Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci so Slovenskou
advokátskou komorou si Vás dovoľujú pozvať na šiesty ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie „Bratislavské Právnické Fórum 2020“, ktorá sa bude konať v dňoch 6. a 7.
februára 2020 pod záštitou Slovenskej advokátskej komory. Ústrednou témou plenárneho
zasadania je „Advokát ako ochranca právneho štátu“.
Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi
advokátmi 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 advokácie.
TERMÍN KONFERENCIE: 6. - 7. februára 2020 (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 13. januára 2020, 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 http://bpf2020.flaw.uniba.sk/index.php/sk/.
TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU: do 28. februára 2020 –
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: 70,- EUR (bez DPH), poplatok je potrebné uhradiť
výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená
okamihom prihlásenia sa na konferenciu. Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie
príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.
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.

ZOZNAM SEKCÍ A TÉM
No.

Názov sekcie a témy

1) Sekcia ústrednej témy konferencie
*rokovanie bude pokračovať po plenárnom zasadnutí
Advokát ako ochranca právneho štátu
2) Sekcia trestného práva
Ukladanie trestov a ich výkon
3) Sekcia finančného práva
Právnické profesie ako most medzi svetmi ekonómie a práva
4) Sekcia finančného práva
Contemporary Challenges to Legal Professional Privilege
5) Sekcia právnych dejín
Vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku
6) Sekcia právnych dejín
Od parlamentných frakcií k štátostrane. Modely reprezentácií
občanov v historickom vývoji na Slovensku
7) Sekcia pracovného práva
Pracovnoprávne spory
8) Sekcia občianskeho práva
Zastúpenie ako spôsob uplatňovania subjektívnych práv
9) Sekcia obchodného práva a hospodárskeho práva
Výzvy advokáta v kontexte skupín spoločnosti, teoretické
a aplikačné problémy
10) Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Princíp právneho štátu a jeho miesto v medzinárodnom práve
11) Sekcia správneho práva
Inovácie v administratívnom konaní: zrýchľovanie –
elektronizácia - participácia
12) Sekcia správneho práva
Aspects Affecting the Quality of Administrative Procedure
and Decision-Making
13) Sekcia environmentálneho a klimatického práva
Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok
14) Sekcia ústavného práva
Princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy
15) Sekcia práva informačných technológii a práva duševného
vlastníctva
Disruptive Technologies: Regulatory and Ethical Challenges
16) Sekcia rímskeho, kánonického a cirkevného práva
Vývoj, postavenie a význam právnických povolaní v rímskom
a kánonickom práve
17) Sekcia európskeho práva
Legal Challenges for the New European Commission
18) Sekcia teórie práva a sociálnych vied
Právnické profesie v paradigmách
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HARMONOGRAM KONFERENCIE
6. 2. 2020 (štvrtok)
09:00 – 13:00 plenárne zasadnutie s témou „Advokát ako ochranca
právneho štátu“; renomované osobnosti slovenského práva a práva EÚ
predstavia na plenárnom zasadnutí svoje príspevky o aktuálnych právnych
tendenciách a výzvach
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 (Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie)
7. 2. 2020 (piatok)
09:00 – 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
KONTAKT
Organizačný tím konferencie:
Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. - prodekanka
Ing. Magdaléna Mydliarová
Mgr. Michaela Kahounová
Mgr. Silvia Senková
Kontaktný e-mail: bpf@flaw.uniba.sk
Viac informácií nájdete na stránke konferencie:
https://bpf2020.flaw.uniba.sk/index.php/sk/

