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Vážené dámy, vážení páni,  

  

dovoľte mi pozvať Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Veriteľ v centre pozornosti 

práva“, organizovanú Katedrou trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá sa uskutoční dňa 7. 12. 2018 (piatok) o 9:00 

hod. v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v miestnosti Iuridicum 

(č. 324, 3. poschodie, stará budova).  

Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je systematické rozpracovanie 

nástrojov na ochranu veriteľov z pohľadu interdisciplinárneho, ako práva trestného, tak aj správneho, 

finančného či obchodného. Účelom je identifikovanie nedostatkov súčasnej právnej úpravy a rovnako 

aj komparácia vybraných právnych problémov a inštitútov s ich riešením a zakotvením vo vybraných 

štátoch v zahraničí, tiež za využitia komparácie historickej. Za rámcové trestné činy pre danú oblasť 

považujeme najmä trestné činy poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, porušovanie 

povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívanie informácií v obchodnom styku a skresľovanie 

údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.   

 

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční v rámci projektu VEGA 1/0907/16 

„Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu 

ochranu veriteľov“ 

  

V prípade Vášho záujmu o účasť na konferencii Vás prosíme o registráciu prostredníctvom 

zaslania vyplnenej prihlášky na e-mail: stanislav.mihalik@flaw.uniba.sk najneskôr do 16. 11. 2018. 

Príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 30. 11. 2018 na e-mail: stanislav.mihalik@flaw.uniba.sk. 

Prednesené príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku v tlačenej podobe s prideleným 

ISBN.  

 

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom zaslaný na e-mailovú adresu 

najneskôr týždeň pred konaním konferencie.   
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 Pokyny pre autorov:   

1. v úvode uveďte názov príspevku (aj v anglickom jazyku), meno, priezvisko a tituly autora, 

pracovisko, vysielajúcu inštitúciu a e-mail,  

2. abstrakt a kľúčové slová sa uvádzajú v slovenskom (resp. českom jazyku) a v anglickom     

jazyku, ďalej uveďte vlastný text príspevku,  

3. odkazy a citácie uvádzajte podľa príslušnej bibliografickej normy,  

4. poznámky pod čiarou uvádzajte na konci strany, na konci príspevku uveďte zoznam použitej 

literatúry (potrebné je pri literatúre uvádzať ISBN, ISSN),  

5. všetky okraje dokumentu nastavte na 2,5 cm,  

6. pri hlavnom texte ako aj poznámkovom aparáte používajte jednoduché riadkovanie,  

7. v rámci celého príspevku použite font písma Times New Roman (text s názvom príspevku 

a kontaktnými údajmi autora veľkosť 14, hlavný text veľkosť 12, poznámky pod čiarou veľkosť 

10),  

8. text s názvom príspevku a kontaktnými údajmi autora vycentrujte na stred, hlavný text a 

poznámky pod čiarou zarovnajte na ľavý a pravý okraj (do bloku),  

9. v rámci každého odstavca používajte na začiatku prvej vety odsadenie 1,25 cm,  

10. rozsah príspevku maximálne do 15 strán textu,  

11. editori zborníka si vyhradzujú právo formálnej úpravy príspevkov, aby sa dosiahla ich 

jednotnosť.  

  

 

S úctou  

   

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 dekan 


