
Príspevky prednesené na konferencii môžu  byť, po odporúčaní 
vedeckého výboru konferencie, publikované tiež v zborníkoch vedeckých prác 
jednotlivých univerzít a  vo vedeckom časopise EAS „Securitológia“. 
Termíny : 
Do 15. 01. 2015 – zaslať záväznú prihlášku. jozef.matis@aos.sk  
Do 16. 02. 2015 – poslať elektronicky príspevky podľa vzoru na adresu: 
jozef.matis@aos.sk (môže byť odovzdaný aj v prvý deň konferencie). 
Otvorenie konferencie: 23. 02. 2015 o 10,00 hod. 
Prezentácia účastníkov: od 09,00 hod.  do 09,45 hod.  v AOS 
Poplatky: 
Účastnícky poplatok: 50,- EUR/osobu (občerstvenie počas konferencie, zborník 
a informačné materiály) 
Poplatok za zborník bez účasti na konferencii je možné zaplatiť bankovým 
prevodom alebo v hotovosti pri prezentácii účastníkov v hodnote 15,-EUR 
( zborník+ poštovné). 
Úprava článku: 5,- EUR (nedodržanie formátovania príspevku) 
Banket: 15,- EUR 

Účastnícky poplatok je možné zaplatiť pri prezentácii alebo  ho môžete  
poslať na účet: 7000166344/8180 variabilný symbol 230215 
SWIFT: SUBASKBX 
IBAN: SK3581 8000 0000 7000166344 
IČO: 37910337 

Zahraniční účastníci, ktorí potrebujú víza  musia  účastnícky poplatok poslať   
do 19. 01. 2015.  

UPOZORNENIE! 

Poplatky za ubytovanie a stravovanie si uhradí účastník konferencie 
samostatne v mieste ubytovania a stravovania. 
 
Zahraničných účastníkov konferencie žiada organizátor o dodržanie termínu 
odovzdania prihlášky z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu Akadémie 
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.  
Organizátor konferencie nezabezpečuje ubytovanie pre účastníkov. Každý z 
prihlásených účastníkov konferencie si objednáva ubytovanie individuálne.  
Ubytovanie odporúčame objednať s predstihom, nakoľko v termíne konania 
konferencie vrcholí v Liptove zimná turistická sezóna a niektoré zariadenia, 
ktoré poskytujú ubytovanie sú často obsadené. Zoznam zariadení, v ktorých 
je možné ubytovať sa v termíne konania konferencie nájdete na tejto adrese: 
http://www.liptov.sk/ubytovanie.html 

Akadémia ozbrojených síl  gen. M. R. Štefánika     
v Liptovskom Mikuláši 

Európska asociácia vedy o bezpečnosti so sídlom v Krakove 
Pedagogická univerzita v Krakove 

Vysoká škola verejnej a individuálnej bezpečnosti v Krakove 
Vroclavská univerzita vo Vroclavi 

Akadémia policajného zboru v  Bratislave 
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Odborný garant konferencie: 
Brig. gen.doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc., rektor Akadémie 
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, Slovensko 

Vedecký výbor konferencie: 
Dr. hab. Jacek DVORZECKI, Inštitút národnej bezpečnosti Filozoficko-
historickej fakulty, Pomorská akadémia v Slupsku, Poľsko 
doc. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc., Fakulta špeciálneho inžinierstva 
Žilinskej univerzity v Žiline  
Prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., KtBaO, Akadémia ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš, Slovensko 
Prof. UP dr. hab. inż. Andrzej KOZERA, Pedagogická univerzita            
v Krakove, Krakov, Poľsko 
prof. dr. hab. Jan MACIEJEWSKI, Vroclavská univerzita, Poľsko 
doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD., ved.KtSVaJ, Akadémia ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš, Slovensko 
Dr.  Juliusz PIWOWARSKI, rektor, Vysoká škola verejnej  
a individuálnej bezpečnosti „Apeiron“, Krakov, Poľsko 
doc. PhDr. František ŠKVRNDA, PhD., Ekonomická univerzita  
v   Bratislave, Slovensko 
doc. Karol MURDZA, PhD., Akadémia policajného zboru  
v  Bratislave, Slovensko 
Dr. hab. Leszek Fr. KORZENIOWSKI, prezident Európskej asociácie   
vedy o bezpečnosti so sídlom v Krakove, Poľsko  

Organizačný výbor konferencie: 
PhDr. Miroslav KMOŠENA, PhD., KtSVaJ  AOS  L. Mikuláš 
Mgr. Małgorzata STOCHMAL, PhD., Wrocławska univerzita, Wroclaw 
Mgr. Zbigniew KUZNIAR, PhD. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 
PhDr. Mária MARTINSKÁ PhD., KtSVaJ AOS L. Mikuláš 
Mgr. Adrián SIPKO, PhD., KtSVaJ AOS L. Mikuláš 
PhDr. Zuzana KORČOKOVÁ, PhD., kvestúra AOS L. Mikuláš 
Marzena Monika PETRYNA,  predsedníčka Sekcie študentských 
vedeckých krúžkov pre členov EAS  
Mgr. Zuzana BERNÍKOVÁ, KtSVaJ AOS L. Mikuláš 
Mgr. Beáta LEHOTSKÁ, KtSVaJ AOS L.Mikuláš 
PhDr. Róbert HURNÝ, KtSVaJ  AOS L. Mikuláš 
Taťjana PAULÍKOVÁ, KtSVaJ AOS L.Mikuláš 

Vážení kolegovia,  
pozývame Vás na 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: 

„RIADENIE BEZPEČNOSTI ZLOŽITÝCH SYSTÉMOV 2015“.  

Cieľ konferencie: 
Výmena teoretických a empirických poznatkov a skúseností z vedecko-

výskumnej práce z oblasti riadenia bezpečnosti zložitých systémov so zameraním 
na miesto a úlohu elít pri riadení bezpečnosti v postmodernej spoločnosti. 

Miesto konania konferencie: Liptovský Mikuláš, Akadémia ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 

Termín konania : 23. - 27. 02. 2015 

Okruh  riešených problémov : 
• Otázky bezpečnosti zložitých systémov s dôrazom na vymedzenie miesta 

a úloh elít pri riadení bezpečnosti v postmodernej spoločnosti so sociálneho, 
technického a ekologického aspektu. 

• Aktuálne otázky prípravy manažmentu na riešenie problémov pri riadení 
bezpečnosti zložitých systémov s dôrazom na výber a prípravu elít na riadenie 
bezpečnosti v  postmodernej spoločnosti so  sociálneho, technického  a eko-
logického aspektu. 

 

Rokovanie sa uskutoční v pléne a v sekciách podľa programu.  
Výstupy konferencie: 
Z konferencie bude vydaný elektronický zborník na CD nosiči.  
Všetky príspevky budú recenzované. 
Príspevok do zborníka napíšte podľa požadovaného vzoru. 
Prípadné neprijatie Vášho príspevku sa Vám oznámi. 
Príspevky sa nehonorujú. 

Rokovací jazyk: 
-slovenský, anglický, ruský, český, poľský, (bez tlmočenia) 
Kontakt: 
             Katedra spoločenských vied a jazykov 
             Akadémia ozbrojených síl  gen. M. R. Štefánika 
             Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš  
             e-mail : jozef.matis@aos.sk   
             tel : +421 (0) 960  42 3122; fax: +421 (0) 960  42 3071 

Podrobné informácie budú zverejňované  
na: http://www.aos.sk/struktura/katedry/ksvj/konferencia.htm 
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