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Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov

OCHRANA, PREVENCIA A ZODPOVEDNOSŤ
V PRÁVNYCH VZŤAHOCH
19. – 20. marec 2020
priestory Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Kováčska 26, Košice
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na tému „Ochrana, prevencia a zodpovednosť
v právnych vzťahoch“, ktorá sa bude konať v dňoch 19. – 20. marca 2020 v priestoroch
Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Prevenčné povinnosti a zodpovednosť za porušenie zákonných a zmluvných povinností
sú príznačným obsahom právnych vzťahov verejného i súkromného práva, a to v duchu právnej
garancie ochrany práv a právom chránených záujmov. Medzinárodná vedecká konferencia vytvára
jedinečný priestor pre prezentáciu a konfrontáciu vedeckých poznatkov, úvah a názorov
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Východiskom pre podnietenie vedeckej diskusie
sú oblasti týkajúce sa pôsobenia ochrannej funkcie práva, predchádzania ohrozenia a porušenia
práv a právom chránených záujmov, ale aj následne vznikajúce zodpovednostné vzťahy,
ich podstata, povaha a prvky v rôznych právnych odvetviach.
Medzinárodná vedecká konferencia nie je obmedzená na účasť členov katedier pracovného
práva a práva sociálneho zabezpečenia, ale vytvára široký priestor pre zapojenie doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich na všetkých katedrách a ústavoch právnických
fakúlt.
Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenský, český a anglický jazyk. Príspevky budú
po úspešnom recenznom konaní publikované v recenzovanom zborníku príspevkov z vedeckej
konferencie.
Prihlásenie na konferenciu je možné do 20. februára 2020. Registrácia prebieha
prostredníctvom registračného formulára dostupného na web stránke http://ochranaprevencia.pravo.upjs.sk/. Konferenčný poplatok vo výške 30,00 eur je potrebné uhradiť
v termíne od 2. januára 2020 do 29. februára 2020.

Príspevky je potrebné odovzdať do 31. marca 2020 v predpísanej šablóne
prostredníctvom
formulára
dostupného
na
web
stránke
http://ochranaprevencia.pravo.upjs.sk/ v časti „Odovzdávanie príspevkov“, kde nájdete aj ďalšie
organizačné pokyny.
Pre ďalšie
informácie
(monika.seilerova@upjs.sk).
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Konferencia je organizovaná v rámci riešenia výskumného projektu APVV č. 16-0002:
Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.
Tešíme sa na Vašu účasť.
S úctou
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

