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1. Postup prác pri riešení projektu u príjemcu vzhľadom na harmonogram riešenia projektu

V súlade s harmonogramom žiadateľ spoluorganizoval v októbri 2016 pravidelnú vedeckú
konferenciu Právo – obchod – ekonomika, na ktorej vystúpili dva členovia riešiteľského kolektívu
s príspevkami

pokrývajúcimi

podtému

Podchytenie

prostredia

Internetu,

javu

reklamy

a netradičných prípadov právom proti nekalej súťaži. Výstupy z konferencie boli zhrnuté
v zborníku.
V súlade s harmonogramom riešenia projektu žiadateľ zorganizoval koncom novembra 2016
vedeckú konferenciu na tému Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia,
na ktorej vystúpila jedna členka riešiteľského kolektívu s príspevkom pokrývajúcim podtému

Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia, pričom výstupy z konferencie
boli zhrnuté v zborníku.
Nad rámec harmonogramu žiadateľ spoluorganizoval (v podobe prevzatia odbornej záštity)
začiatkom novembra 2016 odbornú konferenciu na tému Nekalé praktiky pri kontrahovaní a
informačné povinnosti vo finančných službách, na ktorej vystúpila jedna členka riešiteľského
kolektívu s príspevkom pokrývajúcim podtému Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice
časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj de lege ferenda.
Na vedeckej konferencii, ktorú na prelome júna a júla 2016 v Holandsku organizovala
Academic Society for Competition Law, predniesla členka riešiteľského kolektívu príspevok na
tému Support of Innovation and Competition Law in the Slovak Republic pokrývajúci podtému
Hľadanie účinnosti ochrany hospodárskej súťaže. V novembri 2016 predniesol člen riešiteľského
kolektívu na pôde Úradu priemyselného vlastníctva SR vyžiadanú prednášku na tému Verejné
vystavovanie diela, prevod a prechod autorského práva, prevod originálu alebo rozmnoženiny
diela, ktorá spadala do podtémy Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny
obzor s akcentom na vývoj de lege ferenda. Napokon člen riešiteľského kolektívu predniesol na
pravidelnej medzinárodnej vedeckej konferencii Banskobystrické dni práva zorganizovanej na
tému Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant právneho štátu
príspevok s názvom Perspektívy právnej regulácie nekalej súťaže v rekodifikovanom súkromnom
práve, ktorý zodpovedal podtéme Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy a netradičných
prípadov právom proti nekalej súťaži.
Ďalšie práce sú ku 31. decembru 2016 v tlači alebo v rôznych štádiách prípravy.
Člen riešiteľského kolektívu bol školiteľom dvoch doktorandov obhajujúcich doktorandské
práce s témami zodpovedajúcimi podtéme Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy
a netradičných prípadov právom proti nekalej súťaži, pričom obaja svoje práce úspešne
v priebehu druhého polroka 2016 obhájili a získali titul PhD.
2. Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele

Naplňovanie cieľa prvej fázy riešenia projektu, ktorým je zachytenie rôznosti na úrovni
jednotlivých prvkov procesu vývoja pozitívneho práva (impulzy vývoja, ciele vývoja, nástroje
vývoja, predmety vývoja) vo vybraných odvetviach právneho poriadku, prebiehal tak v rovine
získavania poznatkov, ktorými v skúmaných otázkach disponuje odborná verejnosť, ako aj
v rovine prezentovania čiastkových poznatkov, ktoré získali členovia riešiteľského kolektívu aj na
základe dobrej východiskovej úrovne ich znalostí o stave a vývoji odvetví právneho poriadku
týkajúcich sa nimi riešených podtém.
Začínajú sa črtať hypotézy o doterajšom a budúcom vývoji pozitívneho práva v rôznych
odvetviach právneho poriadku.
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V odvetví práva proti nekalej súťaži charakteristickom strohosťou a stabilitou normatívneho
podkladu a rozhodujúcou úlohou judikatúry pri tvorbe pozitívneho práva, je zrejmé, že pod
náporom dynamiky podnetov z hospodárskej praxe judikatúra ukazuje svoje limity pri
presadzovaní cieľa čistoty súťažných vzťahov aj v prospech spotrebiteľov. Javí sa, že bude
opodstatnený normatívny zásah, pričom vhodnou príležitosťou by mohla byť plánovaná
rekodifikácia súkromného práva. V rovnakom odvetví sa ale prejavujú nové praktiky účastníkov
trhu, v reakcii na ktoré – vzhľadom na to, že ich vektorom je celosvetová sieť Internet – sa účinný
vývoj pozitívneho práva realizuje využitím európskych nástrojov vývoja pozitívneho práva
(európske právne normy, judikatúra oboch luxemburských súdov) skôr ako nástrojov národných.
V odvetví sociálneho zabezpečenia viedli spoločenské zmeny po roku 1989 k zásadných
koncepčným zmenám, na ktoré nadviazali početné zmeny, vrátane koncepčných zmien
motivovaných politickými alternáciami. Odhliadnuc od pozitívneho alebo negatívneho hodnotenia
niektorých zmien ale možno identifikovať určité prvky stability, kľúčové prvky systému sociálneho
zabezpečenia. Normatívna právomoc zrejme ostane dominantným nástrojom vývoja pozitívneho
práva, čo iba zvyšuje naliehavosť požiadavky na zvýšenie kvality normotvorného procesu
a zabezpečenie jeho – aj politickej – stability vzhľadom na nutnosť presadiť ciele zabezpečenia
udržateľnosti komplexu právnych vzťahov sociálneho zabezpečenia pri predpokladanom
hospodárskom a sociálnom vývoji a na premietnutie čiastkových požiadaviek (najmä zásluhovosť)
doň.
V odvetví protimonopolného práva bol zachytený nový podnet v stále živej diskusii o
subsumovaní právnych vzťahov z práv priemyselného vlastníctva pod pravidlá ochrany
hospodárskej súťaže. Poznatky z hospodárskej praxe spracované právnou a ekonomikou
doktrínou prinášajú nové prvky do debaty o tom, či práva priemyselného vlastníctva sú motorom
alebo naopak brzdou hospodárskej súťaže, a nadväzne akým spôsobom je vhodné artikulovať
odvetvia protimonopolného práva a práva priemyselného vlastníctva.
V perspektíve avizovanej rekodifikácie súkromného práva bude potrebné zabezpečiť
jednotnosť a predvídateľnosť právnej úpravy práv spotrebiteľov a dôkladne zvážiť opodstatnenosť
a dôsledky súčasného pomeru práv spotrebiteľa a podnikateľa, ktorý je výsledkom opakovaných –
a niekedy aj očividne účelových a nepremyslených – zásahov zákonodarcu a – niekedy zjavne
tendenčnej – judikatúry.
4. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok

V priebehu

roka

2017

bude

riešiteľská

organizácia

spoluorganizovať

pravidelné

medzinárodné konferencie Právo-Obchod-Ekonomika a Karlovarské právnické dny. Vzhľadom na
tradičné tematické zameranie týchto konferencií sa nich vystúpia členovia riešiteľského kolektívu
s príspevkami zahŕňajúcimi podtémy Najnovšie zmeny v práve kapitálových obchodných
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spoločností na podporu rizikového kapitálu na Slovensku, Hľadanie účinnosti ochrany
hospodárskej súťaže, Podchytenie prostredia Internetu, javu reklamy a netradičných prípadov
právom proti nekalej súťaži a Ochrana osobnosti a jej konfrontácia so slobodou prejavu. Výstupy
z konferencie Právo-Obchod-Ekonomika budú zhrnuté v zborníku. Riešiteľská organizácia bude
spoluorganizovať tiež vedeckú konferenciu na tému Akcionárske dohody a ich implikácie na
riadenie obchodných spoločností, ktorá svojim tematickým zameraním zodpovedá podtéme
Najnovšie zmeny v práve kapitálových obchodných spoločností na podporu rizikového kapitálu na
Slovensku.
Pri príležitosti storočnice časopisu Právny obzor riešiteľská organizácia zorganizuje vedeckú
konferenciu, kde budú prezentované čiastkové výsledky dosiahnuté pri spracovávaní podtémy
Vývoj právneho poriadku cez prizmu storočnice časopisu Právny obzor s akcentom na vývoj de
lege ferenda, pričom výstupy z nej budú publikované v kolektívnej monografii.
Riešiteľská organizácia tak v období prvých 18 mesiacov riešenia projektu zorganizuje sama
alebo v spolupráci s inými subjektmi konferencie pokrývajúce svojim zameraním všetky podtémy
tohto projektu.
Súčasne budú členovia riešiteľského kolektívu priebežne uverejňovať svoje poznatky
v odbornej literatúre, osobitne v časopise Právny obzor.
Realizácia uvedených aktivít zakladá predpoklad úspešného splnenia cieľa prvej etapy
projektu, teda zachytenie rôznosti na úrovni jednotlivých prvkov procesu vývoja pozitívneho práva
vo vybraných odvetviach právneho poriadku.
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Potvrdzujeme, že údaje uvedené v správe a jej prílohách sú pravdivé a úplné.

Zodpovedný riešiteľ

Štatutárny zástupca príjemcu

doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc.

doc., JUDr. Jozef Vozár, CSc.

V Bratislave 30.1.2017

V Bratislave 30.1.2017

.....................................................

.....................................................

podpis zodpovedného riešiteľa

podpis štatutárneho zástupcu príjemcu
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