
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie organizuje 

 

 

 

28. júna 2016 

so začiatkom o 10:00 hod. 

 

 

 

Vedeckú konferenciu 

Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej 

republike – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy. 

 

 

Konferencia sa uskutoční  v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na Kováčskej 30. 

 

Ide o úvodnú konferenciu, ktorá je súčasťou aktivít v rámci riešenia 
projektu, podporeného grantovou schémou Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR.  Organizátori plánujú prepojiť akademickú sféru s praktickými skúsenosťami 
predstaviteľov samosprávy, štátnej správy i tretieho sektora s cieľom  otvoriť diskusiu o 
dôsledkoch (pozitívnych i negatívnych) členstva Slovenskej republiky v EÚ s akcentom na 
verejnú správu.  

 

Vašu účasť potvrďte najneskôr do 17.6.2016 zaslaním emailu na  adresu 
jozefina.illesova@upjs.sk  výberom jednej z možností: 
 

 konferencie sa zúčastním aktívne a prednesiem na nej svoj príspevok 
 konferencie sa zúčastním, mám záujem o uverejnenie príspevku v zborníku 
 konferencie sa zúčastním pasívne, nedodám príspevok 

 
 
Účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku. 
 

mailto:jozefina.illesova@upjs.sk


Z príspevkov na konferencii bude vydaný recenzovaný zborník. Organizátori si 
vyhradzujú právo neuverejniť príspevky, ktoré tematicky nebudú zodpovedať stanoveným 
okruhom konferencie. 

Tematické okruhy konferencie:  

 Ústavnoprávna koncepcia verejnej správy v Slovenskej republike pred a po vstupe do 
Európskej únie  

 Zmeny v Ústave Slovenskej republiky súvisiace so vstupom Slovenskej republiky do Európskej 
únie  

 Európskej právo v organizácii a fungovaní verejnej správy  

 Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a jej vplyv na reformu verejnej správy v 
Slovenskej republike   

 Dekoncentrácia a decentralizácia verejnej správy v Slovenskej republike   

 Organizácia ústrednej a miestnej štátnej správy po vstupe Slovenskej republiky do Európskej 
únie  

 Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a jeho dopady na organizáciu územnej 
samosprávy   

 Územno-správne členenie Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie  

 Zmeny vo fungovaní štátnej správy po vstupe  Slovenskej republiky do Európskej únie  

 Zmeny vo fungovaní územnej samosprávy po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie   

 Európska regionálna politika a Európske zoskupenie územnej spolupráce  

 


