
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POZVÁNKA 
na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

,,Bratislavské právnické fórum 2019“ 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Najvyšším súdom 

Slovenskej republiky a Súdnou radou Slovenskej republiky si Vás dovoľujú pozvať na piaty 

ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2019“, ktorá sa bude 

konať v dňoch 14. a 15. februára 2019 pod záštitou predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky JUDr. Daniely Švecovej a predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky 

Praženkovej. 
 

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci“.  

 

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi sudcami  

a ďalšími právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade  

s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie  

v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť aktuálnym otázkam  

a problémom súdnictva. 

 

TERMÍN KONFERENCIE: 14. až 15. 2. 2019 (štvrtok a piatok) 

 

MIESTO KONANIA: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Šafárikovo nám. č. 6, 

Bratislava)  

 

ROKOVACÍ JAZYK: slovenčina, čeština, angličtina (plenárne zasadnutie a vybrané sekcie) 

 

TERMÍN NA ZASLANIE PRIHLÁŠKY: do 21.1.2019, vrátanie názvu a abstraktu príspevku, 

pričom uvedené údaje budú zverejnené od momentu prihlásenia na webovej stránke konferencie. 

Prihlásiť sa možno len prostredníctvom on-line registračného systému uverejneného  

na webstránke www.flaw.uniba.sk/bpf2019 alebo www.lawconference.sk/bpf2019. 

 

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU: do 28.2.2019 – formálna úprava 

príspevku a pokyny na jeho spracovanie budú uverejnené na webovej stránke konferencie. Neúčasť 

na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku. 

 

KONFERENČNÝ POPLATOK: vo výške 80,- EUR je potrebné uhradiť výhradne prevodom  

na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa  

na konferenciu.  

 

UBYTOVANIE: účastníci si zabezpečujú a hradia ubytovanie individuálne. 

 

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP: Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie s prideleným číslom 

ISBN, ktorý bude vydaný v elektronickej CD forme a bude trvalo dostupný na webovej stránke 

konferencie a Právnickej fakulty UK, bude zaradený do databázových knižničných systémov. 

Publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie.  

 

 

http://www.flaw.uniba.sk/bpf2019
http://www.lawconference.sk/bpf2019


  

 

ZOZNAM SEKCIÍ A ICH TÉM 

 P. č. Názov sekcie a témy Rokovací 

jazyk 

1) Sekcia ústrednej témy konferencie  

                   * rokovanie bude pokračovať po Plenárnom zasadnutí 

Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci 

SK/CZ/EN 

2) Sekcia trestného práva 

Zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní SK/CZ/EN 

3) Sekcia finančného práva 

Vyvažovanie záujmov v sporoch s finančnoprávnym prvkom SK/CZ/EN 

4) Sekcia finančného práva 

Crowdfunding SK/CZ/EN 

5) Sekcia právnych dejín a teórie práva 

Rok 1989 ako medzník vo vývoji štátu a práva SK/CZ/EN 

6) Sekcia pracovného práva 

Potenciál mladých ľudí na trhu práce – právne a ekonomické aspekty SK/CZ/EN 

      7) Sekcia občianskeho práva 

Subjekty občianskeho práva SK/CZ/EN 

8) Sekcia obchodného práva 

Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve SK/CZ/EN 

9) Sekcia medzinárodného práva 

Činnosť medzinárodných súdov a jej dopad na vnútroštátne právo  

a rozhodovanie národných súdov 
SK/CZ/EN 

10) Sekcia správneho práva 

Úlohy správy justície na zabezpečenie nezávislého a transparentného súdnictva SK/CZ/EN 

11) Sekcia správneho práva  

Independent, Fair and Transparent Administrative Justice as  

a Guarantor of Control  over Public Administration 
EN 

12) Sekcia environmentálneho práva  

Správne súdnictvo a ochrana životného prostredia SK/CZ/EN 

13) Sekcia ústavného práva 

Nezávislosť Ústavného súdu Slovenskej republiky: zodpovednosť 
ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov 

SK/CZ/EN 

14) Sekcia práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva  

Vymožiteľnosť práva v digitálnej spoločnosti SK/CZ/EN 

15) Sekcia rímskeho a kánonického práva 

Zmierňovanie tvrdosti práva v rímskom honorárnom práve  

a v kánonickom práve 

 

SK/CZ/EN 

16) Sekcia európskeho práva 

Trhoví regulátori - nezávislosť a súdna kontrola v európskom  

a národnom kontexte 

 

SK/CZ/EN 

17) Sekcia klinického právneho vzdelávania  

Princípy správania sa v justičnom prostredí – príležitosti a prekážky 
 

SK/CZ/EN 

 

 

 

 



  

 

ZÁKLADNÝ HARMONOGRAM: 

 
14. 2. 2019 (štvrtok) 

9:00 – 13:00 plenárne zasadnutie s témou „Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej 

moci“; na plenárnom zasadnutí vystúpia s odbornými príspevkami o aktuálnom smerovaní a 

výzvach v oblasti práva významné osobnosti slovenského a európskeho práva  
13:00 – 14:00 obed formou švédskych stolov v priestoroch UK v Bratislave 

14:00 – 18:00 paralelné rokovanie jednotlivých sekcií, v rámci ktorých vystúpia prihlásení 

účastníci so svojimi príspevkami, vrátane diskusie  

19:00 - slávnostná recepcia  

 

15. 2. 2019 (piatok)  

9:00 – 13:00 paralelné rokovanie jednotlivých sekcií, v rámci ktorých vystúpia prihlásení 

účastníci so svojimi príspevkami, vrátane diskusie  

13:00 – 14:00 obed formou švédskych stolov v priestoroch UK v Bratislave 

14:00 – 18:00 paralelné rokovanie jednotlivých sekcií, v rámci ktorých vystúpia prihlásení 

účastníci so svojimi príspevkami, vrátane diskusie  

 

 

Podrobnejšie informácie nájdete na webstránke konferencie: 

www.lawconference.sk/bpf2019 alebo www.flaw.uniba.sk/bpf2019   

Na akékoľvek ďalšie otázky radi odpovieme prostredníctvom elektronickej pošty bpf@flaw.uniba.sk. 

 

 

ZODPOVEDNÝ ZA ORGANIZÁCIU: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., prodekan PraF UK. 

 

 

 

http://www.lawconference.sk/bpf2019
http://www.flaw.uniba.sk/bpf2019

