zodpovednosť
a riziko pri vedení firmy. Bratislava: Verlag Dashofer, 2004, s. 28. ISSN 1336-1406.
(Kapitola v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)

21
9. MAGUROVÁ, Z. Potrebujeme na Slovenku ombudswoman (ombudsman, ombudsperson)
pre rovnosť príležitostí žien a mužov? In Postavenie ombudsmana v demokratickom
a právnom štáte. Bratislava: Kancelária verejného ochrancu práv, 2004, s. 60–62.
10. NIKODÝM, D. Ústavnoprávne problémy výkonu štátnej moci občanmi. In Pocta Prof.
JUDr. Václavovi Pavlíčkovi k 70. narozeninám. Praha: Linde, 2004, s. 359–370.
11. NIKODÝM, D. K problematike kontroly územnej samosprávy v Slovenskej republike. In
Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Ed. Grospič, J., Vostrá, L. Plzeň: Aleš Čeněk,
s. r.o., 2004, s. 86–105.
12. NIKODÝM, D. Verejný ochranca práv a prokuratúra. In Postavenie ombudsmana
v demokratickom právnom štáte. Bratislava: Kancelária verejného ochrancu práv, 2004, s.
28–31.
13. NIKODÝM, D. Správne súdnictvo. In Právny obzor. Roč. 87, č. 6, 2004, s. 530–543.
14. NIKODÝM, D. Správne súdnictvo. In Teória a prax verejnej správy, 22.–23. október
2004, Košice. Košice: UPJŠ 2004, s. 412–415. ISBN 80-7097-595-4.
15. OVEČKOVÁ, O. Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele
Obchodného zákonníka. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1, 2004, s. 14–27.
16. OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. In Právny obzor. Roč. 87, č.
6, 2004, s. 510–529.
17. OVEČKOVÁ, O. Obchodné zvyklosti – pojem, podstata a význam. In XIV. Karlovarské
právnické dny. Praha: Linde, 2004, s. 80–88.
18. PALA, R. Sloboda usadzovania spoločností vo svetle novej judikatúry ESD. Inspire Art.
Potenciálny dopad na európske a slovenské právo obchodných spoločností. In Právny obzor.
Roč. 87, č. 4, 2004, s. 317–333.
19. PATAKYOVÁ, M. Zneužitie práva v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike. In
Právní rozhledy. Roč. 12, č. 20 (2004), s. 748–752.
20. PATAKYOVÁ, M. Zneužitie práva v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike. In
XIV. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2004, s. 89–99.
21. PATAKYOVÁ, M. – BARTOVÁ, Z. Zakladanie obchodných spoločností v Slovenskej
republike zahraničnými osobami. In Právo evropských zemí. Právní fórum. Č. 5 (2004),
s. 77–85.
22. PATAKYOVÁ, M. – BARTOVÁ, Z. Nadobúdanie nehnuteľností cudzozemcami podľa
platnej právnej úpravy Slovenskej republiky. In Právo evropských zemí. Právní fórum. Č. 5
(2004), s. 85–90.
23. PATAKYOVÁ, M. Európske medzinárodné súkromné právo a právo obchodných
spoločností. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus XXIII. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2004. s. 109–117.

22

24. PATAKYOVÁ, M. Obchodný register po Euronovele Obchodného zákonníka. In Acta
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus XXIII. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2004, s. 117–126.
25. PATAKYOVÁ, M. Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. Bratislava: Verlag
Dashofer, 2004, 60 s.
26. PATAKYOVÁ, M. Zmena sídla zahraničnej právnickej osoby a jej umiestnenie
v Slovenskej republike. In X. Slovenské dni obchodného práva. Bratislava: Slovenská
advokátska komora, 2004, s. 138–157.
27. ŠEBESTA, Š. Slovenská zahraničná politika včera a dnes – Svetoslav Bombík. Úvodná
stať k výberu príspevkov zo začiatku deväťdesiatych rokov. In Medzinárodné otázky. Roč. 8,
č. 1 (2004), s. 125–129.
28. ŠTEVČEK, M. K postaveniu procesného spoločenstva v občianskom súdnom konaní. In
Bulletin slovenskej advokácie. Č. 3 (2004), s. 20–30.
29. ŠVIDROŇ, J. Osobnostné aspekty práv na duševné vlastníctvo. In Duševné vlastníctvo.
Roč. 8, č 1 (2004), s. 38–42.
30. TOKÁR, A. Vzťah Európskej únie a členských štátov v zrkadle navrhovanej Zmluvy
zakladajúcej Ústavu pre Európu. In Právny obzor. Roč. 87, č. 5, 2004, s. 437–447. Diskusia.
Ibid, s. 448-453 (Nikodým, D., Colotka, P., Šebesta, Š.).
31. VOZÁR, J. – LAPŠANSKÝ, L. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu
hospodárskej súťaže. In Právny obzor. Roč. 87, č. 6, 2004, s. 489–510.
32. VOZÁR, J. Komentár k ustanoveniam o nekalej súťaži. In Komentár k Obchodnému
zákonníku. Bratislava: Iura Edition, s. 94–134.
33. ZAVACKÁ, K. Právna kultúra v medzivojnovom Československu. In Právny obzor. Roč.
87, č. 1, 2004, s. 73–77.
34. ZAVACKÁ, K. Slovenská národná rada v rokoch 1944–1948. In Vývoj práva
v Československu v letech 1945–1989. Ed. K. Malý, L. Soukup. Praha: Univerzita Karlova,
Praha 2004, s. 606–634. ISBN 80-246-0863-4.

2005
1. AZUD, J. K otázke pojmu „Všeobecné právne zásady uznané civilizovanými národmi“
v zmysle čl. 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora. In Právny obzor. Roč. 88, č.5, 2005,
s. 429–439.
2. AZUD, J. Medzinárodná obyčaj a niektoré otázky jej tvorby. In Právny obzor. Roč. 88, č.
6, 2005, s. 549–558.

23
3. AZUD, J. Zásady medzinárodného práva v súčasnom svete. In Politické vedy. Roč. 8, č. 4
(2005), s. 25–41.
4. AZUD, J. Medzinárodnoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
In Slovensko-české vzťahy v kontexte Strednej Európy. Bratislava: Veda, 2005, s. 425–437.
5. AZUD, J. Suverenita a jej limity. In Proces rozšírenia Európskej únie v 21. storočí – nové
výzvy. Banská Bystrica:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2005,
s. 16–26.
6. AZUD, J. Suverénna rovnosť a rovnoprávnosť štátu podľa medzinárodného práva. In
(Ne)rovnosť a rovnoprávnosť, 13.–15. október 2005, Tatranská Štrba. Bratislava: SAP, spol.
s r.o., 2005, s. 123–140. ISBN 80-89104-79-7.
7. BÁRÁNY, E. Zákon a demokracia. In Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní
kultury: tradice, součastnost a vývojové tendence. Ed. A. Gerloch, P. Maršálek. 27.-28. máj
2004. Praha: Eurolex Bohemia 2005, s. 123-132.
8. BÁRÁNY, E. Posun vymedzenia a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy,
spravodlivosť a ľudské práva (I.časť). In Právny obzor. Roč. 88, č. 4, 2005, s. 305–311.
9. BÁRÁNY, E. Posun vymedzenia a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy,
spravodlivosť a ľudské práva (II.časť). In Právny obzor. Roč. 88, č. 5, 2005, s. 413–428.
10. BÁRÁNY, E. Rovnoprávnosť. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Medzinárodná
konferencia Ústavu štátu a práva SAV, 13.–15. október 2005, Tatranská Štrba. Bratislava:
SAP spol. s.r.o. 2005, s. 13-21. ISBN 80-89104-79-7.
11. BÁRÁNY, E. Rovnoprávnosť. In Medzinárodná jesenná škola práva Ústavu štátu a práva
SAV, 11.–19. november 2005, Modra-Harmónia.
12. BLAHO, P.- ŠVIDROŇ, J. Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva.
Kodifikation, Europäisierung und Harmonisierung des Privatrechts. Bratislava: Iura Edition,
2005, 450 s. ISBN 80-8078-054-4.
13. COLOTKA, P. Ľudskoprávne aspekty Zmluvy o Ústave pre Európu. In Aktuálne otázky
tvorby práva v Slovenskej republike a Českej republike. Vedecká konferencia Ústavu štátu
a práva SAV, 2.–3. máj 2005, Smolenice. Bratislava: SAP, spol. s.r.o. 2005, s. 25-32. ISBN
80-89104-72-X.
14. COLOTKA, P. Niektoré implikácie slovného spojenia “rovnosť a rovnoprávnosť“. In
(Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva SAV, 13.–15.
október 2005, Tatranská Štrba. Bratislava: SAP, spol. s.r.o. 2005, s. 340-349. ISBN 8089104-79-7.
15. COLOTKA, P. Idea rovnosti a rovnoprávnosti v historických kontextoch. In
Medzinárodná jesenná škola práva Ústavu štátu a práva SAV, 11.–19. november 2005,
Modra-Harmónia.

24
16. GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Aplikácia EC práva sociálneho zabezpečenia v podmienkach
Slovenskej republiky. In Národní sudcovia ako sudcovia práva EÚ. Medzinárodné
sympózium EÚ, 21.–23. apríl 2005, Viedeň.
17. KUKLIŠ, P. Niektoré problémy právnej normotvorby v Slovenskej republike. In Otázky
tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Ed. L. Vostrá, J.
Čermáková 29.– 30. november 2004, Praha. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s r.o., 2005, s. 34–49.
ISBN 80-86898-52-0.
18. KUKLIŠ, P. a kol. Schémata legislativního procesu – Slovenská republika. In Otázky
tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Ed. L. Vostrá, J.
Čermáková, 29.– 30. november 2004, Praha. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s r. o., 2005, s. 299–
307. ISBN 80-86898-52-0.
19. KUKLIŠ, P. Niektoré problémy medziobecnej spolupráce v Slovenskej republike. In
Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice.Medzinárodný workshop Ústavu
státu a práva AVČR, 22. november 2005, Praha.
20. KUKLIŠ, P. Experience of Slovak schools and institutions in advising the Slovak
goverment in Public Administration reforms. Medzinárodný workshop NISPAcee, 25. apríl
2005, Bratislava.
21. MAGUROVÁ, Z. Antidiskriminačná legislatíva a postavenie Slovenského národného
strediska pre ľudské práva. In Stretnutie expertiek a expertov s pracovníkmi EK, 22. apríl
2005, Brusel.
22. MAGUROVÁ, Z. Uberáme sa na Slovensku v rekodifikácii občianského práva správnym
smerom? Potrebujeme na Slovensku zákonník neziskového práva? In Aktuálne otázky tvorby
práva v Slovenskej republike a Českej republike. Vedecká konferencia Ústavu štátu a práva
SAV, 2.–3. máj 2005, Smolenice, Bratislava: SAP, spol. s.r.o., 2005, s. 117-123. ISBN 8089104-72-X.
23. MAGUROVÁ, Z. Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami (Vybrané
aspekty). In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva
SAV, 13.–15. október 2005, Tatranská Štrba. Bratislava: SAP, spol. s.r.o. 2005, s. 238-251.
ISBN 80-89104-79-7.
24. MAGUROVÁ, Z. Rovnoprávnosť pohlaví v judikatúre slovenských súdov. In
Medzinárodná jesenná škola práva Ústavu štátu a práva SAV, 11.–19. november 2005,
Modra-Harmónia.
25. MAGUROVÁ, Z. Uplatňovanie direktív 76/207 EES a 97/80 ES. Bulletin Legal issues in
Equality. No.1 (2005), s. 63–64.
http://www.europa.eu.int/comm/employment
social/gender
equality/legislation/bulletin
en.html
26. MAGUROVÁ, Z. Uplatňovanie direktív 92/85 EES a 96/34 ES. Bulletin Legal issues in
Equality. No 2 (2005), s. 66–68.
http://www.europa.eu.int/comm/employment
social/gender
equality/legislation/bulletin
en.html

25

27. MAGUROVÁ, Z. Uplatňovanie direktív 2000/43 ES a 2000/78 ES a 2002/73 ES. In
Bulletin Legal issues in Equality.No 3 (2005), s. 52–54.
http://www.europa.eu.int/comm/employment
social/gender
equality/legislation/bulletin
en.html
28. MAGUROVÁ, Z. Country Codes and Laws. Country information – Slovakia.
http://www.usig.org/countryinfo/slovakia.asp
29. MALÍK, P. Poučenie pacienta a informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej
starostlivosti. In Právny obzor. Roč. 88, č. 6, 2005, s. 523–532.
30. NIKODÝM, D. Správne súdnictvo Slovenskej republiky po novelách v roku 2002 a 2004.
In Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Ed. L.
Vostrá, J. Čermáková, 29.– 30. november 2004, Praha. Plzeň: Aleš Čeněk spol. s r.o., 2005, s.
205–218. ISBN 80-86898-52-0.
31. NIKODÝM, D. Rovnoprávnosť a Zmluva o Ústave pre Európu. In (Ne)rovnosť
a rovnoprávnosť. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva SAV, 13.–15. október
2005, Tatranská Štrba. Bratislava: SAP, spol. s.r.o. 2005, s. 8-12. ISBN 80-89104-79-7.
32. NIKODÝM, D. K ústavnoprávnej charakteristike Zmluvy o Ústave pre Európu. In
Wladza ustawodawcza v państvie czlonkovskim Unii Europejskej. Medzinárodná konferencia
INP Poľskej akadémie vied, 11. december 2005, Varšava.
33. OVEČKOVÁ, O. Sporné otázky prevodu obchodného podielu spoločnosti s ručením
obmedeným. In Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s r.o.,
2005, s. 155-166. ISBN 80-86898-29-6. (Kapitola v kniž. mon. vydanej v zahraničí.)
34. OVEČKOVÁ, O. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. In Právny obzor. Roč. 88, č. 6,
2005, s.516–526.
35. OVEČKOVÁ, O. Ešte raz o legisvakancii. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 11, č.
11 (2005), s. 5–6.
36. OVEČKOVÁ, O. Sporné otázky prevodu obchodného podielu spoločnosti s ručením
obmedzeným. In Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s r.o.,
2005, s. 155–166. ISBN 80-86898-29-6.
37. OVEČKOVÁ, O. Aktuálne otázky tvorby práva. In Aktuálne otázky tvorby práva
v Slovenskej republike a Českej republike. Vedecká konferencia Ústavu štátu a práva SAV,
2.–3. máj 2005, Smolenice. Bratislava: SAP, spol. s.r.o., 2005, s. 7-10. ISBN 80-89104-72-X.
38. OVEČKOVÁ, O. Aktuálne otázky legislatívneho procesu v SR. In Medzinárodná
konferencia československého obchodného práva, november 2005. Štrbské Pleso.
39. OVEČKOVÁ, O. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. In XV. Karlovarské právnické
dny. Medzinárodná konferencia, 9.–11. jún 2005, Karlovy Vary.

26
40. ŠVIDROŇ, J. Poohliadnutie sa a hľadanie dopredu v slovenskom autorskom práve. In
Právny obzor. Roč. 88, č. 2–3, 2005, s.142–149.
41. ŠVIDROŇ, J. Generačná kontinuita tvorby. In Duševné vlastníctvo. Roč. 9, č. 2 (2005), s.
5–6.
42. ŠVIDROŇ, J. Duševné vlastníctvo – premostenie estetiky a ekonomiky, umenia a
peňazí...In Duševné vlastníctvo. Roč. 9, č. 4 (2005), s. 7–9.
43. ŠVIDROŇ, J. Materiálne a ideálne záujmy v slovenskom a európskom súkromnom práve.
In VIII. Lubyho právnické dni, 16.– 17. september 2004, Bratislava. Bratislava: Iura Edition,
2005. s. 287–302.
44. ŠVIDROŇ, J. (ed.) – TELEC, I. (zost.) Aktuálne úlohy autorského práva v Slovenskej
republike a v Českej republike pri vstupe do Európskej únie. Vedecký seminár ÚŠaP SAV,
30. september 2004, Bratislava. In Právny obzor. Roč. 88, č. 2– 3, 2005. Bratislava: SAP,
spol. s r.o., 2005, 166 s. ISSN 0032-6984.
45. TOKÁR, A. Zmluva o Ústave pre Európu – symbol zjednocujúcej sa Európy? In Aktuálne
otázky tvorby práva v Slovenskej republike a Českej republike. Vedecká konferencia Ústavu
štátu a práva SAV, 2.– 3. máj 2005, Smolenice, Bratislava: SAP, spol. s.r.o., 2005, s. 15-24.
ISBN 80-8904-72-X.
46. TOKÁR, A. Občianstvo Európskej únie – identita v európskom verejnom priestore?
Pohľad právnika spoza bašty normatívnej teórie. In Teoretické prístupy k identitám a ich
praktické aplikácie. Zborník zo seminára. Editori Marušiak, J., Ferencová, M., Ústav
politických vied SAV, VEDA, Vydavateľstvo SAV Bratislava 2005, s. 97-106. ISBN 80224-0843-3.
47. VOZÁR, J. Nekalá súťaž. In Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II.
Diel. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 94–135. ISBN 80-8778-027-7. (Kapitola v kniž. mon.
vydanej na Slovensku.)
48. VOZÁR, J. Vybrané otázky osobnostných práv a autorského práva v reklame. In Právny
obzor. Roč. 88, č. 2–3, 2005, s.167–171.
49. VOZÁR, J. – MALÍK, P. Media Systems of Slovakia. Study on Co Regulation Measures
in the Media Sector. 17 s.
http://www.hans-bredow-institut.de/forschung/recht/co-reg/reports/1/Slovakia.pdf
50. ZAVACKÁ, K. Slovenský štát (1939 – 1945) a cenzúra. In Právny obzor. Roč. 88, č. 4,
2005, s. 349–369.
51. ZAVACKÁ, K. Vzťahy práva a ideológie k riešeniu národnostnej otázky na Slovensku. In
Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty. Š.
Sutaj (ed.). Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2005, s. 45–56. ISBN 80-89046-28-2.

2006

27
1. AZUD, J. Medzinárodnoprávne zásady priateľských vzťahov a spolupráce štátov. In
Právny obzor. Roč. 89, č. 1, 2006, s. 26–48.
2. AZUD, J. Suverenita štátu a niektoré otázky jej obmedzení. In Právny obzor. Roč. 89,
č. 4, 2006, s. 341–357.
3. AZUD, J. Zásady medzinárodného práva v súčasnom svete. In Politické vedy. Roč. 9, č. 1,
s. 5–35.
4. BÁRÁNY, E. Kde je spravodlivosť? In Právny obzor. Roč. 89, č. 5, 2006, s. 416–426.
5. BÁRÁNY, E. Princípy dobrej správy ako právne princípy. In Princípy dobré správy. Brno:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2006, s. 27–33. ISBN 80-210-4001-7.
6. COLOTKA, P. Good Will, Fair Reason by Radoslav Procházka. In International Issues &
Slovak Foreign Policy Affairs. Vol. XV, no. 1 (2006), p. 73–74.
7. COLOTKA, P. Aktuálne otázky európskeho práva ľudských práv. In Právny obzor. Roč.
89, č. 5, 2006, s. 471–476.
8. GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Ústavné právo. In Kol. autorov. Vzory právnych podaní a zmlúv
s komentárom II. Žilina: Systém právnych a ekonomických informácií, 2006. s. 19–35. ISBN
80-88961-32-7. (Kapitola v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
9. GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky vo
veciach ochrany životného prostredia. In Košičiarová S. a kol. Právo životného prostredia.
Žilina: Ekonomické informačné systémy, 2006. s. 26–48. ISBN 80-85719-04-5, ISBN 807160-072-5. (Kapitola v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
10. KUKLIŠ, P. a kol. Ústavnoprávne aspekty postupu pri vyslovení súhlasu so Zmluvou
o Ústave pre Európu. In Zmluva o Ústave pre Európu a ústavy členských štátov EÚ.
Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2006, s. 27–34.
11. KUKLIŠ, P. Niektoré problémy medziobecnej spolupráce v Slovenskej republike. In
Louda, T. – Grospič, J. – Vostrá, L. (ed.). Modernizace veřejné správy v Evropě a České
republice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 22–38.
12. MAGUROVÁ, Z. Penal aspects of Domestic violence in Slovakia. In Power – Promotion
of Women in European Border Regions – Austria – Hungary – Slovakia – Final Report.
Grundtvig 2 Projekt. Austria: Socrates Programme of the EU, 2006, s. 80–85.
13. OVEČKOVÁ, O. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia
obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 14–
21.
14. OVEČKOVÁ, O. Ešte raz k premlčaniu práva na vydanie bezdôvodného obohatenia
v obchodných vzťahoch (nad jedným judikátom). In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12,
č. 12 (2006) 28–32.

28
15. OVEČKOVÁ, O. Limitovanie rozsahu náhrady škody v obchodných vzťahoch. In Pocta
Milošovi Tomsovi. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o., 2006, s. 300–309. ISBN 80-86898-81-4.
16. OVEČKOVÁ, O. Vybrané problémy novelizácie právnych predpisov so zreteľom na
novelizácie kódexov. In Aktuálne otázky práva. Zborník vydaný pri príležitosti životného
jubilea prof. Jozefa Suchožu. Košice: UPJŠ, 2006, s. 110–120. ISBN 80-7097-642-X.
17. OVEČKOVÁ, O. Vybrané výkladové a aplikačné otázky právnej úpravy obchodných
záväzkových vzťahov. In 12. slovenské dni obchodného práva. Bratislava: Slovenská
advokátska komora, 2006, s. 62–73.
18. ŠEBESTA, Š. (ed.) Euroatlantická bezpečnosť: strategické partnerstvo NATO a
Európskej únie. Dokumenty a materiály z rokov 2002–2004. Bratislava: Ústav štátu a práva
a Ústav politických vied SAV, 2006. 496 s. ISBN 13: 978-80-224-0948-3, ISBN 10: 80-2240948-0. (Kapitola v kniž. mon. vydanej na Slovensku.)
19. ŠEBESTA, Š. Poznanie ako podmienka politickej i vojenskej interoperability
v euroatlantickom priestore (doslov). In Šebesta, Š. (ed.) Euroatlantická bezpečnosť:
Strategické partnerstvo NATO a Európskej únie. Dokumenty a materiály z rokov 2002–
2004. Bratislava: Ústav štátu a práva a Ústav politických vied SAV, 2006. s. 441–450. ISBN
13: 978-80-224-0948-3, ISBN 10: 80-224-0948-0. (Kapitola v kniž. mon. vydanej na
Slovensku.)
20. ŠEBESTA, Š. Vybrané pramene doplňujúcich informácií o euroatlantickej bezpečnosti
a strategickom partnerstve NATO a Európskej únie. In Šebesta, Š. (ed.) Euroatlantická
bezpečnosť: strategické partnerstvo NATO a Európskej únie. Dokumenty a materiály
z rokov 2002–2004. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV a Ústav politických vied SAV, 2006.
s. 321 – 370. ISBN 13: 978-80-224-0948-3, ISBN 10: 80-224-0948-0. (Kapitola v kniž. mon.
vydanej na Slovensku.)
21. TOKÁR, A. Zmluva o Ústave pre Európu – symbol zjednocujúcej sa Európy? In Právny
obzor. Roč. 89, č. 5, 2006, s. 435–444.
22. VOZÁR, J. § 300 – §343. In Patakyová M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha:
C. H. Beck, 2006. s. 641–672. ISBN 80-7179-510-0. (Kapitola v kniž. mon. vydanej
v zahraničí.)
23. VOZÁR, J. § 300 – §343. In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha:
C. H. Beck, 2006, s. 641–672.
24. VOZÁR, J. Súd locuta cauza finita (niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu
č. 254/2006). In Právny obzor. Roč. 89, č. 3, 2006, s. 239–243.
25. ZAVACKÁ, K. Právo na ceste Slovenska od demokracie k totalite (Slovensko od 6.
októbra 1938 do 14. marca 1939). In Česko-slovenská historická ročenka. Brno 2006, s. 257–
297.
26. ZAVACKÁ, K. Ideové zdroje ľudáckeho politického a právneho myslenia. In
Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2006, 25 s.

29
27. ZAVACKÁ, K. Ženy v politike Slovenského štátu. In História žien . Bratislava:
ASPEKT, 2006, s. 35–42.
28. ZAVACKÁ, K. Tvorba práva na Slovensku v období od 6. 10. 1938 – 14. 3. 1939. In:
Právo na ceste Slovenska od demokracie k totalite (Slovensko od 6. októbra 1938 do 14.
marca 1939). Česko–slovenská historická ročenka 2006, s. 257 – 297, (v tlači).

v. Tabuľka vedeckých výstupov
V tabuľke Vedecké výstupy sa uvádza počet výstupov v jednotlivých kategóriách, tento
počet vydelený prepočítaným stavom výskumných pracovníkov organizácie na plný
ekvivalent pracovného času (FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou mzdových
prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové prostriedky.

30

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Priemer na 1 rok

Priemer na 1 rok /
FTE

Priemer na 1 rok /
MP

Spolu

Počet

2006

Počet / MP

2005

Počet / FTE

2004

Počet

2003

Kniž. monografie vydané
v zahraničí

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,0

0,00

0,00

Kniž. monografie vydané
na Slovensku

2

0,14

0,36

3

0,21

0,51

1

0,07

0,18

2

0,14

0,35

8

2,0

0,57

0,35

Kapitoly v kniž. mon.
vydaných v zahraničí

2

0,14

0,36

0

0,00

0,00

1

0,07

0,18

1

0,07

0,18

4

1,0

0,07

0,18

Kapitoly v kniž. mon.
vydaných na Slovensku

17

1,20

3,04

1

0,07

0,17

3

0,21

0,54

7

0,49

1,23

28

7,0

0,49

1,23

Vedecké práce v
časopisoch CC

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,0

0,00

0,00

Vedecké práce v
časopisoch v iných
databázach

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,0

0,00

0,00

Vedecké práce v iných
časopisoch

20

1,41

3,57

17

1,21

2,88

13

0,92

2,32

11

0,77

1,93

61

15,3

1,08

2,68

Príspevky v zborníkoch z
medzinár. konferencií

6

0,42

1,07

8

0,57

1,36

4

0,28

0,71

6

0,42

1,05

24

6,0

0,42

1,05

Príspevky v zborníkoch z
domácich konferencií

6

0,42

1,07

6

0,43

1,02

20

1,42

3,57

5

0,35

0,88

37

9,3

0,65

1,62

Aktívna účasť na
medzinár. konferenciách

15

1,06

2,68

25

1,79

4,24

19

1,35

3,39

16

1,12

2,81

75

18,8

1,33

3,29

Aktívna účasť na
domácich konferenciách

5

0,35

0,89

17

1,21

2,88

3

0,21

0,54

4

0,28

0,70

29

7,3

0,51

1,27

Vedecké výstupy

vi. Renormalizované publikácie 2

vii. Počet normovaných rukopisných strán3

2
3

Týka sa len 2. oddelenia vied SAV.
Týka sa len 3. oddelenia vied SAV.
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Počet

Počet / MP

Počet / FTE

Počet

2006

Počet / MP

Počet / FTE

Počet

2005

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

2004

Počet / MP

Počet / FTE

Počet normostrán

Počet

2003

4103 288,9 732,7 4952 353,7 839,3 5445 386,2 972,3 2955 206,6 518,4

viii. Zoznam patentov a patentových prihlášok

-

ix. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k vedeckým výstupom
organizácie

Prognóza rozvoja a využívania vedy v oblasti právnych vied do roku 2015

Požiadavka komplexného a koncepčného vedeckého výskumu v oblasti práva sa
kladie v podmienkach Slovenskej republiky azda ešte dôraznejšie ako v ostatných oblastiach
spoločenských vzťahov. November 1989 odštartoval obdobie mimoriadne intenzívnej
normotvornej činnosti, ktorou bolo potrebné realizovať proces transformácie právneho
poriadku Slovenskej republiky v súvislosti so v stredoeurópskom regióne unikátnym javom
prechodu na parlamentnú demokraciu a trhové hospodárstvo, uskutočňovaným ruka v ruke
s procesom budovania vlastnej a úplnej štátnosti a intenzívnej prípravy na členstvo v EÚ
a privilegovaného dialógu s ňou.
Prognóza rozvoja a využívania vedy v oblasti právnych vied do roku 2015 bola časťou
projektu zastrešovanou Prognostickým ústavom SAV. Pod vedením JUDr. Jozefa Vozára,
CSc., boli roku 2003 na základe už vtedy badateľných, či dokonca zreteľne načrtnutých
právnych alebo vo všeobecnosti reflektovaných spoločenských javov, vytýčené oblasti,
v ktorých bude právna veda musieť zohrať širšie svoju úlohu, pričom boli konkretizované
prognózy v rámci jednotlivých právnych odvetví.

Práca sa zamerala na štátne a ústavné

právo, trestné právo, právo sociálneho zabezpečenia a pracovné právo, občianske a obchodné
právo, právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže.

32
2. Ohlasy na vedecké výstupy
V tabuľke Ohlasy sa uvádzajú ohlasy na vedecké výstupy, ich podiel prepočítaným stavom
výskumných pracovníkov organizácie na plný ekvivalent pracovného času (FTE) z tabuľky
Výskumní pracovníci a sumou mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové
prostriedky.

Počet / FTE

Počet / MP

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

4

0,3

0,7

Index to Foreign Legal
Periodicals

11

0,8

2,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

(uveďte databázu 2)

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

v monografiách,
zborníkoch z konf. a i.
publ. v zahr.

13

0,9

2,3

3

0,2

0,5

14

1,0

2,5

15

1,0

2,6

v monografiách,
zborníkoch z konf. a i.
publ. na Slovensku

42

3,0

7,5

37

2,6

6,3

63

4,5

11,3

26

1,8

4,6

i.

Počet

av. Počet / MP

Počet

0,0

av. Počet / FTE

Počet / MP

0

averaged Počet per
year

Počet / FTE

Web of Science

Ohlasy

Počet

Počet

Spolu

Počet / MP

2005

Počet / FTE

2004

Počet

2003

Počet / MP

Počet / FTE

2002

4

1,0

0,1

0,7

11

2,8

0,2

1,9

0

0,0

0,0

0,0

11,3

0,8

7,9

42,0

3,0

29,5

45

168

Zoznam 10-tich najcitovanejších prác a počet ich ohlasov za hodnotené
obdobie

ŠEBESTA, Š. Euroatlantické partnerstvo. NATO v dokumentoch z rokov 1990-1999.
Bratislava: Výskumné centrum SFPA, 2000. 23x.
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STRÁŽNICKÁ, V. – ŠEBESTA, Š. Človek a jeho práva. Medzinárodná úprava ochrany
ľudských práv. Bratislava: Juga, 1994. 16x.
BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. 14x
OVEČKOVÁ, O. Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. In Podnikateľ
a právo č. 4 (2000). 9x
BÁRÁNY, E. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy
Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 78, č. 1 (1995), s. 12-24. 7x
OVEČKOVÁ, O. Omeškanie dlžníka so splnením
peňažného záväzku po novele
Obchodného zákonníka. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 14-27. 7x
VOZÁR, J. O niektorých problémoch osobnosti a tlačovej opravy. In Bulletin slovenskej
advokácie. Roč. 4, č. 5 (1998), s. 6-12. 7x
COLOTKA, P Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na
Slovensku E. J. Čorba. Bratislava: Kalligram, 2002. 2. vydanie 2003. 7x
BÁRÁNY, E. Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. In
Ústavnosť a politika č. 2 (2000). 5x
MORAVČÍK, J. – OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník – komentár. Bratislava: Iura
Edition, 1995. 4x
ii. Zoznam najviac citovaných autorov z organizácie (max. 10% výskumných
pracovníkov) a počet ich ohlasov za hodnotené obdobie

Vzhľadom na limitovaný počet pracovníkov Ústavu štátu a práva SAV uvádzame
aspoň mená tých, na diela ktorých sa vzťahujú najdôležitejšie citačné referencie:
JUDr. Štefan Šebesta
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
iii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k ohlasom

Ústavom štátu a práva SAV vydávaný časopis Právny obzor je zaradený v citačnom
indexe INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODOCALS, ktorý vydáva americká Univerzita
Berkeley California. Veľké množstvo vedeckých článkov pracovníkov ústavu je v tomto
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indexe citovaných. Ústav bol pre nedostatok finančných prostriedkov nútený zrušiť
odoberanie tohto Indexu v r. 2002 (jedno číslo Indexu oceňované aproximačne sumou 25 000
Sk). Boli sme presvedčení, že si predmetný Index jednoduchým spôsobom zapožičiame z inej
verejnej knižnice na Slovensku. Neskôr sme však, žiaľ, zistili, že predmetný Index žiadna
knižnica na Slovensku (ba ani v Rakúsku) vôbec neodoberá. V novembri 2006 sme preto
doobjednali ročníky 2002–2006. Máme prísľub, že nám budú v čo najkratšom čase dodané.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že v časovom horizonte akreditácie ústavu doplníme
citácie z tohto dôležitého zahraničného citačného Indexu. Opravu uverejníme na web stránke
www.usap.sav.sk.

3. Vedecké postavenie organizácie v národnom a medzinárodnom kontexte

•

Medzinárodné postavenie organizácie/postavenie v rámci Európy

i.

Zoznam najvýznamnejších aktivít výskumu a vývoja dokumentujúcich medzinárodné postavenie organizácie v danej oblasti výskumu, vrátane projektov
(podrobné údaje o projektoch sa uvedú v rámci parciálneho indikátora 4).
Kolektívne členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách s dôrazom na
európsky výskumný priestor

Ako niekdajší študent postgraduálneho programu Európskej akadémie právnej teórie
v Bruseli obdržal roku 2003 titul master cum laude – LL.M. Mgr. Adrián Tokár (80 – 84 %
maximálnej úspešnosti hodnotených výsledkov).
Vzhľadom na to, že roku 1994 získal na Európskej akadémii právnej teórie kreovanej
Európskou komisiou v Bruseli titul LL.M. aj JUDr. P. Colotka, CSc. možno uviesť, že Ústav
štátu a práva SAV disponuje dvomi členmi výberovým konaním založeného zoskupenia
postgraduálnej kolektivity EAPT kreovanej Európskou komisiou. Obaja menovaní pôsobili aj
na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. V sledovanom období sa Mgr. Adrián
Tokár, LL.M. stal lingvistickým expertom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
v Luxemburgu a tým i členom európskej expertnej lingvistickej komunity. (Ďalšie informácie
tiež sub 4 i.)

Výber troch najvýznamnejších domácich projektov s významnými medzinárodnými
implikáciami
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1. ŠPVV
Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do
Európskej únie (Legal sciences and their contribution to the transformation process analysis
in condititions of the EU integration)
Vedúca projektu: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
evidenčné č.: 2003 SP 51/0280603
dátum zak./uk.: 09/2003 – 12/2005
finančné zabezpečenie: 3 606 tisíc Sk

2. APVV
Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so
zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe (Constitutionalization and
legislative branche within conditions of the SR as member state of the EU with regard to
formation of rule of law and legal practice)
Vedúci projektu: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
evidenčné č.: 2/4080/24
dátum zak./uk.: 06/2006 – 12/2008
finančné zabezpečenie: 1 548 tisíc Sk

3. VEGA
Teoretickoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (Legal
Theoretical Contexts of the Accession of the Slovak Republic into the European Union)
Vedúci projektu: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
evidenčné č.: 2/1114/21
dátum zak./uk.: 01/2001 – 12/2003
finančné zabezpečenie: 61 tisíc Sk/2003

Zoznam medzinárodných projektov
1. Výskum tvorby práva, reformy a rekodifikácie právneho poriadku a jeho
harmonizácie s právom Európskej únie (Research of law-making, reform and
recodification of legal order and its harmonization with the law of the European Union)

36
Medzinárodný projekt Ústavu štátu a práva SAV, Ústavu státu a práva AV ČR a Instytutu
nauk prawnych PAN
Vedúca projektu za SR: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
dátum zač./uk.: 01/2003 – 12/2005
bez finančného zabezpečenia

2. Reforma Európskej únie po jej rozšírení. Slovenský a český pohľad (Reform of the
European Union after its enlargement. Slovak and Czech view).
Medzinárodný projekt Ústavu štátu a práva SAV, Ústavu státu a práva AV ČR
Vedúca projektu za SR: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
dátum zač./uk.: 01/2006 – 12/2008
bez finančného zabezpečenia

3. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 (Development of law in
Czechoslovakia in the period 1945-1989).
Medzinárodný projekt Grantovej agentúry Českej republiky
Spoluriešiteľka: JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
dátum zač./uk.: 01/2000 – 12/2003
bez finančného zabezpečenia

4. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich
místo ve střední Evropě (Czechoslovak law and legal science in the 1918-1930 midwar
period and their place in the Middle Europe).
Medzinárodný projekt Právnickej fakulty UK Praha
Spoluriešiteľka: JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
dátum zač./uk.: 01/2006 – 12/2008
bez finančného zabezpečenia
Ústav spolupracuje s ÚSaP AV ČR a Instytutom nauk prawnych Polskej akademie
vied na riešení spoločného projektu Výskum tvorby práva, reformy a rekodifikácie
právneho poriadku a jeho harmonizácie s právom EÚ. Výsledky výskumu boli
prezentované na konferencii „Reforma veřejné správy v teorii a praxi (problémy reformy
veřejné správy v ČR, SR, MR, PR)“, ČR, s príspevkami: Nikodým, D.: K problematike
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kontroly územnej samosprávy v Slovenskej republike, In: Reforma veřejné správy v teorii
a praxi, Plzeň, Aleš Čeněk s.r.o., 2004, s. 86 - 105
Kukliš, P.: Nová organizácia miestnej štátnej správy In: Reforma veřejné správy v teorii
a praxi, Plzeň, Aleš Čeněk s.r.o., 2004, s. 105 – 118.
Ovečková, O.: Problémy aproximačného procesu v Slovenskej republike, in.: XIII.
Karlovarské právnické dny, Praha, LINDE, a.s., 2003, s. 156 – 179.
Na medzinárodnom sympóziu v ČR na tému „Aktuálne otázky tvorby práva
v Českej republike, Poľskej republike a Slovenskej republike“ (29. – 30. 11. 2004) sa
prezentovali príspevkami:
Nikodým, D.: Správne súdnictvo v Slovenskej republike po novelách v rokoch 2002 a 2004,
Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. A. Čeněk,
Plzeň 2005, s. 205 – 216;
Kukliš, P.: Niektoré problémy právnej normotvorby v Slovenskej republike, “. In: Otázky
tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Ed. L. Vostrá, J.
Čermáková, 29. – 30. november 2004, Praha. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s. r.o., 2005. s. 299 –
307.
V Bratislave sa v roku 2004 uskutočnilo spoločné zasadanie zúčastnených členov
riešiteľských tímov k vecným otázkam spoločného výskumu a zabezpečeniu medzinárodného
sympózia v roku 2005 v Slovenskej republike.
Pokračovaním prezentácie vedeckého výskumu projektu bolo medzinárodné
sympózium usporiadané Ústavom štátu a práva SAV: „Aktuálne otázky tvorby práva“
(Actual problems of law-making) Smolenice 2. – 3. 5. 2005. Na sympóziu boli prezentované
čiastkové výsledky spoločného medzinárodného projektu Ústavu štátu a práva SAV, Ústavu
státu a práva AV ČR a Instytutu nauk prawnych PAN „Výskum tvorby práva, reformy
a rekodifikácie právneho poriadku a jeho harmonizácie s právom Európskej únie“,
(Research of Law-Making, Reform and Legal Order Recodification and its Harmonization
with the EU Law“) pre roky 2003 – 2005. Sympózium bolo zamerané na dva okruhy
problémov: na „Aktuálne problémy tvorby práva vo väzbe na právny poriadok EÚ“ a
„Rekodifikácia súkromného práva v SR a ČR“ (Recodification of private law in the Czech
Republic and the Slovak Republic).
Výsledky výskumu boli prezentované: Ovečková, O.: Aktuálne otázky tvorby práva,
Tokár, A.: Zmluva o ústave pre Európu – symbol zjednocujúcej sa Európy?, Colotka, P.:
Ľudskoprávne aspekty Zmluvy o ústave pre Európu. Magurová, Z.: Uberáme sa na

38
Slovensku v rekodifikácii občianského práva správnym smerom? Potrebujeme na Slovensku
zákonník neziskového práva?
Uvedené príspevky boli publikované v zborníku Aktuálne otázky tvorby práva v
Slovenskej republike a Českej republike, Bratislava SAP, 2005.
Za vedecký a spoločenský prínos možno považovať dohodu zúčastnených inštitúcií, že
táto vedecká spolupráca bude pokračovať aj v ďalších rokoch.
Ďalšou fázou tohto vedeckého výskumu bola medzinárodná konferencia v roku 2006,
Wlada ustawodarcu w panstve czlonkowom Unii Europskej, usporiadaná

Inštitútom

právnych vied Poľskej akadémie vied. Na uvedenej konferencii odznel príspevok:
Nikodým, D.:

Konstytucyjne i prawne aspekty traktatu ustanawiajacego konstytucje dla

Europy, publikovaná vo vedeckom časopise Studija prawnicze, č. 3, (169), 2006.
V súvislosti s výskumnou témou medzinárodnej spolupráce bola Ústavom štátu
a práva AV ČR usporiadaná v roku 2006 medzinárodná konferencia na tému „Územná
samospráva v ČR a Európe – jej

problémy a perspektívy v XXI. storočí“, na ktorej

odzneli príspevky, ktoré boli odovzdané do tlače:
Nikodým, D.: K vývoju organizačnej štruktúry verejnej správy Slovenskej republiky,
Kukliš, P.: Niektoré problémy územnej samosprávy v Slovenskej republike.
V rámci medzinárodného vedeckého projektu (2000 - 2003) Grantovej agentúry
Českej republiky „Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989“ participovala:
Zavacká, K: Slovenská národná rada v rokoch 1944-1948, In: Malý, K., Soukup, L.,
Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989“, UK Praha, Karolinum,

2003

(publikované s vročením 2004). V štúdií sa prezentujú dôsledky postupnej komunistickej
deštrukcie demokratického politického systému i s využitím tzv. riešenia slovenskej otázky
prostredníctvom Košického vládneho programu, povýšeného na „základný zákon“
s trestnoprávnymi sankciami za jeho porušovanie. Slovenská politická požiadavka existencie
SNR nebola vôbec taká jednoznačná ako sa to prezentovalo pred rokom 1989 a prezentuje
zväčša i dnes.

ii. Zoznam medzinárodných konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných organizáciou

Konferencie zahraničné
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apríl 2003, Piešťany – medzinárodná vedecká konferencia Právo a princípy (Law and
principles)
Garanti konferencie JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.

november 2004, Bratislava – konferencia Nový model sociálneho zabezpečenia (New
Model of Social Security)
Garant konferencie JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

november 2004, Bratislava – medzinárodný vedecký seminár Aktuálne úlohy autorského
práva v Slovenskej republike a v Českej republike pri vstupe do Európskej únie. (Actual
tasks of Copyright law in the Slovak Republic and in the Czech Republic upon the
Accession to the European Union).
Garant seminára prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.

máj 2005, Smolenice – medzinárodná konferencia Aktuálne otázky tvorby práva v
Slovenskej republike a Českej republike. (Actual problems of law-making in the Slovak
Republic and in the Czech Republic)
Garant sympózia prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

október 2005, Štrba – medzinárodná vedecká konferencia (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť.
((Un)Equality and Equality of Rights).
Garanti konferencie JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.

November 2006, Bratislava – medzinárodná vedecká konferencia Kontrasty reformy
sociálneho zabezpečenia. (The Contrasts in the Social Security Reform)
Garant konferencie JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

iii. Zoznam medzinárodných časopisov vydávaných organizáciou

-
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iv. Zoznam vydaných zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií a
ostatných vydaných zborníkov

ZBORNÍKY
1. Zborník z vedeckej konferencie Právo a princípy (Law and Principles)
Garanti konferencie JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
Právny obzor, roč. 86, č. 3–4/2003, 190 s. ISSN 0032-6984.
2. Zborník z vedeckej konferencie Aktuálne otázky obchodného práva (Topical questions
of Commercial law)
Garant konferencie prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Právny obzor, roč. 87, č. 4/2004, 72 s. ISSN 0032-6984.
3. Zborník z konferencie Nový model sociálneho zabezpečenia (New Model of Social
Security)
Garant konferencie JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
Bratislava: SAP, spol. s r.o., 2004, 150 s. ISBN 80-89104-62-0.
4. Zborník z medzinárodného vedeckého seminára Aktuálne úlohy autorského práva v
Slovenskej republike a v Českej republike pri vstupe do Európskej únie. (Actual tasks of
Copyright law in the Slovak Republic and in the Czech Republic)
Garant seminára prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
Právny obzor, roč. 88, č. 2–3/2005, 297 s. ISSN 0032-6984.
5. Zborník z medzinárodnej konferencie Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej
republike a Českej republike. (Actual problems of law-making in the Slovak Republic
and in the Czech Republic)
Garant sympózia prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Bratislava: SAP, spol. s r.o., 2005, 123 s. ISBN 80-89104-72-X.
6. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť
((Un)Equality and Equality of Rights)
Garanti konferencie JUDr. Eduard Bárány, DrSc., JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
Bratislava: SAP, spol. s r.o., 2005, 349 s. ISBN 80-89104-79-7.
7. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kontrasty reformy sociálneho
zabezpečenia (The Contrasts in the Social Security Reform)
Garant konferencie JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
Bratislava: SAP, spol. s r.o., 2006, 130 s. ISBN 978-80-8095-007-1.
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i. Zoznam najvýznamnejších domácich projektov (Centrá excelentnosti, Národné
referenčné laboratóriá, Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV/APVT,
Štátne programy výskumu a vývoja, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV
VEGA, a iné)

Zoznam najvýznamnejších domácich projektov
1. ŠPVV
Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do
Európskej únie (Legal sciences and their contribution to the transformation process analysis
in condititions of the EU integration)
Vedúca projektu: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
evidenčné č.: 2003 SP 51/0280603
dátum zak./uk.: 09/2003 – 12/2005
finančné zabezpečenie: 3 606 tisíc Sk

2. ŠPVV
Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti (Nation,
nationalities and ethnical groups in the transforming society)
Vedúci projektu: PhDr. Šutaj, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV Košice
Spoluriešiteľka: JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
evidenčné č.: 51/028600/0280606
dátum zak./uk.: 01/2003 – 12/2005
finančné zabezpečenie: 73 tisíc Sk

3. ŠPVV – spoluriešiteľ Ústav štátu a práva SAV
Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015 (Prognosis of Development
and Application of Science and Technics till 2015)
Vedúci projektu: Ing. Š. Zajac, CSc., Prognostický ústav SAV, Bratislava
Spoluriešiteľ: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
dátum zak./uk.: 01/2003 – 12/2004
bez finančného zabezpečenia

4. ŠPVV – spoluriešiteľ Ústav štátu a práva SAV
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Ideové zdroje a línie slovenskej politiky (Ideological Sources and Currents of Slovak
Policy)
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník,CSc., Ústav politických vied SAV, Bratislava
Spoluriešiteľ: JUDr. Štefan Šebesta
evidenčné č.: 51/028600/0280510
dátum zak./uk.: 01/2003 – 12/2005
bez finančného zabezpečenia

5. APVV
Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so
zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe (Constitutionalization and
legislative branche within conditions of the SR as member state of the EU with regard to
formation of rule of law and legal practice)
Vedúci projektu: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
evidenčné č.: 2/4080/24
dátum zak./uk.: 06/2006 – 12/2008
finančné zabezpečenie: 1 548 tisíc Sk

6. VEGA
Teoretickoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (The Legal
Theoretical Contexts of the Accession of the Slovak Republic to the European Union)
Vedúci projektu: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
evidenčné č.: 2/1114/21
dátum zak./uk.: 01/2001 – 12/2003
finančné zabezpečenie: 61 tisíc Sk/2003

7. VEGA
Ochrana osobnostných práv v médiách (Personal Protection in the Public Media)
Vedúci projektu: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
evidenčné č.: 2/1115/21
dátum zak./uk.: 01/2001 – 12/2003
finančné zabezpečenie: 21 tisíc Sk/2003

8. VEGA
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Teoretickoprávne východiská dokončenia reformy verejnej správy (Legal Theoretical
issues of accomplishing the public administration reform)
Vedúci projektu: JUDr. Miloš Řehůřek, DrSc..
evidenčné č.: 2/3070/23
dátum zak./uk.: 01/2003 – 12/2003
finančné zabezpečenie: 20 tisíc Sk

9. VEGA
Právo v období Slovenského štátu (1939–1945). Príklad likvidácie demokratických
princípov práva (Law during the period of the Slovak State 1939–1945. A Case of liqidation
of demokratic principles of law)
Vedúca projektu: JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
evidenčné č.: 2/3071/24
dátum zak./uk.: 01/2003 – 12/2005
finančné zabezpečenie: 68 tisíc Sk

10. VEGA
Teoretickoprávne aspekty záväzkov nového členského štátu Európskej únie (Legal
Theoretical Aspects of Obligations of the new Member State of the European Union)
Vedúci projektu: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
evidenčné č.: 16/2/4079/24
dátum zak./uk.: 01/2004 – 12/2006
finančné zabezpečenie: 180 tisíc Sk

11. VEGA
Právne garancie ochrany a podpory detí a rodiny (Legal guaranties of the protection and
support of children and family)
Vedúca projektu: JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
evidenčné č.: 16/2/4080/24
dátum zak./uk.: 01/2004 – 12/2006
finančné zabezpečenie: 32 tisíc Sk
ii. Zoznam domácich vedeckých konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných organizáciou
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Domáce vedecké konferencie a iné podujatia organizované Ústavom štátu a práva
SAV mali zároveň charakter medzinárodných vedeckých podujatí. Okrem vyššie uvádzaných
konferencií a zborníkov, do ktorých vyústili (bližšie sub ii a sub iii bezprostredne
predchádzajúceho textu) tu bude uvedená najmä čoraz atraktívnejšia každoročná Jesenná
škola práva.

Jesenná škola
november 2003, Modra – Jesenná škola práva: Právna veda - právna prax.
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

november 2004 – Jesenná škola práva: Pramene práva: Quid iuris po vstupe do Európskej
únie. (Sources of law: Quid iuris after the accession to the European Union)
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

november 2005, Modra –Jesenná škola práva: (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. ((Un)Equality
and Equality of Rights)
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

november 2006, Modra – Jesenná škola práva: Občianstvo: európsky problém.
(Citizenship: European Problem)
Vedúci Jesennej školy JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Prinajmenej vzhľadom na širšie medzinárodné auditórium možno konštatovať, že aj
Slovensko-rakúske sympózium Európsky konvent a budúcnosť EÚ (European
Convention and the Future of the EU), ktoré sa v Bratislave s asistenciou Ústavu štátu
a práva SAV uskutočnilo v októbri 2003, presiahlo rámec dvojstranného stretnutia.
Členka organizačného výboru JUDr. Zuzana Magurová
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Ako domácu vedeckú konferenciu Aktuálne otázky obchodného práva (Topical
questions of commercial law) možno uviesť podujatie, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2004 v
Smoleniciach.
Garant konferencie prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Vedecký seminár K Návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu. (Draft
Treaty establishing a Constitution for Europe) uskutočnený na pôde Ústavu štátu a práva
SAV mal atribúty domáceho stretnutia s pracovníkmi Legislatívneho odboru NR SR a sekcie
Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády SR.
Garant seminára: Mgr. Adrián Tokár, LL.M., JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
Hlavný referát a tri koreferáty boli publikované v Právnom obzore. Roč. 87, č. 5, 2004, s.
437–447; 448-453.

iii. Zoznam domácich časopisov vydávaných organizáciou

Právny obzor dlhodobo vydávaný Ústavom štátu a práva SAV predstavuje teoretický
časopis pre otázky štátu a práva určený širokému odbornému publiku. Uverejňuje pôvodné
vedecké články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, diskusie, recenzie a správy
z vedeckého života.
V sledovanom období r. 2003–2006 bolo na stránkach Právneho obzoru uverejnených
161 vedeckých článkov, z toho 34 od zahraničných autorov; 7 článkov do diskusie; 54
článkov z vedeckého života, z toho 3 zahraničné; 8 článkov informácií a 73 recenzií, vrátane
monografií, z toho 2 zahraničné.
Časopis vychádza nepretržite od roku 1917. Časopis je najstarších odborným
časopisom vychádzajúcim na území Slovenska v slovenskom jazyku. V roku 2006 vyšiel
jeho 89. ročník. Periodicita časopisu je 6-krát ročne vo vydavateľstve Slovak Academic Press,
spol. s r. o. Tento rozširuje objednávky a predplatné aj do zahraničia.

iv. Zoznam vydaných zborníkov z domácich vedeckých konferencií
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Domácou vedeckou konferencou organizovanou Ústavom štátu a práva SAV bola v
striktnom zmysle slova iba jediná, ktorá vyústila i do vydania zborníka.

Zborník z vedeckej konferencie

Aktuálne otázky obchodného práva (Topical

questions of commercial law)
Garant konferencie prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Právny obzor, roč. 87, č. 4/2004, 72 s.
•

Medzinárodné postavenie výskumných pracovníkov organizácie/
postavenie v rámci Európy

i. Zoznam pozvaných/kľúčových prednášok na medzinárodných konferenciách
(doložiť pozývacím listom alebo programom)

1. Medzinárodná konferencia Místo normatívní teorie v soudobém právním myšlení.
K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena.
Prednášateľ:
Colotka, P.: Normatívna teória a slovo tradícia. In: Spisy Právnické fakulty Masarykova
univerzita Brno, 2003, s. 40-44.
Tokár, A.: Normatívna teória práva a právo ES, Brno: Masarykova univerzita, Spisy
Právnické fakulty, řada teoretická. sv. 263, 2003, s. 107 – 117.

2. Medzinárodná konferencia XIV. Karlovarské právnické dny
Prednášateľky:
Ovečková, O. Obchodné zvyklosti – pojem, podstata a význam. In XIV. Karlovarské
právnické dny. Praha: LINDE, a.s., 2004, s. 80–88.
Patakyová, M. Zneužitie práva v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike. In XIV.
Karlovarské právnické dny. Praha: LINDE, a.s., 2004, s. 89–99.

3. Medzinárodná konferencia XV. Karlovarské právnické dny
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Prednášateľka:
Ovečková, O. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. In XV. Karlovarské právnické dny.
Praha: LINDE, a.s., 2005.

4. Medzinárodná konferencia The prosecutor´s Office in a democratic and constitutional
state
Prednášateľ:
Nikodým, D. Prosecution and Public Administration. In The prosecutor´s Office in
a democratic and constitutional state. The Slovak National supporting Commitee of Europe
2000. Bratislava 2003, s. 34–38.

5. Medzinárodná konferencia Pocta Františkovi Šamalíkovi k 80. narodeninám
Prednášateľka:
Zavacká, K. Sloboda slova a boj o moc v Československu v rokoch 1945-1947. In Pocta
Františkovi Šamalíkovi k 80. narodeninám. Praha: ASPI PUBLISHING, s.r.o., 2003, s. 283–
306

6. Medzinárodná konferencia Výskum tvorby práva, reformy a rekodifikácie právneho
poriadku a jeho harmonizácia s právom EÚ v Českej republike, Slovenskej republike
a Poľskej republike
Prednášatelia:
Nikodým, D. K problematike kontroly územnej samosprávy v Slovenskej republike. In
Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 86–105.
Kukliš, P. Nová organizácia miestnej štátnej správy. In Reforma veřejné správy v teorii
a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 105–118.

7. Medzinárodná konferencia Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989
Prednášateľka:
Zavacká, K. Slovenská národná rada v rokoch 1944-1948. In Karel Malý, Ladislav Soukup,
zborník z konferencie, Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 606–634.

8. Medzinárodná konferencia Pocta prof. JUDr. Václavovi Pavlíčkovi k 70. narodeninám
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Prednášatelia:
Bárány, E. Politická zodpovednosť a legitimita verejnej moci. In Pocta prof. JUDr.
Václavovi Pavlíčkovi k 70. narodeninám. Praha: Linde 2004, s. 441–454.
Nikodým, D. Ústavnoprávne problémy výkonu štátnej moci občanmi. In Pocta prof. JUDr.
Václavovi Pavlíčkovi k 70. narodeninám. Praha: Linde 2004, s. 359–370.

9. Medzinárodná konferencia Aktuálne otázky tvorby práva v Českej republike, Poľskej
republike a Slovenskej republike
Prednášatelia:
Kukliš, P. Niektoré problémy normotvorby v Slovenskej republike. In Otázky tvorby práva
v Českej republice, Poľské republice a Slovenské republice. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s.
299–307.
Nikodým, D. Správne súdnictvo Slovenskej republiky po novelách v roku 2002 a v roku
2004. In Otázky tvorby práva v Českej republice, Poľské republice a Slovenské republice.
Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 205–216.

10. Medzinárodná konferencia Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám
Prednášateľka:
Ovečková, O. Sporné otázky prevodu obchodného podielu spoločnosti s ručením
obmedzeným. In Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s r.o.,
2005, s. 155–166.

11. Medzinárodná konferencia Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní
kultury: tradice, současnost a vývojové tendence
Prednášateľ:
Bárány, E. Zákon a demokracia. In Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní
kultury: tradice, současnost a vývojové tendence. Zborník. Praha: Eurolex Bohemia 2005, s.
123–132.

12. Medzinárodná konferencia VIII. Lubyho právnické dni
Prednášateľ:
Švidroň, J. Materiálne a ideálne záujmy v slovenskom a európskom súkromnom práve. In
Dies Luby Iurisprudentiae. Bratislava: Iura Edition 2005, s. 303–322.
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13. Medzinárodná konferencia Územná samospráva v ČR a Európe – jej problémy
a perspektívy v XXI. storočí
Prednášatelia:
Nikodým, D. K vývoju organizačnej štruktúry verejnej správy Slovenskej republiky. Zborník
z konferencie, 2006 (v tlači).
Kukliš, P. Niektoré problémy územnej samosprávy v Slovenskej republike. Zborník
z konferencie, 2006 (v tlači).

14. Medzinárodná konferencia Spoločný právny priestor Európy a prax ústavného
súdnictva
Prednášateľ:
Bárány, E. Právny pluralizmus a spoločný právny priestor. Zborník z konferencie. Moskva,
2006 (v tlači).
15. Medzinárodná konferencia Monseho právnické dni
Prednášateľ:
Bárány, E. Právna doktrína. Zborník z konferencie. Olomouc, 2006 (v tlači).

16. Medzinárodná konferencia Pocta Milošovi Tomsovi
Prednášateľka:
Ovečková, O. Limitovanie rozsahu náhrady škody v obchodných vzťahoch. In Pocta
Milošovi Tomsovi. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s r.o., 2006, s. 300–309.

17. Medzinárodná konferencia Wlada ustawodawczu w państve czlonkowom Unii
Europejskej
Prednášateľ:
Nikodým, D. K ústavoprávnej charakteristike Zmluvy o Ústave pre Európu. In Studia
prawnicze. Varšava, roč. 169, č. 3, 2006, s. 113–118.

18. Medzinárodná konferencia Principy dobré zprávy
Prednášateľ:
Bárány, E. Princípy dobrej správy ako právne princípy. In Principy dobré zprávy. Brno:
Právnická fakulta Masarykovej univerzity, 2006, s. 27–33.
19. Medzinárodné sympózium EÚ, Viedeň 2005
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Prednášateľka:
Gajdošíková, Ľ. Aplikácia EC práva sociálneho zabezpečenia v podmienkach Slovenskej
republiky. In Národní sudcovia ako sudcovia EÚ.

20. Medzinárodné sympózium, Praha 2005
Prednášateľ:
Kukliš, P. Niektoré problémy medziobecnej spolupráce v Slovenskej republike. In
Modernizace veřejné zprávy v Evropě a v České republice.

ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo
programových výborov medzinárodných konferencií

2003

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
JUDr. Zuzana Magurová
prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
2004

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
JUDr. Tatiana Weissová
2005

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
JUDr. Tatiana Weissová

2006
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JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
JUDr. Tatiana Weissová

iii. Zoznam

zamestnancov

organizácie,

ktorí

boli

členmi

významných

medzinárodných vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád
vedeckých časopisov a pod.)

2003

Členstvo v medzinárodných vedeckých orgánoch

Ovečková, O. - členka Vedeckej rady Ústavu státu a práva AV ČR
Azud, J. - člen International law association (ILA), Londýn,
- člen Europan peace association research, Kolín,
- člen International institute for peace, Viedeň,
- člen Stáleho arbitrážneho súdu Haag
Bárány, E.: viceprezident medzinárodnej asociácie EUROPE 2000,
Colotka, P..: Národná sekcia Asociácie pre právnu filozofiu (IVR)
Švidroň, J. - člen Konrešpondent Medzinárodného ústavu pre zjednotenie súkromného
práva UNIDROIT , Rím
- člen Medzinárodné združenie na podporu výučby a výskumu v oblasti duševného
vlastníctva, ATRIP

2004

Členstvo v medzinárodných vedeckých orgánoch
Ovečková, O. - členka Vedeckej rady Ústavu státu a práva AV ČR
Azud, J. - člen International Law Association ILA, Londýn,
- člen European Peace Research Association, Kolín
- člen International Institute for Peace, Viedeň
- člen Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu za Slovenskú republiku
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Bárány, E. - člen Národnej sekcie Asociácie pre právnu filozofiu International Vereidigung
für Rechts – und Sozialphilosophie, podpredseda medzinárodnej asociácie EUROPE 2000
Colotka, P. - člen Národnej sekcie Asociácie pre právnu filozofiu International Vereidigung
für Rechts – und Sozialphilosophie
Patakyová, M.: členka Academy of European Private Lawyers
Švidroň, J.: Korešpondent Medzinárodného Inštitútu pre zjednotenie súkromného práva
(UNIDROIT) - medzinárodná vládna organizácia so sídlom v Ríme.
- člen Medzinárodného združenia profesorov a právnych vedcov na podporu výučby a
výskumu v oblasti duševného vlastníctva (ATRIP) - medzinárodná mimovládna organizácia.
2005

Členstvo v medzinárodných vedeckých orgánoch
Ovečková, O. - členka Vedeckej rady Ústavu státu a práva AV ČR
Azud, J. - člen International Law Association ILA, Londýn
- člen European Peace Research Association, Kolín
- člen International Institute for Peace, Viedeň
- člen Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu za Slovenskú republiku
Bárány, E. - člen Národnej sekcie Asociácie pre právnu a sociálnu filozofiu,
Internationale Vereinigung főr Rechts – und Sozialphilosophie,
podpredseda Medzinárodnej asociácie EUROPE 2000
Colotka, P. - člen Národnej sekcie Asociácie pre právnu a sociálnu filozofiu,
Internationale Vereinigung főr Rechts – und Sozialphilosophie
Švidroň, J. - člen Coordinating Group of the Study Group on

a European Civil Code,

- člen Society for European Contract Law (SECOLA)
- korešpodent UNIDROIT
- člen ATRIP
Zavacká, K. - členka Medzinárodnej spoločnosti T. G. Masaryka

2006

Členstvo v medzinárodných vedeckých orgánoch
Ovečková, O. - členka Vedeckej rady Ústavu státu a práva AV ČR
Azud, J. - člen International Law Association ILA, Londýn
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- člen European Peace Research Association, Kolín
- člen International Institute for Peace, Viedeň
- člen Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu za Slovenskú republiku
Bárány, E. - člen Národnej sekcie Asociácie pre právnu a sociálnu filozofiu,
Internationale Vereinigung főr Rechts – und Sozialphilosophie,
Colotka, P. - člen Národnej sekcie Asociácie pre právnu a sociálnu filozofiu,
Internationale Vereinigung főr Rechts – und Sozialphilosophie
Švidroň, J. - člen Coordinating Group of the Study Group on

a European Civil Code,

- člen Society for European Contract Law (SECOLA)
- korešpodent UNIDROIT
- člen ATRIP
Zavacká, K. - členka Medzinárodnej spoločnosti T. G. Masaryka

iv. Zoznam medzinárodných vedeckých ocenení a vyznamenaní

Európskou akadémiou právnej teórie v Bruseli bol Mgr. Adriánovi Tokárovi roku
2003 s vyznamenaním udelený titul LL.M.
Vzhľadom na to, že na Ústave štátu a práva SAV vychádza časopis Právny obzor,
možno konštatovať, že Spolok Karlovarské právnické dni – spoločnosť českých, nemeckých,
slovenských a rakúskych právnikov – časopisu Právny obzor roku 2005 udelil Prestížnu cenu
Karlovarských právnických dní za najlepší právnický časopis vydávaný v Slovenskej
republike.
Spolok Karlovarské právnické dni roku 2005 udelil prof. JUDr. O. Ovečkovej, DrSc.
za osobný prínos k tvorbe práva a právneho vedomia medailu prof. Karola Planka.

•

Národné postavenie výskumných pracovníkov organizácie

v. Zoznam pozvaných/kľúčových prednášok na domácich konferenciách (doložiť
pozývacím listom alebo programom)

1. Konferencia VII. Lubyho dni.
Prednášateľ:
Števček, M.: Otázniky nad zabezpečením záväzku prevodom práva. In: VII. Lubyho dni.
Zborník. Právnická fakulta UK, Bratislava 2003, s. 28-39.
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2. Konferencia Ochrana ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike 1993–2004.
Prednášateľ:
Colotka, P.: Euroúrovňová artikulácia ľudských práv. In Zborník Slovenského národného
strediska pre ľudské práva. Bratislava 2004, s. 34-45.

3. Konferencia Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte.
Prednášatelia:
Magurová, Z.: Potrebujeme na Slovensku ombudsmana pre rovnosť príležitostí žien
a mužov? In: Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. Zborník. Bratislava
2004, s. 60-62.
Nikodým, D.: Verejný ochranca práv a prokuratúra. In: Postavenie ombudsmana
v demokratickom a právnom štáte. Zborník. Bratislava 2004, s. 28-31.

4. Konferencia Teória a prax verejnej správy
Prednášateľ:
Nikodým, D.: Správne súdnictvo. In: Teória a prax verejnej správy. Zborník UPJŠ, Košice
2004, s. 412-415.

5. Konferencia XII. slovenské dni obchodného práva
Prednášateľka:
Ovečková, O.: Vybrané výkladové a aplikačné otázky právnej úpravy obchodných
záväzkových vzťahov. In: XII. slovenské dni obchodného práva. Zborník. Slovenská
advokátska komora, Bratislava 2006, s. 62-73.

6. Konferencia Aktuálne otázky práva.
Prednášateľka:
Ovečková, O.:

Vybrané problémy novelizácie právnych predpisov so zreteľom na

novelizácie kódexov. In: Aktuálne otázky práva. Zborník. Právnická fakulta UPJŠ, Košice
2006, s. 110-120.
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7. Konferencia Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva
a európskeho práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej
únie.
Prednášateľ:
Švidroň, J.: Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho práva. In: Vzťahy a interakcia
vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín
Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie. Zborník. Právnická fakulta Trnavskej
univerzity, Trnava 2006 (v tlači).

8. Konferencia História žien
Prednášateľka:
Zavacká, K.: Ženy v politike Slovenského štátu. In: História žien. Bratislava, ASPEKT
2006, s. 35-42.

ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo
programových výborov domácich konferencií

Vzhľadom na medzinárodný charakter domácich konferencií sa tu odkazuje na
podčasť Medzinárodné postavenie výskumných pracovníkov a v rámci toho sub ii. uvádzaný
zoznam. Na tomto mieste možno uviesť mená programovo späté s organizáciou domácich
akcií:
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Mgr. Adrián Tokár, LL.M.
JUDr. Dušan Nikodým, CSc.

iii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných domácich
vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád vedeckých
časopisov a pod.)
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2003

Členstvo v redakčných radách:

Ovečková O.- hlavná redaktorka časopisu Právny obzor, členka redakčného kruhu Justičná
revue, členka redakčnej rady časopisu Podnikateľ a právo
Azud, J. - člen redakčnej rady Politické vedy Fakulta PvaMV UMB
Bárány E. – člen redakčnej rady Právny obzor a Medzinárodné otázky
Gajdošíková, Ľ. – členka redakčnej rady Právny obzor
Nikodým D.- člen redakčnej rady Právny obzor
Šebesta Š.- člen redakčnej rady Právny obzor, Politické vedy, Medzinárodné otázky
Švidroň J.- člen redakčnej rady Právny obzor, Duševné vlastníctvo
Vozár, J. – člen redakčnej rady Právny obzor, Duševné vlastníctvo
JUDr. Tatiana Weissová – výkonná redaktorka časopisu Právny obzor

Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Azud, J. – člen Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV
Colotka, P. – člen Slovenského filozofického združenia, Slovenskej historickej spoločnosti,
Spoločnosti pre politické vedy, Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV
Magurová, Z. – členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV
Ovečková, O. – členka učenej spoločnosti SAV
Šebesta, Š. – Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Slovenské združenie
pre politické vedy
Švidroň, J. – člen Slovenskej národnej skupiny medzinárodného združenia na ochranu
priemyselného vlastníctva (AIPPI)
Zavacká, K. – členka Slovenskej historickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku, Slovenskej spoločnosti pre politické vedy

Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV – Legislatívna komisia Predsedníctva SAV

Vozár, J. – člen legislatívnej komisie Predsedníctva SAV
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Magurová, Z. – členka legislatívnej komisie Predsedníctva SAV
Nikodým, D. – podpredseda Vedeckého kolégia pre III. oddelenie SAV a člen legislatívnej
komisie Predsedníctva SAV
Ovečková, O. – členka Vedeckého kolégia pre III. oddelenie SAV
Gajdošíková, Ľ. – členka legislatívnej komisie Predsedníctva SAV

Členovia Komisie VEGA č. 16 pre ekonomické a právne vedy

Zavacká, K., Řehůřek, M.

Členovia vedeckých rád vysokých škôl

Bárány, E. – Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave
Šebesta, Š. – Vedecká rada Ústavu politických vied SAV
Švidroň, J. – Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave, Vedecká rada PF TU v Trnave

2004

Členstvo v redakčných radách

Ovečková, O. – hlavná redaktorka Právneho obzoru, čl. red. rady Bulletin slovenskej
advokácie, čl. red. kruhu Justičná revue
Gajdošíková, L. – red. rada Právneho obzoru
Bárány, E. – red. rada Právneho obzoru, red. rada – Medzinárodné otázky
Kukliš, P. - red. rada Právneho obzoru
Nikodým D.- red. rada Právneho obzoru
Šebesta, Š. - red. rada Právneho obzoru, člen red. rady Medzinárodné otázky
Švidroň, J. - red. rada Právneho obzoru a red. rada Duševné vlastníctvo
Vozár, J. - red. rada Právneho obzoru a red. rada Duševné vlastníctvo
Weissová, T. – výkonná redaktorka časopisu Právny obzor
Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Azud, J. - Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV
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Colotka, P. – Slovenské filozofické združenie, Slovenská historická spoločnosť pri SAV,
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Slovenské združenie pre politické
vedy pri SAV
Magurová, Z. - Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV
Ovečková, O. - Učená spoločnosť SAV
Šebesta, Š. - Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Slovenské združenie
pre politické vedy pri SAV, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Švidroň, J. – Slovenská národná skupina medzinárodného združenia na ochranu
priemyselného vlastníctva (AIPPI)
Zavacká, K. – Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Slovenské združenie pre politické
vedy pri SAV, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Členovia Komisie VEGA č. 16 pre ekonomické a právne vedy

Švidroň, J., Zavacká, K.

Členovia vedeckých rád, ktoré pôsobia mimo Ústavu štátu a práva SAV

Bárány, E. – Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave
Šebesta, Š. – Vedecká rada Ústavu politických vied SAV
Švidroň, J. – Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave, Vedecká rada PF TU v Trnave
Ovečková, O. – Akademická rada Bratislavskej vysokej školy práva

2005

Členstvo v redakčných radách domácich časopisov
Ovečková, O. – hlavná redaktorka Právneho obzoru, čl. red. rady Bulletin slovenskej
advokácie, čl. red. kruhu Justičná revue
Gajdošíková, L. – red. rada Právneho obzoru
Bárány, E. – red. rada Právneho obzoru, red. rada – Medzinárodné otázky
Kukliš, P. - red. rada Právneho obzoru
Nikodým D.- red. rada Právneho obzoru
Šebesta, Š. - red. rada Právneho obzoru, člen red. rady Medzinárodné otázky
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Švidroň, J. - red. rada Právneho obzoru a red. rada Duševné vlastníctvo
Vozár, J. - red. rada Právneho obzoru a red. rada Duševné vlastníctvo
Weissová, T. – výkonná redaktorka časopisu Právny obzor

Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Ovečková, O. – Učená spoločnosť SAV
Azud, J. - Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV,
Colotka, P. – Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Slovenské filozofické
združenie, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Slovenské združenie pre politické vedy
Magurová, Z. - Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, členka výboru
Šebesta, Š. - Slovenské združenie pre politické vedy, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú
politiku
Švidroň, J. – Slovenská národná skupina medzinárodného združenia na ochranu
priemyselného vlastníctva (AIPPI)
Zavacká, K. – Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Slovenské združenie pre politické
vedy, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Členovia Komisie VEGA č. 16 pre ekonomické a právne vedy

Švidroň, J., Vozár, J., Zavacká, K.,

Členovia vedeckých rád, ktoré pôsobia mimo Ústavu štátu a práva SAV

Bárány, E. – Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave
Ovečková, O. – Akademická rada Bratislavskej vysokej školy práva
Šebesta, Š. – Vedecká rada Ústavu politických vied SAV
Švidroň, J. – Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave, Vedecká rada PF TU v Trnave

2006
Členstvo v redakčných radách domácich časopisov
Ovečková, O. – hlavná redaktorka Právneho obzoru, čl. red. rady Bulletin slovenskej
advokácie, čl. red. kruhu Justičná revue
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Gajdošíková, L. – red. rada Právneho obzoru
Bárány, E. – red. rada Právneho obzoru, red. rada – Medzinárodné otázky
Kukliš, P. - red. rada Právneho obzoru
Nikodým D.- red. rada Právneho obzoru
Šebesta, Š. - red. rada Právneho obzoru, člen red. rady International Issues and Slovak
Foreign Policy Affairs
Švidroň, J. - red. rada Právneho obzoru a red. rada Duševné vlastníctvo
Vozár, J. - red. rada Právneho obzoru a red. rada Duševné vlastníctvo
Weissová, T. – výkonná redaktorka časopisu Právny obzor

Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Ovečková, O. – Učená spoločnosť SAV
Azud, J. - Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV,
Colotka, P. – Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Slovenské filozofické
združenie, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Slovenské združenie pre politické vedy
Magurová, Z. - Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, členka výboru
Šebesta, Š. - Slovenské združenie pre politické vedy, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú
politiku
Švidroň, J. – Slovenská národná skupina medzinárodného združenia na ochranu
priemyselného vlastníctva (AIPPI)
Zavacká, K. – Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Slovenské združenie pre politické
vedy, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Členstvo vo vedeckých radách, ktoré pôsobia mimo Ústavu štátu a práva SAV

Bárány, E. – Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave
Ovečková, O. – Akademická rada Bratislavskej vysokej školy práva
Švidroň, J. – Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave, Vedecká rada Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity

Akreditačná komisia AKOV 3. oddelenie vied
Colotka, P.
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Členovia Komisie VEGA č. 16 pre ekonomické a právne vedy
Švidroň, J., Vozár, J.,

4. Zoznam domácich ocenení a vyznamenaní

Ovečková, O. – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy
v oblasti právnej vedy (2003)
Ovečková, O.- pamätná medaila Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc pri rozvoji
vysokoškolského vzdelávania a tvorivej vedeckej činnosti na Právnickej fakulte UPJŠ
v Košiciach (2003)
Azud, J. – Zlatá medaila UMB B. Bystrica (2003)
Bárány, E. – pamätná medaila Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za pomoc pri rozvoji
vysokoškolského vzdelávania a tvorivej vedeckej činnosti na Právnickej fakulte UPJŠ
v Košiciach (2003)
Azud, J. - Pamätný list primátora Banskej Bystrice pri príležitosti 10. výročia vzniku Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, za príspevok k rozvoju vysokého školstva
(2005).

Ďalšie

doplňujúce

informácie

a/alebo

poznámky

dokumentujúce

národné

a medzinárodné postavenie organizácie

Mgr. Adrián Tokár, LL.M.: Suverenita a európska integrácia, 100 str. (práca bola napísaná
v anglickom jazyku v Bruseli). Ako niekdajší študent postgraduálneho programu Európskej
akadémie právnej teórie v Bruseli v roku 2003 obdržal titul master magna cum laude – LL.M.
Po vynikajúcom umiestnení v rámci európskeho výberového konkurzu roku 2004 pôsobí ako
lingvistický expert Súdneho dvora ES (Luxemburg).

5. Štruktúra výskumných projektov, grantov a ďalších zdrojov financovania

•

Medzinárodné projekty a zdroje ich financovania

i. Zoznam významných projektov v rámci európskeho výskumného priestoru – 5.
a 6. Rámcový program Európskej únie, European Science Foundation, NATO,
COST, INTAS, CERN a pod. (tu aj v ďalších projektoch, prosím, uveďte: typ,
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názov, číslo, trvanie, financovanie a zodpovedného riešiteľa projektu za
organizáciu a jej/jeho postavenie v projekte, napr. koordinátor, hlavný riešiteľ,
riešiteľ)

Mgr. Adrián Tokár, LL.M.

V rámci výskumu premosťujúceho slovenské právne prostredie s Európskou
akadémiou právnej teórie v Bruseli vypracoval Adrián Tokár štúdiu Suverenita
a európska integrácia, ktorá reflektuje viacrovinné artikulácie pojmu suverenita najmä
v týchto kontextoch: Suverenita ako pojem právneho poriadku Slovenskej republiky,
suverenita v medzinárodnom práve verejnom, (suverenita a právo Európskej únie; prenos
právomocí na Európsku úniu; právny základ aktov Európskej únie; vykonávanie právomocí
na úrovni členských štátov a Európskej únie; zásady subsidiarity a proporcionality; občianstvo
únie; suverenita a návrh Zmluvy o Ústave pre Európu), niektoré súčasné koncepcie suverenity
(Martti Koskenniemi; Stephen D. Krasner; Neil MacCormick; Eduard Bárány; Jozef Prusák;
László Valki; Thomas May; Robert Jennings), európska integrácia ako podnet na
(pre)hodnotenie pojmu suverenity, suverenita ako funkcionálny pojem, územná suverenita
ako univerzálny pojem úzko spätý s medzinárodným právom, suverenita ako pojem na
rozhraní medzinárodného práva a vnútroštátneho práva, suverenita ako pojem na rozhraní
fakticity a normativity, suverenita ako súhrn rozhodovacích právomocí a problém KompetenzKompetenz a budúcnosť suverenity.
Práca vypracovaná pod dohľadom školiteľa profesorského štábu EAPT s asistenciou
ÚŠaP SAV sa stretla s pozitívnym hodnotením decíznej štruktúry EAPT a prispela
i k spôsobu udelenia titulu LL.M.
Dotyk s euroúrovňovým výskumným prostredním rozšírený o ďalšie dimenzie sa
premietol do nadviazania na predchádzajúce kontakty s Európskym univerzitným
inštitútom vo Florencii. V sledovanom období bola vypracovaná správa z podujatia EUI, so
zvláštnym zreteľom na rôznosť názorov akademického a politického prostredia na osudy textu
Zmluvy o ústave pre Európu.
ii. Zoznam ostatných medzinárodných projektov vrátane ich financovania
-
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iii. Zoznam ostatných významných projektov a programov spolupráce bez
priameho financovania

Výskum tvorby práva, reformy a rekodifikácie právneho poriadku a jeho harmonizácie
s právom Európskej únie
Medzinárodný projekt Ústavu štátu a práva SAV, Ústavu státu a práva AV ČR a Instytutu
nauk prawnych PAN
Vedúca projektu za SR: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
dátum zač./uk.: 01/2003 – 12/2005
bez finančného zabezpečenia

Reforma Európskej únie po jej rozšírení. Slovenský a český pohľad.
Medzinárodný projekt Ústavu štátu a práva SAV, Ústavu státu a práva AV ČR
Vedúca projektu za SR: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
dátum zač./uk.: 01/2006 – 12/2008
bez finančného zabezpečenia

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989
Medzinárodný projekt Grantovej agentúry Českej republiky
Spoluriešiteľka: JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
dátum zač./uk.: 01/2000 – 12/2003
bez finančného zabezpečenia

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo
ve střední Evropě
Medzinárodný projekt Právnickej fakulty UK Praha
Spoluriešiteľka: JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
dátum zač./uk.: 01/2006 – 12/2008
bez finančného zabezpečenia
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•

Domáce projekty a ich financovanie

i. Zoznam projektov podporených Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja
(APVV/APVT), Štátne programy výskumu a vývoja, a ich financovanie

ŠPVV
Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do
Európskej únie (Legal sciences and their contribution to the transformation process analysis
in condititions of the EU integration)
Vedúca projektu: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
evidenčné č.: 2003 SP 51/0280603
dátum zak./uk.: 09/2003 – 12/2005
finančné zabezpečenie: 3 606 tisíc Sk

ŠPVV
Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti (Nation,
nationalities and ethnical groups in the transforming society)
Vedúci projektu: PhDr. Šutaj, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV Košice
Spoluriešiteľka: JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
evidenčné č.: 51/028600/0280606
dátum zak./uk.: 01/2003 – 12/2005
finančné zabezpečenie: 73 tisíc Sk

ŠPVV – spoluriešiteľ Ústav štátu a práva SAV
Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015 (Prognosis of Development
and Application of Science and Technics till 2015)
Vedúci projektu: Ing. Š. Zajac, CSc., Prognostický ústav SAV, Bratislava
Spoluriešiteľ: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
dátum zak./uk.: 01/2003 – 12/2004
bez finančného zabezpečenia

ŠPVV – spoluriešiteľ Ústav štátu a práva SAV
Ideové zdroje a línie slovenskej politiky (Ideological Sources and Currents of Slovak
Policy)
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník,CSc., Ústav politických vied SAV, Bratislava
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Spoluriešiteľ: JUDr. Štefan Šebesta
evidenčné č.: 51/028600/0280510
dátum zak./uk.: 01/2003 – 12/2005
bez finančného zabezpečenia

APVV
Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so
zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe (Constitutionalization and
legislative branche within conditions of the SR as member state of the EU with regard to
formation of rule of law and legal practice)
Vedúci projektu: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
evidenčné č.: 2/4080/24
dátum zak./uk.: 06/2006 – 12/2008
finančné zabezpečenie: 1 548 tisíc Sk

ii. Počet projektov podporených Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV
(VEGA) v jednotlivých rokoch a ich financovanie

VEGA
Počet
Pridelené financie (mil. Sk)

2003

2004

2005

2006

4

3

3

2

0,122

0,079

0,099

0,082
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Súhrn finančných prostriedkov získaných mimo inštitucionálnych
prostriedkov SAV

Externé zdroje

2003

2004

2005

2006

Spolu

Priemer

Externé zdroje (mil. Sk)

0,000

0,060

0,139

1,583

1,782

0,445

Externé zdroje prevedené spolupracujúcim
vedeckým organizáciám (mil. Sk)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pomer externých zdrojov a mzdových
prostriedkov z inštitucionálnych zdrojov
SAV

0,000

0,010

0,025

0,278

0,313

0,078

Celková suma prostriedkov získaných z
inštitucionálnych zdrojov SAV (mil. Sk)

8,427

11,139

10,610

8,558

38,734

9,684

Ďalšie

doplňujúce

informácie

a/alebo

poznámky

k výskumným

projektom

a zdrojom financovania

Ústav získal v roku 2003 projekt ŠPVV, na základe ktorého získal aj mimorozpočtové
zdroje, a to v roku
2003 206 tisíc Sk
2004 1 502 tisíc Sk
2005 1 898 tisíc Sk

Všetky tieto pre nás mimorozpočtové zdroje sú však v tabuľke pod názvom Súhrn
finančných prostriedkov získaných mimo inštitucionálnych prostriedkov SAV zahrnuté
v Celkovej sume prostriedkov získaných z inštitucionálnych zdrojov SAV.

5. Doktorandské štúdium a ďalšia pedagogická činnosť
i. Zoznam akreditovaných programov doktorandského štúdia (podľa predchádzajúceho aj podľa súčasného platného zákona o vysokých školách)

2003 – 2006
Právo,

68-02-9

Teória štátu a práva

Právo,

68-12-9

Obchodné právo
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ii. Súhrnná tabuľka doktorandského štúdia (počet interných/externých študentov
PhD štúdia; počet študentov, ktorí ukončili štúdium úspešnou obhajobou
dizertačnej práce; počet študentov, ktorí neukončili štúdium obhajobou
dizertačnej práce)

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

Úspešnou obhajobou

Neukončené
obhajobou

Počet

Úspešnou obhajobou

Neukončené
obhajobou

Počet

Úspešnou obhajobou

Neukončené
obhajobou

Počet

interní

2

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

externí

13

0

1

16

2

0

11

2

3

12

0

0

školení pracovníkmi
organizácie na iných
externých inštitúciách

3

0

3

5

0

5

5

0

5

8

0

8

Doktorandi

Neukončené
obhajobou

Počet

počet potenciálnych PhD
školiteľov

Úspešnou obhajobou

Doktorandské štúdium

iii. Postdoktorandské miesta podporované
a) z externých zdrojov (uveďte z akých)
b) z interných zdrojov – z Podporného fondu Štefana Schwaza na vytváranie
postdoktorandských miest v SAV
-
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iv. Súhrnná tabuľka pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského štúdia za
jednotlivé roky

Pedagogická činnosť

2003

2004

2005

2006

Prednášky (hodiny/rok)

146

139

72

132

Semináre (hodiny/rok)

196

39

24

46

Vedené diplomové práce (spolu)

29

6

3

7

Počet členov v komisiách pre obhajobu PhD
prác (spolu)

2

4

5

8

Počet členov v komisiách pre obhajobu DrSc
prác (spolu)

2

4

1

3

Počet členov vo výboroch/radách vysokých
škôl/fakúlt (spolu)

4

4

3

3

Počet členov v habilitačných/inauguračných
komisiách (spolu)

1

4

3

3

v. Zoznam publikovaných vysokoškolských učebníc

PATAKYOVÁ, M. a kol. Itinerár budúceho právnika – profesionála (Klinika práva).
Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2004. ISBN 80-7160-180-2,
122 s.
ŠVIDROŇ, J. Právo duševného vlastníctva. (5. časť). s. 323–528. In Lazar, J. a kol.
Základy občianskeho hmotného práva. Zv. II. Bratislava : Iura Edition, 2004. ISBN 8089047-89, 542 s.
SVÁK, J. – KUKLIŠ, P. Teória a prax legislatívy. Učebnica pre Bratislavskú vysokú
školu práva, 230 s.

Kapitoly vo vysokoškolských učebných textoch
ŠTEVČEK, M. Európske súkromné právo. In Lazar, J. a kol. Základy občianskeho
hmotného práva. Bratislava : Iura Edition, 2003, s. 163–183.
ŠTEVČEK, M. Právna geografia. In Lazar, J. a kol. Základy občianskeho hmotného
práva. I. diel. Bratislava : Iura Edition, 2003, s. 92–123.
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ŠVIDROŇ, J. Význam času v občianskom práve. In Lazar, J. a kol. Základy občianskeho
hmotného práva. I. diel. Bratislava : Iura Edition, 2003, s. 50–75.
ŠVIDROŇ, J. Dedičské právo. In Lazar, J. a kol. Základy občianskeho hmotného práva. I.
diel. Bratislava : Iura Edition, 2003, 50 s.
ŠVIDROŇ, J. Právo duševného vlastníctva. In Lazar, J. a kol. Základy občianskeho
hmotného práva. II. diel. Bratislava : Iura Edition, 2003, 205 s.
ŠVIDROŇ, J. Význam času v občianskom práve. (7. hlava). In Lazar, J. a kol. Základy
občianskeho hmotného práva. Zv. I. Bratislava : Iura Edition, 2004. ISBN 80-89047-89-0,
s. 178–196.
ŠVIDROŇ, J. Dedenie zo zákona. (14. hlava). In Lazar, J. a kol. Základy občianskeho
hmotného práva. Zv. I. Bratislava : Iura Edition, 2004. ISBN 80-89047-89-0, s. 375–391.
ŠVIDROŇ, J. Dedenie zo závetu. (15. hlava). In Lazar, J. a kol. Základy občianskeho
hmotného práva. Zv. I. Bratislava : Iura Edition, 2004. ISBN 80-89047-89-0, s. 390–402.
ŠVIDROŇ, J. Právo duševného vlastníctva. In Lazar, J. Občianske hmotné právo. II.
zväzok. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 373–570.

vi. Zoznam publikovaných vysokoškolských skrípt

vii. Zoznam spoločných laboratórií/pracovísk s vysokými školami
-

viii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k doktorandskému štúdiu a
pedagogickej činnosti

Pri doktorandskom štúdiu je záujem predovšetkým o externú formu doktorandského
štúdia. Ústav štátu a práva SAV je oprávnený školiť iba v dvoch vedných odboroch: teória
štátu a práva (68-02-9) a obchodné právo (68-12-9); u externých doktorandov je záujem
predovšetkým o obchodné právo, čo súvisí so všeobecným záujmom o zvyšovanie
kvalifikácie.
V spolupráci s Právnickou fakultou UK v Bratislave boli v roku 2004 úspešne
vykonané obhajoby dizertačných prác vypracovaných doktorandov Ústavu štátu a práva SAV
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JUDr. Ernestom Valkom na tému „Nekalá súťaž – vybrané otázky“ a doktorandkou JUDr.
Andreou Tomlainovou na tému „Zabezpečenie záväzkov v obchodných vzťahoch“; v roku
2005 bola predmetom úspešnej obhajoby dizertačná práca

JUDr. M. Lopúcha na tému

„Vývoj právnej úpravy akciovej spoločnosti na území Slovenskej republiky“ a mimoriadne
aktuálna dizertačná práca Mgr. E. Láštica na tému „Inštitút referenda v ústavnom systéme
Slovenskej republiky“, ktorá sa konala na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave.
Vo všetkých uvádzaných

prípadoch išlo

o externých doktorandov Ústavu štátu

a práva SAV.
Ústav štátu a práva SAV spolupracuje s Právnickou fakultou UK v Bratislave
a Právnickou fakultou TU v Trnave, Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB a Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity predovšetkým v oblasti
doktorandského štúdia, vrátane oponentúr dizertačných prác doktorandov univerzitného
prostredia. Na vyučovacom procese sa v sledovanom období niektorí pracovníci ÚŠaP SAV
podieľali kontinuálne. Pracovníci ÚŠaP SAV sú členmi vedeckých rád fakúlt a univerzít,
odborných komisií pre doktorské a doktorandské obhajoby.
V tomto kontexte možno uviesť napríklad i to, že štyria pracovníci Ústavu štátu
a práva SAV v sledovanom období konštantne pôsobili aj ako členovia komisií pre obhajoby
doktorandských dizertačných prác.
Zámerom pedagogického procesu ďalej výdatne slúžia viaceré texty vypracované
v prostredí Ústavu štátu a práva SAV ako kapitoly monografického diela Slovenské právo na
Slovensku (2003), či články a iné príspevky uverejnené v Právnom obzore ako Princíp
princípov aktivít Európskeho súdu pre ľudské práva (2003), Systém prameňov európskeho
práva (2004), Aktuálne otázky európskeho práva ľudských práv (2006) a.i.
V mene skvalitnenia textov určených pre účely pedagogického procesu bol Ústav štátu
a práva SAV viacnásobne žiadaný o ich recenzovanie. Na tomto mieste možno napríklad
uviesť, že JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M. pôsobil a je uvádzaný ako recenzent in:
Nováčková, D.: Európske právo a vnútorný trh Európskej únie. Fakulta managementu UK,
Bratislava 2003, 85 str., alebo in: Vetrák, M.: Právo európskych spoločenstiev. Acquis
communautaire. Bratislava, Centrum pre európsku politiku 2004, 54 str.
Mnohé texty ktoré vzišli z prostredia Ústavu štátu a práva predstavujú vítanú
informačnú a referenčnú databázu a sú zoširoka využívané a citované v dizertačných
doktorandských

prácach,

doktorských

prácach,

či

diplomových

vznikajúcich v rámci rôznych štádií študijných procesov a programov.

a ďalších

prácach
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Vedeckí pracovníci Ústavu štátu a práva poskytujú konzultačné hodiny pre študentov
I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia právnických a iných fakúlt.
Ústav štátu a práva SAV dlhodobo spolupracoval aj s Výberovým vzdelávacím
spolkom; napríklad v roku 2006 frekventant VVS školiteľa ÚŠaP SAV JUDr. Petra Colotku,
CSc., LL.M. prezentoval prácu, ktorá v celoštátnom rámci obstála medzi najlepšími a bude
publikovaná v časopise Právny obzor.
Academia Istropolitana Nova: Spoluúčasť pracovníkov Ústavu štátu a práva SAV
JUDr. Jozefa Vozára, CSc., JUDr. Petra Malíka, Mgr. Lukáša Lapšanského na spracovaní
návrhov členov právnej expertnej skupiny na zmeny legislatívy týkajúcej sa správy bytov
v osobnom vlastníctve v SR. Pre Institut Fur Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt –
und Regionalentwicklung, Initiative Wohingswirtschaft Osteuropa.
Potešujúcim faktom je, že vzrástol záujem o štúdium teórie štátu a práva.

6. Výstupy do spoločenskej praxe
(aplikácie výsledkov, expertízna a popularizačná činnosť)
i. Zoznam najvýznamnejších výsledkov aplikovaného výskumu

Ústav štátu a práva má svojho zástupcu v Legislatívnej rade vlády SR, (O. Ovečková)
ktorá sa na jej zasadaniach pravidelne (raz týždenne) vyjadruje ku všetkým legislatívnym
návrhom. Vo svojich vyjadreniach a stanoviskách prezentovaných k jednotlivým otázkam
uplatňuje nielen svoje poznatky, ale v značnej miere prenáša do legislatívnej praxe aj
výsledky základného výskumu dosiahnuté pracovníkmi ústavu v jednotlivých vedných
odboroch. Ide o rýchle, neformálne a permanentné uplatňovanie výsledkov vedy a ich
premietanie do spoločenskej praxe.
ii. Zoznam najvýznamnejších expertíz pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné organizácie a inštitúcie a
iné organizácie

2003

Azud, J. - vypracované stanovisko "Odpovede na otázky NR SR k finálnemu projektu
Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu"
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Colotka, P. - vypracované stanovisko "Odpovede na otázky NR SR k finálnemu projektu
Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu"
Nikodým, D. - vypracované stanovisko "Odpovede na otázky NR SR k finálnemu projektu
Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu"
Šebesta, Š. - vypracované stanovisko "Odpovede na otázky NR SR k finálnemu projektu
Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu"
Tokár, A. - vypracované stanovisko "Odpovede na otázky NR SR k finálnemu projektu
Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu"
Nikodým, D. - pre predsedu NR SR vypracovaný námet de lege ferenda k rokovaciemu
poriadku NR SR
Nikodým, D. - pre Ústavný súd NR SR vypracované stanovisko k možnosti preskúmania
rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy
Zavacká, K. - pre podpredsedu NR SR vypracované stanovisko k návrhu zmluvy medzi
Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
Lapšanský, L. - pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovanie
„Analýza právneho rámca pre určovanie výšky nájomného v cca štyroch krajinách EÚ
a v dvoch krajinách patriacich do Visegrádskej štvorky“
Pala, R. - pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovanie „Analýza
právneho rámca pre určovanie výšky nájomného v cca štyroch krajinách EÚ a v dvoch
krajinách patriacich do Visegrádskej štvorky“
Patakyová, M. - pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovanie
„Analýza právneho rámca pre určovanie výšky nájomného v cca štyroch krajinách EÚ
a v dvoch krajinách patriacich do Visegrádskej štvorky“
Vozár, J. - pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovanie „Analýza
právneho rámca pre určovanie výšky nájomného v cca štyroch krajinách EÚ a v dvoch
krajinách patriacich do Višegrádskej štvorky“
Lapšanský,L. - pre Konsolidačnú banku a.s. vypracovaný posudok na trvalo sa obracajúce
zásoby
Vozár, J. - pre Konsolidačnú banku a.s. vypracovaný posudok na trvalo sa obracajúce zásoby
Ovečková, O. - pre Konsolidačnú banku a.s. vypracovaný posudok na trvalo sa obracajúce
zásoby
Nikodým, D. - pre Konsolidačnú banku a.s. vypracovaný posudok na trvalo sa obracajúce
zásoby
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Azud, J. - pre predsedu SAV vypracované stanovisko k projektu Ústava pre Európu
Colotka, P. - pre predsedu SAV vypracované stanovisko k projektu Ústava pre Európu
Nikodým, D. - pre predsedu SAV vypracované stanovisko k projektu Ústava pre Európu
Šebesta, Š. - pre predsedu SAV vypracované stanovisko k projektu Ústava pre Európu

2004

Nikodým, D. – Stanovisko k funkčnému obdobiu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky pre predsedu NR SR a priebežná spolupráca s K NR SR
Azud, J. - pre poslanecké kluby - K otázke vstupu SR do EÚ na suverenitu SR v kontexte s
čl. 7 Ústavy SR.
Kukliš, P. - exp. čin. pre ústredné št. orgány - návrh "euronovely" Ústavy SR, spolupráca
parlamentu a vlády v záležitostiach EÚ.
Magurová, Z. - Spolupráca s Odborom rovnosti príležitostí a antidiskriminácie Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Národnej stratégie pre odstránenie násilia na
ženách a v rodinách (časť legislatíva)
Magurová, Z. - Stanovisko k návrhu legislatívneho zámeru Zákonníka neziskového sektora
pre MS SR
Magurová, Z. - Pripomienky k predloženému návrhu prípravy Národnej stratégie pre
odstránenie násilia na ženách a v rodinách.
Magurová, Z. - Výhrady k vládnemu návrhu zákona o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre 7. zasadnutie Komisie pre rovnosť príležitostí a postavenie žien
v spoločnosti.
Zavacká, K. - dve expertízy pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí SR.
Nikodým, D. - analýza výkladu vzájomnej väzby ustanovenia § 49 ods. 7 a § 51 zákona č.
222/2004 Z.z. o daní z pridanej hodnoty pre Asociáciu leasingových spoločností Slovenskej
republiky.
Šebesta, Š. - päť expertíz pre Ministerstvo zahraničných vecí SR, jedna expertíza pre Úrad
vlády SR, jedna expertíza pre Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky
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2005

Nikodým, D. - pre NR SR Stanovisko k otázke počítania času na uplatnenie suspenzívneho
veta prezidentom republiky a Aspekty integrácie do nadnárodných orgánov
Nikodým, D. -Zmluva o Ústave pre Európu.
Nikodým, D. - Priebežná spolupráca s Kanceláriou NR SR
Nikodým, D. - Pre MZV – štátnu tajomníčku – posudok zborníka k dekrétom prezidenta
Československej republiky
Šebesta, Š. - K politike Európskej únie voči susedným krajinám,
Šebesta, Š. - K hodnoteniu zahraničnej politiky SR v roku 2004 a programu na rok 2005,
Šebesta, Š. - K príprave Slovenskej republiky na členstvo v Bezpečnostnej rade OSN pre
Ministerstvo zahraničných vecí SR.
Zavacká, K. - Expertíza pre skupinu poslancov NR SR (D. Čaplovič) o cirkevných
reštitúciách.
Zavacká, K. - pre Archívnu správu MV o vierohodných miestach.

2006

Nikodým, D. - Stanovisko k pozícii Špeciálneho súdu SR v sústave súdov SR pre predsedu
Zboru poradcov predsedu vlády (december 2006)
Nikodým, D. - pre NR SR – priebežné stanoviská a konzultácie k legislatívnym návrhom
zákonov
Nikodým, D. - Stanovisko k pozícii Špeciálneho súdu SR v sústave súdov SR pre ministra
spravodlivosti SR (november 2006)
Ovečková, O. - konzultačná a expertízna činnosť pre Ministerstvo spravodlivosti SR –
príprava novely Obchodného zákonníka (apríl 2006)
Ovečková, O. - konzultačná činnosť pre Ministerstvo spravodlivosti SR a pre Ministerstvo
kultúry SR - príprava novely Obchodného zákonníka (november 2006)
Šebesta, Š.
Člen zboru externých poradcov ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky od roku
2003 do júna 2006; pripravoval viaceré expertízy resp. odborné vyjadrenia k výročnému
hodnoteniu zahraničnopolitických aktivít, k úlohám zahraničnej služby v podmienkach
členstva Slovenskej republiky v EÚ, k pôsobeniu Slovenskej republiky ako voleného člena
Bezpečnostnej rady OSN
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Zavacká, K. - Stanovisko k návrhu zmluvy o výhrade vo svedomí pre predsedu vlády SR
(február 2006)
Zavacká, K. - Posudok pre Ministerstvo vnútra SR na časopis občianskeho združenia
Slovenskej pospolitosti Prúty (máj 2006)

iii.

Zoznam najvýznamnejších výsledkov popularizačnej činnosti

Pracovníci Ústavu štátu a práva SAV medialne prezentovali aktuálne témy

2003
AZUD, J. Vojna v Iraku. Formát, 2003, č. 2.
AZUD, J.: K rezolúcii Valného zhromaždenia OSN 1441 k otázke Iraku. Rozhovor v STV,
jún 2003.
AZUD, J. Medzinárodný terorizmus. Rozhovor v STV, júl 2003.
AZUD, J. Vojna v Iraku. Rozhovor v STV, júl 2003.
NIKODÝM, D. Referendum máme za sebou. Hospodárske noviny, 9. júna 2003.
NIKODÝM, D. Pravidlá referenda sa nezmenia. Pravda, 9. január 2003.
TOKÁR, A. Európsky súdny dvor. Slovenský rozhlas, 12. november 2003.
TOKÁR, A. Tretí pilier Európskej únie. Slovenský rozhlas, 10. december 2003.
TOKÁR, A. Zmena Ústavy SR v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie. Slovenská
televízia, 17. december 2003.
ZAVACKÁ, K. Čaká Slovensko katolícka šária? SME, 3.máj 2003.
ZAVACKÁ, K. Bude Slovensko farskou republikou? Mosty, 3. jún 2003.

2004
MAGUROVÁ, Z. Rovnosť žien a mužov, ŠARM, 18. október 2004.
ZAVACKÁ, K. Na reformu školstva zavedenie poplatkov nestačí. Národná obroda, 5.január
2004.
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ZAVACKÁ, K. Bugárova kniha v duchu ľudáckeho nacionalizmu. Masaryk a Beneš verzus
Kún a Horthy, Gottwald verzus Rákosi, Husák verzus Kádár. Národná obroda, 12.máj 2004.
ZAVACKÁ, K. Aj dnes veľmi aktuálna mravnosť nadovšetko. Národná obroda, 22.júl 2004.
ZAVACKÁ, K. Kedy a kto zrušil tieto uhorské normy? Národná obroda, 18.august 2004.
ZAVACKÁ, K. Problém financovania cirkví. Odluka cirkvi od štátu. Vystúpenie v STV,
12.septembra 2004

2005
LAPŠANSKÝ, L. Kvalitné súťažné právo – bez na dlhé trate. Hospodárske noviny, 7. októbra
2005.
MAGUROVÁ, Z. K problematike domáceho násilia, Slovenský rozhlas, Rádio Expres, 14.
november 2005.
VOZÁR, J. Čo je v memorande vlády s Trutheim Invest LCC. SME, 18. januára 2005.
VOZÁR, J. Sloboda prejavu? V akom záujme. SME, 12. februára 2005.
VOZÁR, J. Právo, dobro a (ministrova) spravodlivosť. SME, 2. marca 2005.
VOZÁR, J. Koncesionárske poplatky- ako Vás ošklbú. SME, 24. novembra 2005.
ZAVACKÁ, K. Odluka cirkvi od štátu nie je možná. Prometheus. Roč. 1, č. 2 (2005), s. 8-9.
ZAVACKÁ, K. Z dejín občianskej spoločnosti. In Knihy a spoločnosť. Roč. 2, č. 11 (2005),
s. 5.
ZAVACKÁ, K. Základná zmluva so Svätou stolicou a jej dôsledky. Národná
obroda, 17. marec 2005.
ZAVACKÁ, K. Jozef Tiso – likvidátor šepkanej propagandy. Národná obroda, 6. máj 2005.
ZAVACKÁ, K. O základnej zmluve so Svätou stolicou a zmluve o výhrade svedomia. TV
Markíza 4x, STV 2x, JOJ 1x, 2005.
ZAVACKÁ, K. O spolupráci s ŠTB – TA3 2005.

2006
MAGUROVÁ, Z. Postavenie nemanželského dieťaťa v dedičskom konaní, Slovenka, č. 27, 3.
júla 2006.
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MAGUROVÁ, Z. Problematika domáceho násila, Regionálne vysielanie srbskej televízie pre
Slovákov (Novi Sad), 11. september 2006.

VOZÁR, J., GAZAREKOVÁ, L. Čudná prezumpcia (ne)viny. Denník SME, č. 266, roč. 15,
20. november 2006, s. 24.
VOZÁR, J. Amnestia a bezprávie. Hospodárske noviny, 29. september 2006, s. 12.
ZAVACKÁ, K. Vatikánska zmluva obmedzuje ľudské práva a slobody. Pravda, 15. február
2006.
ZAVACKÁ, K. Holokaust mal na Slovensku svoju domácu predohru. Pravda, 14. marec
2006.
KOVÁČOVÁ, E., ZAVACKÁ, K. Slováci rozpadu Československa vzdorovali. Literární
noviny, 9. jún 2006.
ZAVACKÁ, K. Výhrada vo svedomí. SRo
Slovenska. 19. január 2006.

relácia s hovorcom Konferencie biskupov

ZAVACKÁ, K. Rozhovor pre fínsky denník Helsinkygen Sanomat o návrhu zmluvy
o výhrade svedomia a o Základnej zmluve so Svätou stolicou. 19. január 2006.
ZAVACKÁ, Rozhovor v Euronews o Základnej zmluve so Svätou stolicou a o návrhu
zmluvy o výhrade vo svedomí. 27. január 2006.
ZAVACKÁ, K. Správy STV – vyjadrenie k návrhu o výhrade vo svedomí. 29. január 2006.
ZAVACKÁ, K. Relácia Paľba (TV Markíza) o návrhu zmluvy o výhrade vo svedomí.
24. február 2006.
ZAVACKÁ, K. Rozhovor o návrhu zmluvy o výhrade vo svedomí. Plus 7 Dní. č. 9.
24. február 2006, s. 24 – 26.
ZAVACKÁ, K. Politické strany a cirkev. Správy STV 3. máj 2006.
ZAVACKÁ, K. Návrh zmluvy o výhrade vo svedomí. Relácia BOX (TV JOJ) . Rozhovor
s hovorcom KBS Gavendom o návrhu zmluvy o výhrade vo svedomí. 11. júl 2006.
ZAVACKÁ, K. Rozhovor pre blog K. Sudora http://sudor.blog.sme.sk/c57748/Historicka
Katarina-Zavacka-cirkev-je-totalitna.html. SME. 7. august 2006.
ZAVACKÁ, K. Ficov precedens. Rozhovor o vzťahu štátu s katolíckou cirkvou na
Slovensku. Plus 7 dní. Č. 33, 11. august 2006.
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ZAVACKÁ, K. Keď zlyháva pamäť, pripomeňme si povstanie. Pravda, 26. august 2006.
ZAVACKÁ, K. Slovensko a katolícka cirkev. STV správy. 5. september 2006.
ZAVACKÁ, K. Ústav pamäti národa. STV správy. 21. september 2006.
ZAVACKÁ, K. Norimberg pripomína činy, ktorým ťažko uveriť. Pravda, 30. september
2006.
ZAVACKÁ, K. Odluka cirkvi od štátu. Relácia Paľba (TV Markíza). 13. november 2006.
ZAVACKÁ, K. Kauza Husák moci obetoval všetko. Pravda, 15. november 2006.

iv.

Zoznam patentov udelených v zahraničí, vrátane príjmov z patentov

v.

Zoznam patentov udelených na Slovensku, vrátane príjmov

vi.

Zoznam licencií predaných v zahraničí, vrátane príjmov

vii. Zoznam licencií predaných na Slovensku, vrátane príjmov
viii. Zoznam zmlúv s hospodárskymi partnermi, vrátane príjmov

Ústav štátu a práva SAV participoval aj na vypracovaní viacerých stanovísk pre
hospodársku sféru.
Patria k nim najmä:
l. 2003 - 2004
Zmluva medzi ÚŠaP SAV - Slovenská konsolidačná a.s.
„Úvery na trvalo sa obracajúce zásoby“
Ovečková, O., Vozár, J., Lapšanský, L., Nikodým, D.:
Finančné zab.: 1,5 mil. Sk

2. 2004
Zmluva medzi ÚŠaP SAV – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
„Analýza právneho rámca pre určovanie výšky nájomného v štyroch krajinách Európskej
únie a v dvoch krajinách patriacich do Višegrádskej štvorky“
Vozár, J., Lapšanský, L., Pala, R., Patakyová, M.
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Finančné zab.: 170 tis. Sk

3. 2005
Zmluva medzi ÚŠaP SAV - Ministerstvo hospodárstva SR
„Právne stanovisko k problematike exekúcie cenných papierov“
Ovečková, O., Vozár, J., Lapšanský, L.
Finančné zab.: 60 tis. Sk

ix. Zoznam spoločných výskumných projektov s hospodárskymi partnermi,
vrátane príjmov
x. Súhrn výstupov do spoločenskej praxe
Výstupy do spoločenskej praxe

2003

2004

2005

2006

Spolu

Expertízy pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné
organizácie a inštitúcie a iné organizácie

7

17

6

6

36

Články v tlačových/internetových médiách popularizujúce
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky
organizácie

13

42

8

16

79

Vystúpenia v oznamovacích prostriedkoch popularizujúce
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky
organizácie

15

31

11

15

72

Verejné popularizačné prednášky

xi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k aplikačnej a popularizačnej
činnosti

Šírka tématických okruhov, ktorá sa v aplikačných a popularizačných spojitostiach
objavuje, v konečnom dôsledku napomáha i to, na čo býva odkazované ako na dynamickú
stránku právnej štátnosti.
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7. Prostredie a manažment. Personálna politika a uplatnenie záverov
predošlého hodnotenia organizácie

i. Súhrnná tabuľka zamestnancov
Zamestnanci

2003

2004

2005

2006

Zamestnanci spolu

23

23

20

21

Výskumní pracovníci z tabuľky I.4

18

18

17

16

14,2

14

14,1

14,3

48

48

53

52,5

2003

2004

2005

2006

DrSc.

3

3

3

3

PhD / CSc.

5

8

7

7

Prof.

2

3

3

3

Doc./Assoc. Prof.

0

1

0

0

FTE z tabuľky I.4
priemerný vek výskumných pracovníkov s
VŠ vzdelaním

ii. Kvalifikačná štruktúra
Počet

iii. Stav a rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane experimentálneho, výpočtového
a technického vybavenia (opis súčasnej infraštruktúry, priestorové podmienky,
materiálne a technické zdroje. Infraštruktúra, prístrojové a technické vybavenie,
ktoré bude nevyhnutné zaobstarať pre dosiahnutie cieľov stanovených v
koncepcii výskumu a vývoja na ďalšie štyri roky)

Ústav počas sledovaného obdobia sídlil v budove spoločenských vied na Klemensovej
ul, č. 19, Bratislava.
Priestorové podmienky ústavu sú nevyhovujúce. Najhoršia je situácia priestorov pre
ústavnú knižnicu. Enormný nárast bibliografie, ako aj napr. Zbierky zákonov po roku 1989
spôsobil, že všetky miestnosti a chodby ústavu sú založené vedeckou literatúrou, časopismi.
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Ústav túto situáciu nie je schopný vlastnými silami riešiť. Viackrát v minulom období
písomne upozornil THS SAV na praskanie stien v priestoroch ústavu.
Budova a priestory kancelárii ústavu neboli maľované dlhé roky, keďže ústav
v položke bežné výdavky na maľovanie a opravu nedostáva žiadne finančné prostriedky.
Spoločná THS SAV tvrdí, že prostriedky na údržbu kancelárii a chodieb si má ústav
zabezpečiť sám.
Ostatné materiálne vybavenie, najmä počítačovou technikou sa podarilo ústavu
v rokoch 2003 – 2006 dobudovať a zastaralú techniku vymeniť novou.

iv. Stav a rozvoj bibliografických zdrojov, činnosť knižnice a/alebo informačného
centra organizácie

V knižnici ústavu sa počas rokov 2003 – 2006 poskytovali absenčné a prezenčné
služby, rešerše a prehľady nielen pre pracovníkov ústavu, ale aj iných zamestnancov SAV,
predovšetkým zo spoločenskovedných ústavov, ako aj pre študentov bratislavských
právnických fakúlt a v nemalej miere aj pre prednášajúcich a študentov z Trnavy.
Knižničný fond ústavu obsahuje široké spektrum všeobecných slovníkov, ale aj
odborných slovníkov zameraných na problematiku Európskej únie, ďalej množstvo
encyklopédií a rozsiahlu

právnickú literatúru, ktorá sa v tomto období vďaka získaným

grantom značne rošírila. V knižnici sa využívajú najmä kompletné ročníky Zbierky zákonov,
Úradný vestník Európskej únie, séria L a C, ďalej domáce a zahraničné periodiká ako Právní
rozhledy, Právní rádce, Obchodní právo, Veřejná správa, Právník a z domácich napr. Verejná
správa, Bulletin slovenskej advokácie, atď.
V sledovanom období sa takisto zlepšilo a dobudovalo počítačové vybavenie knižnice.
Počítače pracujú s rôznymi systémami, ktoré urýchľujú a skvalitňujú spracovanie knižničných
dát. Pre neperiodickú tlač sa využíva systém Advance Rapid Library pracujúci s modulom
EPCA na vyhľadávanie rôznych citácií. Pre neperiodickú tlač sa využíva softvér
HREBENDA, pomocou ktorého sa prírastky knižničného fondu po spracovaní dostanú na
ústavnú webovú stránku.
Vzhľadom na to, že prísun finančných prostriedkov na nákup odbornej literatúry bol
v uplynulom sledovanom období pomerne plynulý (vzhľadom na už spomínané granty),
knižnica sa priebežne doplnila o nových 1055 titulov.
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Knižnica v celom období pracovala s elektronickou Zbierkou zákonov v ASPI –
automatizovaný systém právnických informácií, ktorý sa mesačne aktualizoval a obsahuje aj
českú Sbírku zákonů. Ústav pracuje so softwarom JURISTA, ktorý obsahuje judikáty súdov
SR od roku 1953. Okrem štandardných katalógov sú požadované údaje dostupné aj on line.
Oddelenie VTEI dalo v uplynulom roku spracovať jestvujúci vecný a menný katalóg a
skenovaním do databázy v mene zjednotenia vyhľadávania.
Oddelenie vedeckých informácií spracúva systematické prehľady publikačnej činnosti
pracovníkov ústavu, vymieňa informácie a publikačnú činnosť aj s inými knižnicami vo
svojej oblasti. Excerpuje 37 časopisov, 8 časopisov spracúva výmenným spôsobom z iných
inštitúcií, prostredníctvom Ústrednej knižnice SAV získava 4 tituly časopisov. Ústav v rámci
šetrenia finančných prostriedkov vymieňa svoj časopis Právny obzor za 10 iných titulov
v Slovenskej republike a 8 v zahraničí.
Stav knižničného fondu: vyše 28 300 knižných titulov a vyše 30 titulov periodík.

v. Opíšte, akým spôsobom boli zohľadnené závery a odporúčania predošlého
hodnotenia

V nadväznosti na predchádzajúce hodnotenie možno medziiným konštatovať, že
v období 2004 – 2005 boli úspešne obhajené dizertačné práce troch doktorandov a jednej
doktorandky Ústavu štátu a práva SAV.

vi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k manažmentu, výskumnej
infraštruktúre a k trendom v personálnom rozvoji

K významných skutočnostiam možno uviesť, že najmä mladí pracovníci Ústavu štátu
a práva SAV nachádzajú uplatnenie ako experti inštitucionálnych štruktúr Európskej únie.
Osobitne možno vyzdvihnúť status pracovníka Ústavu štátu a práva SAV Mgr. Adriána
Tokára, LL.M., ktorý po úspešnom absolvovaní náročného konkurzného konania pôsobí i na
poste lingvistického experta Súdneho dvora Európskych spoločenstiev so sídlom
v Luxemburgu.
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Očakávané zlepšenie manažmentu sa spája s vytvorením špecializovaných sekcií,
ktorých aktivity budú orientované na skvalitnenie celkovej úrovne právnych predpisov
a zlepšenia v oblasti právnej terminológie a techník odborného prekladu. Predpokladá sa, že
trendy v personálnom vývoji by mali byť výhľadovo stabilizované i uzavretím pevnejších
rámcových dohôd o spolupráci s vysokoškolským prostredím.

Iné dôležité informácie
Ústav štátu a práva SAV od roku 1990 vzhľadom na svoj odborný potenciál
predstavoval kvalifikované zázemie vysoko odborných a špecializovaných postov verejného
života. Niekdajšie pracovníčky a pracovníci Ústavu štátu a práva SAV zastávajú alebo
zastávali i v sledovanom období posty ústavných sudcov. Pripomenúť možno aj pôsobenie
niekoľkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci NR SR i súčasné
aktivity na Legislatívno-právnom odbore, či skutočnosť, že z prostredia ústavu z minulosti
vzišiel napríklad tiež vedúci Kancelárie NR SR. K miestam ďalšieho uplatnenia patria posty
na ministerstvách i v rámci diplomatických a konzulárnych služieb.
Na záver možno konštatovať, že sa i týmto spôsobom uskutočňovalo sprostredkovanie
prenosu poznatkov pre právnu prax. Ústav zároveň prispieval ku kultivácii niektorých
najvýznamnejších častí právneho prostredia Slovenska.

Text akreditačného dotazníka spracovali:
JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
JUDr. Tatiana Weissová

JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
riaditeľ ÚŠaP SAV

