Bratislava 11. januára 2017

Pozvánka na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou
Dovoľujeme si Vás pozvať na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému
„Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v
trestnom konaní“, ktorá je organizovaná v rámci riešenia vedecko-výskumnej úlohy „Zvyšovanie
efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom informačno-technických prostriedkov“
podporovanej APVV na základe zmluvy č. APVV-15-0272.
Konferencia sa uskutoční dňa 23. marca 2017, v priestoroch Paneurópskej vysokej školy,
Tomášikova ul. č. 20, Bratislava.

Predpokladaný program konferencie:
0830 - 0900 h prezentácia účastníkov
0900 - 1230 h rokovanie
1230 - 1330 h obed
1330 - 1600 h rokovanie

Rámcové okruhy konferencie

- Zásah do práva na súkromie použitím ITP vo svetle rozhodovacej činnosti ESĽP
- Problémy pri vydávaní a realizácii príkazov na použitie ITP
- Možnosti využitia ITP pri vyšetrovaní počítačovej kriminality, či kriminality na internete
- Možnosti využitia výsledkov ITP v inej trestnej veci, či v mimotrestnej oblasti
- Využitie ITP v trestnom konaní proti právnickej osobe
- Informovanie dotknutých osôb o použití ITP
- Legislatívne podmienky využívanie ITP krajinách Európskej únie
- Využívanie ITP v rámci právnej pomoci vo vzťahu k cudzine
- Preskúmaní zákonnosti príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
- Protiprávne používanie ITP a možnosti vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti
- Technické aspekty realizácie ITP

V prípade záujmu o účasť na konferencii, prosím o potvrdenie účasti a v prípade, že máte
záujem o vystúpenie na konferencii aj o zaslanie názvu Vášho vystúpenia, na emailovú adresu
jozef.zahora@paneurouni.com alebo listom do 10. marca 2017. Podrobný program bude
prihláseným účastníkom zaslaný na emailovú adresu. Prednesené príspevky budú publikované
v recenzovanom tlačenom zborníku. Prosíme o zaslanie príspevku v elektronickej forme na uvedenú
emailovú adresu najneskôr v deň konania konferencie.
Pokyny na úpravu príspevku
V úvode príspevku uveďte meno, priezvisko a tituly autora, jeho pracovisko, adresu
pracoviska. Názov príspevku, abstrakt a kľúčové slová sa uvádzajú v slovenskom (resp. českom
jazyku) a v anglickom jazyku. Ďalej uveďte text príspevku. Poznámky pod čiarou uvádzajte na konci
strany. Na koniec uveďte zoznam použitej literatúry.
Konferenčný poplatok sa nevyberá. Cestovné a náklady na ubytovanie si hradia účastníci
konferencie, náklady na občerstvenie a vydanie zborníka hradí organizátor.
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