
 

 

 

WORKSHOP 

ÚLOHA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ PRI REAKCII  

NA KATASTROFY 

19. september 2019, Košice, Slovenská republika  

 
Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach si dovoľuje srdečne pozvať zástupcov mimovládnych organizácií,  
orgánov štátnej správy, odborníkov akademickej obce, ako aj praxe na medzinárodný workshop 
na tému „Úloha mimovládnych organizácií pri reakcii na katastrofy“, ktorý sa bude konať 19.  
septembra 2019 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
v rámci projektu VVGS-2018-945: Návrh metodického postupu mimovládnych organizácií 
v prípade katastrofy v podmienkach Slovenskej republiky.  

Katastrofy predstavujú jeden z hlavných prejavov klimatických zmien v súčasnosti. 
Majú vplyv na súčasný vývoj spoločenského života, ako aj na právnu diskusiu o potrebe reakcie 
medzinárodného a vnútroštátneho práva na výskyt katastrof, na zníženie ich negatívneho 
vplyvu a na ochranu osôb nimi ovplyvnených. Napriek tomu, že štáty majú primárnu úlohu pri 
ochrane obetí katastrof, mimovládne organizácie zohrávajú nenahraditeľnú úlohu, pretože 
častokrát dopĺňajú činnosť štátnych orgánov. Cieľom workshopu je vytvoriť platformu pre 
odborníkov z praxe a akademickej obce na výmenu poznatkov a návrhov, ktoré by zlepšili 
úlohu mimovládnych organizácií v oblasti reakcie na katastrofy. Na základe workshopu 
organizátori vypracujú návrh metodologického usmernenia pre mimovládne organizácie ako 
postupovať v prípade výskytu katastrof na území Slovenskej republiky.  

Srdečne pozývame všetkých odborníkov z praxe a akademickej obce, aby sa zúčastnili 
workshopu, a to buď vo forme pasívnej alebo aktívne s vystúpením, ktoré by sa venovalo 
rozličným úlohám mimovládnych organizácií pri reakcii na katastrofy, či už na území 
Slovenskej republiky alebo mimo nej. Vystúpenie môže byť spojené s následnou publikáciou 
vedeckého článku,  vítané sú však aj vystúpenia bez nutnosti publikácie. 

Prihlasovanie: Záujemcovia o workshop môžu zasielať svoje prihlášky do 30.6.2019 na 
emailovú adresu: lucia.bodisova@student.upjs.sk. Záujemcovia o aktívne 
vystúpenie zašlú abstrakt svojho príspevku, ktorý môže byť v slovenskom 
alebo anglickom jazyku (max. 350 slov). Vybraní autori zašlú svoje články 
(3000 – 5000 slov) do 30. septembra 2019. Vedecké články odprezentované na 
workshope budú publikované v recenzovanom elektronickom zborníku. Autori 
znášajú náklady spojené s cestovaním a ubytovaním.  

Organizátori: Lucia Bakošová 
    Ľudmila Elbert 
    Ľubica Gregová Širicová 


