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1. OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer,
2011, 353 s. ISBN 978-80-8078-386-0.
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v slovenskom súkromnom práve. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2012, 190 s.
ISBN 978-80-224-1270-4.
4. VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. 1. vyd. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013,
320 s. ISBN 978-80-224-1272-8.

5. OVEČKOVÁ, O., ŠVIDROŇ, J. (ed.) 60 rokov Ústavu štátu a práva SAV. Bratislava :
VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, odovzdané do tlače.
Uplatnenie výsledkov projektu

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV
Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku
(max. 20 riadkov)
Riešitelia projekt sa zamerali na nové aktuálne výzvy pre oblasť právneho výskumu s
prehĺbeným dôrazom na podporu rozvoja mladých vedeckých pracovníkov a na
interdisciplinárne otázky. Projekt bol rozčlenený na dve sekcie, z ktorých jedna bola
orientovaná ťažiskovo na otázky pozitívneho práva a druhá na otázky všeobecnej právnej
teórie. Obe sekcie spájala spoločná téma vyjadrená názvom tohto projektu.
Išlo najmä o reflexiu najnovších medzinárodných harmonizačných projektov zameraných na
oblasť občianskeho a obchodného práva v slovenskom právnom poriadku s dôrazom na
vybrané otázky ústavného práva, záväzkového práva, hospodárskej súťaže, ochrany osôb,
ich sociálneho zabezpečenia, princípov v trestnom práve a zdokonaľovanie štátnej správy.
Základnou novosťou cieľov projektu bolo jeho zameranie na fenomén zmeny práva, ktorý hrá
významnú úlohu v súčasnom právno-teoretickom myslení. Novosť cieľov projektu spočíva aj v
aplikácii niektorých novodobých teoreticko-právnych a čiastočne i filozoficko-právnych
koncepcií na systém platného práva na Slovensku a na vybrané úseky právnych dejín.
Ako vyplýva aj zo zverejnených najdôležitejších výsledkov ciele projektu sa podarilo dôsledne
naplniť. Symbióza vedeckej skúsenosti a mladíckeho elánu po poznaní sa prejavila aj v tom,
že medzi významné výsledky sa zaradili práce mladých vedeckých pracovníkov do tridsaťpäť
rokov. Monografie, ktoré vznikli v rámci projektu sa stretli s výborným ohlasom v odbornej
verejnosti, pričom často išlo o vedecké bádanie právnych problémov, ktoré neboli doteraz
spracované nielen v slovenskej a českej literatúre ale sú jedinečné aj v európskom kontexte.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku
(max. 20 riadkov)
The project researchers focused on new actual challenges for the area of legal research, with
special impetus on the support of development of young research workers and
interdisciplinary issues. The project was divided into two sections: one was oriented to issues
of positive law and the other to issues of general legal theory. Both sections were connected
by a common subject expressed by the project name.
In particular, it reflected the most recent international harmonisation projects aimed to the
area of civil and commercial law in the Slovak rule of law, with stress on selected issues of
constitutional law, law of obligation, competition, protection of persons, their social security,
principles in criminal law and improvement of state administration.
The basic novelty of objectives of this project was its focus on the phenomenon of change of
law, which plays an important role in present legal theoretical thinking. The novelty of project
objectives also consists in the application of some modern theoretical legal and partially
philosophical legal concepts to the system of law valid in Slovakia and to selected sections of
legal history.
As shown by the published most important results, the objectives of the project were
consistently implemented. The symbiosis of scientific experience and youthful thirst for
knowledge manifested itself among others in the fact that works of young research workers
aged under 35 ranked among the important results. Monographs produced as part of the
project received very positive response from the expert public; many of them were devoted to
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scientific research into legal issues that not only have not been dealt with by the Slovak and
Czech literature, but that are unique within the European context.
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné
a súhlasím s ich zverejnením.

Zodpovedný riešiteľ

Štatutárny zástupca príjemcu

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., poverený
vedením ÚŠaP SAV

V Bratislave 28. 11. 2014
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