
XIII. ROČNÍK ŠTUDENTSKÉHO SYMPÓZIA 
Z MEDZINÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO PRÁVA 

„Medzinárodné a európske právo v kinematografii II.“

Milé študentky a milí študenti! 

Študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva má už v kalendári podujatí 
na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach svoje tradičné miesto. 
Aj v prebiehajúcom akademickom roku 2019/2020 sa Ústav medzinárodného práva a 
európskeho práva rozhodol v tradícií pokračovať a umožniť Vám, študentkám a študentom  
práva, prezentovať svoje odborné názory na vybrané témy a problematické otázky 
medzinárodného a európskeho práva. 

Aktuálny ročník študentského sympózia nadväzuje na jeho predchádzajúci ročník, ktorý 
upriamil pozornosť účastníkov na inštitúty medzinárodného a európskeho práva zachytené 
vo filmoch. Vzhľadom na pozitívne ohlasy zo strany účastníkov sympózia a jeho kladné 
zhodnotenie zo strany členov Ústavu medzinárodného a európskeho práva, sme sa 
rozhodli v téme ,,Medzinárodné a európske právo v kinematografii’’ pokračovať. Filmy, 
navrhnuté členmi Ústavu, ponúkajú širokú škálu inštitútov medzinárodného a európskeho 
práva a otvorené možnosti ich tvorivého spracovania v príspevku. Je len na Vašom výbere, 
či sa v príspevku budete venovať problematike diplomatického práva, terorizmu, 
ozbrojených konfliktov, používania robotov alebo téme ochrany životného prostredia či 
otázkam právneho režimu kozmického priestoru.

Kedy? Prvý marcový týždeň roka 2020
Kde? Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pre koho? Študentské sympózium je určené pre študentky a študentov práva druhého 

až piateho ročníka.

Ako „ďalej“ s filmom, ktorý si vyberiete? 
Na konkrétny film je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 31. januára 2020 e-mailom na 
dominika.beckova@upjs.sk.

Čo účastníkov sympózia čaká?
Vystúpenie na sympóziu s príspevkom, ktoré Vám pomôže zlepšiť Vaše prezentačné 
schopnosti.
Spracovanie písomnej verzie príspevku v rozsahu 6 – 12 normostrán, ktoré Vám 
pomôže zlepšiť Vaše schopnosti právnej argumentácie (každému účastníkovi bude 
pridelený konzultant z radov členov Ústavu).
Výstupom sympózia bude elektronický zborník študentských príspevkov.

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

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

Tešíme sa na Vašu účasť!
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TÉMY

1. 13 DNÍ /Thirteen Days, USA, 2000/
Problémové otázky: diplomatické práva zástupcov štátov počas medzinárodných konfliktov; 
obmedzenie slobody plavby.

2. GRAVITÁCIA /Gravity, USA/Veľká Británia, 2013/
Problémové otázky: pravidlá a zásady právneho režimu kozmického priestoru; zodpovednosť 
štátu za škodu spôsobenú kozmickými objektmi.

3. HVIEZDNE VOJNY: Nová nádej /Star wars, Episode 4, USA, 1997/
Problémové otázky: použitie ozbrojenej sily v kozmickom priestore; uplatňovanie trestnej 
právomoci na palube kozmických objektov; znečisťovanie kozmického priestoru.

4. KAPITÁN PHILLIPS: Prepadnutie lode Alabama /Captain Phillips, USA, 2013/
Problémové otázky: námorné právo; reakcia medzinárodného spoločenstva na pirátstvo v 
oblasti Somálskeho polostrova; obmedzenie slobody plavby; použitie ozbrojenej sily.

5. MOST ŠPIÓNOV /Bridge of Spies, USA/Nemecko/India 2015 /
Problémové otázky: konanie súkromnej osoby v mene štátu a jeho rozsah; právna úprava 
špionáže v medzinárodnom práve; extradícia špiónov.

6. MUŽ V TIENI /The Ghost Writer, Francúzsko/Nemecko/Veľká Británia, 2010/
Problémové otázky: mučenie osôb podozrivých z terorizmu štátnymi orgánmi z pohľadu 
medzinárodného práva; zásada zákazu zasahovania do vnútorných záležitostí iného štátu.

7. OKO V OBLAKOCH /Eye in the sky, Veľká Británia, 2015/
Problémové otázky: extrateritoriálne použitie ozbrojenej sily; princípy extrateritoriálnej 
právomoci; terorizmus; využitie dronov vo vzdušnom priestore cudzieho štátu.

8. PREVRAT /The Black Pimpernel, Švédsko, 2007/
Problémové otázky: ochrana priestorov diplomatických misií; prostriedky diplomatického 
práva, ktoré možno využiť na záchranu osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu.

9. TLMOČNÍČKA /The Interpreter, Veľká Británia/USA/Francúzsko/Nemecko, 2005/
Problémové otázky: sídlo OSN - priestor podliehajúci medzinárodnoprávnemu režimu; 
pravidlá medzinárodného práva upravujúce vzťah medzi hostiteľským štátom a 
medzinárodnou medzivládnou organizáciou; extradičná právomoc medzinárodnej 
medzivládnej organizácie.
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10. ZEM NIKOHO /No Man’s Land, Francúzsko, 2001/
Problémové otázky: ozbrojené konflikty a zakázané spôsoby vedenia boja; úloha a postavenie 
mierových operácií OSN počas ozbrojených konfliktov. 

11. ŽENA VO VOJNE /Woman at War, Island/Francúzsko/Ukrajina, 2018/
Problémové otázky: životné prostredie a jeho ochrana; možnosti boja proti činnostiam 
spôsobujúcim škody na životnom prostredí; spôsob kontroly štátov pri plnení ich 
povinností týkajúcich sa ochrany životného prostredia.


