
Medzinárodná vedecká konferencia 

„Kriminológia v rovine vedecko-výskumnej a v rovine výučby  

na vysokých školách v Slovenskej, Českej a Poľskej republike“ 

 

D O P L Ň U J Ú C E   I N F O R M Á C I E 

 

 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA: 

Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave 

Sklabinská 1, 835 17  Bratislava 35 

 

 

MIESTO KONANIA SEMINÁRA:  

Hotel SIGNÁL 

Centrum účelových zariadení MV SR 

Rekreačná 13 

921 01  PIEŠŤANY 

Slovenská republika 

Kontakt: www.hotelsignal.sk 

GPS: 48.565636,17.820143 

 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE  

pplk. doc. PhDr. Magdaléna ONDICOVÁ, PhD. (Katedra kriminológie A PZ v Bratislave) 

kpt. JUDr. Michaela JURISOVÁ, PhD. (Katedra kriminológie A PZ v Bratislave) 

npor. Mgr. Michaela KIŠŠOVÁ (Katedra kriminológie A PZ v Bratislave) 

por. JUDr. Patrícia KRÁSNÁ (Katedra kriminológie A PZ v Bratislave) 

JUDr. Petra KRIVOSUDSKÁ, LL.M. (Katedra kriminológie A PZ v Bratislave) 

 

 

http://www.hotelsignal.sk/


PREDBEŽNÝ PROGRAM MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE (MVK)* 

 

29.05.2018 (utorok) 

Doobeda PRÍCHOD ÚČASTNÍKOV MVK 

13.00 – 13.30 h OBED  

13.30 – 14.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV MVK 

14.00 – 14.30 h OTVORENIE MVK 

14.30 – 17.00 h VYSTÚPENIA ÚČASTNÍKOV MVK 

17.00 – 17.30 h VEČERA 

Od 17.30 h 
PREHLIADKA MESTA PIEŠŤANY, VLASTNÝ PROGRAM 

ÚČASTNÍKOV 

 

 

30.05.2018 (streda) 

07.00 – 08.00 h RAŇAJKY 

08.00 – 08.30 h 

08.00 – 08.30 

 

 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 2 deň MVK 

 

 

08.30 – 10.00 h VYSTÚPENIA ÚČASTNÍKOV MVK 

10.00 – 10.30 h PRESTÁVKA 

10.30 – 12.00 h VYSTÚPENIA ÚČASTNÍKOV MVK 

12.00 – 13.00 h OBED 

13.00 – 14.30 h DISKUSIA A ZÁVERY 

14.30 – 15.00 h PRESTÁVKA 

15.00 – 15.30 h UKONČENIE MVK 

15.30 h ODCHOD ÚČASTNÍKOV MVK 

* Presný program MVK bude účastníkom zaslaný včas pred jej konaním. 



POPLATOK ZA ÚČASŤ NA MVK 

   Poplatok za účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii sa uhrádza vo výške 15 €. Poplatok je 

potrebné uhradiť najneskôr do 10. mája 2018. 

 

 Číslo účtu: 7000409772/8180 

 IBAN: SK0581800000007000409772 

 SWIFT: SPSRSKBA 

 Špecifický symbol: 24052016 

 Variabilný symbol: 8000 

 Odkaz pre prijímateľa: meno, priezvisko, inštitúcia účastníka 

 

 

UBYTOVANIE 

   Ubytovanie počas medzinárodnej vedeckej konferencie (z 29.05.2018 na 30.05.2018) je možné si 

rezervovať v Hoteli SIGNÁL (www.hotelsignal.sk), kde bude prebiehať aj samotná konferencia 

alebo podľa individuálneho záujmu účastníkov. Ubytovanie si účastník zabezpečuje a hradí sám.  

    

STRAVOVANIE 

   OBED dňa 29.05.2018 zabezpečuje organizátor konferencie v priestoroch konania MVK – 

Hotel Signál.  

   Raňajky dňa 30.05.2018 si účastník hradí a zabezpečuje sám. Pre ubytovaných v Hoteli Signál 

je možné zabezpečiť si stravovanie priamo v tomto objekte (záujem je potrebné nahlásiť už pri 

rezervácii ubytovania). 

   OBED počas hlavného rokovacieho dňa 30.05.2018 zabezpečuje organizátor konferencie 

v priestoroch konania MVK – Hotel Signál.    

   Záujem o obed a večeru dňa 29.05.2018 a obed 30.05.2018 je potrebné vyplniť v prihláške. 

 

ROKOVACÍ JAZYK: slovenský, český, poľský (prípadne AJ) 

 

DÁTUM ZASLANIA PRIHLÁŠKY:    do 10. mája 2018 

 

 

 

http://www.hotelsignal.sk/


 

POKYNY K ZOSTAVENIU A ZASLANIU PRÍSPEVKOV ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE 

Príspevky budú publikované v zborníku z MVK (s prideleným ISBN). Editori si vyhradzujú právo 

formálnej úpravy príspevkov v záujme dosiahnutia ich jednotnej úpravy.  

Požiadavky na formálnu úpravu písomného príspevku: 

 Príspevok spracovať v MS WORD, jazyk Times New Roman, veľkosť písma 12 b, v rozsahu 

max. 15 strán, okraje 2,5 cm z každej strany, text zarovnať do bloku, bez delenia slov, bez 

tvrdých medzier, s jednoduchým riadkovaním- riadkovanie 1.  

 Poznámky v texte uvádzajte pod čiarou na spodnej časti strany (s využitím funkcie „poznámka 

pod čiarou“), nepoužívajte prosím koncové poznámky.  

 Kopírovaný text a obrázky prosíme nekotviť. 

 Odkazy, citácie a zoznam použitej literatúry uvádzať v zmysle STN ISO 690:2012. 

 Za gramatickú a obsahovú stránku príspevku zodpovedá autor. 

 

Meno a priezvisko autora/autorov v príspevku – veľkosť písma 14 b. 

Názov príspevku - veľkosť písma 16 b, tučné, zarovnanie textu na stred 

(Voľný riadok) 

Názov príspevku v AJ - veľkosť písma 12 b, tučné, zarovnanie textu na stred 

(Voľný riadok) 

Anotácia – veľkosť písma 10 b, kurzíva, tučné, maximálne 10 riadkov.  

Kľúčové slová – veľkosť písma 10 b, kurzíva, tučné, maximálne 5 slov. 

(Voľný riadok) 

Annotation – text anotácie v anglickom jazyku. 

Keywords – kľúčové slova v anglickom jazyku.  

(Voľný riadok) 

Samotný text príspevku.  

Literatúra – v zmysle STN ISO 690:2012. 

(Dva voľné riadky) 

Kontaktné údaje autora - veľkosť písma 12 b, tučné (meno, priezvisko, hodnosť, tituly, pracovné 

zaradenie prispievateľa, pracovisko s uvedenou adresou , e-mail, tel. číslo) 

 



Publikované budú iba príspevky prezentované počas medzinárodnej vedeckej konferencie 

a zaslané najneskôr do 31. mája 2018 na e-mailovú adresu: Michaela.Kissova@minv.sk. 

(Príspevky zaslané po uvedenom termíne nebudú publikované v zborníku z MVK). 

mailto:Michaela.Kissova@minv.sk

