
POZVÁNKA 
na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

,,Bratislavské právnické fórum 2021“ 
 

 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Alumni Klubom 

Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty si Vás dovoľujú pozvať na siedmy ročník 
medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2021“, ktorá sa bude konať 

online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS v dňoch 22. a 23. apríla 2021 pod záštitou 

Alumni Klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 
 

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Právo v kríze a kríza v práve“.  
 

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi všetkými právnickými 
povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade  

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

v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa pozornosť bude venovať aktuálnym právnym 
otázkam a problémom krízových situácií spôsobených napríklad pandémiou vírusového ochorenia. 

 
TERMÍN KONFERENCIE: 22. - 23. 4. 2021 (štvrtok a piatok) 

 

MIESTO KONANIA: online cez aplikáciu Microsoft TEAMS  
 

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

TERMÍN NA ZASLANIE PRIHLÁŠKY: do 06.04.2021, vrátane 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 https://webapps.flaw.uniba.sk/register/webregsys.dll/. 
 

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU: do 3. mája 2021 – formálna úprava 
príspevku a pokyny na jeho spracovanie budú uverejnené na webovej stránke konferencie. 

Neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku. 

 
KONFERENČNÝ POPLATOK: 45,- EUR (vrátane DPH) je potrebné uhradiť výhradne prevodom na 

účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa  
na konferenciu. Neúčasť na konferencii nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku. 

 
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 aktívne zúčastnia na rokovaní konferencie.  

 

 

 

 
 

https://webapps.flaw.uniba.sk/register/webregsys.dll/


ZOZNAM SEKCIÍ A ICH TÉM 
 

 P. č. Názov sekcie a témy Rokovací jazyk 

1) Sekcia ústrednej témy konferencie  

Právo v kríze a kríza v práve 

* rokovania v sekciách budú pokračovať po Plenárnom zasadnutí 

SK/CZ/EN 

2) Sekcia teórie práva a sociálnych vied 

Kríza autorít a hodnôt v súčasnej spoločnosti 
SK/CZ/EN 

3) Sekcia rímskeho, kánonického a cirkevného práva 

Inšpirácie rímskeho a kánonického práva v období krízy hodnotových princípov 
v práve 

SK/CZ 

4) Sekcia právnych dejín a právnej komparatistiky 

Právnické pojmoslovie v modernom práve na Slovensku 
SK/CZ 

5) Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

Medzinárodné právo a kríza – dopady a výzvy 
SK/CZ/EN 

6) Sekcia ústavného práva 

Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situáciách 
SK/CZ/EN 

      7) Sekcia správneho práva 

Aktuálne výzvy pre správne súdnictvo 
SK/CZ/EN 

8) Sekcia environmentálneho a klimatického práva 

Odpadové hospodárstvo a zmena klímy v čase koronakrízy 
SK/CZ/EN 

9) Sekcia finančného práva 

Aktuálne výzvy pre finančné právo 
SK/CZ/EN 

10) Sekcia obchodného práva a hospodárskeho práva 

Legislatívna a aplikačná invencia v obchodnom práve počas pandémie COVID-19 
SK/CZ 

11) Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Realizácia sociálnych práv v období pandémie 
SK/CZ/EN 

12) Sekcia občianskeho práva 

Hodnotové determinanty občianskeho práva v čase krízy 
SK/CZ 

13) Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

Kybernetická kriminalita v čase krízy   
SK/CZ 

14) Sekcia európskeho práva 

Rule of Law in Crisis and Crisis of Rule of Law. Challenges and Scenarios 
for European Integration 

EN 

15) Sekcia práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva 

 Technologies in Times of Crisis: Threat or Opportunity to Law? EN 

16) Sekcia klinického právneho vzdelávania 

In discrimine leges silent? (Mlčia v kríze zákony?) 
 

SK/CZ/EN 

17) 1. Interdisciplinárna sekcia 

Reforma v rámci justície 

Dopady ústavných a zákonných zmien z roku 2020 na fungovanie súdnej moci 
na Slovensku 

SK/CZ 

18) 2. Interdisciplinárna sekcia 

Vzťahy medzi právnickými profesiami SK/CZ/EN 

 
 
 



HARMONOGRAM KONFERENCIE: 

 
22. 4. 2021 (štvrtok) 

 
9:00 – 13:00 plenárne zasadnutie s témou „Právo v kríze a kríza v práve“; renomované 

osobnosti slovenského práva a práva EÚ predstavia na plenárnom zasadnutí svoje príspevky 

o aktuálnych právnych tendenciách a výzvach 
 

13:00 – 14:00 obedová prestávka 
  

14:00 – 18:00 paralelné rokovanie jednotlivých sekcií, v rámci ktorých vystúpia prihlásení 
účastníci so svojimi príspevkami, vrátane diskusie  

 

23. 4. 2021 (piatok)  
 

9:00 – 13:00 paralelné rokovanie jednotlivých sekcií, v rámci ktorých vystúpia prihlásení účastníci 
so svojimi príspevkami, vrátane diskusie  

 

13:00 – 14:00 obedová prestávka 
 

14:00 – 18:00 paralelné rokovanie jednotlivých sekcií, v rámci ktorých vystúpia prihlásení 
účastníci so svojimi príspevkami, vrátane diskusie  

 

 
KONTAKT: 

 

Organizačný tím konferencie: 

• Mgr. Andrea Szakács, PhD. – prodekanka 

• Ing. Magdaléna Mydliarová 

• Mgr. Michaela Durec Kahounová 

• Mgr. Silvia Senková 

• Mgr. Tibor Hlinka 

 

Kontaktný e-mail: bpf@flaw.uniba.sk 

 
Viac informácií nájdete na stránke konferencie: 
http://bpf.flaw.uniba.sk/sk_sk/ 
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