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POZVÁNKY
Slovenské dni práva
5. a 6. 10. 2017
Nemecko-česko-slovenské
advokátske fórum
Autorskoprávne
spory v civilnom
procese
Procesnoprávna
úprava spolupráce
v trestných veciach
v rámci EÚ
Cezhraničné
premiestnenie
sídla obchodnej
spoločnosti
z hľadiska praxe
Nahradenie väzby
cudzinca uznaním
opatrenia dohľadu
v inom štáte EÚ
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Ohliadnutie za jubilejným
XXV. ročníkom Karlovarských právnických dní

V dňoch 8. – 10. júna 2017 sa konali v poradí už XXV. Karlovarské právnické dni. Podujatie kolidovalo s Konferenciou
advokátov 2017, preto predsedníctvo komory poverilo účasťou prof. JUDr. Oľgu Ovečkovú, DrSc., členku redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie, zároveň vedúcu vedeckú
pracovníčku Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
Konferencie bývajú prestížnou udalosťou. Zúčastňujú sa
na nich poprední odborníci z oblasti právnej vedy, ako aj
právnej praxe. Prvý deň bol program venovaný problematike občianskeho práva hmotného a procesného, ako aj problematike práva a internetu. Druhý deň sa pozornosť sústredila na trestné právo a európske právo. Počas tretieho dňa sa
diskusia zamerala na problematiku insolvenčného práva, autorského práva a na aktuálne otázky korporátneho práva.
Na záver druhého konferenčného dňa sa konala slávnostná recepcia. V úvode boli odovzdané ceny Slovenskej advokátskej komory trom osobnostiam, ktoré sa zaslúžili nielen
o vznik, ale aj o dvadsaťpäťročnú úspešnú organizáciu a existenciu Karlovarských právnických dní. Cena bola udelená in
memoriam Eduardovi Graf von Westphalen, osobne cenu
z rúk doc. JUDr. Vozára, CSc. a prof. JUDr. Ovečkovej, DrSc.
prevzali prof. Dr. Friedrich von Westphalen (foto 1) a JUDr.
Vladimír Zoufalý (foto 2). Súčasťou ceny bola aj publikácia
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História advokácie na Slovensku. Vzhľadom na to, že Slovenská advokátska komora je dlhoročným partnerom podujatia,
ocenenie osobností, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho dlhodobé udržanie, sa stretlo s pozitívnym ohlasom.
Spoločenský večer je tradične spojený s odovzdávaním
cien Spoločnosti Karlovarské právnické dni: autorskej ceny
za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu, ceny za najlepší
právnický časopis (hodnotia sa spoločne české aj slovenské
právnické časopisy) a pocty judikátu.
Autorskú cenu konferencie Karlovarské právnické dny za
najhodnotnejšiu pôvodnú právnickú publikáciu môže získať
dielo vydané v uplynulom roku v Českej alebo Slovenskej republike, ktoré je tvorivým prínosom pre právnu teóriu a prax.
Autorská cena za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu je
udeľovaná od roku 1998 na základe návrhov 299 významných osobností z oblasti práva ČR a SR. Cenu za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu získalo dielo vydavateľstva C. H.
Beck Civilný sporový poriadok: Komentár autorského kolektívu pod vedením prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. (recenzia vyšla v Bulletine slovenskej advokácie č. 3/2017). Slovenský autorský kolektív získal prestížnu autorskú cenu za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu v ČR a SR ako celkový
víťaz prvýkrát.
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Prestížnu cenu za najlepší právnický spoločne český aj
slovenský časopis získal na základe hlasovania – rovnako ako
v predchádzajúcich rokoch – časopis Ars Notaria vydávaný
Notárskou komorou SR. V rámci Slovenskej republiky sa
Bulletin slovenskej advokácie umiestnil na druhom mieste
a Právny obzor na treťom mieste. V rámci Českej republiky sa
český Bulletin advokacie umiestnil na druhom mieste za časopisom Eprávo.
Spoločnosť Karlovarské právnické dni pri príležitosti jubilejného ročníka ocenila uznaním za osobný príspevok k tvorbe práva a právneho vedomia aj s prihliadnutím na ich aktív-
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nu podporu odborných diskusií v rámci doterajších konferencií viacerých stálych aktívnych účastníkov, zo Slovenska
prof. JUDr. Oľgu Ovečkovú, DrSc., prof. JUDr. Máriu Patakyovú, PhD., JUDr. Martina Kriváka a JUDr. Rudolfa Čirča.
Slovenská advokátska komora udelením ocenení získala
všeobecné uznanie v slovenskej a českej právnickej verejnosti za podporu tohto významného a prestížneho podujatia.
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.

Zo spoločného rokovania
orgánov SAK a ČAK

R

ok 2017 je rokom volebným v oboch partnerských komorách. Voľby do orgánov Slovenskej advokátskej komory
sa konali v júni 2017, voľby do orgánov Českej advokátskej
komory sú plánované na september 2017, preto bolo stretnutie 11. mája 2017 v Bratislave posledným v tomto volebnom období.

Spoločné rokovanie otvoril vtedajší predseda SAK JUDr.
Ľubomír Hrežďovič, ktorý vyjadril potešenie z opätovného
stretnutia a vzájomných nadštandardných vzťahov Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Predseda Českej advokátskej komory JUDr. Martin Vychopeň
poďakoval za prijatie a organizáciu podujatia.
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