
 
 

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV 
 

 

si Vás dovoľuje pozvať na 

 

 

VII. slovensko – české medzinárodnoprávne sympózium 
 

Medzinárodné právo ako strážca svetového poriadku: 

Vynútiteľnosť medzinárodného práva v 21. storočí 
 

10. – 11. október 2014 

Hotel Flóra, Trenčianske Teplice  

 

 

Siedmy ročník slovensko–českého medzinárodnoprávneho sympózia je opäť 

organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. 

Projekt bol podporený aj Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky. Hlavnou témou podujatia je diskusia k úlohe 

medzinárodného práva ako nástroja na zabezpečenie a udržiavanie 

poriadku v medzinárodných vzťahoch s osobitným zameraním na konkrétne 

problémy súvisiace s jeho vynútiteľnosťou. V rámci podujatia však bude už 

tradične vytvorený priestor aj na výmenu praktických skúseností, pohľadov 

a názorov k aktuálnym otázkam a problémom praxe medzinárodného práva. 

Z podujatia sa vydá zborník príspevkov. 

 

Účastnícky poplatok je 50,- eur. V rámci poplatku je zabezpečené 

ubytovanie, stravovanie a občerstvenie.  

Predbežný program je v prílohe. Prosíme účasť potvrdiť na adrese 

office@ssmp-ssil.org obratom, pokiaľ možno do 8.9.2014. Zároveň prosíme 

uviesť, či je záujem vystúpiť s odborným príspevkom, prípadne indikovať tému 

príspevku. V prípade otázok prosíme kontaktovať: M. Špaček, tel. +421-910-

933820. 

 

Účastnícky poplatok je možné uhradiť na mieste v hotovosti alebo vopred 

prevodom na účet SSMP vedený v Slovenskej sporiteľni: č.ú.: 0177175084/0900 

IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084 Variabilný symbol: 1122. V správe pre 

prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka.  

 

Info aj na: http://www.ssmp-ssil.org 

 

Miesto podujatia: http://www.florahotel.sk/  
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Námety na témy príspevkov a diskusiu: 

 

• spôsob a efektívnosť vynucovania pravidiel medzinárodného práva v 

praxi štátov a medzinárodných organizácií, a to aj v širšom kontexte debaty o 

vzťahu medzinárodného práva a politiky 

 

• realizácia rozhodnutí orgánov medzinárodných organizácií (napr. 

Bezpečnostná rada OSN) a medzinárodných a regionálnych súdnych 

orgánov (napr. implementácia rozsudkov Medzinárodného súdneho dvora, 

spolupráca štátov s Medzinárodným trestným súdom alebo monitorovanie 

vykonávania rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva)  

 

• imunity určitých kategórií osôb pod ochranou tradičného 

medzinárodného práva ako prekážka na dosiahnutie spravodlivosti 

 

• konflikt pravidiel medzinárodného práva týkajúcich sa bezpečnosti, 

územnej celistvosti a nezávislosti na strane jednej a ochrana ľudských práv na 

strane druhej (napr. v kontexte boja proti terorizmu a ukladania 

medzinárodných sankcií), ius cogens a tvorba „medzinárodného právneho 

poriadku“ 

 

• miesto medzinárodných zmlúv a efektívnosť plnenia záväzkov z nich 

vyplývajúcich,  integrita medzinárodného práva a výhrady k mnohostranným 

medzinárodným zmluvám 

 

• iniciatívy na posilnenie dodržiavania noriem medzinárodného 

humanitárneho práva a vytvorenie účinného monitorovacieho mechanizmu  

 

• ochrana civilného obyvateľstva v ozbrojených konfliktoch, vrátane 

osobitne zraniteľných kategórií osôb, ako sú ženy a detí, koncept 

zodpovednosť chrániť (Responsibility to Protect) 10 rokov po prijatí 

Záverečného dokumentu Svetového summitu OSN v roku 2005 

 

• koncept vlády práva (Rule of Law) na medzinárodnej úrovni, fenomén 

Global Governance ako spoločné úsilie štátov, medzinárodných organizácií a 

neštátnych aktérov čeliť výzvam  prekračujúcich hranice štátov 

 

 

  



 

VII. slovensko – české medzinárodnoprávne sympózium 
 

10. – 11. október 2014 

Trenčianske Teplice  

 

Predbežný program: 
 

 

Piatok  10. októbra 2014 
 

12.00 

Príchod účastníkov, ubytovanie 

 

13.00 

Slávnostný začiatok a obed 

 

15.00 – 17.00 

Blok I 

 

17.15 – 19.00 

Blok II 

 

19.30 

Neformálna večera – spoločenský program 

 

Sobota 11. októbra 2014 
 

8.00 

raňajky 

 

9.00 – 10.45 

Blok III 

 

11.00 – 12.30 

Blok IV 

 

13.00  

obed a ukončenie Sympózia 

 

 

 

 

 


