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1. Postup prác pri riešení projektu u príjemcu, ako aj spolupríjemcu podpory APVV
vzhľadom na harmonogram riešenia projektu
Prvý polrok riešenia projektu priniesol z hľadiska predmetu výskumu dielčie výsledky
v podobe trojice článkov publikovaných v domácich recenzovaných časopisoch a rozsiahlejšiu
cielenú vedecko-vzdelávaciu akciu pre doktorandov práva a príbuzných odborov zo Slovenska,
Čiech a Poľska. Ďalšie práce sú v tlači alebo v rôznych štádiách prípravy. Riešiteľský kolektív sa
venoval príprave

medzinárodnej vedeckej konferencie (apríl 2017), ktorá by mala sústrediť

výsledky prvej etapy. Zhromaždili sa verejne prístupné zdroje k problematike výskumu. Ich rozsah
nastoľuje otázku výberu.
Obsahom začiatočných mesiacov projektu bol výskum čiastkových príkladov vývoja
chápania práva a jeho dopadov ako aj sumarizácia stavu poznania/výskumu právneho pluralizmu.
Začínajú sa formulovať prvé charakteristiky postmoderného právneho pluralizmu, ktoré ho
odlišujú od predchádzajúcich (historických) situácií pôsobenia viacerých právnych poriadkov na
území toho istého štátu. Nadväzujú na ne niektoré pracovné hypotézy. Predbežne sa potvrdzuje
súvislosť právneho pluralizmu s vývojom chápania práva, ktoré sa v niektorých prípadoch
prestáva chápať ako normatívny systém určitých vlastností.
Vzhľadom na uvedené bola počiatočná fáza riešenia projektu prevažne heuristická, čiže
zameraná na kompletizáciu informácii potrebných pre dosiahnutie cieľov projektu. Veľká
pozornosť sa venovala

získaniu prehľadu o najnovších prácach venovaných právnemu

pluralizmu, pojmu práva a ich súvislostiach.

2. Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele
Po obsahovej stránke prebiehal výskum v prvom polroku v súlade s plánom v oboch
základných rovinách právneho pluralizmu i pojmu práva. Už v súčasnosti je zrejmé, že dochádza
k posunom v chápaní práva mimo tradičnej predstavy práva ako normatívneho systému určitých
vlastností. Týmto zmenám však nezodpovedajú teoretické koncepcie väčšiny právnych odvetví.
Problémom sa tak stáva napätie medzi všeobecnou teóriou práva, ktorej koncepcie sa však
opierajú o vlastné dáta a teoretickými časťami jednotlivých právnych odvetví, ktoré majú priamu
väzbu s realitou určitých častí právnych poriadkov. V Európe sa pritom uplatňuje tzv. európsky
ústavný pluralizmus zasahujúci aspoň sprostredkovane všetky právne odvetvia. Vyplýva to
z prvých čiastkových úvah .
Úroveň dosiahnutých výsledkov bude prvýkrát komplexne preverená na medzinárodnej
konferencii v apríli 2017. Po formálnej stránke bolo viac ako plánovaných výstupov publikovaných
v recenzovaných vedeckých časopisoch a na rozdiel od plánu neboli žiadne výstupy zverejnené
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v nerecenzovaných časopisoch a zborníkoch. V súlade so zámermi prebehla Jesenná škola práva
spájajúca charakteristiky vedeckého a vzdelávacieho podujatia: slúži sprostredkovaniu výsledkov
výskumu hlavne nastupujúcej vedeckej generácii, no je i overeným diskusným fórom, z ktorého
možno čerpať viaceré námety.

3. Zoznam výstupov a prínosov projektu od začiatku riešenia projektu, t.j. 1.7.2016
ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Extrémistická scéna v Slovenskej
republike a súčasné trendy = Extremist scene in the Slovak Republic and current trends. In
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 5, s. 401-420. ISSN
0032-6984. (APVV-15-0267 "Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva").

ADFB02
KUKLIŠ, Peter - HODÁS, Milan. O súčasnej situácii v slovenskej právnej
normotvorbe = The current situation in the Slovak law-making process. In Právny obzor: teoretický
časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474-500. ISSN 0032-6984. (APVV-150267 "Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva").

ADFB03
KÁČER, Marek. O prípustnom použití argumentu ad hominem = On admissible use
of the ad hominem argument. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016,
roč. 99, č. 6, s. 455-465. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 "Právny pluralizmus: zmeny v chápaní
práva").
Účasť na konferenciách:
Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Friedrich
Ebert Stiftung
Termín: 11. – 19. 11. 2016
Názov: Jesenná škola práva "Právna regulácia politiky v Európe"
Prednáška: Paradigma právnej regulácie politiky
Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Friedrich
Ebert Stiftung
Termín: 11. – 19. 11. 2016
Názov: Jesenná škola práva "Právna regulácia politiky v Európe"
Prednáška: Trestnoprávna ochrana politiky
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Krajina: SR
Pracovník: Magurová, Z.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Friedrich
Ebert Stiftung
Termín: 11. – 19. 11. 2016
Názov: Jesenná škola práva "Právna regulácia politiky v Európe"
Prednáška: Právna úprava financovania neziskových právnických osôb
4. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok

V druhom roku projektu možno očakávať rozsiahlejšie publikačné výstupy v podobe cca 5
– 7 článkov v recenzovaných alebo karentovaných časopisoch a cca 10 vystúpení na domácich
a zahraničných vedeckých konferenciách, ktoré budú následne publikované. V dňoch 5. – 7.
apríla sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Právny pluralizmus a pojem práva, kde sa
sústredí a bude zároveň prezentovať dosiahnutý stav poznania. Konferencia komplexne preverí
výsledky začiatku výskumu, teda sumarizáciu a systematizáciu poznania právneho pluralizmu
v súvislosti s vývojom chápania práva (napr. predstava práva ako procesu stojaca pri zrode
jedného z prvých prúdov právneho pluralizmu). Toto vedecké stretnutie bude konkrétnym
zapojením projektu do širšieho stredoeurópskeho kontextu. Riešiteľský kolektív ho chápe ako
súčasť výskumu.
V druhom polroku začne klúčová etapa výskumu

a to formuláciou a preverovaním

vlastných hypotéz. Predbežne sa právny pluralizmus javí ako

jeden z možných rámcov

uchopenia postmodernej situácie v práve. Zvláštna pozornosť bude venovaná vplyvu procesov
pluralizácie

práva na

chápanie práva v niektorých právnych odvetviach ako aj príčinám

a spôsobom/podobám pluralizácie. Dosiahnuté výsledky budú už tradične prezentované koncom
roka nastupujúcej vedeckej generácii na Jesennej škole práva.
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Potvrdzujeme, že údaje uvedené v správe a jej prílohách sú pravdivé a úplné.

Zodpovedný riešiteľ

Štatutárny zástupca príjemcu

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc.
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podpis zodpovedného riešiteľa

dd. mm. rrrr

.....................................................
podpis štatutárneho zástupcu príjemcu
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