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Z vedeckého života

Prestížne ocenenie časopisu Právny obzor

Časopis Právny obzor sa aj v tomto roku umiestnil na 1. mieste v ankete o Prestížnu cenu 
právnických časopisov v Slovenskej republike.

Anketu každoročne organizuje Spoločnosť 
Karlovarské právnické dni – Karlsbader Ju-
ristentage – spoločnosť českých, nemeckých, 
slovenských a rakúskych právnikov, založe-
ná v roku 1990 v Mníchove pre vzájomné po-
znávanie a bližšie chápanie právnych systémov 
krajín, vychádzajúcich síce z obdobnej tradície 
a historických koreňov, na strane českej a slo-
venskej však zasiahnutá deformáciami obdobia 
socializmu.

V rámci bohatej činnosti spoločnosť od 
roku 1991 každoročne organizuje konferenciu 
Karlovarské právnické dni. Na počiatku so 
zámerom prispieť k transformácii práva pri 
prechode na trhové hospodárstvo a neskôr 
k priblíženiu práva a jeho harmonizácii s prá-
vom Európskej únie. Konferencie sa stali 

miestom tak na diskusiu k aktuálnym problé-
mom, ako aj na zamyslenie nad všeobecnými 
otázkami práva v spoločnosti. Svojou viac než 
štvrťstoročnou tradíciou sú prestížnym miestom 
na stretávanie, vystupovanie a diskusiu právni-
kov z rôznych oblastí činnosti (právna prax, 
veda, legislatíva). Z každého ročníka vychádza 
zborník.

V tomto roku sa konala XXVII. konferen-
cia Karlovarské právnické dni (13. – 15. júna 
2019). Tak ako aj po minulé roky sa diskutova-
lo o najaktuálnejších otázkach občianskeho 
práva, obchodného práva, trestného práva, 
správneho práva, európskeho práva a ďalších.1 

1 XXVII. Karlovarské právnické dny – Karls-
bader Juristentage. Zborník. Karlovy Vary : Leges, 
2019, 547 s.
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Na Karlovarských právnických dňoch spo-
ločnosť každoročne oceňuje prestížnou cenou 
najlepší právnický časopis v Českej republike 
a v Slovenskej republike, a to na základe vý-
sledkov ankety čitateľov, teda tých, ktorým sú 
odborné časopisy určené.

Na prvom mieste v ankete o Prestížnu cenu 
právnických časopisov v Slovenskej republi-
ke sa v tomto roku umiestnil náš časopis 
Právny obzor. Túto prestížnu cenu získal časo-
pis Právny obzor už v rokoch 2006, 2013 a 2018. 
Tohoročné ocenenie si osobitne vážime aj preto, 
že sme si prvé miesto udržali dva roky za sebou. 

Aj touto cestou ďakujeme všetkým našim 
čitateľom za ich záujem a priazeň, a osobitne 
tým, ktorí nás podporili v ankete. Naša vďaka 

patrí našim autorom, ktorí svojimi odbornými 
a kvalifikovanými príspevkami zabezpečujú 
odbornú úroveň, a tým prispievajú aj k dobré-
mu menu nášho časopisu.

Okrem ocenenia odborných časopisov sa 
každoročne udeľuje autorská cena za význam-
ný tvorivý prínos diela vydaného v predchádza-
júcom roku v Českej republike a v Slovenskej 
republike. Autorskou cenou v tomto roku bolo 
ocenené na Slovensku publikované dielo Bur-
da, E., Kordík, M., Kurilovská, L., Strémy, T. 
a kol. Zákon o trestnej zodpovednosti práv-
nických osôb. Komentár. Bratislava : C. H. 
Beck, 2018.

Oľga O v e č k o v á*

* Prof. JUDr. Oľga O v e č k o v á, DrSc., ústav štátu a práva SAV, Bratislava.

Medzinárodná vedecká konferencia: 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky 
a súčasné výzvy

Pri príležitosti 15. výročia vstupu Sloven-
skej republiky do Európskej únie ústav medzi-
národného práva a európskeho práva Právnic-
kej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach zorganizoval v dňoch 16. a 17. 
mája 2019 medzinárodnú vedeckú konferen-
ciu. Jej cieľom bolo nadviazať na predchádza-
júce konferencie z rokov 2009 (s názvom Ko-
munitárne právo na Slovensku – päť rokov 
„po“) a 2014 (s názvom 10 rokov v EÚ: Vzťa-
hy, otázky, problémy) a poskytnúť tak účastní-
kom konferencie priestor pre výmenu názorov 
a hodnotení uplynulých pätnástich rokov 
s ohľadom na členstvo Slovenskej republiky, 
ako aj iných štátov, ktoré sa v rámci doposiaľ 
najrozsiahlejšieho rozšírenia členskej základne 
Európskej únie v roku 2004 stali jej členom. 
Konferencia rovnako ponúkala priestor na vy-
hodnotenie aktuálnej situácie v rámci Európ-
skej únie, a to najmä so zreteľom na výzvy, 
pred ktorými v súčasnosti stojí nielen Európska 
únia ako celok, ale aj jej jednotlivé členské štá-
ty. 

Konferencia prebiehala v priestoroch veľ-
kej zasadacej miestnosti historickej budovy 
rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Rokovanie bolo rozdelené na blo-
ky spravidla troch príspevkov, za ktorými na-
sledoval priestor na diskusiu, ktorý bol aj plne 
využitý. 

Nad medzinárodnou konferenciou prevzal 
záštitu prezident Slovenskej republiky An-
drej Kiska, ktorý vo svojom videopríhovore 
privítal účastníkov vedeckej konferencie, pod-
čiarkol, že Európska únia je pre Slovensko ži-
votným a hodnotovým priestorom, ktorý nemá 
alternatívu. Vstup do tohto spoločenstva nezá-
vislých a suverénnych štátov označil za histo-
ricky najvýznamnejší medzinárodný úspech 
krajiny. Konštatoval, že obyvatelia Slovenska 
s odstupom času a v drvivej väčšine vnímajú 
Európsku úniu ako záruku ďalšieho slobodné-
ho, demokratického a ekonomicky úspešného 
rozvoja. Uviedol, že Európska únia určite žije 
aj ťažkosťami, ale nemožno povedať, že by 
bola v kríze – potrebujeme však reformy, nové 
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