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Organizátori: Katedra dejín práva a Slovenská historická spoločnosť – Sekcia  právnych dejín 

Konferencia sa koná v rámci projektu VEGA č. 1/0018/19 s názvom 

„Renesancia zabudnutých a znovu obnovených inštitútov dedičského práva na Slovensku“. 
 

O konferencii: 
 
 

Širšie navrhnutá nosná téma medzinárodnej vedeckej konferencie otvára horizonty právno-historického skúmania        

a poznávania reformného potenciálu práva v histórii, ktoré z bohatých archívnych prameňov poskytuje nevyčerpateľnú 

studnicu možných nových a staronových pohľadov na témy, problémy a výzvy súkromného práva, resp. jeho 

etablovaných alebo nedávno kreovaných súkromnoprávnych pododvetví. Ide teda o vždy perspektívnu tému právno-

historického vývoja, ale aj súčasného pozitívneho práva, ktorá posúva a približuje rigidný systém práva na národnej aj 

medzinárodnej úrovni potrebám a výzvam vždy meniacich sa a rozvíjajúcich sa spoločností alebo jednotlivcov. 

Organizátori pozývajú všetkých záujemcov z odboru právnej histórie a romanistiky, aby prijali účasť na plánovanej 

medzinárodnej konferencii. Objektom a subjektom vedeckého dialógu budú individuálne zvolené témy každého           

z účastníkov, ktoré nechcú organizátori bližšie obmedziť, avšak akcentujú nutnosť rešpektovať rámcové 

súkromnoprávne zameranie konferencie a potenciál minulého práva odkrývať impulzy a tendencie smerujúce             

k proreformným premenám práva v minulosti, súčasnosti a prípadne aj do budúcnosti. 
 

Kontakt: inge.lanczová@gmail.com 

 
 
 
 

 Organizátor:  Katedra teórie práva a ústavného práva
 

O konferencii:  
 

Jednou z priorít súčasnej slovenskej vlády je aj obnova dôvery v právny štát. Na dosiahnutie tohto programového cieľa 

vláda spustila balík reformných procesov, ktorých súčasťou je aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, posilnenie 

sudcovskej zodpovednosti, reorganizácia súdnej mapy či zmena spôsobu voľby generálneho prokurátora. Osoby činné 

v justičných orgánoch reagujú na túto iniciatívu väčšinou rezervovane až kriticky. Nesúhlasia jednak s motívmi, ktoré 

k zmenám vedú (napr. pretrhnutie korupčných väzieb), ale ani s vecnou podstatou zmien (napr. rušenie niektorých 

súdov). V debate dokonca zaznievajú obavy z oslabenia nezávislosti súdnictva či prokuratúry, ktoré by mohlo vyústiť až 

do systémového ohrozenia hodnôt právneho štátu, podobne ako sa to stalo v Poľsku a Maďarsku. Sú takéto obavy 

opodstatnené alebo ide len o prejav uzavretosti zmýšľania justičných stavov? Majú justičné reformy reálnu šancu zvýšiť 

dôveryhodnosť slovenského justičného systému, alebo skôr len zvyšujú šance na jeho politizáciu? Dá sa účinne 

reformovať postkomunistické súdnictvo bez zásahu do princípov deľby moci? Je očista slovenského súdnictva 

legitímnym spoločenským cieľom alebo len prázdnym populistickým sloganom? Takéto a podobné otázky budú 

predmetom konferenčnej sekcie Justičné reformy a nezávislosť justičných orgánov, na ktorú Vás srdečne pozýva 

Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU.  
 

Kontakt: jakub.neumann@truni.sk, katarina.kuklova@truni.sk 
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 Organizátor:  Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Konferencia sa koná v rámci riešenia projektu APVV-18-0443 s názvom 

„Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)“. 
 

O konferencii: 
 

Keďže pracovné právo nepredstavuje uzatvorený svet regulácie osobitných právnych vzťahov, ale je súčasťou širšieho 

súkromnoprávneho systému regulácie, potrebuje na svoje efektívne fungovanie rekurz do všeobecného súkromného 

práva a naopak, ostatné odvetvia súkromného práva môžu tiež regulovať podobné vzťahy so závislým subjektom, resp. 

predmetom vzťahu a pracovnoprávna úprava môže pôsobiť analogicky alebo argumentačne aj mimo pôsobnosti 

pracovného práva. Takéto fungovanie rieši aj problém obchádzania pracovnoprávnej regulácie (únik z pracovného 

práva) ako aj obchádzanie inej regulácie únikom do pracovného práva. Zámerom konferencie je skúmanie využiteľnosti 

inštitútov súkromného práva v pracovnom práve (a opačne), paralelné aplikovanie pracovnoprávnej a inej 

súkromnoprávnej regulácie na jeden právny vzťah, obchádzanie pracovného práva prostriedkami občianskeho či 

obchodného práva (a opačne); preberanie argumentačných štruktúr pracovného práva do iných oblastí súkromného 

práva (a opačne); a napokon aj procesnoprávne osobitosti riešenia pracovnoprávnych sporov a interakcia so 

všeobecným civilným procesom. 
 

Kontakt: viktor.krizan@truni.sk 

 

 

 

 Organizátor:  Katedra občianskeho a obchodného práva

Konferencia sa koná v rámci riešenia projektu APVV-20-0171 s názvom 

„Konkurencia nárokov z deliktov a kvázideliktov v mimozmluvných vzťahoch a na pomedzí zmluvného a vecného práva“. 
 

O konferencii: 

 
Cieľom konferencie je identifikovať súbehy a strety mimozmluvných inštitútov vo vnútri systému mimozmluvného 

práva a navonok so systémom vecných a zmluvných práv, formulovať pravidlá pre ich vzájomný vzťah (potenciálny 

vzťah subsidiarity a špeciality) a v prípade, ak nebude možné nájsť medzi právnymi pravidlami jednoduchý vzťah 

subsidiarity, jasne tak pre aplikačnú prax ako aj pre akademickú obec zdôrazniť a zdôvodniť právo výberu oprávneného 

subjektu vo vzťahu k tomu, ktorý z prostriedkov nápravy protiprávneho stavu zvolí tak, aby voľba jedného či druhého 

rámca nevyvolávala pre subjekty zodpovednostného vzťahu (resp. vzťahu kvázizodpovednostného) diametrálne odlišné 

dôsledky a aby tým zákonné znenie vo výsledku nemotivovalo k oportunistickému správaniu. 
 

Kontakt: marianna.novotna@gmail.com 

 
 

 Organizátor:  Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
 

Konferencia sa koná v rámci projektu VEGA č. 1/0089/21 s názvom  

„Záujmová korporácia ako subjekt a objekt výkonu verejnej správy“. 
 

O konferencii: 

Strategickou úlohou a trendom v rámci reforiem je vytvárať právne prostredie pre postupné odštátňovanie verejnej 

správy, resp. optimálnu deľbu úloh medzi štátnymi a neštátnymi subjektmi. Činnosť záujmových združení sa v 

modernej spoločnosti čoraz viac dotýka verejného záujmu. Garanciou ich vstupu a efektívneho pôsobenia v priestore 

tzv. nevrchnostenskej verejnej správy je právna podpora ich vzniku, fungovania a ochrany pred nezákonným zásahom. 

Vedecká konferencia si kladie ako cieľ: - analyzovať a navrhnúť legislatívne opatrenia za účelom podpory činnosti 

záujmových združení vo verejnom priestore, - vymedziť hranice zásahu štátu do právneho postavenia týchto subjektov 

(záujmové združenie ako objekt výkonu štátnej správy, súdna ochrana), - objasniť európske a národné aspekty verejnej 

politiky, teórie verejnej správy a manažmentu verejnej správy v členských štátoch Európskej únie. 

Kontakt: sona.kosiciarova@truni.sk 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt8c_BXOl7ZbDFh-LZHMzeOm8AWYfrCrTjpk-nH0c8ctdhhg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://portal.apvv.sk/index.aspx?Module=Application&Page=Project&MenuID=287&ProjectID=22050


 
 
 

 

 

 Organizátor:  Katedra trestného práva a kriminológie

Konferencia sa koná v rámci projektu APVV APVV-19-0050 s názvom 

 „Trestnoprávna ochrana slobody“. 
 

O konferencii: 

Hlavným zámerom konferencie je poukázať na aktuálny legislatívny vývoj v oblasti trestného práva hmotného a rovnako 

aj v oblasti trestného práva procesného, ktorý má zásadný dopad na práva a slobody osôb zúčastnených na trestnom 

konaní. Pre aktuálny vývoj trestného práva je príznačná pomerne častá aktivita zákonodarcu smerujúca k novelizácii 

príslušných trestných kódexov. Konferencia bude z tohto dôvodu venovaná analýze najvýznamnejších aktuálnych 

legislatívnych zmien, ktoré majú podobu či už novo formulovaných skutkových podstát trestných činov alebo novo 

zavedených procesných nástrojov smerujúcich k dosiahnutiu účelu trestného konania. Vzhľadom na to, že v oblasti 

trestného práva sa stále častejšie hovorí aj o potrebe ďalšieho revidovania trestného konania bude konferencia 

zameraná aj na diskusiu o možnostiach budúcej deformalizácie trestného procesu a o možných spôsoboch zefektívnenia 

jeho priebehu. V tejto súvislosti bude pozornosť sústredená aj na otázku možného stretu už koncipovaných návrhov s 

právom na obhajobu, osobitne pokiaľ ide o jeho uplatňovanie v rámci prípravného konania. Parciálnym cieľom 

konferencie tak bude aj formulovanie riešení, prostredníctvom ktorých bude možné zabezpečiť nielen zefektívnenie 

trestného konania ale súčasne aj zachovanie práva na obhajobu obvinenej osoby. 

kontakt: eva.szabova@truni.sk 

 

 

 Organizátori: Katedra medzinárodného práva a európskeho práva,  

 Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Konferencia sa koná v rámci projektu VEGA č. 1/0519/22 s názvom  

„Whistleblowing ako prejav etickej spoločnosti alebo aké zlé je byť dobrý“. 

 
O konferenci: 

Whistleblowing (oznamovanie protispoločenskej činnosti) ako spoločenský jav sa týka súkromných a verejných 

subjektov, najmä zamestnávateľov. Whistleblowing je považovaný za etický spôsob oznamovania a prešetrovania 

konania, ktoré je právom reprobované, prípadne je neetické. Predstavuje spôsob, akým spoločnosť môže bojovať proti 

negatívnym aspektom, ktorých ochranu považuje za dôležitú. Preto je potrebné si uvedomiť aj dôvody, pre ktoré 

dochádza (prípadne prečo niekedy nedochádza) k oznamovaniu, ako aj právne prostriedky ochrany oznamovateľov. 

Účelom konferencie je skúmať právne možnosti fungovania oznamovania protispoločenskej činnosti, najmä v kontexte 

novej právnej úpravy na úrovni Európskej únie a analyzovať efektivitu právnej úpravy, ako aj prínosy právnej úpravy 

pre ochranu celospoločenských záujmov. 

kontakt: martin.bulla@truni.sk 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 Organizátori: Ústav pre právne otázky náboženskej slobody a Katedra rímskeho a cirkevného práva,  

Katedra cirkevného práva verejného a ústavného,  

Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity 

  Jána Pavla II., Lublin, Poľsko
 

Konferencia sa koná v rámci projektu VEGA č. 1/0170/21 s názvom 

„Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania Katolíckej cirkvi“. 
 

O konferencii:  
 

Napriek tomu, že sa oblasť kánonického práva považuje vo všeobecnosti za pomerne stabilnú a v porovnaní so 

štátnym právom za podstatne menej frekventovane novelizovanú, v posledných rokoch je evidentný reformný trend 

vo viacerých oblastiach práva Katolíckej cirkvi. Uviesť tu možno jednak reformu manželských procesov v latinskej aj 

vo východných katolíckych cirkvách, ako aj stále prebiehajúcu reformu Rímskej Kúrie, či len prednedávnom 

uskutočnenú trestnú reformu VI. knihy Kódexu kánonického práva, a niektoré ďalšie. Konferencia tak ponúka priestor 

nielen pre zhodnotenie už uskutočnených zmien a s tým spojených aplikačných výziev a skúseností, ale aj pre 

diskusiu o možnom ďalšom vývoji, osobitne vo svetle aktuálne prebiehajúceho synodálneho procesu v cirkvi. Zároveň 

sme svedkami prelomových udalostí aj v oblasti štátno-cirkevných vzťahoch a v práve, ktoré tieto vzťahy upravuje. 

Spomeňme zmeny v oblasti financovania cirkví, majetkové vyrovnanie štátu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami 

po období neslobody, zmeny v podmienkach registrácie cirkví a náboženských spoločností, ako aj diskusie o 

prítomnosti cirkví vo verejnom priestore. Konferencia ponúka priestor analyzovať tieto procesy a ich výsledky, ako aj 

uvažovať o ďalšom vývoji v oblasti konfesného práva v jednotlivých krajinách či uvažovať o jeho trendoch vo 

všeobecnosti.  

kontakt: michaela.moravcikova@truni.sk 
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