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Vážení hostia,

študentská organizácia The European Law Students´ Association ELSA 
Košice sa už po IV. krát podujala zorganizovať interdisciplinárnu vedeckú 
konferenciu s medzinárodnou účasťou HUMAN RIGHTS FORUM, ktorá sa 
uskutoční 20. a 21. marca 2012, tentokrát na trošku neobvyklú tému  
medicínskeho práva, z príležitosti 15. výročia Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie  
a medicíny.

Spojenie práva a medicíny sa stáva čoraz frekventovanejším, nielen 
v komerčnej sfére, ale pociťujú to aj zdravotnícki pracovníci, ktorí pri 
každodennom kontakte s pacientom, musia riešiť nielen problémy  
medicínskeho charakteru, no s rovnakou intenzitou aj právneho.  
V súvislosti so stále sa meniacimi právnymi predpismi v tejto oblasti  
a prísnejším dohľadom nad ich dodržiavaním, sa čoraz častejšie stáva,  
že spory vznikajúce v tejto oblasti končia až súdnou cestou. Lekári, sú  
tak stále intenzívnejšie nútení dbať o zodpovednosť pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, nielen po stránke odbornej, pri výkone ich  
povolania, ale rovnako aj po stránke právnej.

Cieľom tejto konferencie je zviditeľniť úlohu práva v oblasti medicíny  
a prispieť tak k zvýšeniu právnej vedomosti a formovaniu sa tohto  
právneho odvetvia. Je to ojedinelá príležitosť pre stretnutie odborníkov  
z rôznych oblastí, kde sa právo a medicína spolu prelínajú. Priestor 
chceme venovať taktiež mladým doktorandom a študentom, ktorí sa  
tejto problematike venujú. Zastávame totiž názor, že projekty typu
„študenti študentom“ sú neoceniteľným prínosom pre mladú generáciu. 

HUMAN RIGHTS FORUM 2012 je interdisciplinárna vedecká konferencia, 
na ktorej vystúpia so svojimi príspevkami odborníci z oblasti 
medicíny, práva, či bioetiky zo Slovenska a Českej republiky. Konferencia 
je rozdelená do viacerých blokov, v rámci ktorých si prednášajúci zvolia 
tematické zaradenie ich príspevku: 

1. Lege artis a zodpovednosť 
2. Etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti
3. Informovaný súhlas, Inštitút predchádzajúceho priania, DNR
4. Liečivá, farmaceutické právo, právo duševného vlastníctva
5. Reprodukčné práva 
6. Vária

Prezentácia odborných príspevkov, bude v prvý deň prebiehať v  
Historickej aule rektorátu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach,  
druhý deň je venovaný študentskej časti, ktorá sa bude konať  
na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

V mene organizačného výboru sa tešíme na vašu účasť.                

Lenka Jánošíková 
Prezidentka ELSA Košice
Organizačný garant

Norbert Ostró
Koordinator konferencie



20. 03. 2012 

Historická aula, rektorát UPJŠ v Košiciach

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov konferencie

09:00 – 09:15 Otvorenie a privítanie členov konferencie

09.15 – 12.15 Prezentácia odborných príspevkov

12.15 – 13.30 Obed pre účastníkov konferencie

13.30 – 16.30 Prezentácia odborných príspevkov

16.30 – 17.00 Diskusia a záver konferencie

17.00 – 18.00 Prehliadka mesta Košice

18.00  Slávnostná recepcia (účasť potvrdiť v prihláške)

21. 03. 2012

Multimediálna  miestnosť, Právnická fakulta UPJŠ 

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov konferencie

09:00 – 09:15 Otvorenie a privítanie členov konferencie

09:15 – 12.15 Prezentácia odborných príspevkov

12.15 – 12.30 Diskusia a záver konferencie

12:30  Obed pre účastníkov konferencie

Rámcový program konferencie



Organizačné pokyny

1. K účasti na konferencii je potrebné sa individuálne a záväzne 
prihlásiť voľne formulovanou elektronickou prihláškou s uvedením 
názvu príspevku so zaradením do bloku, v rámci ktorého na 
konferencii vystúpite. Elektronickú prihlášku je nutné zaslať na 
mailovú adresu organizátorov konferencie najneskôr  
do 1. marca 2012.

2. Po obdržaní prihlášky, Vám bude zaslané potvrdenie o prijatí 
Vašej prihlášky a účasti na organizovanej konferencii a následne 
po obdržaní všetkých prihlášok aj presný program konferencie.

3. Podmienkou účasti na konferencii je aktívna prezentácia 
príspevku v rozsahu 15 minút (+ 5 minút diskusia) na Vami  
zvolenú tému. Písomné vyhotovenie príspevkov v slovenskom 
alebo českom jazyku v ľubovoľnom rozsahu je potrebné zaslať 
v elektronickej forme najneskôr do 16. apríla 2012 adresu 
koordinátorov. Podrobné pokyny a formát pre písanie  
príspevku Vám budú zaslané spolu s presným programom  
konferencie. Záverečným výstupom z konferencie bude  
recenzovaný zborník, ktorý obdrží každý účastník konferencie.

4. Účasť na konferencii nepodlieha zaplateniu konferenčného 
poplatku. Všetky náklady spojené s organizáciou konferencie  
a tlačou zborníka znášajú usporiadatelia. Účastníci konferencie 
si hradia cestovné náklady a ubytovanie zo svojich prostriedkov. 
V prípade záujmu ( prosíme uviesť v prihláške ) usporiadatelia 
preplatia účastníkom konferencie 50% nákladov na ubytovanie 
vo vybranom penzióne.

5. Akékoľvek bližšie informácie Vám poskytnú mailom, 
alebo telefonicky organizátori



Miesto konania

Rektorát Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach

Šrobárova 2, 
040 80 Košice, 
Slovenská republika

Právnická fakulta 
UPJŠ v Košiciach

Kováčska 30, 
040 75 Košice, 
Slovenská republika

ORGANIZAČNÝ GARANT

Lenka Jánošíková
ELSA Košice
Kováčska 30
040 75 Košice
tel.: +421 55 727 12 24
mob.: +421 904 201 026  
e-mail: lenka.janosikova@elsa.sk

KOORDINÁTOR

Norbert Ostró
ELSA Košice
Kováčska 30
040 75 Košice
tel.: +421 55 727 12 24
mob.: +421 905 504 191 
e-mail: norbert.ostro@elsa.sk


