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PROGRAM  
 

  
Prezentácia účastníkov X. študentského sympózia  
(08:30) 
 
Úvodný príhovor dekanky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach,  
doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. 
(09:00) 
 
Zahájenie študentského sympózia odborným garantom, prof. JUDr. Jánom Klučkom, CSc. 
(09:10) 
 

1. BLOK ŠTUDENTSKÉHO SYMPÓZIA 
(09:30 – 11:55) 

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

Stanislav Marcák 
 
2. 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 
Jakub Kozák 

 
3. Ženevská konferencia uskutočnená v roku 1977: Stav, výsledky, perspektíva do 

budúcna a preskúmanie možností ochrany civilistov v čase konfliktu, ktoré 
ponúkajú Dodatkové protokoly z roku 1977 aj v súčasnom období 
Ľuboslav Sisák 

 
Diskusia 

 
Coffee Break 

(10:35 – 10:50) 



 
 

4. 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 
Lucia Bódišová 

 
5. 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 
Oliver Göndör 

 
6. Zriaďovanie špecializovaných súdnych orgánov na podklade rezolúcií 

Bezpečnostnej rady OSN, na príklade Špeciálneho tribunálu pre Libanon zriadeného 
v roku 2007 
Milan Šimkovič 

 
Diskusia 

 
PRESTÁVKA NA OBED 

(11:55 – 12:35) 
 

2. BLOK ŠTUDENTSKÉHO SYMPÓZIA 
(12:35 – 15:00) 

 
1. 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 
Michal Sokol 

 
2. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť – prípadová štúdia Gabčíkovo – Nagymaros 

(Zmluva o výstavbe a prevádzke vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros z roku 1977 a 
spor v roku 1997) 
Lukáš Tomáš 

 
3. 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 
Peter Sedlár 

 
Diskusia 

 
Coffee Break 

(13:40 – 13:55) 
 
4. Pristúpenie Turecka do Európskej únie - história, proces a aktuálne otázky – 

Turecká vláda formálne požiadala o vstup do ES – 14.4.1987 
Rastislav Fiťma 

 



 
 

5. Biela kniha o obnoviteľných zdrojoch energie z r. 1997 
Martin Rusnák 

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

Dávid Danočko 
 

Diskusia 
  
Záverečné slovo a zhrnutie prínosov sympózia garantom sympózia prof. JUDr. Jánom 
Klučkom CSc. a zakončenie študentského sympózia 
(15:00) 
 


