
 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA 
na medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 

„Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2022“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľujeme si Vás pozvať na 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie  

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorú organizuje Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta s názvom „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 

2022“. 

Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. dňa 24. júna 2022 (piatok) 

a uskutoční sa hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty 

UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie 

Microsoft TEAMS. Každý aktívny účastník, ktorý sa rozhodne zúčastniť sa konferencie online 

formou prednesie svoj príspevok s použitím elektronického zariadenia so zapnutou kamerou 

a mikrofónom. 

Konferencia je určená všetkým doktorandom, vedeckým a vedecko-pedagogickým 

pracovníkom v odbore právo, ktorí doposiaľ nezískali vedecko-pedagogický titul docent.  

Registrácia účastníkov na konferenciu prebieha cez jednotný registračný formulár, ktorý 

nájdete na webstránke: 

https://milniky.flaw.uniba.sk/ 

 

V časti Registrácia vyplňte požadované údaje vrátane názvu príspevku aj s jeho 
znením v angličtine, s ktorým na konferencii vystúpite. Aktívna účasť 
– prezenčné / online prednesenie príspevku na konferencii je jednou z podmienok 
uverejnenia príspevku v recenzovanom zborníku z konferencie, a to bez výnimiek. 

Konkrétnu tému si účastník vyberá pri registrácii, a to z nasledovného zoznamu: 

Sekcia (jazyk) Názov  

Sekcia právnych dejín, teórie práva 
a filozofie práva, rímskeho, kánonického 
a cirkevného práva (SK/CZ/EN) 

Premeny vlastníckeho práva 

Sekcia medzinárodného práva 
a medzinárodných vzťahov – sekcia č. 1 
(SK/CZ/EN) 

Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby - 
výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia 

Sekcia medzinárodného práva 
a medzinárodných vzťahov – sekcia č. 2 
(SK/CZ/EN) 

Práva a povinnosti cudzincov optikou medzinárodného 
práva súkromného 

Sekcia ústavného práva (SK/CZ/EN) 
Tridsať rokov ústavného poriadku Slovenskej republiky 
(vzlety a pády) 

Sekcia správneho práva, práva 
informačných technológii a práva 
duševného vlastníctva (SK/CZ/EN) 

Výzvy verejnej správy v digitálnom prostredí 

Sekcia environmentálneho 
a klimatického práva (EN) 

Právny rámec zintenzívňovania boja proti zmene klímy 

Sekcia finančného práva (SK/CZ/EN) Aktuálne výzvy pre finančné právo 

Sekcia obchodného práva (SK/CZ/EN) 

Pracovný návrh paragrafového znenia všeobecnej 

právnej úpravy právnických osôb v zrkadle korporačnej 
teórie a praxe 

Sekcia pracovného práva (SK/CZ/EN) Internet ako pracovisko 

Sekcia občianskeho práva (SK/CZ/EN) 
Právna úprava vecných práv v kontexte rekodifikácie 
Občianskeho zákonníka. Tradícia, či modernizácia? 

Sekcia trestného práva (SK/CZ/EN) Kriminalizácia a dekriminalizácia v trestnom práve 

Sekcia európskeho práva (EN) Trojnožka európskej integrácie: mier-hodnoty-blahobyt 

https://milniky.flaw.uniba.sk/


Registrácia prebieha od 2. mája 2022 do 6. júna 2022. Počet účastníkov 

konferencie nie je obmedzený a po registrácii Vám bude na Vami zadaný e-mail zaslaná výzva 

na zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 70,- EUR (vrátane DPH). Tento prosím 

uhraďte bankovým prevodom do 10 dní od registrácie, inak budete zo zoznamu 

účastníkov vyradený.  

 

Dôležité! 

• Prihlasuje sa len na konkrétne témy. 
• Pri prihlasovaní zadávate už aj abstrakt. 
• V prípade príspevkov v spoluautorstve sa registruje aj spoluautor. 

• Vaša téma bude následne potvrdená garantom sekcie, o čom budete 
informovaný e-mailom a bude Vám zaslaná elektronická faktúra. 

• Príspevok je potrebné odoslať do 3. júla 2022 cez elektronický 
     registračný systém. 

 

Z odoslaných príspevkov bude zostavený zborník v elektronickej podobe.  

 

Podmienky uverejnenia príspevku v zborníku sú nasledovné:  

• prezentácia príspevku na konferencii, 
• spracovanie príspevku podľa určenej šablóny,    
• zaslanie príspevku v stanovenom termíne,  
• odporučenie publikácie príspevku 2 určenými recenzentmi. 

 

Ďalšie organizačné pokyny a detailný program konferencie budú zaslané elektronicky 

najneskôr desať dní pred konaním konferencie. 

 

Organizačný tím konferencie: 
 

• Mgr. Andrea Szakács, PhD. - prodekanka 
• Ing. Magdaléna Mydliarová 
• Mgr. Michaela Durec Kahounová 

• Mgr. Silvia Senková 
 

Kontaktný e-mail: milniky@flaw.uniba.sk 

 

 


