
XV. ROČNÍK ŠTUDENTSKÉHO SYMPÓZIA  
Z MEDZINÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO PRÁVA 

na tému 

ZELENÉ AMBÍCIE V PODMIENKACH EURÓPSKEHO 
A MEDZINÁRODNĚHO PRÁVA 

 
Milé študentky a milí študenti, 

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Vás aj v akademickom roku 2021/2022 
srdečne pozýva na študentské sympózium z medzinárodného práva a európskeho práva.  

Posledné dve dekády 21. storočia naznačujú, že problematika životného prostredia, resp. jeho 
ochrany sa pomaly stáva jedným zo základných pilierov záujmu medzinárodného spoločenstva. 
Symbolicky, na deň Zeme, bude dňa 22. apríla 2022 vytvorený jedinečný priestor na prezentáciu 
príspevkov a diskusiu zameranú na environmentálne aspekty medzinárodného a európskeho 
práva.  

Kedy?  22. apríla 2022  

Kde?   Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (v prípade 
pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácie sa sympózium uskutoční online 
formou prostredníctvom portálu MS Teams, o čom organizátori sympózia 
študentov včas upovedomia). 

Pre koho?  Študentské sympózium je určené pre študentov druhého a tretieho ročníka 
bakalárskeho stupňa a študentov magisterského stupňa. 

 
Na Vami zvolenú tému je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 1. marca 2022  
na  e-mailovej adrese juraj.panigaj@student.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), a to do 14. apríla 2022. 

 Výstupom sympózia bude elektronický zborník študentských príspevkov, pričom 
publikácia práce Vám môže pomôcť uplatniť sa v právnickej profesii po skončení štúdia.  
 

Odborným garantom študentského sympózia je prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., pričom 
sympózium je súčasťou realizácie projektu APVV-20-0576 pod názvom „Zelené ambície pre 
udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda v kontexte medzinárodného a vnútroštátneho 
práva)“. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese 
juraj.panigaj@student.upjs.sk.  

Tešíme sa na Vašu účasť!  
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TÉMY PRÍSPEVKOV 

 
 

1. Environmentálny rozmer medzinárodného morského práva  

2. Európsky právny predpis v oblasti klímy  

3. Klimatické zmeny ako hrozba pre medzinárodný mier a bezpečnosť  

4. Mechanizmus spravodlivej transformácie EÚ na klimaticky neutrálne hospodárstvo  

5. Možnosti pre vyvodenie zodpovednosti za poškodenie životného prostredia voči 

nadnárodným spoločnostiam  

6. Náhrada škody a emisný škandál Dieselgate: medzinárodná právomoc a rozhodné právo 

7. Návrh usmernení o ochrane atmosféry z roku 2021  

8. Ochrana ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve  

9. Ochrana životného prostredia pred zdrojmi ohrozenia v duchu noriem medzinárodného 

práva životného prostredia  

10. Politiky Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia  

11. Poškodenie životného prostredia z pohľadu medzinárodného práva súkromného  

12. Snahy medzinárodného spoločenstva v oblasti ochrany klimatických utečencov  

13. Udržateľná a inteligentná mobilita pre klimaticky neutrálnu EÚ  

14. Výkon zelenej diplomacie Európskou úniou na území západného Balkánu 

15. Využitie umelej inteligencie pri ochrane špecifických územných režimov 

16. Význam Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v kontexte Európskej zelenej dohody 

17. Zásada ochrany životného prostredia (čl. 37 Charty) v kontexte Európskej zelenej dohody 

18. Zelené ambície EÚ - iniciatívy Európskej zelenej dohody 

 

 


