Katedra trestného práva
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.- vedúci katedry
Právnickej fakulty UPJŠ, Kováčska 26, P.O.BOX A-45, 040 75 Košice
tel.: +421 (055) 234 4148

e-mail:sergej.romza@upjs.sk, http://www.pravo.upjs.sk

Vážení kolegovia,
jesenná konferencia organizovaná katedrou trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach sa plynutím času stáva tradičnou konferenciou majúcou svoje stále
miesto v kalendári vedeckých podujatí, a preto si Vás dovoľujeme pozvať na IV. ročník
celoštátnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom:
„KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA 2020, IV. ročník – „Privatizácia výkonu trestu
odňatia slobody, sci-fi, alebo jediná možnosť?“
dňa 04.- 05.11.2020 v priestoroch Golden Royal Boutique Hotel & Spa v Košiciach
ktorá bude organizovaná Katedrou trestného práva Právnickej fakulty Univerzity P. J.
Šafárika v Košiciach ako súčasť riešenia výskumného projektu APVV-16-0362 ,,Privatizácia
trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické
aspekty.“
Cieľ konferencie:

Vedecká konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností
a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu
v oblasti privatizácie výkonu trestu odňatia slobody.

Odborný garant:

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.

Program
konferencie:

04.11.2020
od 14,00 hod – ubytovanie v hoteli Double Tree by Hilton Košice
17,00 hod. - stretnutie vo vestibule hotela Double Tree by Hilton
Košice a presun na spoločenský program
05.11.2020
09,00 hod. – 09,15 hod. – príhovor pána dekana a odborného garanta
09,15 hod. – 10,45 hod. – 1. blok
10,45 hod. – 11,00 hod. – coffee break
11,00 hod. – 12,00 hod. – 2.blok
12,30 hod. – spoločný obed
13,30 hod. – 15,30 hod. – 3.blok

Zmena programu je vyhradená.

O prihlásenie Vás poprosíme v termíne najneskôr do 30.09.2020, a to prostredníctvom emailovej adresy lukas.michalov@upjs.sk. V tom istom termíne Vás žiadame o oznámenie
názvu príspevku.
Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník konferenčných príspevkov. Príspevok
bude potrebné zaslať v šablóne najneskôr do 04.11.2020 na e-mailovú adresu
lukas.michalov@upjs.sk. Neskôr zaslané príspevky nebudú publikované.
Zároveň Vám oznamujeme, že v prípade zmeny epidemiologickej situácie si vyhradzuje
organizátor zmeniť formu vedeckej konferencie.
S úctou,

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

