
 
17. MEDZINÁRODNÝ KONGRES 

KRIMINALISTIKA A FORENZNÉ VEDY: 

VEDA, VZDELÁVANIE, PRAX 
16. - 17. september 2021 Bratislava, Slovenská republika 

 

Vážení kolegovia! 

Pod záštitou rektorky Akadémie policajného zboru v Bratislave Akadémia policajného zboru v 

Bratislave, Slovenská kriminalistická spoločnosť, Združenie kriminalistov v Litve a ďalší 

organizátori, vás srdečne vyzývajú, aby ste sa zúčastnili 17. medzinárodného kongresu 

„Kriminalistika a forenzné vedy: veda, vzdelávanie, prax“. 

 

1. MIESTO A ČAS KONGRESU: Kongres sa uskutoční 16. a 17. septembra 2021 na Akadémii 

policajného zboru v Bratislave, Sklabinská ul. 1, 83517 Bratislava, Slovenská republika. 

Vzhľadom na aktuálny stav pandémie sa pripravujú varianty kongresu s dištančnou i osobnou 

účasťou. V prípade príchodu na územie Slovenska sa predpokladá potreba potvrdenia 

o vakcinácii účastníka. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny základných parametrov 

kongresu, ktoré budú včas oznámené. 

 

2. HLAVNÉ TÉMY KONGRESU: Témy kongresu sa generujú na základe výsledkov 

dotazníkov distribuovaných na predchádzajúcich kongresoch. 

• Aplikovanie špecifických poznatkov technických vied v kriminalistike. Špecifické a špeciálne 

metódy. 

• Trendy vývoja metód a postupov v taktike kriminalistiky. 

• Spoločný priestor kriminalistiky a forénznych vied? Význam vládnych a mimovládnych 

štruktúr. 

• Kriminalistická teória a alternatívne teórie kriminalistiky. 

• Perspektívy digitalizácie v kriminalistike a forenznej praxi. 

• Využívanie špeciálnych znalostí v kriminalistických postupoch.  

• Vplyv kriminalistiky a forenzných vied na vývoj právnej regulácie. 

• Praktická edukácia v didaktike kriminalistiky. 

• Trendy kriminalistickej metodiky/Teórie vyšetrovania, pri vyšetrovaní trestných činov. 

• Vzniká jednotná forenzná veda v Európe? Forénzne skúmanie a podpora v súdnych 

procesoch.  



• Vzájomný vplyv kriminalistiky a kriminológie. 

 

3. JAZYKY KONGRESU - slovenčina, angličtina, ruština (bude realizovaný synchrónny 

preklad). Na kongres je možné pripraviť posterové a ústne prezentácie. Vedecký výbor 

kongresu vyhodnotí vedeckú úroveň a obsah prezentácií. 

4. PODMIENKY ÚČASTI: Registračný poplatok účastníka: Registračný poplatok včasnej 

registrácie je 140, - EUR, do 15. júna 2021. Neskorý registračný poplatok je 150, - EUR. 

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na 17. kongrese, osvedčenie a publikované kongresové 

materiály, prestávky na kávu a obed, večere, iné organizačné výdavky vrátane 21% DPH. 

Nezahŕňa medzinárodné ani národné výlety, ubytovanie atď. V prípade konania online 

kongresu prostredníctvom internetovej platformy bude registračný poplatok znížený. 

Registračný poplatok by mal byť prevedený na účet Akadémie policajného zboru v Bratislave, 

IBAN №: SK05 8180 0000 0070 0040 9772, SWIFT SPSRSKBA (Statna pokladnica). Uveďte 

meno a priezvisko účastníka a účel prevodu: VS 8010 registration fee for 17th Congress. Za 

sprevádzajúce osoby je určený osobitný poplatok za účasť na aktivitách kongresu. 

S povolením organizačného výboru kongresu sa môže poplatok za oneskorenú registráciu 

zaplatiť naposledy v hotovosti po príchode na kongres. Prevedený registračný poplatok môže 

byť vrátený osobám, ktoré informujú o svojej neschopnosti zúčastniť sa na kongrese do 1. 

augusta 2021. Ak táto osoba neinformuje organizátorov o svojej neschopnosti zúčastniť sa do 

stanoveného dátumu, registračný poplatok sa nevracia. 

Publikačný poplatok je osobitný poplatok vo výške 50 EUR za článok, ktorý by mal byť 

zaplatený do 30. mája 2021 na účet Akadémie policajného zboru v Bratislave, IBAN №: SK05 

8180 0000 0070 0040 9772, SWIFT SPSRSKBA (Statna pokladnica). Uveďte VS 8010 účel 

prevodu: meno a priezvisko autora a publication fee for 17th Congress. Táto platba je možná 

iba bankovým prevodom. Spolu s článkom by mali byť predložené platobné doklady. 

Publikácia článku je možná bez účasti na kongrese. 

5. DÔLEŽITÉ DÁTUMY: Do 30. mája 2021 - vyplňte registračný formulár a summary vrátane 

5 až 10 kľúčových slov plagátu, prezentácie alebo článku (podľa spôsobu prezentácie) v 

pôvodnom a anglickom jazyku (spolu najviac jeden list). Úhrada registračného poplatku do 15. 

júna 2021. Do 30. mája 2021 - predložte článok na uverejnenie pripravený podľa nižšie 

uvedených požiadaviek. Spolu s článkom by mali byť predložené fotografie autorov a doklady 

o zaplatení publikačného poplatku. Články môžu byť pripravené v slovenskom, anglickom, 

ruskom, poľskom, ukrajinskom alebo nemeckom jazyku. Súhrny v pôvodnom a anglickom 

jazyku sú potrebné. Spolu s článkom by sa v uvedených jazykoch malo predložiť jedná vedecká 

recenzia článku a kópia dokladu o prevode publikačného a registračného poplatku. Predkladané 

články posúdi aj vedecký výbor. Články budú tradične publikované v samostatných 

recenzovaných vydaniach zborníka z kongresu, vydaného v Bratislave. Registračné formuláre, 

články a iné povinné dokumentácie je potrebné zasielať e-mailom do stanoveného dátumu na 

e-mailovú adresu: crimcongres.2020@akademiapz.sk . Príspevky do zborníka s potvrdením 

o platbe za publikovanie a registračným formulárom je tiež možné zasielať priamo redakcii 

zborníka crimcongres.2020@akademiapz.sk. 

 

6. PREDBEŽNÝ PROGRAM KONGRESU: 16. september 2021 (štvrtok) 8.00 - 10.00 Registrácia 

účastníkov / 10.00 - 10.30 Otvorenie konferencie, pozdravy / 10.30 - 13.00 plenárne prezentácie / 14.15 

- 18.00 plenárne prezentácie / 18,00 - 21,00 Raut, 

17. september 2021 (piatok) 9,00 - 10,45 semináre odbornej sekcie / 11,00 - 13,00 semináre odbornej 

sekcie / posterové prezentácie / 14,00 - 15,30 semináre odbornej sekcie / posterové prezentácie / 15,45 

- 17,00 plenárne zasadnutie a ukončenie kongresu / 19,00 - 22,00 slávnostná večera. 
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Na zabezpečenie ubytovania odporúčame najbližšie hotely: www.hotelbaronka.sk, E-mail: 

marketing@hotelbaronka.sk, alebo www.hotelblue.sk/hotel/en/, E-mail: recepcia@hotelblue.sk. 

7. POŽIADAVKY NA PRÍSPEVKY . Články budú publikované v samostatnom recenzovanom vydaní 

zborníka do dátumu konania konferencie. Články by mali byť pripravené pomocou programu Microsoft 

Word, písma Times New Roman 12 pt, s použitím intervalu 1,5 riadku, zarovnanie do bloku,  A4, okraje 

by nemali byť menšie ako 25 mm zo všetkých strán, nie viac ako 14 strán A4. Vedecké recenzia – v 

dĺžke 2 - 7 strán (do 20 000 znakov), strany by sa mali očíslovať, má byť doručená s príspevkom. 

Upozorňujeme, že všetky obrázky, schémy alebo iné ilustratívne údaje sa vytlačia v odtieni šedej. Do 

textu by mali byť zahrnuté všetky tabuľky, obrázky, schémy. Odporúčané formáty pre ilustračný 

materiál - Tagged Image Format File (TIFF), Word pre Windows, Corel Draw, Excel. Obrázky by mali 

byť dobrej kvality, ostré a vhodné na tlač. Všetky ilustratívne materiály by mali byť očíslované a 

pomenované. Názov tabuliek by sa mal uviesť hore, pre ostatné ilustratívne materiály - dole. Štruktúra 

článku: 1. Názov článku. 2. Meno a priezvisko autora, vedecký a pedagogický titul, meno a adresa 

organizácie, postavenie, telefón a e-mail. 3. Anotácia (min. 200 - max. 400 znakov), v pôvodnom jazyku, 

by mala odrážať obsah článku a hlavnú otázku, ktorá je v ňom analyzovaná. Kľúčové slová - V článku 

by sa malo definovať 5 až 10 hlavných slov. 4. Úvod (mala by sa uviesť relevantnosť, originalita témy, 

mal by sa uviesť účel a hlavné ciele výskumu, ako aj použité vedecké metódy). 5. Odporúča sa rozdeliť 

text na kapitoly, napríklad 2., 2.1., 2.2.1. a nie viac ako 3 úrovne. 6. Na konci článku by sa mali uviesť 

vedecké závery alebo diskusie a odporúčania, ktoré by sa mali zakladať na predloženom výskume. 7. 

Odkazy použité v článku by mali byť uvedené v dolnej časti stránky. Všetky poznámky pod čiarou by 

mali byť naformátované podľa požiadaviek štýlu Chicago. Zoznam odkazov sa neuvedie. 8. K článku 

by sa malo priložiť summary do 2 000 znakov a kľúčové slová v angličtine. Zhrnutie by malo odrážať 

hlavné otázky, závery a odporúčania článku. Malo by obsahovať aj názov článku, meno a priezvisko 

autorov podľa anglickej abecedy, názov inštitúcie.        

                                                                    

Organizátori kongresu. 

Prosím sledujte svoje emailové schránky vrátane spamu pre aktualizáciu informácii o kongrese. 
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