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Ctené kolegyne, milí kolegovia, mladí akademickí pracovníci, 

dovoľujem si Vás pozvať na konferenciu (nielen) doktorandov a mladých akademických 
pracovníkov pod názvom:  

 

„Motivačné schémy v práve“ 

 

ktorá sa uskutoční v dňoch 14.- 15. júna 2012 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Cieľom konferencie je vytvoriť najmä mladým akademickým pracovníkom priestor pre možno 
menej formálnu, ale o to aktívnejšiu diskusiu, výmenu skúseností a poznatkov, vzájomné 
inšpirácie ako aj nadviazanie či posilnenie kontaktov pre ďalší vedecký výskum a spoluprácu 
v priateľskom duchu a atmosfére a to aj v rámci odbornej konfrontácie a spolupráce so staršími 
a skúsenejšími akademickými pracovníkmi.  

Radi privítame originálne, doteraz nepublikované štúdie, príspevky, úvahy či diskusné príspevky 
týkajúce sa rôznych motivačných schém v práve, rozbory spôsobov, akými konkrétna právna 
úprava motivuje k určitému správaniu alebo naopak, demotivuje jej adresátov od určitého 
správania sa. Osobitne vítané budú interdisciplinárne príspevky. 

Konferenčné príspevky budú publikované v zborníku príspevkov, vydanom v tlačenej 
a elektronickej podobe (http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/publikacie-zborniky-
zverejnenia/).  

Účastníci, ktorí budú mať záujem o publikovanie svojho príspevku v rámci riešenia niektorej 
grantovej úlohy, budú hradiť symbolický konferenčný poplatok vo výške 20 EUR. Účastníkom, 
ktorí nebudú vystupovať ako riešitelia projektu, bude poplatok odpustený. 

Veríme, že sme Vás inšpirovali k návšteve Košíc a účasti na pripravovanej konferencii. Týmto si 
Vás v záujme skorej prípravy programu a zdarného priebehu konferencie dovoľujem požiadať 
o informáciu ohľadne Vašej účasti na konferencii a o téme príspevku (vrátane krátkeho 
abstraktu, ak z názvu príspevku nebude jasne vyplývať jeho obsah), a to do 30. apríla 2012, 
emailom vedúcemu organizačného výboru (kristian.csach@upjs.sk). V prípade záujmu 
pomôžeme pri zabezpečení ubytovania či odvozu z letiska alebo stanice do miesta konania 
konferencie.  
 
S pozdravom a pozvaním do Košíc ostáva, 

 
Kristián Csach 

Ústav európskeho práva 
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