Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Katedra trestného práva
Vás pozýva

na 7. ročník
interdisciplinárnej
celoštátnej vedeckej konferencie

Aktuálne otázky
trestného práva
v teórii a praxi
ktorá sa koná
pod záštitou rektorky
Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.
dňa

19. 03. 2019
v priestoroch
Akadémie Policajného zboru v Bratislave

pplk. JUDr. Veronika Marková, PhD.
vedúca katedry trestného práva

Vedecký výbor konferencie:
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.
Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD.
prof. JUDr. Tomáš STRÉMY, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
JUDr. Veronika Marková, PhD.
JUDr. Marek Mezei, PhD.
JUDr. Vladimír Baláž
Mgr. Sebastián Janko
Miriam Švirecová

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

Termín konania:
19. 03. 2019
Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský
Predpokladaný program konferencie:
08 00 – 08 30
08 30 – 12 00
12 00 – 13 00
13 00 – 15 00

prezencia účastníkov konferencie
rokovanie – I. časť
obed
rokovanie – II. časť

Podrobný program konferencie bude účastníkom zaslaný po doručení prihlášok
(cca. týždeň pred konaním konferencie).

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN.

Cieľ konferencie:
Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej
konferencie je analýza doktrinálnych, interpretačných a aplikačných
problémov súčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencie
je vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov z oblastí trestného práva
hmotného a trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok
týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou
konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh
v predmetnej oblasti, ako aj rozvinutie interdisciplinárnej diskusie
týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva a súvisiacich odborov.
Na základe uvedených skutočností môžeme za ciele konferencie
považovať najmä:
- Vytvorenie priestoru na prezentovanie aktuálnych otázok
a problémov, ktoré je potrebné riešiť, aj vzhľadom na nové spôsoby
a metódy páchania trestnej činnosti a inej protispoločenskej
činnosti.
- Otvorenie diskusie o problémoch v legislatívnej oblasti so
zameraním na aktuálne znenia trestných kódexov po rekodifikácii
so zameraním na medzery, ktoré vznikajú v dôsledku neustálych
zmien (aj napriek rekodifikácii).
- Výmena poznatkov v oblastiach, ktorým sa, vzhľadom na veľký
okruh otázok vznikajúcich, meniacich sa v rámci trestného práva
hmotného a procesného, nie je možné dostatočne venovať
individuálne.
- Otvorenie priestoru na diskusiu a riešenie problémov v oblastiach
súvisiacich vied, vedných disciplín a odborov, ktorých súvislosť
s problémami trestného práva je veľmi úzka a vzniká potreba
bezpečnostnej praxe ohľadom ich riešenia.
- Výmena poznatkov a informácií o súčasným vedecko-výskumných
projektoch, ktoré vznikajú na úseku trestného práva ako aj
súvisiacich vedných odborov.
- Riešenie problémov aplikačnej praxe – nielen z oblasti trestného
práva, ale tiež súvisiacich vedných odborov a náčrt nových
možností riešenia s dopadmi na aplikačnú prax.
- Výmena informácií a prezentovanie problémov v zahraničných
právnych úpravách.

Organizačné pokyny:
-

Prihlášku na konferenciu je potrebné zaslať najneskôr do 19. 02. 2019.
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom elektronického formulára
dostupného zo stránky:
http://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestnehoprava/vedecko-vyskumna-cinnost

-

Príspevok je potrebné spracovať v zmysle pokynov, ktoré sú uverejnené na:

-

http://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestnehoprava/vedecko-vyskumna-cinnost

-

Príspevok na konferenciu je potrebné zaslať najneskôr do termínu konania
konferencie na adresu: konfktp@akademiapz.sk

Konferenčný poplatok
-

Konferenčný poplatok je stanovený sumou 10 € a je potrebné ho uhradiť
v termíne do 10. 3. 2019 (najskôr však od 1. 1. 2019).

-

Uvedená suma zahŕňa náklady, ktoré sú spojené s organizovaním
a realizáciou konferencie.

-

Konferenčný poplatok poprosíme uhradiť na číslo účtu:

SK05 8180 0000 0070 0040 9772
BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 8003
Do správy pre prijímateľa poprosíme uviesť meno, priezvisko a
inštitúciu účastníka konferencie.
Ubytovanie:
- Ubytovanie počas konferencie je možné zabezpečiť v priestoroch
internátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Účastník
konferencie si ubytovanie hradí sám (osoba /noc/ 5 €).
- Ubytovanie zabezpečuje organizačný výbor konferencie.
- Záujem o ubytovanie je potrebné vyplniť v prihláške.
Kontakt:
veronika.markova@minv.sk
veronika.markova@akademiapz.sk
konfktp@akademiapz.sk
Bližšie informácie týkajúce sa konferencie získate na:
http://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedeckovyskumna-cinnost

