
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Právnická fakulta 

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva 

vyhlasuje  

X. študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva 

„ 10 rokov sympózia z medzinárodného a európskeho práva“ 

 

Milé študentky a študenti, 

stalo sa tradíciou, že Ústav medzinárodného práva a európskeho práva ponúka priestor pre 

diskusiu študentov a vyjadrenie názorov na aktuálne otázky týkajúce sa medzinárodného práva 

a európskeho práva, a je tomu tak už 10 rokov. Tento rok, rok 2017, je významným jubileom nie 

len pre nás ako členov Ústavu, ale je rovnako rokom viacerých významných udalostí a jubileí. 

Preto je tento ročník iný, výnimočný v tom zmysle, že nie je nastavená len jedna oblasť, o ktorej 

môžeme diskutovať, ale ponúkame Vám na výber viaceré témy, ktoré sa symbolicky viažu na rok 

končiaci číslom 7. Okrem nami ponúkaných tém však dávame priestor na úvahu aj Vám, samotným 

študentom a študentkám, aby ste si v prípade záujmu zvolili inú tému z medzinárodného alebo 

európskeho práva, ktorá Vás zaujíma a chcete ju s nami prediskutovať a ktorá sa viaže na rok 

končiaci sedmičkou. Všetkým účastníkom sympózia budú vystavené certifikáty o ich účasti.  

 

Keďže ide už o desiaty ročník sympózia, veľmi radi by sme privítali účastníkov predchádzajúcich 

sympózií, ktorí by si ako pozorovatelia pripomenuli príjemnú atmosféru sympózia z ich 

študentských čias.  

 

Členovia Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva radi privítajú všetkých študentov 

a študentky, ktorí sú ochotní podeliť sa o poznatky, postrehy či nápady v oblastiach významných 

a jubilejných z hľadiska medzinárodného alebo európskeho práva, pripraviť si prezentáciu a 

napísať odborný príspevok na niektorú z navrhovaných tém: 

1. Druhá Ženevská mierová konferencia uskutočnená v roku 1907 – stav, výsledky, perspektíva 

do budúcna a preskúmanie možností ochrany civilistov v čase konfliktu, ktoré ponúkajú 

Dodatkové protokoly z roku 1977 aj v súčasnom období.  

2. Poriadok pozemnej vojny z r. 1907 uplatniteľný v súčasných konfliktoch. 

3. Postavenie povstaleckého hnutia, pravidlá uplatňujúce sa vo vnútroštátnom konflikte 

a zodpovednosť za správanie sa povstaleckého hnutia na podklade Veľkej októbrovej 

socialistickej revolúcie v r. 1917. 

4. Podstata a prostriedky boja proti otroctvu s prihliadnutím na Dohovor o otroctve s 

účinnosťou od r. 1927.  

5. Založenie International Relief Union v r. 1927 ako medzinárodného orgánu reakcie na 

katastrofy.  

6. Terorizmus v súčasnom medzinárodnom práve, aktuálne hrozby a prostriedky boja proti 

nemu, právny rámec a aplikovateľnosť dohovorov s ohliadnutím na Dohodu o prevencii 

a potrestaní terorizmu z r. 1937, Európsky dohovor o potlačovaní terorizmu z r. 1977 a 

Medzinárodný dohovor o potláčaní bombového terorizmu, ktorý bol prijatý v New Yorku 

v roku 1997.  



7. Zriaďovanie špecializovaných súdnych orgánov na podklade rezolúcií Bezpečnostnej rady 

OSN, na príklade Špeciálneho tribunálu pre Libanon zriadeného v roku 2007. 

8. Formovanie názorov a právnej úpravy kozmického priestoru po vypustení prvého 

kozmického objektu do vesmíru v r. 1957, a aplikovateľnosť Kozmickej zmluvy a Dohody 

o pomoci kozmonautom a ich návrate a o vrátení predmetov vypustených do kozmického 

priestoru z r. 1967. 

9. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť – prípadová štúdia Gabčíkovo – Nagymaros (Zmluva 

o výstavbe a prevádzke vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros z roku 1977 a  spor v roku 

1997). 

10. Ochrana štátneho občianstva v európskom priestore a ochrana občianstva vydatých žien 

podľa Dohovoru o štátnom občianstve vydatých žien z r. 1957 a Európskeho dohovoru 

o občianstve z r. 1997.  

11. Otázky postavenia utečencov, právo na azyl vzťahujúce sa k určitému územiu a určenie štátu 

zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl s prihliadnutím na Protokol k dohovoru 

o právnom postavení utečencov z r. 1967, Deklaráciu o územnom azyle z r. 1967 + 

Konferenciu o územnom azyle v Ženeve v roku 1977 a Dohovor určujúci štát zodpovedný za 

preskúmanie žiadostí o azyl podaných v 1 z členských štátov Európskeho spoločenstva 

(1990), platný od roku 1997. 

12. Ochrana životného prostredia cestou zákazu určitých prostriedkov v zmysle Dohovoru 

o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov 

meniacich životné prostredie z r. 1977. 

13. Ochrana ozónovej vrstvy – právne aspekty na podklade Montreálskeho protokolu (o látkach, 

ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu) z r. 1987. 

14. Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy z r. 1997 a Parížska zmluva 

o zmene klímy – zhodnotenie a porovnanie účinnosti právnej úpravy s ohľadom na súčasné 

medzinárodné právo. 

15. Obmedzenie použitia prostriedkov vedenia vojny na príklade Dohody medzi členskými 

štátmi spoločenstva, ktoré nevlastnia jadrové zbrane, Euratomom a MAAE, ktorá nadobudla 

účinnosť 21. februára 1977 v nadväznosti na Zmluvu o nešírení jadrových zbraní a 

Ottawského dohovoru z r. 1997. 

16. Ochrana jednotlivcov pred zločinmi podľa medzinárodného práva s prihliadnutím na  

Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu 

alebo trestaniu, ktorý bol prijatý v r. 1987 a Dohovor proti mučeniu a inému krutému, 

neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý je platný od r. 1987.  

17. (Špeciálna) ochrana ĽP a ZS osôb so zdravotným postihnutím s prihliadnutím na Dohovor 

o právach osôb so zdravotným postihnutím – podpísaný v roku 2007.  

18. Rozšírenie spolupráce členských  štátov  ESUO  do  nových oblastí, vytvorenie EHS  a 

EURATOM-u na základe zmlúv podpísaných v roku 1957. 

19. Pristúpenie Turecka do Európskej únie - história, proces a aktuálne otázky – Turecká vláda 

formálne požiadala o vstup do ES – 14.4.1987. 

20. Biela kniha o obnoviteľných zdrojoch energie z r. 1997. 

21. Veľké rozšírenie členskej základne Európskej únie – príprava a proces rozširovania – 

Európska rada prijala rozhodnutia potrebné na spustenie procesu rozširovania a koordináciu 

hospodárskej politiky v r. 1997.  

22. Lisabonská zmluva z r. 2007 ako cesta k modernejšej Európskej únii. 

23. Transatlantické vzťahy Európskej únie a USA s osobitným zreteľom na dohodu ,,Open Skies'' 

podpísanú na Summite EÚ – USA v r. 2007.  



Garantom študentského sympózia je 

Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.  

 

Pokyny na výber a spracovanie témy: 

Študenti sa môžu prihlasovať na jednotlivé témy od 17.02.2017 do 24.02.2017 vrátane zaslaním 
prihlášky na adam.giertl@upjs.sk. Prihlasovanie uchádzačov na témy bude priebežne 
aktualizované v tabuľke na webovej stránke Ústavu medzinárodného práva a európskeho 
práva/Oznamy. V prípade záujmu viacerých uchádzačov o rovnakú tému bude od týchto 
uchádzačov vyžiadané zaslanie motivačného listu. 

Vypracovanie v rozsahu 6 – 12 strán (do 20 000 znakov) sa žiada odovzdať elektronicky alebo 

písomne do 24. marca 2017 vyučujúcemu, ktorý bude pridelený ako konzultant každému 

prihlásenému študentovi/študentke po ukončení prihlasovania sa na sympózium. Vypracovania 

musia spĺňať všetky formálne náležitosti a akademické zvyklosti spojené s citovaním a úpravou 

textu tak, aby mohli byť publikované. Preukázateľné porušovanie autorských práv bude 

sankcionované. 

Samotné sympózium sa uskutoční v termíne, ktorý bude upresnený neskôr (predbežný termín: 27. 

– 28. apríla 2017), za účasti garanta sympózia. Každý účastník prednesie svoju tému, pričom 

obsahová súvislosť tém umožní bližšiu diskusiu. Cieľom sympózia je umožniť študentom detailnú 

teoretickú prípravu a zvýšiť schopnosti dôvodiť. Výstupom zo študentského sympózia bude 

zborník príspevkov, ktorý bude vydaný tak v tlačenej podobe, ako aj vo forme elektronickej 

publikácie a bude sprístupnený širšej odbornej verejnosti v rámci zverejňovania zborníkov 

a iných materiálov z vedeckých konferencií 
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