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UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI  

PRÁVNICKÁ FAKULTA  

KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA  

v spolupráci s 

KATEDROU ÚSTAVNÉHO PRÁVA A TEÓRIE PRÁVA 

 

Vás srdečne pozývajú  

na 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

„Banskobystrická škola právnych dejín“    

ktorá sa uskutoční pod záštitou  

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

dekana fakulty 

 

nazvanú 

 

ÚSTAVY V DEJINÁCH 

 

Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať 

v dňoch 26. – 27. marca 2020 (štvrtok, piatok) 

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

  

 

 

ZAMERANIE KONFERENCIE:  

Medzinárodná vedecká konferencia je organizovaná pri príležitosti 100. výročia prijatia 

ústavnej listiny Československej republiky, ku ktorému došlo dňa 29. februára 1920 ako 

ústavného zákona č. 121/1920 Zb. z. a n. Táto ústava reagovala na nedostatky dočasnej ústavy 

a na potrebu stabilnej podoby správy československého štátu po jeho vzniku v roku 1918. Vo 

svojej definitívnej podobe zakotvila množstvo pozitívnych demokratických ustanovení, ktoré 

z nej spravili jednu z najpokrokovejších ústav vtedajšej doby. Aj vďaka nej a spoločenskému 

a štátnemu zriadeniu, ktoré nastavila, bola Československá republika súdobo označovaná za 

ostrov demokracie v strednej Európe. Za účelom pripomenutia si prijatia tohto významného 

právneho predpisu budú organizátori konferencie vďační kolegom zo slovenských i 

zahraničných právnických fakúlt za vystúpenia na témy spojené jednak s historickým vývojom 

ústav od najstarších čias až do súčasnosti, s otázkami moci a zodpovednosti, deľby 

a vyváženosti moci, princípov moderného konštitucionalizmu, s otázkami výkladu práva, resp. 
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vplyvu ústav na výklad noriem rôznych právnych odvetví predovšetkým v historickom 

priereze. Vítané sú taktiež príspevky venujúce sa socialistickému právu a socialistickým 

ústavám, a v tomto kontexte zmenám právnych režimov. Očakávané sú témy z najširšieho 

okruhu právnych vied, ktoré sú akokoľvek spojené s právno-historickými, právno-teoretickými, 

propedeutickými či pozitívno-právnymi aspektami ústavného práva nielen Slovenskej 

republiky, Českej republiky, ale aj ústavného práva ostatných krajín.  

 

 

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE:  

 

doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD. 

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD. 

JUDr. Kamil BARANÍK, PhD., LL.M. 

doc. JUDr. Vieroslav JÚDA, PhD. 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:  

 

Mgr. Zuzana MIČKOVÁ, PhD.   e-mail: zuzana.mickova@umb.sk 

JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD.   e-mail: martin.skalos@umb.sk 

Mgr. Miroslava KLEČKOVÁ, Ph.D.  e-mail: miroslava.kleckova@umb.sk 

Mgr. Mgr. Andrea KLUKNAVSKÁ, PhD., LL.M. e-mail: kluknavska.andrea@umb.sk 

JUDr. Júlia ONDROVÁ, PhD.   e-mail: julia.ondrova@umb.sk 

 

 

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCIE:   

26. 3. 2020 (štvrtok)   

11.30 – 12.30  Obed 

12:30 - 13:00 Registrácia účastníkov   

13:00 - 13:30 Otvorenie, privítanie účastníkov konferencie, úvodné príhovory   

13.30 – 16.00  Rokovacia časť   

18.00   Neformálne spoločenské posedenie  

  

27. 3. 2020 (piatok)   

08.30 – 09.00  Registrácia 

09:00 - 10:40  Rokovacia časť   

10:40 - 11:00  Coffeebreak   

11:00 - 12:00  Rokovacia časť   

12:00 - 13:00  Obed   

13:00 - 15:00  Rokovacia časť   

Záver konferencie   

  

https://www.prf.umb.sk/kbaranik/
https://www.prf.umb.sk/vjuda/
mailto:zuzana.mickova@umb.sk
mailto:martin.skalos@umb.sk
https://www.prf.umb.sk/mkleckova/
mailto:miroslava.kleckova@umb.sk
https://www.prf.umb.sk/kandrea/
mailto:kluknavska.andrea@umb.sk
https://www.prf.umb.sk/jondrova/
mailto:julia.ondrova@umb.sk
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Podrobnejší odborný program s témami jednotlivých referátov bude všetkým účastníkom 

konferencie zaslaný elektronickou poštou po uzavretí prihlášok, najneskôr týždeň pred 

konaním konferencie. 

 

 

ROKOVACÍ JAZYK:   

slovenský, český, poľský, anglický  

   

MIESTO KONFERENCIE:   

Právnická fakulta UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica  

 

 

Termín na prihlásenie:    15. marec 2020  

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

bbskolapravnychdejin@gmail.com 

 

 

Termín na odovzdanie príspevku:  30. apríl 2020 
Písomné verzie príspevkov budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku.  

 

KONFERENČNÝ POPLATOK:  

Konferenčný poplatok je 60,- EUR za aktívnu účasť;  30,- EUR za pasívnu účasť.   

  

Konferenčný poplatok v prípade aktívnej účasti na konferencii zahŕňa náklady na organizáciu 

konferencie, obedy, coffeebreak a náklady na editovanie vedeckého zborníka. V prípade 

pasívnej účasti konferenčný poplatok pokrýva len náklady spojené s publikovaním príspevku 

vo vedeckom zborníku. Konferenčný poplatok sa v prípade neúčasti účastníka konferencie 

nevracia.  

 

Bankové spojenie:  

IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590  

SWIFT: SPSRSKBA  

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  

Variabilný symbol: 10838217  

Pozn.: meno, priezvisko účastníka 

  

V prípade požiadavky daňového dokladu o zaplatení konferenčného poplatku je potrebné 

požiadať o vystavenie faktúry pred uhradením poplatku. V požiadavke musia byť uvedené 

všetky firemné (osobné - ak má byť faktúra vystavená na meno) a bankové údaje pre potreby 

mailto:bbskolapravnychdejin@gmail.com
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fakturácie.  Faktúru nie je možné vystaviť po konferencii, doklady sa budú vystavovať počas 

konania konferencie. 

Kontakt: Ekonomické oddelenie Právnickej fakulty UMB  

tel. č.: +421 48 446 31 17, prípadne e-mail:  

 dagmar.pasztorova@umb.sk  

 

 

 

NÁKLADY NA KONFERENCIU A UBYTOVANIE:   

Cestovné, stravu (mimo zabezpečovaných obedov) a ubytovanie si hradia účastníci sami, resp. 

vysielajúce inštitúcie.  

 

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

rámci budovy Právnickej fakulty UMB (Komenského 20, Banská Bystrica), si ho môžu 

rezervovať na adrese: daniela.copkova@umb.sk. V záujme zvýhodnenej ceny informujte pri 

zabezpečovaní ubytovania na fakulte pani Ing. Danielu Copkovú o skutočnosti, že ste 

účastníkom konferencie. 

 

 

  

      *** 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť priamo na organizátorov konferencie alebo 

na e-mail: bbskolapravnychdejin@gmail.com 

 

Budeme sa tešiť na Vašu účasť!  

 

 

 

mailto:dagmar.pasztorova@umb.sk
mailto:daniela.copkova@umb.sk
mailto:bbskolapravnychdejin@gmail.com
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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

