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POZVÁNKA NA KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Vážené kolegyne, vážení kolegovia
Dovoľujeme si Vás pozvať na Medzinárodnú vedeckú konferencia pod
záštitou podpredsedu vlády a ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka, ktorú organizuje
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra policajných vied s názvom :

„Spoločenský boj proti diváckemu násiliu“
ktorá sa bude konať v priestoroch Akadémie Policajného zboru (Sklabinská 1, Bratislava),
v dňoch 20. – 21. Nov. 2013 so začiatkom o 09:00 hod.

„Vedecká konferencia je usporiadaná na základe spoločenskej aktuálnej potreby stupňujúceho
sa diváckeho násilia a narúšania hromadného verejného poriadku v spoločnosti, pri
organizovaní udalostí športového charakteru, ale aj udalostí, ktoré súvisia s podobným
spoločenským významom.“
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ZAMERANIE VEDECKEJ KONFERENCIE:
-

Prehodnotiť súčasné divácke násilie a zastaviť nárast prvkov tohto násilia.

-

Vytvoriť priestor pre vedecko – teoretické poznatky prislúchajúcich vedných odborov.
Aplikovanie do praktickej roviny činnosti výkonu zodpovedných inštitúcií, k eliminácii
násilia, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, a ostatných foriem intolerancie v akejkoľvek
forme.

-

Vytvoriť podmienky pre medzinárodnú spoluprácu v danej problematike na úrovni EU
v legislatívnej oblasti a v eliminácii násilia s medzinárodným prvkom.

PREZENTÁCIA NÁZVOV NAVRHOVANÝCH ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
-

Psychológia davu, davová psychóza

-

Vyhodnotenie diváckeho násilia v súčasnosti.

-

Spôsoby a formy vzniku danej udalosti.

-

Priebeh udalosti diváckeho násilia.

-

Ukončenie udalosti diváckeho násilia – dôsledky a následky.

-

Uplatnenie a využitie metód/prevencia, profylaktika, represia/a foriem prislúchajúcim
k potlačeniu – eliminácie diváckeho násilia.

-

Úlohy a povinnosti usporiadateľa, inštitucionálna spolupráca.

-

Výchovné a propagačné prostriedky k zamedzeniu diváckeho násilia.

-

Spolupráca medzinárodných rizikových pracovísk.

-

Organizácia a efektívnosť realizačných teamov pri organizovaní predmetných
udalostí.

-

Výskyt, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a iné formy intolerancie pri diváckom
násilí, možnosti ich eliminácie.

-

Činnosť služby poriadkovej polície a jej súčinnosť s kriminálnou políciou, hraničnou
a cudzineckou políciou a iná inštitucionálna súčinnosť.

-

Sumarizácia legislatívno – právnych aktov pri diváckom násilí, porovnanie
s medzinárodnými právnymi normami, návrh a inovovanie právnych noriem.

-

Logistika a taktické metódy zásahových jednotiek pri diváckom násilí.
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-

Dôkazové a dokumentačné materiály, ich procesné hodnoty

-

Cezhraničná spolupráca a jej konkrétne postupy v oblasti akýchkoľvek foriem
intolerancie.

-

Efektívnosť a primeranosť zásahových jednotiek pri represívnej metóde, takticko variantné riešenia postupnosti nasadenia zásahových jednotiek.

-

Kvalita pripravenosti zásahových jednotiek, personálny výber do zásahovej jednotky,
systém výcviku a spolupráca s inými zložkami v krízových situáciách.

Priloženú záväznú prihlášku vrátane názvu príspevku, s ktorým na konferencii
vystúpite, zašlite prosím najneskôr do 31.10.2013 a to elektronicky na e-mailovú adresu
michaela.pavlovcakova@minv.sk alebo robert.odler@minv.sk . Následne bude zaslaný
jednotlivým prihláseným účastníkom konferencie elektronicky presný program konferencie.
Skompletizovaný článok zašlite najneskôr do 31.10.2013 a to elektronicky na e-mailovú
adresu michaela.pavlovcakova@minv.sk alebo robert.odler@minv.sk .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pokyny pre úpravu príspevku:
Príspevok sa musí bezpodmienečne dotýkať danej témy alebo uvedeného zamerania
konferencie,
rozsah príspevku do 10 strán, riadkovanie 1, písmo Times New Roman,
v úvode uveďte meno, priezvisko a tituly autora, adresu pracoviska a názov príspevku
(aj v anglickom jazyku),
abstrakt a kľúčové slová sa uvádzajú v slovenskom (resp. českom jazyku) a v anglickom
jazyku,
ďalej uveďte text príspevku,
poznámky pod čiaru uvádzajte na konci strany

Z dodaných príspevkov bude zostavený recenzovaný zborník v tlačenej podobe.
Organizačný a programový výbor konferencie:
doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD.
- poverený vykonávaním funkcie rektora Akadémie
Policajného zboru v Bratislave
prof. Ing. Anton Tallo, CSc
- poverený vykonávaním funkcie prorektora pre vedu
a zahraničné vzťahy Akadémie Policajného zboru v
Bratislave
doc. Ing. Pavol Augustín, CSc
- Katedra policajných vied APZ v BA
JUDr. Ján Nociar, PhD.
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
JUDr. Robert Odler, PhD.
- Katedra policajných vied APZ v BA
JUDr. Ladislav Šimon,PhD.
- Katedra policajných vied APZ v BA
JUDr. Boris Loffler, PhD.
- Katedra policajných vied APZ v BA
Mgr. Michaela Pavlovčáková
- Katedra policajných vied APZ v BA

pplk. JUDr. Robert ODLER, PhD.
Vedúci Katedry policajných vied

