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P R O G R A M 

 

Názov podujatia:   Právny pluralizmus  

 

Dátum konania:   10. február 2022 – 11. február 2022 

 

Hlavné témy:  Pojem právny pluralizmus vystihuje veľmi rôzne situácie, a tak sa stal 

jedným  z centrálnych pojmov postmoderny v práve.  Aj v súčasnej Európe 

žijeme v podmienkach  platnosti viacerých právnych systémov s vlastnými 

základnými normami i pravidlami uznania. Orgány aplikácie práva sú 

postavené pre situáciu, keď si viaceré „práva“ robia nárok na autoritatívne 

presadenie sa. Musia tak zodpovedať aj otázky vzťahu rôznych systémov, 

prameňov práva, výkladových metód a podobne. Vo viacerých aspektoch 

nejde o historicky unikátnu situáciu. Akosi samozrejme sa však spoliehame, 

že koexistujúce právne systému budú vychádzať z kompatibilných, ak nie 

priamo identických ideových základov a budú tak disponovať rovnakým 

štýlom myslenia. Nemusí to tak ale nevyhnutne byť. Strety v súčasnosti 

vidíme napríklad pri snahe nadnárodných ale aj národných orgánov 

univerzálnejšie modelovať inštitúcie a vykladať právne koncepty (napríklad 

aj pojem nezávislosti súdnej moci). Ambíciou seminára je predstaviť a v 

základných rámcoch ukotviť pojem právneho pluralizmu, ukázať jeho 

manifestáciu na úrovni stretu európskych a národných štandardov v rámci 

súdnej moci (vrátene rozhodnutí ESD a ESĽP), spôsob, akým s rôznymi 

právami a právnymi poriadkami narábajú domáce súdy a prienik prvku 

kontradiktórnosti prípravného konania z angloamerického systému aj na 

pozadí psychologických výskumov. 

 

Forma podujatia:     ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM 

 

Lektori podujatia:    JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M. (samostatný vedecký pracovník, Ústav štátu 

a práva SAV, emeritus), JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (vedúci oddelenia, Ústav 

štátu a práva SAV), doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. (samostatný vedecký 

pracovník, Ústav štátu a práva SAV a vedúci katedry, Trnavská univerzita v 

Trnave, Právnická fakulta), Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. (samostatná 

vedecká pracovníčka, Ústav štátu a práva SAV a odborná asistentka, Trnavská 

univerzita v Trnave, Právnická fakulta), Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD. 

(Právny servis Európskej komisie; vedecký pracovník, Ústav štátu a práva SAV), 

Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (samostatná vedecká pracovníčka, 

Ústav štátu a práva SAV a rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave) 

 

Názov projektu:  Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov (kód projektu ITMS2014+: 314021M248)  

 

Dátum: 10.02.2022 (štvrtok) 

 

08.30 – 09.00 hod. registrácia účastníkov 

08.30 – 09.30 hod.  Pluralizmus a jeho pozadia: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M. 

09.30 – 09.45 hod.  prestávka  

09.45 – 11.45 hod.  Právny pluralizmus: od postkoloniálnej exotiky ku európskej každodennosti: 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. 

11.45 – 12.30 hod.  obed  

12.30 – 14.00 hod.  Nedávny vývoj koncepcie nezávislého súdnictva v judikatúre Súdneho dvora 

Európskej únie: Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD. 
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14.00 – 14.15 hod.  prestávka  

14.15 – 15.45 hod.  Reformy súdnictva na Slovensku a v Poľsku v kontexte európskeho 

právneho pluralizmu: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

15.45 hod.   záver prvého dňa podujatia  

 

Dátum: 11.02.2022 (piatok) 

 

08.30 – 09.00 hod.  registrácia účastníkov 

09.00 – 11.00 hod.  „Cudzie“ právo v judikatúre ústavného súdu a všeobecných súdov: Mgr. 

Lucia Berdisová, PhD., LL.M. 

11.10 – 11.15 hod.  prestávka  

11.15 – 12.45 hod.  Kontradiktórnosť prípravného konania ako prvok angloamerického 

systému trestného konania v súvislosti s výsluchom obzvlášť zraniteľných 

obetí: Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

12.45 hod.   záver vzdelávacieho podujatia 


