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Vážená kolegyňa, Vážený kolega, 
 
medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou trestného práva na Právnickej 
fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa plynutím času stala tradičnou konferenciou 
majúcou svoje stále miesto v kalendári vedeckých podujatí. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme 
pozvať na VII. ročník celoštátnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou 
účasťou s názvom: 
 

KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA 2023, VII. ročník, ktorej ústrednou témou 
rokovania bude: 

 
,,Ochrana vlastníckeho práva normami trestného práva“ 

 
v dňoch 21.-22.6.2023 v priestoroch GOLDEN ROYAL Boutique Hotel & SPA 

v Košiciach. 
 
Cieľ konferencie: Vedecká konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností 

a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu 
v oblasti viažucej sa k ochrane vlastníckeho práva prostredníctvom 
trestnoprávnych noriem a súvisiacich vedných disciplín.  

 
Odborný garant: prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 
 
Program  
konferencie:   21.6.2023: 

od 14,00 hod. – ubytovanie v hoteli GOLDEN ROYAL Boutique Hotel 
& SPA v Košiciach – zabezpečené pre účastníkov konferencie, ktorí 
obdržali pozvánku na meno, súčasťou ktorej bola informácia, že 
pozvanému účastníkovi hradí ubytovanie organizátor. 
17,00 hod. - spoločenský program v Camelot - Pilsner pub & Medieval 
restaurant (oproti vstupu do rohovej budovy Právnickej fakulty 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach). 
22.6.2023: 

   09,00 hod. – 09,15 hod. – príhovor dekana a odborného garanta 
   09,15 hod. – 10,45 hod. – 1. blok rokovania  
   10,45 hod. – 11,00 hod. – coffee break 
   11,00 hod. – 12,00 hod. – 2.blok rokovania 
   12,30 hod. – 13,30 hod. spoločný obed 

13,30 hod. – 15,30 hod. – 3.blok rokovania 
 

Zmena programu je vyhradená.



 

O prihlásenie Vás prosíme v termíne najneskôr do 30.4.2023, a to prostredníctvom e-mailovej 
adresy martin.strkolec@upjs.sk. 
 
Účastnícky poplatok je organizátorom stanovený vo výške 80,- Eur. Účastnícky poplatok 
zahŕňa možnosť účasti na spoločenskom programe 21.6.2023, coffee break 22.6.2023, účasť na 
spoločnom obede účastníkov konferencie 22.6.2023, a taktiež publikáciu príspevku.  
 
Účastníci, ktorí obdržali pozvánku na meno nehradia účastnícky poplatok (v prípade 
spoluautorstva príspevku účastníka, ktorý obdržal pozvánku na meno a účastníka, ktorý 
neobdržal pozvánku na meno, sa stanovený účastnícky poplatok uhrádza iba za jedného 
účastníka).  
 
Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Príspevok bude 
potrebné zaslať v šablóne najneskôr do 30.6.2023 na e-mailovú adresu 
martin.strkolec@upjs.sk. Neskôr zaslané príspevky nebudú publikované. 
 
Účastníkom, ktorí obdržali pozvánku na meno, súčasťou ktorej bola informácia, že pozvanému 
účastníkovi hradí ubytovanie organizátor bude ubytovanie zabezpečené v GOLDEN ROYAL 
Boutique Hotel & SPA v Košiciach. 
 
Ostatní účastníci si zabezpečujú a hradia ubytovanie individuálne, pričom na tieto účely 
organizátor účastníkom odporúča najmä nasledovné možnosti ubytovania, ktoré sú v blízkosti 
miesta konania konferencie: Boutique Hotel Bristol (vzdialenosť od miesta konferencie 550 
metrov), Boutique Hotel Slávia (vzdialenosť od miesta konferencie 500 metrov), Boutique 
Penzión Slovakia (vzdialenosť od miesta konferencie 550 metrov) alebo Pension Horse Inn 
(vzdialenosť od miesta konferencie 600 metrov). 
 
 
S úctou, 
 
V Košiciach, dňa 6.3.2023 

  prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 
                                                                                             predseda organizačného výboru           
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