
 
 

Študentské sympózium sa realizuje v rámci riešenia projektu APPV-18-0421 „Európska 
prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej 
integrácie prostredníctvom práva“. 

XVI. ROČNÍK ŠTUDENTSKÉHO SYMPÓZIA  
Z MEDZINÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO PRÁVA 

na tému 

AKTUÁLNE OTÁZKY TRESTNÉHO PRÁVA Z POHĽADU 
EURÓPSKEHO A MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA 

 
 

Milé študentky a milí študenti, 

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva  pre Vás v spolupráci s Katedrou trestného práva 
v akademickom roku 2022/2023 pripravil študentské sympózium z medzinárodného a európskeho 
práva, na ktorom sú vítaní/é študenti a študentky všetkých ročníkov, ktorí/é by si chceli rozšíriť 
svoje vedomosti a prezentovať svoje odborné názory na aktuálne otázky medzinárodného 
a európskeho práva. 

V poradí už XVI. ročník študentského sympózia sa tematicky zameriava na trestné právo z pohľadu 
práva Únie a medzinárodného práva.  Osobitne významnou a zaujímavou je problematika 
prokuratúry a postavenia prokurátorov. Z pohľadu práva Európskej únie, ako i vnútroštátneho 
práva, je jednou z najaktuálnejších tém Európska prokuratúra, jej postavenie a plnenie jej zverených 
úloh. V medzinárodnom práve sú stále aktuálne otázky postavenia prokurátora v systéme 
Medzinárodného trestného súdu a ad hoc trestných súdov, či téma Medzinárodného trestného 
tribunálu pre Ukrajinu. Ak Vás táto problematika zaujala, pozrite si vypísané témy a vyberte si tú 
svoju, s ktorou sa do študentského sympózia zapojíte. 

 

Kedy? 21. apríla 2023  

Kde?  Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Ako? Na zvolenú tému je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 28. februára 2023  
na  e-mailovej adrese dominika.beckova@upjs.sk.  

 
Čo účastníkov a účastníčky sympózia čaká?  

 Vystúpenie na sympóziu s príspevkom, ktoré Vám pomôže zlepšiť Vaše prezentačné 
schopnosti. 

 Spolupráca s prideleným/ou konzultantom/kou, ktorý/á Vám poskytne odborné vedenie pri 
spracovaní príspevku. 

 Spracovanie písomnej verzie príspevku v rozsahu 8 – 12 normostrán, ktoré Vám pomôže 
zlepšiť Vaše schopnosti právnej argumentácie a písomný prejav.  

 Publikácia príspevku v elektronickom zborníku študentských príspevkov, ktorá Vám môže 
pomôcť uplatniť sa v právnickej profesii po skončení štúdia. Príspevky určené na 
publikáciu v zborníku je potrebné odovzdať do 14. apríla 2023, pričom písomné 
vyhotovenie príspevku musí byť schválené prideleným konzultantom/kou. 

 Najlepší/ia študent/ka získa stáž v advokátskej kancelárii alebo na prokuratúre. 
 

Odborným garantom študentského sympózia je prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese 
dominika.beckova@upjs.sk. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
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TÉMY PRÍSPEVKOV 

 
1. Corpus Juris a Zelená kniha o trestnoprávnej ochrane finančných záujmov Únie ako základy 

postupu členských štátov ES/EÚ pri ochrane finančných záujmov ES/EÚ 
2. Dôvody vzniku Európskej prokuratúry, jej úlohy a štruktúra 
3. Základné zásady činnosti Európskej prokuratúry 
4. Vecná príslušnosť Európskej prokuratúry 
5. Rozšírenie právomoci Európskej prokuratúry na trestný čin terorizmu 
6. Oznamovanie trestných činov Európskej prokuratúre 
7. Procesné práva podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní vedenom Európskou 

prokuratúrou 
8. Účinná súdna ochrana v kontexte súdneho prieskumu úkonov Európskej prokuratúry 
9. Bránia nezúčastnené členské štáty efektívnemu výkonu právomocí Európskej prokuratúry? 
10. Vzťah Európskej prokuratúry a Európskeho úradu pre boj proti podvodom – konkurenti alebo 

spolupracovníci?  
11. Európska prokuratúra v podmienkach Slovenskej republiky 
12. Postavenie a pôsobnosť európskych delegovaných prokurátorov v podmienkach Slovenskej 

republiky 
13. Cezhraničné vyšetrovanie vedené Európskou prokuratúrou 
14. Výkon právomocí slovenského európskeho prokurátora a európskeho delegovaného 

prokurátora 
15. Vedenie vyšetrovania Európskou prokuratúrou v Slovenskej republike 
16. Postavenie prokurátora v rámci systému Medzinárodného trestného súdu a jeho spolupráca s 

orgánmi Európskej únie 
17. Medzinárodný trestný tribunál pre Ukrajinu: právne problémy a výzvy 
18. Medzinárodný trestný tribunál pre Ukrajinu: postavenie prokurátorov 
19. Zločin agresie pred Medzinárodným trestným súdom 
20. Postavenie prokurátora v systéme ad hoc trestných súdov  
21. Imunita predstaviteľov štátov pred vnútroštátnymi súdmi 

 


