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Informácia o medzinárodnej konferencii doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov s názvom
„Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008“
Už po druhý raz zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
pod záštitou dekana PraF UK doc. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., medzinárodnú konferenciu
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (vedeckých, vedecko-pedagogických
pracovníkov, ktorí v odbore právo zatiaľ nezískali vedecko-pedagogický titul docent)
pod názvom „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008“.
II. ročník konferencie sa taktiež, ako aj prvý – minuloročný, konal v priestoroch ÚZ
NR SR Častá-Papiernička, a to v dňoch 3. – 5. 4. 2008. Toto zariadenie z dôvodu svojej
výhodnej polohy, architektonického riešenia a kapacitných priestorov umožňuje účasť
viacerých záujemcov o konferenciu, ale aj nerušený priebeh rokovaní, ktoré pokračujú
i mimo určených miestností v príjemnom prostredí podhradia Červeného kameňa.
Medzinárodnú konferenciu otvorila prodekanka PraF UK v Bratislave doc. JUDr.
Mária Patakyová, CSc., ktorá privítala prítomných, všetkých účastníkov konferencie,
zdôraznila tradíciu tohto podujatia a vyjadrila spokojnosť s jej rozširujúcim sa charakterom,
keďže v najbližších ročníkoch by mali mať zastúpenie aj ďalšie krajiny – Maďarsko či
Rakúsko. Ako konferencierka a hostiteľka na správnom mieste navodila príjemnú atmosféru
a popriala účastníkom okrem iného úspešné rokovania.
O organizáciu celého podujatia sa staral celý tím, ktorý organizačne viedol prodekan
doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc., a túto jeho činnosť možno hodnotiť skutočne ako tímovú –
zohratú, a ak si môžeme dovoliť na tomto mieste trocha kritiky, tá smeruje k organizácii I.
ročníka, kde sa občas vyskytli isté nezrovnalosti. A tak môžeme skonštatovať, že druhý
v tomto prípade neznamená horší, ale práve naopak. I samotné zostavenie programu si
zasluhuje pozornosť, keďže nie je jednoduché zosúladiť kvantum príspevkov z rôznych
oblastí, avšak organizátori dokázali zosynchronizovať
tematicky do jednotlivých celkov
príspevky s rešpektovaním istej nadväznosti. Prezentácia príspevkov prebiehala v troch
blokoch, do ktorých boli účastníci vopred v súlade so zvolenou témou v rámci vybranej
oblasti rozdelení. Každý z účastníkov mal vopred k dispozícii orientačný program, ale priamo
pri registrácii dostal program s presným časovým a tematickým harmonogramom.
V I. bloku boli zaradené príspevky z oblasti európskeho práva, občianskeho práva,
obchodného práva a medzinárodného súkromného práva. II. blok sa týkal problematiky
teórie práva, dejín práva, ústavného práva, ľudských práv a demokratizácie (human
rights and democratization) a medzinárodného verejného práva. Posledný – III. blok
predstavoval otázky finančného práva, správneho práva a trestného práva. Myslíme si, že
snahou organizátorov bola i proporcionalita účastníkov v jednotlivých blokoch, v I. a III.
bloku bolo zaradených asi 40 príspevkov a v II. len o niečo viacej. Vzhľadom na uvedené
kvantum nie je možné uvádzať na tomto mieste názvy všetkých spracovaných príspevkov, tie
však budú uverejnené v zborníku, ktorý bude finálnym zavŕšením a zvečnením konferencie.
Avšak aspoň v skratke môžeme poukázať na niektoré nanajvýš aktuálne témy, ktoré boli
súčasťou rokovaní, a to otázky súvisiace s Lisabonskou zmluvou, otázky ľudských práv
a slobôd – diskriminácia, práva dieťaťa, smerovanie Európskej únie, oblasť daní,
prevencie kriminality či problematika návrhu tlačového zákona.
Považujeme však za minimálne zaujímavé spomenúť inštitúcie, predovšetkým vysoké
školy, ktoré mali na danej konferencii svoje zastúpenie a ktorých rôznorodosť a početnosť
svedčí o úrovni a efektivite takéhoto podujatia. Najviac reprezentantov (čo je pochopiteľné
s prihliadnutím na organizátora) mala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,

ďalej tu mala svojich doktorandov a vedeckých pracovníkov Právnická fakulta Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem týchto tradičných a historicky známych
právnických škôl boli značne zastúpené i ďalšie, a to Právnická fakulta Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulty práva
Bratislavskej vysokej školy práva, Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,
Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. Svojich zástupcov mala
i Akadémia Policajného zboru v Bratislave, avšak tak trocha s poľutovaním musíme
konštatovať, že ju reprezentovali len dve účastníčky, pritom na akadémii pôsobí viacero
mladých doktorandov a vedeckých pracovníkov.
Konferencia mala prívlastok medzinárodná, zúčastnili sa na nej doktorandi a ďalší
vedeckí pracovníci z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne,
Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni a University of Warmia and Mazury in
Olsztyn. Aj keď v prevažnej miere išlo o vysokoškolsky pôsobiacich pracovníkov, predsa len
boli tu i zástupcovia súčasne vykonávajúci prax, čo značne rozšírilo obzor prezentovanej
problematiky, či už pôsobením v advokácii, v kancelárii prezidenta SR, na Ministerstve
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR alebo na Najvyššom štátnom zastupiteľstve ČR. Dúfame,
že sme uvedeným výpočtom predstavili všetky a skutočne rôzne pracoviská, ale v prípade
nespomenutia niektorého z nich nebola úmyslom jeho degradácia, pretože pri už spomínanom
počte účastníkov, ktorí si prioritne uvádzali inštitúciu umožňujúcu vedeckú činnosť, nebolo
možné zisťovať ďalšie reály.
I keď naša účasť na konferencii bola iba v rámci II. a III. bloku, môžeme na základe
nielen vlastných skúseností, ale aj z názorov vyslovených v rámci diskusie, postrehov
na margo chodu i v prvom bloku konštatovať spokojnosť účastníkov s úrovňou a priebehom
konferencie. Vo vystúpeniach účastníkov odznelo množstvo nových, zaujímavých
informácií, ale aj podnetných návrhov, ktoré boli predmetom plodných, neformálnych
diskusií. Konferencie takéhoto charakteru majú nepochybne svoj význam. Zámerom je nielen
získanie a výmena nových poznatkov z vybraných oblastí práva, ale aj nadviazanie
pracovných kontaktov, ktoré sú opäť využiteľné pri vlastnej vedeckej práci, a v neposlednom
rade možnosť získavať akúsi „zručnosť“ pri prezentovaní vedeckých poznatkov.
Týmto by sme si dovolili zároveň apelovať aj na svojich (mladých vedecky
pôsobiacich) kolegov, aby využili túto možnosť pro futuro, keďže, ako sme už uvádzali, PraF
UK v Bratislave založila v tejto oblasti tradíciu, a tak budú nasledovať ďalšie ročníky. I keď
by sa mohlo uvažovať o nevyužiteľnosti poznatkov pre zamestnancov Akadémie PZ, keďže
ide o oblasť práva, domnievame sa, že už len naznačené oblasti, ktoré boli predmetom tém
konferencie, svedčia o opaku (len pre názornosť uvádzame, že v rámci II. bloku boli zaradené
príspevky napríklad aj k problematike medzinárodného terorizmu, statusu utečenca v kontexte
Spoločného európskeho azylového systému), nevynímajúc fakt, že značná časť študijných
predmetov našej školy je právneho zamerania, v neposlednom rade treba poukázať na
existenciu nadväznosti a prepojenia práva s policajnou oblasťou.
Globálne zhrnuté výstupy konferencie, resp. zhodnotenie jej priebehu v posledný deň
nebolo definitívnou bodkou za týmto podujatím. Za jeho pokračovanie možno považovať
nasledujúci ročník a nemenej hodnotnými závermi z jej konania bude k dispozícii nielen pre
aktívnych účastníkov zborník – ako sumár všetkých príspevkov prezentovaných
v jednotlivých blokoch medzinárodnej konferencie.
Záverom už len jedna poznámka, a to, že uvedená konferencia naplnila podľa nášho
skromného odhadu očakávania väčšiny účastníkov, splnila svoje poslanie, a tak môžeme
vysloviť len prianie a podporu organizovať podujatia takého rozsahu i naďalej.
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