ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu
Právny pluralizmus a pojem práva
Hotel Magnólia - Piešťany
5. - 7. apríla 2017
Podujatie nadviaže na predchádzajúce odborné stretnutia z oblasti
teórie štátu a práva, ktoré nepretržite od roku 1987 organizuje Ústav
štátu a práva Slovenskej akadémie vied v dvojročných intervaloch.
Obdobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, v rámci rokovacieho
programu odznie viacero referátov, po ktorých bude nasledovať
diskusia. Ak sa rozhodnete vystúpiť s referátom pridržiavajte sa prosím
tematického okruhu vymedzeného názvom a tézami konferencie
a neprekročte časový limit 25 minút. Názov Vášho vystúpenia uveďte na
prihláške.
Z prihlásených príspevkov bude následne zostavený program,
ktorý spolu s ďalšími organizačnými pokynmi bude elektronickou formou
zaslaný všetkým prihláseným.
Za prihlásených budeme považovať tých, čo v uvedenom termíne
zašlú prihlášku a zaplatia konferenčný poplatok, alebo sa na prihláške
zaviažu k jeho úhrade v prvý deň konferencie.
Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník.
Tešíme sa na Vašu účasť

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
odborný gestor

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
riaditeľ ÚŠaP SAV

Vedecký výbor konferencie:
E. Bárány, L. Berdisová, A. Bröstl, A. Bysztiga, P. Colotka, F. Cvrček,
G. Dobrovičová, A. Gerloch, I. Halász, J. Jirásek, M. Káčer, I. Kanárik,
P. Kukliš, L. Kurilovská, Z. Magurová, O. Poplawska, K. Skotnicki,
J. Svák, M. Šejvl, M. Škop, M. Večeřa, K. Zavacká
Tézy konferencie:

1.

Spôsoby reakcie práva ako normatívneho systému na nové
javy v myslení, v spoločnosti, etc.

2.

Reakcie právnych inštitúcií (zákonodarné orgány, súdy,
etc.) na nové javy v myslení, v spoločnosti, etc.

3.

Reakcia

právneho

myslenia

na

novoty

(objavy)

v neprávnych vedeckých disciplínach;
4.

Zmeny chápania práva, ako reakcia na vonkajšie vplyvy;

5.

Konzervatívnosť práva a rigidita právneho poriadku;

6.

Konzervačná

a reformačná

funkcia

práva

v modernej

a postmodernej spoločnosti;
7.

Prelomenie judikatúry v dôsledku podstatnej zmeny
okolností;

8.

Pravidelnosť demokratických volieb ako motor zmeny
právneho poriadku;

9.

Existuje paradigma (paradigmy) reakcie práva na novoty?

Rokovacie jazyky: slovenský, český, poľský, ruský – bez zabezpečenia
tlmočenia.

Organizačné pokyny
Miesto konania konferencie:

Konferenčný poplatok vo výške:

Hotel Magnólia
Nálepkova 1
921 01 Piešťany
Slovenská republika
http://www.hotelmagnolia.sk/
123 € ubytovanie dvaja na izbe
143 € ubytovanie sám na izbe

zahŕňa:









2x ubytovanie s mestským poplatkom
2x raňajky formou bufetov
3x obed
2x večera
prenájom školiacich priestorov
parkovisko
organizačné náklady
vydanie a distribúciu zborníka

Spôsob úhrady:
prevodom z účtu
hotovostná platba prípadne pri prezentácii v mieste konania konferencie
(prosíme uviesť na prihláške)
Poznámka:
V prípade neúčasti prihláseného účastníka sa konferenčný poplatok nevracia.
Kontaktné údaje:
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Číslo účtu:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0000 0491 BIC: SPSRSKBA

Ak uhradíte konferenčný poplatok prevodom na náš účet za viac účastníkov, pošlite
na doleuvedenú emailovú adresu zoznam osôb, za ktoré bol konferenčný
poplatok uhradený.
Záverečný termín na prihlásenie:

20. február 2017

Sprevádzajúca osoba:
Organizátori Vám ponúkajú možnosť zabezpečiť ubytovanie a stravu aj pre
sprevádzajúcu osobu, ktorá nie je účastníkom konferencie (partner, vodič,
apod.). Platba prostredníctvom recepcie hotela.
Predĺženie pobytu:
V prípade záujmu o skorší príchod, resp. predĺženie pobytu o nasledujúce
víkendové dni, je možné zabezpečiť rezerváciu. Vašu požiadavku prosím
uveďte v prihláške. Platba prostredníctvom recepcie hotela.
Bližšie info:
Mgr. Daniela Lengyelová, PhD. , mobil.: +421911638505;
e-mail: konferencia.teoria@gmail.com
aledinad@gmail.com

