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si Vás dovoľuje pozvať   

na medzinárodnú vedeckú konferenciu, 

ktorá sa uskutoční pod záštitou  

 doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala TUROŠÍKA, PhD. 

dekana fakulty 

 

s názvom 

 

VII. slovensko-české stretnutie doktorandov 

a postdoktorandov 
 

(z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov) 

 
 

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční  

v stredu 18. septembra 2019 

na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica.  

  

 

 

ZAMERANIE KONFERENCIE:  

 Pripravované stretnutie doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín, resp. teórie 

a dejín štátu a práva, ako aj v odbore rímskeho práva, či iných príbuzných vedných odborov, 

chce začínajúcim vedeckým pracovníkom umožniť výmenu skúseností z ich doterajšieho štúdia 

a akademického života, no predovšetkým chce vytvoriť priestor pre ich vzájomnú prezentáciu 

čiastkových výsledkov vedeckého bádania, vychádzajúcich najmä z tém ich dizertačných prác. 

Spolu s doktorandmi radi privítame tiež ich školiteľov ako aj starších kolegov, s ktorými tu 

bude možnosť prediskutovať vlastné vedecké zámery a témy, v rámci vytvorenia určitej širšej 

intelektuálnej platformy.  

 

 Uvedené stretnutie má ambíciu pokračovať v tradícii založenej v roku 2013 Právnickou fakultou 

Masarykovej univerzity v Brne, kde sa takéto podujatie stretlo s ohlasom na všetkých právnických 

fakultách bývalého Československa a vyvinulo sa do pravidelnej organizácie doktorandských a 

postdoktorandských konferencií v odbore právnych dejín a rímskeho práva, v takpovediac 

striedavom „móde“ českých a slovenských fakúlt. V poradí VII. ročník tak bude už tradičným 

vedeckým priestorom pre širokú akademickú a vedeckú právno-historickú a romanistickú obec, 

aby v pokojnom a neformálnom prostredí mohla nadväzovať nové a podporovať či obnovovať 

staré profesionálne a priateľské kontakty, aby sa právno-historická „československá“ komunita 

mohla vedecky a ľudsky zdieľať, slobodne diskutovať a vedecky konfrontovať.  
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Podľa počtu prihlásených účastníkov bude rokovacia časť konferencie rozdelená do 

nasledujúcich blokov/sekcií: 

• rímske právo 

• staršie dejiny štátu a práva 

• moderné dejiny štátu a práva 

 Písomné verzie príspevkov budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku. 

 

Prihlášku na konferenciu prosíme zaslať do 31. augusta 2019. 

Prihlasuje sa prostredníctvom vyplnenia konferenčnej prihlášky a jej zaslania na adresu:  

ivana.soskova@umb.sk 

 

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE:  

 

prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc. 

doc. JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD. 

 

 

ORGANIZAČNÝ GARANT KONFERENCIE:  

 

doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD.  e-mail: ivana.soskova@umb.sk 

 

 

 

INFORMÁCIE KU KONFERENCII A ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

 

Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, 

974 01, Slovenská republika 

 

Termín konania konferencie: 18. september 2019 (streda)  

– v predvečer konferencie plánujeme s účastníkmi malé neformálne posedenie (bližšie info bude 

zaslané spolu s programom po uzávierke prihlášok) 

 

Uzávierka prihlášok: 31. august 2019  

Termín zaslania príspevku: 31. október 2019 – na adresu:  ivana.soskova@umb.sk 

 

Poplatky: Účasť na konferencii je bez poplatku.  

Cestovné, stravu a ubytovanie si hradia účastníci sami, resp. vysielajúce inštitúcie.  

Ubytovanie nie je zaisťované. Účastníci, ktorí majú záujem o ubytovanie počas konferencie v 

rámci budovy fakulty, si ho môžu rezervovať na adrese: daniela.copkova@umb.sk 
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Podrobnejší odborný program s témami jednotlivých referátov bude všetkým účastníkom 

konferencie zaslaný elektronickou poštou začiatkom septembra 2019. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na organizátorov. 

Budeme sa tešiť na Vašu účasť!  

 

 

KONTAKTNÁ ADRESA:           

doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD.          

Právnická fakulta UMB  

Komenského 20   

974 01 Banská Bystrica  

e-mail: ivana.soskova@umb.sk 

mailto:ivana.soskova@umb.sk
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INFORMÁCIE K PÍSOMNÉMU VYHOTOVENIU PRÍSPEVKOV:  

Max. rozsah príspevku je 12 normostrán, vrátane anglického a slovenského abstraktu, 

slovenských a anglických kľúčových slov, zoznamu bibliografických odkazov a poznámok.   

- príspevok má byť vo formáte MS Word (.doc, .docx, )   

- typ písma Times New Roman, riadkovanie 1,5 cm a okraje 2,5 cm   

- nadpis (14, tučné, veľké písmená, centrovať na stred)   

- meno a priezvisko autora, bez titulov (12, tučné)   

- abstrakt v anglickom aj slovenskom jazyku, kľúčové slová (10, kurzíva)   

- text príspevku (12, nadpisy 12, tučné)   

- citácie a vysvetľujúce poznámky uvádzať v poznámke pod čiarou (veľkosť písma 10)   

- zoznam bibliografických odkazov (12, uvádzať v abecednom poradí) nasledovne:  

  

Monografie a skriptá   

SKALOŠ, M.: Historickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov. Rozdelenie ČSFR a 

ďalšia spolupráca. Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 2008. 292 s.   

 

Kapitola v učebnici alebo monografii   

ŠOŠKOVÁ, I.: Výchova a výživa nezletilého dieťaťa v práve platnom na Slovensku v 

medzivojnovom období. In ŠÍNOVÁ, R. – ŠMÍD, O. – JURÁŠ, M. et al.: Aktuální problémy 

rodinněprávní regulace : rodičovství, výchova a výživa nezletilého. Praha : Leges, 2013, s. 64-

79.   

Periodiká (časopisy) a zborníky, resp. state v nich uverejnené   

LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Dlhá cesta k právnej emancipácii ženy v rodinných a 

majetkových vzťahoch. In Historický časopis, roč. 66, č. 4, 2018, s. 599–627. 

MURÁNSKA, J.: Majetok manželov – pohľad do histórie. In Notitiae Novae Facultatis 

Iuridicae Universitas Matthiae Belii Neosolii, roč. 18. Banská Bystrica : Vydavateľstvo 

Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014, s. 168–181. 

  

Internetové zdroje   

LETKOVÁ, A. – MARTINCOVÁ, L.: Rodinné právo vo svetle kodifikácií počnúc 19. storočím 

do súčasnosti. In VOJÁČEK, L. – SALÁK, P. – VALDHANS, J. (eds.): Dny práva 2017 – 

Days of Law 2017. Část II. (Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné [on-line] Brno : Masarykova 

univerzita, 2018. [cit. 2019-03-08] Dostupné na internete: 

https://www.law.muni.cz/dokumenty/44539, s. 44–65. 

 

Mediálne nosiče   

GRÁC, J.: Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. In Etická 

výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného 

seminára [CD-ROM]. Trnava  : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2004  [cit. 2008-

04-18], 156 s.  

https://www.law.muni.cz/dokumenty/44539

