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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

v mene Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a riešiteľského kolektívu 

projektu VEGA „Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí“ 

č. 1/0757/20 udeleným Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a Slovenskej akadémie vied si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú vedeckú 

konferenciu: 

 

Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej 

samospráve 
 

 

Konferencia sa uskutoční dňa 03.12.2020 v čase o 09.00 hod. Z dôvodu pretrvávania 

pandemickej situácie sa konferencia bude konať on-line prostredníctvom programu MS 

TEAMS. 

 

Internetový odkaz na konferenciu, spolu s jej programom Vám bude oznámený vopred. 

 

Konferencia je zameraná na analýzu: 

 

1. právno-teoretických východísk jednotlivých prvkov priamej účasti obyvateľov na miestnej 

samospráve v rámci medzinárodných zmlúv, európskej legislatívy a v podmienkach vybraných 

štátov Európy v porovnaní s podmienkami v Slovenskej republike, 

 

2. jednotlivých spôsobov výkonu samosprávy v ich vzájomnej súvislosti zameraná na 

uplatňovanie priamych foriem výkonu miestnej samosprávy v porovnaní s aplikáciou foriem 

založených na zastupiteľskom princípe. 

 

Cieľom konferencie je identifikovať nedostatky právnej úpravy prostriedkov priamej 

demokracie na úrovni obecnej samosprávy a možnosti ich realizácie elektronicky v SR, ako aj 

výhody zahraničnej právnej úpravy. Jej ambíciou je pripojiť sa k hlasom upozorňujúcim na 

potrebu širšej digitalizácie verejnej správy s osobitným zameraním na uskutočňovanie 

priamych foriem miestnej demokracie v Slovenskej republike. 

 

Účasť na konferencii je bezplatná, výstupom bude recenzovaný zborník príspevkov 

v elektronickej podobe. 

Za aktívnu účasť sa považuje zúčastnenie sa on-line konferencie a odovzdanie príspevku do 

zborníka. 

 

Registrovať sa je možné až do 19.11.2020, spolu s uvedením názvu Vášho príspevku, anotácie 

a kľúčových slov prostredníctvom online formulára na uvedenom linku,: 

 

https://tinyurl.com/miestnasamosprava  

https://tinyurl.com/miestnasamosprava


 

Príspevky žiadame zaslať vo formáte šablóny, ktorú Vám po registrácii zašleme mailom, 

najneskôr do 10.12.2020. Organizačný tím si vyhradzuje právo na prihlášky a príspevky 

dodané po stanovených termínoch neprihliadať. Zároveň touto cestou prosíme participantov 

konferencie o rešpektovanie termínu odovzdania príspevku, nakoľko ide o projekt 

financovaný z grantu VEGA, elektronický zborník bude publikovaný v kalendárnom roku 

2020. 

 

Veríme, že túto pozvánku zoberiete na vedomie a svojou účasťou prispejete k širšej odbornej 

diskusii k vybraným problémom verejnej správy. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete 

kontaktovať na: ludovit.macaj@flaw.uniba.sk 

 

S pozdravom  

 

 

Organizačný tím a riešiteľský kolektív  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


