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P O Z V Á N K A 
 

 
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom 
štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na:  
 

X. ročník 
MEDZINÁRODNÉHO VEDECKÉHO SYMPÓZIA 

PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA 
 
ktoré sa v tomto roku bude konať v dňoch 20. – 22. októbra 2021 vo Vysokých Tatrách (hotel 
PATRIA na Štrbskom Plese). Plánované vedecké sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu 
jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice 
sedemdesiatych rokov minulého storočia. Vedecké sympózium bude už tradične organizované 
v spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. a Ústavom štátu a práva SAV. 

Organizátori medzinárodného sympózia sa každoročne snažia programovým zameraním 
reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právnej úprave, tak 
i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. V ostatných mesiacoch rezonovali okrem 
iných dôležitých tém, i nižšie uvedené okruhy vedeckých a legislatívnych problémov, ktorým sa 
organizátori rozhodli venovať podrobnú pozornosť: 

1. Otvorené problémy obchodného práva so zreteľom na riešenie ekonomickej a sociálnej 
krízy vyvolanej tzv. pandémiou (koronakrízou), 

2. Aktuálne otázky korporačného práva v EÚ, 
3. Umelá inteligencia a právo: Vplyv umelej inteligencie na normotvornú činnosť štátu a 

rozhodovanie súdov. 

Obraciame sa na Vás so zdvorilou žiadosťou o potvrdenie Vášho súhlasu s aktívnou účasťou 
na plánovanom sympóziu s uvedením názvu vašej prednášky, a to v lehote do 30. júna 2021 
prostredníctvom registračného systému na stránke https://poe.pravo.upjs.sk .  

Príspevky, po úspešnom recenznom konaní, budú publikované v zborníku, pričom zámerom 
organizátorov je indexovanie zborníka v prestížnych medzinárodných citačných databázach 
(Scopus, Web of Science).  

Preto Vás prosíme o odovzdanie Vášho príspevku najneskôr do 15. augusta 2021 
prostredníctvom registračného systému.  

S hlbokou úctou, tešiac sa na osobné stretnutie s Vami vo Vysokých Tatrách, zostávame 
s priateľským a kolegiálnym pozdravom,  
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