
 
                                                       

 

 

POZVÁNKA 
 

na vedeckú konferenciu 

November 1989 – politika, právo, polícia a bezpečnosť 
 

pod  záštitou rektorky  Akadémie Policajného zboru v Bratislave, 

Dr.h.c. prof.  JUDr. Lucie KURILOVSKEJ, PhD. 
 

6.  novembra  2019 

  

v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave, 
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava   mapa  GPS: 48.201659, 17.166254 

 

 
 
 
PREDBEŽNÝ PROGRAM 

 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov 
09:00 – 09:15  slávnostné otvorenie konferencie 
09:15 – 12:00  diskusné príspevky, panelová diskusia 
12:00 – 12:30   obed 
12:30 – 19:00  diskusné príspevky, panelová diskusia  
19:00 – 19:15   ukončenie konferencie 

 

 
Detailný program konferencie s ďalšími organizačnými pokynmi bude elektronicky 
zaslaný do 30. októbra 2019. 

 

*** 

https://www.google.com/maps/place/Academy+of+the+Police+Force+in+Bratislava/@48.201659,17.166254,17z/data=!4m5!3m4!1s0x476c8e5b77510c17:0xeced9cab5c1c94b8!8m2!3d48.2017461!4d17.1667846?hl=en


ANOTÁCIA:  

V novembri 2019 uplynie 30 rokov od udalostí, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili 
spoločensko-politickú a bezpečnostnú situáciu obyvateľov bývalého Československa.  
Už samotné pomenovanie týchto udalostí, ktoré ukončili socialistickú trajektóriu vývoja 
spoločnosti a naštartovali etapu nového režimu, vyvoláva množstvo vedeckých otázok 
a polemík. Bola to revolúcia, kontrarevolúcia, štátny prevrat? Akú úlohu v tomto procese 
zohrávali ozbrojené a bezpečnostné zbory? Akým spôsobom táto spoločenská zmena 
ovplyvnila vývoj politiky, práva, polície a bezpečnosti?  
Vedecká konferencia, ktorej organizátorom je Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
a Ústav politických vied SAV, si túto významnú historickú udalosť pripomína 
prostredníctvom interdisciplinárnych vedeckých prístupov. Cieľom konferencie je nielen 
objektívna, kritická a nezávislá reflexia procesov, ktoré viedli k tejto zásadnej 
spoločenskej zmene, ale najmä analýza tých spoločensko-politických dôsledkov,  ktoré 
špecifickým spôsobom ovplyvnili bezpečnostno-právne aspekty fungovania  a činnosti 
polície, ozbrojených síl a ostatných ozbrojených  bezpečnostných zborov.  
Konferencia sa zameria na tieto problémové okruhy: 
 zhodnotiť politiku Komunistickej strany Československa (KSČ) v rokoch tzv. 

prestavby a demokratizácie československej spoločnosti, 
 posúdiť vplyv Sovietskeho zväzu (ZSSR) a medzinárodnopolitickej situácie na politiku 

KSČ v tomto období, 
 zhodnotiť úlohu tzv. disentu v procese pádu vlády KSČ (1987-1989), 
 analyzovať vplyv 17. novembra na kreovanie politickej opozície a eskaláciu jej 

politických požiadaviek voči KSČ, ktoré viedli k výmene moci na všetkých úrovniach 
štátu, 

 posúdiť akým spôsobom táto spoločenská zmena ovplyvnila vývoj politiky a práva, 
 analyzovať legislatívno-právne tendencie ponovembrového vývoja, 
 zachytiť dopady novembra 1989 na zmeny v ústavnom práve, trestnom práve a iných 

právnych odvetviach, 
 analyzovať spoločenskú úlohu polície a ozbrojených bezpečnostných zborov 

v novembri 1989 
 zhodnotiť vplyv novembrových udalostí 1989 na systémové zmeny v polícii, 

ozbrojených silách a v bezpečnostných zboroch SR, 
 analyzovať pozitívne a negatívne dôsledky spoločenských a politických procesov v 

novembri 1989 na zmeny v postavení, úlohách a činnosti polície, ozbrojených síl a 
bezpečnostných zborov SR, 

 analyzovať vplyv novembra 1989 na politické vedomie a správanie príslušníkov 

ozbrojených a bezpečnostných zborov, 

 uskutočniť spoločensko-politickú reflexiu vnímania polície a vývoja jej 
dôveryhodnosti po roku 1989, 

 zhodnotiť priebeh a dosiahnutý stav demokratizácie a depolitizácie polície, 

ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, 

 postihnúť stav dosiahnutých zmien a načrtnúť ich možné smerovanie v politickej, 
právnej a bezpečnostnej oblasti. 



ROKOVACIE JAZYKY (bez tlmočenia) slovenský, český, poľský, anglický, nemecký 

 
VÝSTUPY KONFERENCIE 
Recenzovaný zborník z vedeckej konferencie. 

KONFERENČNÝ POPLATOK  
Názov účtu:  Akadémia PZ v Bratislave 
Výška poplatku :   15,- eur  (členovia vedeckého a organizačného výboru sú od 

poplatku oslobodení)  
Číslo účtu :   SK05 8180 0000 0070 0040 9772 
Variabilný symbol :  8001  Konštantný symbol: 0558 
V  správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko odosielateľa. 

 
DÔLEŽITÉ TERMÍNY 

- zaslanie prihlášky a anotácie  tu     do  06. 10. 2019 
- zaplatenie konferenčného poplatku (bankovým  prevodom) do  06. 10. 2019 
- zaslanie príspevku na adresu:  ksv@akademiapz.sk  do  06. 10. 2019 

ODBORNÍ GARANTI 

Katedra spoločenských vied APZ v Bratislave 
Ústav politických vied SAV 

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE 

Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.    

doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc., Dr.h.c.   

PhDr. Karol ČUKAN, CSc.  

Dr. phil. Dirk Mathias DALBERG, MA   

doc. Dr. Ing. Štefan DANICS, Ph.D. 

PhDr. Peter DINUŠ, PhD.   

prof. PhDr. František HANZLÍK, CSc.   

prof. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc. 

prof. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.   

Mgr. Norbert KMEŤ, CSc.   

prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI    

Mgr. Juraj MARUŠIAK, PhD. 

doc. Dr. Jozef MATIS, CSc.  

doc. Dr. Karol MURDZA, PhD.     

doc. PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, Ph.D. 

PhDr. Miroslav PEKNÍK, CSc.   

doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ PhD.   

doc. Mgr.Ing. Radomír SALIGER, Ph.D   

doc. JUDr. Roman SVATOŠ, Ph.D.   

doc. Ing. Stanislav ŠIŠULÁK, PhD.   

doc. PhDr. František ŠKVRNDA, CSc.   

PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE 

Ing. Mária SABAYOVÁ, PhD.   

Mgr. Dominika  DINUŠOVÁ, PhD. 

Ing. Jana HUDECOVÁ 

Mgr. Jana SIVIČEKOVÁ  

PhDr.Andrea PASTUCHOVÁ NEUMANNOVÁ,PhD. 

Ing. Marianna PREPSPERÍNOVÁ, PhD.   

PhDr. Vladimír MALÍČEK, PhD.  

Mgr. Ivana CIPRO

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kXGtNGqDP0aV-CHw5ORPo11W_YDwIJhLrXlGk0_08-tUNlJRTEdMUjRKMkFaVzJDU0U2Q1MzU1lMUS4u
mailto:ksv@akademiapz.sk


POKYNY AUTOROM PRE SPRACOVANIE PRÍSPEVKU 

Textový editor :   MS WORD 
Typ písma a riadkovanie:  Times New Roman, veľ.12, normálne, abstrakt 

kurzívou, riadkovanie 1, odsadenie prvého riadku 1,25 
Nastavenie okrajov:   2,5 cm z každej strany, zarovnanie do bloku, 
Poznámky a odkazy:  používať koncové poznámky (pozri vzor príspevku) 
Rozsah príspevku:    do 15 strán 
Ďalšie pokyny na spracovanie príspevku:  
Súčasťou príspevku je abstrakt, v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku v rozsahu 
maximálne 10 riadkov a kľúčové slová. Za jazykovú úpravu a za dodržanie autorských 
práv zodpovedá autor.  Vzor na spracovanie  príspevku pozri nižšie.  
Príspevky zasielajte na kontaktnú e-mailovú adresu   ksv@akademiapz.sk, správu 
prosíme označte ako „príspevok z konferencie“. 
 
VZOR PRÍSPEVKU 
 

KONCEPCIA BOJA PROTI DAŇOVEJ TRESTNEJ ČINNOSTI 
.........voľný riadok..........Riadkovanie 1  

Marta Krátka 
.........voľný riadok..........Riadkovanie 1  

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
.........voľný riadok..........Riadkovanie 1  
Abstrakt: Národná a medzinárodná koncepcia boja proti daňovej trestnej činnosti, 
v kooperácii SR a EÚ, ako aj medzi jednotlivými národnými zložkami..... 
Kľúčové slová: daň, kriminalita ..... 
Abstract: National and internatonal fight conception agains tax crimes, in cooperation with 
Slovak republic and Europian Union, and its nationals law enforcement units.... 
Key words: tax, criminal acitivity ..... 
.........voľný riadok..........Riadkovanie 1  
Z analýz registrovanej kriminality vyplýva, že sa v kontexte spoločenského vývoja mení 
a jej miera s modernizáciou spoločnosti rastie. (Murdza, 2013)  Nakoľko však ide o oblasť, 
ktorá je typická vysokou ...... 
.........voľný riadok..........Riadkovanie 1  
Zoznam použitej literatúry: 
1. MURDZA, K. Daňová kultúra a daňová morálka ako spoločenské determinanty daňovej 

kriminality. In: Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013.237s. ISBN 978-80-7097-999-0.  

2. ŠIROKÝ, J. Daňová teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck. 2008. 302 s. ISBN 978-
80-7400-005-8. 

.........voľný riadok..........Riadkovanie 1 
Adresa: 
por. Ing. Marta Krátka 
Akadémia Policajného zboru Bratislava 
Katedra spoločenských vied 
Sklabinská 1 
835 17 Bratislava  
marta.kratka@minv.sk 


