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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
 
v mene Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach si Vás 
dovoľujeme pozvať na: 

XI. ročník 
MEDZINÁRODNÉHO VEDECKÉHO SYMPÓZIA 

PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA 
 

ktoré sa v tomto roku bude konať v dňoch 26. – 28. októbra 2022 vo Vysokých Tatrách (hotel PATRIA 
na Štrbskom Plese). Vedecké sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých 
sympózií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov 
minulého storočia. Organizované bude tradične v spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd 
ČR, v. v. i., Praha a Ústavom štátu a práva SAV, Bratislava. 
 
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. Zásahy verejnej moci do podnikania a obchodovania. 
2. Aktuálne výzvy obchodného a konkurzného práva. 
3. Vplyv inovácií a moderných technológií na obchodovanie. 
 

Príspevky, po úspešnom recenznom konaní, budú publikované v zborníku.  
 
V prípade Vášho záujmu o aktívnu účasť na plánovanom podujatí, dovoľujeme si Vás požiadať o 
registráciu vášho príspevku v termíne do 30. júna 2022 prostredníctvom registračného systému 
sympózia:  https://poe.pravo.upjs.sk. Registrácia bude možná od 1. júna 2022. Kompletne spracované 
príspevky zasielajte prostredníctvom registračného systému v termíne do 15. augusta 2022.  
 
Žiadame autorov príspevkov dôsledne dodržiavať inštrukcie na písanie príspevku podľa šablóny. V 
prípade nedodržania pokynov si organizátori sympózia vyhradzujú právo na odmietnutie príspevku. 
 
S hlbokou úctou, tešiac sa na osobné stretnutie s Vami vo Vysokých Tatrách, zostávame s priateľským 
a kolegiálnym pozdravom, 
 
 
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.         prof. JUDr. Ján Husár, CSc.  
predseda vedeckého výboru sympózia       odborný garant sympózia 
  
      doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. 

organizačný garant sympózia 

https://poe.pravo.upjs.sk/

