Pozvánka
na medzinárodnú vedeckú konferenciu „BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2013“
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity
v Bratislave pozývajú všetkých záujemcov na prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské
právnické fórum 2013“, ktorá sa uskutoční 10. a 11. októbra 2013 pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica.
Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Úloha štátu a práva pri riešení
súčasnej hospodárskej krízy“. Konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti
110. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva a
ekonómie prof. JUDr. Imricha Karvaša, ktorý pôsobil na Právnickej
fakulte UK v Bratislave a v roku 1940 sa zaslúžil o založenie Vysokej školy
obchodnej, súčasnej Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Hlavným cieľom konferencie je prepojiť ekonomickú a právnu vedu a prax,
nastoliť aktuálne otázky a problémy ekonómie a práva pri riešení súčasnej
hospodárskej krízy a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu. V súlade s týmto
zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné
rokovanie v 11 tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude
venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom daného odvetvia.
TERMÍN KONFERENCIE: 10. až 11. 10. 2013 (štvrtok a piatok)
MIESTO KONANIA: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
(Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava) a Národohospodárska fakulta Ekonomickej
univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1, Bratislava)
ROKOVACÍ JAZYK: slovenčina, čeština, angličtina
TERMÍN NA ZASLANIE PRIHLÁŠKY: do 31. 8. 2013, vrátane názvu a abstraktu príspevku. Prihlásiť sa možno len
prostredníctvom
on-line
registračného
systému
uverejneného
na
web
stránke
konferencie
www.lawconference.sk/bpf/online
KONFERENČNÝ POPLATOK: 60,- EUR pri registrácii do 30. 6. 2013 a 75,- EUR do 31. 8. 2013. Poplatok je možné
uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia
sa na konferenciu
TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU: do 20. 10. 2013 - formálna úprava príspevku a pokyny na jeho
spracovanie budú uverejnené na web stránke konferencie www.lawconference.sk/bpf/online
UBYTOVANIE: pre účastníkov konferencie je rezervované ubytovanie v hoteloch v centre Bratislavy za zvýhodnené
ceny (zabezpečujú a hradia účastníci sami) - bližšie informácie možno nájsť na web stránke konferencie
www.lawconference.sk/bpf
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 zaradený do databázových
knižničných systémov. Publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie.

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE:
doc. Dr.h.c. JUDr. Ladislav Balko, PhD. – člen Európskeho dvora audítorov
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. – dekan Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave
prof. Ing. Ján Lisý, PhD. – dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. – guvernér Národnej banky Slovenska
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. – rektor Univerzity Komenského v
Bratislave
prof. Dr.h.c. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – rektor Ekonomickej univerzity
v Bratislave
ZÁKLADNÝ HARMONOGRAM:
10. 10. 2013 (štvrtok)
9:00 – 12:00 plenárne zasadnutie s témou „Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy“;
na plenárnom zasadnutí vystúpia s odbornými príspevkami o aktuálnom smerovaní ekonomiky a výzvach
v oblasti práva predovšetkým slovenskí ústavní činitelia, reprezentanti inštitúcií Európskej únie, významní
zahraniční a domáci odborníci
12:00 – 13:00 obed formou švédskych stolov v priestoroch UK v Bratislave
13:00 – 17:30 paralelné rokovanie jednotlivých sekcií, v rámci ktorých vystúpia prihlásení účastníci so svojimi
príspevkami, vrátane diskusie
19:30 - slávnostná recepcia v historickej budove Národnej rady SR
11. 10. 2013 (piatok)
9:00 – 13:00 pokračovanie konferencie paralelným rokovaním v 11 odborných tematicky zameraných sekciách
podľa programu a počtu prihlásených účastníkov
obed formou švédskych stolov v priestoroch UK v Bratislave
ZOZNAM SEKCIÍ A ICH TÉM
1) Sekcia
finančného
práva
a národohospodárskej politiky
1) Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej
hospodárskej krízy; 2) Aktuálnosť odkazu profesora
Karvaša pre súčasnosť
2) Sekcia občianskeho práva
1) Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho
zákonníka; 2) Dokazovanie v civilnom procese
3) Sekcia správneho práva
Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správe,
ako prostriedok hospodárskej efektívnosti verejnej
správy
4) Sekcia ústavného práva
Inovačné výzvy pre ústavy
v globalizovanej Európe

a

ústavné

systémy

5) Sekcia obchodného práva (v spolupráci
s Katedrou obchodného práva Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave)
Inštitúty obchodného práva v korporátnom a zmluvnom
práve aplikovateľné pri riešení prejavov hospodárskej
krízy

6) Sekcia trestného práva
Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb
7) Sekcia medzinárodného práva
Vzťah medzinárodného práva, vnútroštátneho práva
a práva Európskej únie v praxi Slovenskej republiky
8) Sekcia európskeho práva
Aktuálne problémy európskeho práva
9) Sekcia pracovného práva
Reflexia hospodárskej krízy v pracovnom a sociálnom
zákonodarstve
10) Sekcia právnych dejín a rímskeho práva
(vzhľadom na veľký počet hostí sekcie je možná len účasť
bez vystúpenia, avšak s publikovaním príspevku)
(Dis)kontinuita práva a kríza práva:
1) (Dis)kontinuita verejného práva; 2) (Dis)kontinuita
súkromného práva; 3) Minulosť, súčasnosť a
perspektívy prokuratúry.
11) Téma teórie práva
Postmoderný štát a sociálna spravodlivosť

Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke konferencie: www.lawconference.sk/bpf.
Na akékoľvek ďalšie otázky radi odpovieme prostredníctvom elektronickej
pošty info@lawconference.sk.
___________________________________________________________________________________________________________

Ďakujeme partnerom konferencie:

