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Na ktorých pracoviskách bol
projekt riešený:

žiadneKtoré zahraničné pracoviská
spolupracovali pri riešení
(názov, štát):

žiadneUdelené patenty alebo podané
patentové prihlášky, vynálezy
alebo úžitkové vzory
vychádzajúce z výsledkov
projektu:

AZUD, J. Zásady medzinárodného práva (niektoré problémy ich obsahu, povahy a výkladu),
Bratislava: Vydavateľstvo Veda SAV, 2008, 264 s., ISBN 978-80-224-1020-5.

OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník. Komentár. 1. a 2. zv. + úplné znenie Obchodného
zákonníka. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1786 s. ISBN
978-80-8078-205-4
COLOTKA, P. Právna štátnosť a členstvo v Európskej únii. In Právny obzor. Roč. 91, č. 5
(2008), s. 452-455.

VOZÁR, J. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č.
254/2006.  In Právny obzor, 89, 2006, č. 3, s. 239–243.

Publikácie (knihy, články,
prednášky, správy a pod.)
zhrňujúce výsledky projektu
(uveďte i publikácie prijaté
do tlače alebo pripravované):

Uvádzajte maximálne päť
najvýznamnejších publikácií.

ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva.
Odovzdané do tlače Veda, vyd. SAV, 598 strán, vyjde v roku 2009

V čom vidíte uplatnenie
výsledkov tohto projektu:

Dosiahnuté výsledky  znamenajú konkrétny prínos pre ďalší rozvoj všeobecnej  teórie  štátu a práva, pre
rozvoj jednotlivých právnych disciplín, ako aj pre zdokonalenie právneho poriadku SR.

Podpisom záverečnej karty riešiteľ vyjadruje svoj súhlas ku zverejneniu údajov v nej uvedených.
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Charakteristika výsledkov
Evidenčné číslo: APVV-51-000805

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
V rámci riešenia projektu APVV-51-000805 Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na

formovanie právneho štátu a právnej praxe pracovníci zapojení do tejto úlohy dosiahli výsledky, ktoré  splnili stanovené ciele projektu.

V súlade s harmonogramom riešenia projektu  boli skúmané nasledujúce oblasti:

1. analýza vybraných problémov právneho systému SR, legislatívnej činnosti, ako aj právnym súvislostiam členstva  SR v EÚ,

2. v rámci medzinárodného práva bola vydaná prvá monografia k zásadám medzinárodného práva. Právnoteoretická rezonancia zásad a určovanie ich pozície vo

vzťahu k právnym normám patrí k najaktuálnejším témam súčasného právneho myslenia,

3. osobitná pozornosť bola venovaná vybraným otázkam ochrany osobnosti v kontexte s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR ako aj

Európskeho súdu pre ľudské práva,

4. venovali sme sa aj novým trendom sociálneho zabezpečenia v kontexte zmenených ekonomických podmienok a nastupujúcej finančnej a hospodárskej krízy,

5. v oblasti obchodného práva  možno považovať za najdôležitejší výstup  publikáciu Komentár k obchodnému zákonníku. Sú v ňom premietnuté vedecké práce

základného výskumu v oblasti obchodného práva,

6. analýza vybraných problémov fungovania štátnej správy a samosprávy,

7. v rámci projektu bola na našom území vytvorená ojedinelá práca venovaná organizovanému zločinu na území SR. Poukázalo sa na vznik, vývojové fázy,

formy organizovaného zločinu, možnosti súčasného právneho poriadku pri potieraní tejto nebezpečnej protispoločenskej činnosti. Súčasťou tejto práce boli aj

úvahy de lege ferenda,

8. osobitne treba vyzdvihnúť výsledky práce s mladými vedeckými pracovníkmi v rámci jesennej škole práva, ktorá už má 13-ročnú tradíciu.

Dosiahnuté výsledky  znamenajú konkrétny prínos pre ďalší rozvoj všeobecnej  teórie  štátu a práva, pre rozvoj jednotlivých právnych disciplín, ako aj pre

zdokonalenie právneho poriadku SR. V rámci súhrnu výsledkov sme uviedli len najdôležitejšie oblasti riešenia projektu.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:
In the framework of the implementation of the project APVV-51-000805 Constitutionalisation and legislation in the conditions of SR as EU

Member State with regard to the formation of the legal state and the legal practice  the employees involved in this task achieved results that fulfilled the

defined aims of the project.

In accordance with the timetable of the project implementation the following areas were examined:

9. Analysis of selected problems of law of SR, law-making and legal consequences of the membership of SR in EU;

10. In the framework of international law the first monograph to the principles of international law was published.  The jurisprudential resonance of the principles

and the determination of their position in relation to the legal standards belong to the most topical subjects of the present legal thought;

11. Special attention was paid to selected issues of the protection of personality in the context with the established judicature of the Supreme Court of SR, the

Constitutional Court of SR as well as the European Court of Human Rights;

12. We also dealt with new trends of social security in the context of the changed economic conditions and the coming financial and economic crisis;

13. In the area of commercial law the most important output was the publication Annotation of the Commercial Code. It reflects the scientific works of basic

research in the area of commercial law;

14. Analysis of selected problems of the functioning of the state government and self-government;

15. In the framework of the project a unique publication was created in our territory, dealing with organized crime in the territory of SR.  It referred to the origin,

development stages and forms of organized crime, as well as how the existing law can fight against this dangerous antisocial activity. This publication also

contained some considerations de lege ferenda;

16. We must appreciate the results of work with the young scientists in the framework of the autumnal school of law that has a 13 year tradition.

The achieved results mean a particular contribution to further development of the general theory of the state and of law, to the development of the individual

legal disciplines, as well as to the improvement of law of SR. In the summary of results we only mentioned the most important areas of the project implementation.

Podpis riešiteľa: ...........................................................


