Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Výskumné centrum pre ľudské práva

v rámci implementácie projektu ĽP/2016/127 Národné inštitúcie
ochrany ľudských práv

Vás pozývajú na
workshop na tému
„Národné inštitúcie na ochranu ľudských práv – ako vytvoriť model
efektívnej spolupráce“,
ktorý sa uskutoční dňa
08. decembra 2016
v Bratislave v priestoroch FSEV UK

Prihláška na workshop
„Národné inštitúcie ochrany ľudských práv“
08. decembra 2016, Bratislava
Meno, priezvisko a tituly:
Názov a adresa domovskej inštitúcie:

Pozícia:
Kontaktná adresa:
E-mail:
Názov príspevku:
Anotácia príspevku:
Účasť na obede (08.12.2016):

o zúčastním sa
o nezúčastním sa
Osobitné požiadavky na stravu:
…………………………………………………………………………

Vyplnenú prihlášku Vás prosíme zaslať do 30. novembra 2016 na e-mailovú adresu:
lucia.mokra@fses.uniba.sk
alebo poštou na adresu: FSEV UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci
dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne
zodpovedná FSEV UK“.

Náležitosti a formát vedeckého príspevku
Názov príspevku prípadne podnázov príspevku (Times New Roman, 14, Tučné, Veľké)
(1 riadok medzera)
Titul, Meno a priezvisko (Times New Roman, 12, Tučné, Veľké)
(2 riadky medzera)
Abstrakt (Times New Roman, 10, Tučné)
(Text – Times New Roman, 10, Normálne; riadkovanie 1, rozsah 5-7 riadkov, zarovnanie do bloku)
(1 riadok medzera)
Kľúčové slová (Times New Roman, 10, Tučné)
(Text – Times New Roman, 10, Normálne; riadkovanie 1, zarovnanie do bloku)
(1 riadok medzera)
Vlastný text príspevku (Text - Times New Roman, 12, Normálne; riadkovanie 1, zarovnanie do bloku,
bez číslovania strán, za každým nadpisom i podnadpisom vynechať 1 riadok, poznámky pod čiarou
podľa normy ISO)
Číslovať každú tabuľku, graf, obrázok. Times New Roman, 10, Normálne
Tabuľka 1: Názov tabuľky
Cudzojazyčný názov článku (angličtina/nemčina/francúzština, zarovnanie do bloku, Times New
Roman, 12, Tučné)
(1 riadok medzera)
Cudzojazyčné resumé (angličtina/nemčina/francúzština, Times New Roman, 12, riadkovanie 1,
rozsah 5-7 riadkov, zarovnanie do bloku)
Zoznam použitej literatúry a prameňov podľa (Harvard style)
Kontaktné údaje na autora – email (Times New Roman, 12, Tučné)
(Text – Times New Roman, 12, kurzíva)
Kompletný príspevok do zborníka je potrebné zaslať najneskôr do 30. decembra 2016 na e-mail:
lucia.mokra@fses.uniba.sk
Rozsah príspevku: od 10 do 15 normostrán

JAZYK SPRACOVANIA PRÍSPEVKU JE ANGLICKÝ. AUTOROM, KTORÍ SPRACUJÚ
PRÍSPEVOK V SLOVENSKOM JAZYKU, ZABEZPEČÍME V SÚČINNOSTI S NIMI
PREKLAD A PUBLIKOVANIE V ANGLICKOM JAZYKU.

Predpokladaný program
08:30 – 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 – 10:15

Plenárne zasadnutie I.

Otvorenie plenárneho zasadnutia / Privítanie a úvodné slovo
Stratégia ľudských práv
10:15 – 10:30

Coffee break

10:30 – 12:00

Plenárne zasadnutie II.

Inštitúcie na ochranu ľudských práv – národná perspektíva ochrany a podpory ľudských práv
12.00 – 13:00

Obed

13.00 – 15:00

Sekcia I. – Právne otázky ochran ľudských práv a inštitucionálnej podpory a zabezpečenia

13:00 – 15:00
Sekcia II. – Spoločenské aspekty ochrany ľudských práv z pohľadu národných inštitúcií na
ochranu ľudských práv
13:00 – 15:00
Sekcia III. – Úloha mimovládnych organizácií v národnom systéme ochrany ľudských práv a
zodpovednosť voči medzinárodným organizáciám
15:00

Záverečné zhodnotenie

15:30

Prezentácia novej publikácie prof. Miroslava Kusého, v spolupráci s vydavateľstvom Kalligram

