
ÚSTAV VEREJNÉHO PRÁVA  

FAKULTA PRÁVA PEVŠ 
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava 

 

 

Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou 

 

 

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia 

20. apríla 2017 (štvrtok) o 9:00 hod. 
 

 
 

 Riešiteľský kolektív projektu APVV 15-0644 Kriminologické a trestnoprávne možnosti 

riešenia domáceho násilia usporadúva I. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, 

ktorá si za cieľ kladie vytvorenie diskusnej platformy a prezentáciu vlastných výskumných 

záverov a námetov de lege ferenda k problematike domáceho násilia. V centre pozornosti 

stoja kriminologické, ako aj európske a medzinárodné aspekty tohto závažného 

spoločenského fenoménu a zároveň aj širšie súvislosti jeho skúmania, charakteristiky 

a poznávania.  

 

 Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou je poukázať na aktuálnosť 

domáceho násilia z pohľadu kriminologického, ako aj z pohľadu právneho a v širšom 

kontexte (z pohľadu vyšetrovacej praxe, z pohľadu psychológie, práce s obeťami a pod.). 

Okrem prezentácie vlastných vedeckých poznatkov, štúdií a názorov si organizátori kladú za 

cieľ vytvoriť diskusnú platformu k možnostiam riešenia tohto negatívneho spoločenského 

fenoménu v súčasnosti.  

 

 Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov vydaný v zahraničnom 

vydavateľstve s prideleným ISBN kódom, ktorý bude poštou distribuovaný účastníkom 

konferencie. 

Záštitu nad priebehom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou prevzal prof. 

JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.  

 

  

 

  

 Tešíme sa na Vašu účasť                                  

 

 
 
 
 

doc. JUDr. Peter Polák, PhD.  

                      Vedúci Ústavu verejného práva 

                       Odborný garant konferencie 

 



Vedecký výbor konferencie: 

Doc. JUDr. Peter Polák, PhD. 

JUDr. Marcela Tittlová, PhD. 

JUDr. Andrea Erdöšová, PhD. 

PhDr. et. JUDr. Libor Klimek, PhD. 

JUDr. Marek Talapka 

 

 

Tézy konferencie: 

1.) Pojem a charakteristika domáceho násilia 

2.) Základné znaky domáceho násilia 

3.) Základné formy domáceho násilia  

4.) Obete domáceho násilia  

5.) Páchatelia domáceho násilia 

6.) Fenomenológia domáceho násilia 

7.) Etiológia domáceho násilia  

8.) Prevencia domáceho násilia 

9.) Pomoc obetiam domáceho násilia 

10.) Netrestnoprávne inštitúty riešenia domáceho násilia  

11.) Riešenie domáceho násilia v medzinárodných dokumentoch 

 

 

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický – bez  zabezpečenia tlmočenia. 

 

 

Organizačné pokyny 

 

Miesto konania konferencie:            Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02  

Bratislava 

 

Dátum a čas konferencie:   20. Apríla 2017 (štvrtok), od 9:00 hod. 

 

Záverečný termín na prihlásenie:                 e-mailom na adresu talapka.apvv@gmail.com,      

                                                                    najneskôr do 07.04.2017 (meno, priezvisko,      

                                                                    pôsobisko, názov príspevku) 

 

Pokyny pre spracovanie príspevku: v úvode príspevku uveďte meno, priezvisko  

                                                                    a tituly autora, adresu pracoviska; názov         

                                                                       príspevku, abstrakt a kľúčové slová sa uvádzajú  

                                                                    v slovenskom alebo v českom jazyku                

                                                                    a v anglickom jazyku; nasleduje text príspevku  

                                                                    štandardne členený na úvod, jadro a záver,  

                                                                    zoznam použitej literatúry; poznámky pod  

                                                                    čiarou sa uvádzajú priebežne na každej strane. 

  

Konferenčný poplatok sa nevyberá. Cestovné a ubytovacie náklady si hracia účastníci 

konferencie, náklady na občerstvenie a vydanie zborníka hradí organizátor.  

 

mailto:talapka.apvv@gmail.com

