Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Katedra policajných vied
a
Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
Vás pozýva

na konferenciu s medzinárodnou účasťou
pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, Phd.
s názvom:

„Trendy rozvoja súkromnej
bezpečnosti v krajinách V4“

Dátum konania: 17.apríla 2019 od 09:00 hod. v aule Akadémie Policajného zboru

Stručná charakteristika podujatia:
Vzhľadom na súčasný vývoj vo svete v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia,
majetku a plnohodnotného života spoločnosti je potrebné kvalitatívne zvyšovať úroveň
pripravenosti bezpečnostných služieb štátnych, ale i neštátnych. Konferencia má za cieľ
vykonať komparáciu právnej úpravy v oblasti súkromnej bezpečnosti v krajinách V4 a
hľadať možnosti uplatnenia nových foriem, metód a prostriedkov činnosti v tejto
špecifickej oblasti podnikania, ako i možnosti zosúladenia právnej úpravy v rámci krajín
V4.
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prof. Ing. Anton Tallo, CSc.
prof. dr. hab. Leszek Korzeniowski, PhD.
plk. prof. Dr. Sallai János,
plk. doc. Dr. Christián László, PhD.
PaedDr. Marián Peťovský, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Štefan Jangl, PhD.
JUDr. Ladislav Igenyes, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
JUDr. Ladislav Igenyes, PhD.
Ing. Imrich Vaváček
Ing. Ivan Fiala
por. Mgr. Dávid Varhoľ
pplk. Ing. Igor Pavlovič
PaedDr. Marián Peťovský, PhD.

Miesto konania:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava.

Termín konania: 17. 04. 2019 (8:30 - 09:00 hod. – registrácia)
Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský
Predpokladaný program konferencie:
08:30 – 09:00 registrácia účastníkov konferencie
09:00 – 12:00 rokovanie – I. časť
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 15:00 rokovanie – II. časť

Organizačné pokyny:
- Prihlášku na konferenciu je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu:
kpv.konferencia@akademiapz.sk najneskôr do dňa 16.04.2019. Prihláška je dostupná
na stránke:
https://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-policajnych-vied/oznameniainformacie
- Príspevok je potrebné spracovať v zmysle pokynov, ktoré sú uverejnené na:
https://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-policajnych-vied/oznameniainformacie
-Príspevok
je
potrebné
zaslať
elektronicky
na
e-mailovú
adresu:
kpv.konferencia@akademiapz.sk najneskôr do termínu konania konferencie (t. j.
17.04.2019)

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN.
Účastnícke poplatky:
Účastnícky poplatok uhradený do 10.04.2019: 20,- € ; Pre člena SKSB: 5,- €
Účastnícky poplatok uhradený po 10.04.2019: 30,- € ; Pre člena SKSB: 10,- €
- SKSB nie je platcom DPH
- pri platbách uvádzajte ako variabilný symbol Vaše IČO. Platbu poukážte
na bankový účet: Tatra Banka a.s., č.ú.: 2626023545/1100

- do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a inštitúciu
účastníka konferencie
- pokiaľ uhradíte účastnícky poplatok do 10. apríla 2019, máte zľavu
a účastnícky poplatok je 20,- €
- členovia SKSB majú zľavu – účastnícky poplatok je 5,- € resp. 10,- € podľa
doby úhrady poplatku
- firmy sa môžu účastniť na konferencii aj prostredníctvom výstavky svojich
produktov a služieb formou posterov, prospektov, výrobkov na ploche cca 2
m2. Poplatok za výstavku je 100,-€. Pre členov SKSB je poplatok za výstavku
50,-€. Vystavovateľ má možnosť prezentovať svoje aktivity formou 5
minútovej prezentácie
- v prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia
- daňový doklad o platbe Vám bude odovzdaný na konferencii
- účastnícky poplatok je možné uhradiť v hotovosti aj v deň konania
konferencie
- študenti a zamestnanci A PZ majú vstup voľný

Kontakt:
ladislav.igenyes@minv.sk – JUDr. Ladislav Igenyes, PhD. – Odborný asistent Katedry
policajných vied A PZ v Bratislave
sksb.fiala@gmail.com – Ing. Ivan Fiala – tajomník SKSB

