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Názov pracoviska, na ktorom bol projekt riešený 

1. Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Právnická fakulta  

2. Katedra daňového práva a finančného práva, Právnická fakulta  

3.       

4.       

5.       

 

Názov a štát zahraničného pracoviska, ktoré spolupracovalo pri riešení 

1.       

2.       

3.       

 

Udelené patenty/podané patentové prihlášky, vynálezy alebo úžitkové vzory, ktoré sú 
výsledkami projektu 

1.       

2.       

3.       

 

Najvýznamnejšie publikácie (knihy, články, prednášky, správy a pod.) zhrňujúce 
výsledky projektu – uveďte aj publikácie prijaté do tlače 

1. Účinnosť vybraných právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v systéme 
regulácie ekonomiky/Jozef Suchoža, Mária Bujňáková, Karolína Červená, Diana Treščáková, 
Dušan Marják. Košice, UPJŠ, 2013, ISBN 9788081520655 

2. Vzťah práva a ekonomiky v období krízových situácií v národnom hospodárstve 
(legislatívne úvahy a podnety)/Jozef Suchoža. In: Ekonomický časopis, 5/2013, str. 514-537 

3. Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve/Diana Treščáková. Praha, 
Leges, 2014, ISBN 9788075020260 

4. The issue of liability as a legal category in tax law/ Diana Treščáková, Karolína Červená. 
System prawnofinansowy=Law and finance: "Prawo finansowe wobec wyzvań XXI wieku"= 
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"The financial law towards challenges of the XXI century. Warszawa:CeDeWu, 2013, str. 173-
180 

5. Osnovnyje instituty torgovovo prava Slovackoj respubliky/ Diana Treščáková, Regina 
Hučková. In: Kommerčeskoje (torgovoje) pravo zarubežnych stran. Moskva, Jurajt, 2013, 
ISBN: 9785991624671 

 

Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky riešenia projektu sú uplatniteľné ako inšpirácia v rámci legislatívneho procesu do 
budúcnosti. Riešitelia sa zamerali na dlhodobo problémové otázky, pričom vo svojích 
výstupoch formulovali viaceré inšpiratívne návrhy a riešenia.  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Ciele projektu boli stanovené relatívne široko a boli formulované najmä so zreteľom na 
nevyhnutnosť dôslednejšieho prepojenia právnej vedy a praxe. Doposiaľ sme boli svedkami 
toho, že právna veda sa vyvíjala relatívne "odtrhnuto" od právnej praxe a nereflektovala na 
požiadavky vznikajúce pri praktickom aplikovaní právnych inštitútov. Cieľom riešiteľov bolo 
prostredníctvom hlbšieho prepojenia vedy a praxe a aplikácie poznatkov výskumu vo 
vzdelávacom procese a v aplikačnej praxi skúmať možnosti a spôsoby riešenia krízových 
javov, najmä formou prevencie. Jedným z východísk skúmania bol interdisciplinárny prístup 
k skúmaniu problematiky, keďže riešiteľský kolektív považoval za nevyhnutné skúmať nielen 
právnu rovinu, ale aj ekonomicko-finančné aspekty. Všetky výstupy riešiteľov boli realizované 
s vyššie rozvedeným zámerom. V tomto duchu riešitelia postupovali pri riešení dvoch 
základných okruhoch vedeckých problémov: a to krízy v dodžiavaní záväzkov a na druhej 
strane krízové javy v živote podnikateľských subjektov. Tieto okruhy problémov sú však 
zároveň previazané a navzájom súvisiace. Výsledky riešenia projektu boli prezentované na 
zorganizovaných vedeckých podujatiach, ďalej prostredníctvom publikovania vedeckých 
článkov a štúdií v tuzemsku i v zahraničí a v neposlednom rade prostredníctvom pôsobenia 
v pedagogickom procese (prostredníctvom vedenia kvalifikačných prác a participácie v rámci 
pedagogického procesu).   

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The project´s aims were established relatively wide way and are formulated with particular 
regard to the need for stronger links between jurisprudence and practice. so faw we have 
seen that the jurisprudence developed relatively "untethered" from legal practice and did not 
reflect the requirements arising from the practical application of the legal institutes. The aim of 
the researchers was a deeper interface between science and practice, and application of 
research findings in the learning process and application praxtice to explore possibilities and 
ways of addressing the crisis phenomena, in particular by means of prevention. One method 
of research was the interdisciplinary approach, because the research team considered it 
necessary to examine not only the legal basis, but also economic and financial aspects of the 
problematic. All outputs were implemented with the above-mentioned aim. In this way, the 
researchers proceeded to solve two basic range of scientific problems: the crisis to undetake 
to comply the obligations and on the other hand, the crisis phenomena in the life of 
businesses. These problem areas are, however, also interrelated and  interconnected. The 
project´s results were presented at the organized scientific conferences, also though 
published scientific articles and studies both domestically and abroad, not least though the 
acting in the educational process (though leadership of thesis and participation within the 
educational process).  
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 

 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 

Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.  

Štatutárny zástupca príjemcu 
 

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  

V Košiciach 28.11.2014 V Košiciach 28.11.2014 
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    podpis zodpovedného riešiteľa 
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podpis štatutárneho zástupcu príjemcu 

 


