
P r o g r a m 
medzinárodnej vedeckej konferencie 

25. výročie Ústavy Slovenskej republiky ‒ VI. ústavné dni 

 

K o š i c e 

26. – 27. september 2017 
 

 

26. september 2017 

(Pojednávacia miestnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, Košice) 

 

 

8.30 – 9.00 

 

Príchod a prezentácia účastníkov konferencie 

 

 

9.00 – 9.05 

 

Otvorenie konferencie  

(Martina Ferencová, riaditeľka tlačového a informačného odboru Kancelárie Ústavného 

súdu Slovenskej republiky) 

 

 

9.05 – 10.30 

 

I. blok:  

(Moderátor: Marianna Mochnáčová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 

 Ústava Slovenskej republiky a jej premeny 

(Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 

 List prezidenta 

(Stanislav Gaňa, riaditeľ Odboru legislatívy a milostí Kancelárie prezidenta 

Slovenskej republiky) 

 

 Pozdravný príhovor 
(Martin Petruško, námestník primátora mesta Košice) 

 Súdna moc v ústavách štátov V4 – zdroj inšpirácie pre Slovenskú republiku 

(Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) 

 Ústavné zmeny a ich prínos z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva 

a Výboru ministrov Rady Európy 
(Marica Pirošíková, zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom 

pre ľudské práva) 

 

 Diskusia 

 

 

10.30 – 11.00 

 

Prestávka na kávu 

 

 

 

11.00 – 12.30 

 

II. blok:  

(Moderátor: Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 

 Poznámky k VI. ústavným dňom 
(Marianna Mochnáčová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 

 



 

 

 

 

 Komparatívní zkušenosti ústav nových demokracií z hlediska modelů i 

stability 

(Karel Klíma, vedúci Katedry právnych disciplín a verejnej správy Metropolitnej 

univerzity Praha) 

 Konstytucja Republiki Słowackiej oczami polskiego konstytucjonalisty 
(Ústava Slovenskej republiky očami poľského konštitucionalistu) 

(Krzystof Skotnicki, Fakulta práva a administratívy Univerzity Lodź, Poľská 

republika) 

 Čtvrť století rozvoje konstitucionalizmu ve státech V 4 

(Věra Jirásková, Katedra ústavného práva Právnickej fakulty Karlovej univerzity 

v Prahe) 

 

 Diskusia 

 

12.30 – 13.30 Obed v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky  

(švédske stoly) 

 

 

13:30 – 15:30 

 

III. blok:  

(Moderátor: Ladislav Orosz, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 Niekoľko úvah k nezávislosti súdnej moci a zakotveniu Súdnej rady v Ústave 

Slovenskej republiky 

(Lenka Praženková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky) 

 

 (Ne)určitosť textu v ústavnom práve 

(Eduard Bárány, vedúci vedecký pracovník Ústavu štátu a práva Slovenskej 

akadémie vied) 

 Ceterum autem censeo alebo o asymetrii základných práv a slobôd a 

základných povinností 

(Pavel Holländer, Ústav teórie práva Gustava Radbrucha Právnickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

 Médiá ako samozvaní ochrancovia ústavnosti a práva? 

(Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) 

 Filozofické korelácie vývoja ľudských práv v Európe 

(Marek Števček, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave pre legislatívu) 

 

 Diskusia 

 

15:30 – 17:00 Čaša vína 

 



27. september 2017 

(Rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice) 

 

8.30 – 9.00 

 

Prezentácia účastníkov konferencie 
 

 

9.05 – 10.45 

 

I. blok: 

(Moderátor: Ľudmila Somorová, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach)  

 Neústavné ústavné zákony a právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky 

(Boris Balog, Oddelenie ústavného práva  a štátovedy Fakulty práva Paneurópskej 

vysokej školy v Bratislave) 

 

 Nové trendy v novelizáciách Ústavy Slovenskej republiky 
(Alena Krunková, vedúca Katedry ústavného práva a správneho práva Právnickej 

fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

 

 Účelovosť ústavných zmien a kritériá ich hodnotenia 

(Ladislav Orosz, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 Ústavnosť a jej ochranca v časoch legislatívneho optimizmu  
(Štefan Kseňák, Katedra ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ) 

 
 Diskusia 

 

 

10.45 – 11.00 

 

Prestávka na kávu 

 

 

 

11.00 – 13.00 

 

II. blok: 

(Moderátor: Alena Krunková, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach) 

 

 Kam smeruje správne súdnictvo alebo je za horizontom Najvyšší správny súd 

(Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 Neposkytnutie ochrany právam a právom chráneným záujmom v správnom 

súdnictve 

(Tibor Seman, Katedra ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

 

 Ústavná zodpovednosť sudcov (vývoj, aktuálny stav a návrhy de lege ferenda) 
(Tomáš Majerčák, Katedra ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

 K postaveniu Charty základných práv EÚ v ústavnom poriadku Slovenskej 

republiky 
(Radoslav Benko, Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej 

fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)  

 Diskusia 

13:00 – 14:00 Obed (švédske stoly) 

 


