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Bratislava 18. septembra 2009 

 
Tlačová správa  
 
2. ročník Medzinárodnej konferencie VeROEx - Vehicle Registration and 
Originality Examination, so zameraním na kontrolu originality vozidiel a 
registračných dokladov, registrácie vozidiel, prevenciu a odhaľovanie 
automobilovej kriminality, kriminalistickú expertízu a poisťovacie podvody v EÚ.  

  

V dňoch 23. – 25.9.2009 sa stane Slovenská republika hosťujúcou krajinou 2. ročníka 
medzinárodnej konferencie VeROEx zameranej na kontrolu originality vozidiel a registračných 
dokladov, registrácie vozidiel, prevenciu a odhaľovanie automobilovej kriminality, 
kriminalistickú expertízu a poisťovacie podvody v EÚ.  Miestom konania konferencie je Grand 
Hotel Bellevue v Hornom Smokovci. 

Konferenciu pod záštitou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ing. Ľubomíra Vážneho 
a v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR organizuje Združenie prevádzkovateľov 
pracovísk kontroly originality Slovenska a Poverená technická služby kontroly originality, 
spoločnosť IRIS IDENT.  

Medzi odborných partnerov konferencie patrí aj prestížna Medzinárodná asociácia 
vyšetrovateľov krádeží vozidiel IAATI, Akadémia Policajného zboru SR, maďarská Vedecká 
spoločnosť strojného inžinierstva GTE a technologická spoločnosť zameraná na kontroly 
originality METALELEKTRO, Združenie automobilového priemyslu SR, Slovenská asociácia 
poisťovní a Asociácia leasingových spoločností SR. 

Hlavnými témami konferencie sú:  
 kontrola originality vozidiel a dokladov ako nástroj eliminácie automobilovej kriminality v 

EÚ,  
 registrácia vozidiel, registračné osvedčenia, medzinárodná spolupráca a perspektívy,  
 súčasnosť a trendy v technológiách a postupoch kontroly originality vozidiel a dokladov,  
 metódy, metodológie, praktické postupy a participácia zainteresovaných autorít pri 

identifikácii a repatriácii vozidiel,  
 kontrola originality vozidiel a dokladov z pohľadu výrobcov a zástupcov výrobcov vozidiel,  
 označovanie vozidiel, elektronická registrácia a identifikácia vozidiel a dokladov,  
 poisťovacie a leasingové podvody spojené s vozidlami, ich odhaľovanie a prevencia,  
 právne normy súvisiace s kontrolou originality a s eliminovaním automobilovej kriminality,  
 návrh Smernice Rady o kontrolách originality vozidiel a dokladov v EÚ. 

Zhruba 110 účastníkov konferencie z 19-tich krajín sa v bohatom programe okrem iného 
oboznámia: 
- s výsledkom vedeckovýskumnej úlohy Akadémie Policajného zboru SR zameranej na  vplyv 

kontroly originality motorových vozidiel na automobilovú kriminalitu Slovenska, 
- s nelegálnymi praktikami používanými pri  legalizácii vozidiel,  
- s vývojom automobilového priemyslu v SR, 
- s vývojom krádeží vozidiel v jednotlivých krajinách, 
- s návrhom Rady EÚ na povinné zavedenie účinného označovania dielov pre všetky novo 

vyrobené a dovezené/registrované vozidlá v rámci EÚ za účelom okamžitej identifikácie 
vozidla a/alebo jeho dielov ako dôležitého nástroja v boji s automobilovou kriminalitou. 

Zo zahraničných účastníkov bude prezentovať medzinárodnú výmenu registračných údajov 
prostredníctvom systému EUCARIS a medzinárodnú asociáciu registračných autorít EU e-REG, 
prezident asociácie, pán Hans Van Der Bruggen. Medzinárodnú asociáciu vyšetrovateľov krádeží 
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vozidiel IAATI a jej aktivity predstaví jej prezident, pán Hans Kooijman. Účastníci si postupne 
vypočujú prednášky ďalších 20-tich zahraničných prednášajúcich z 12-tich krajín.  

Konferencia vychádza zo základného princípu, akým možno dosiahnuť elimináciu alebo 
podstatné zníženie automobilovej kriminality v EU a to, zásadným spôsobom zamedziť 
možnostiam znovu uviesť do prevádzky vozidlá pochádzajúce z trestnej činnosti, vozidlá, na 
ktorých bol vykonaný neoprávnený zásah do konštrukcie, vozidlá neodborne pozvárané 
z viacerých, často odcudzených vozidiel, vozidlá s neoprávnene zmenenou identitou, 
s falšovanými a pozmeňovanými dokladmi, a pod. V opačnom prípade je možné docieliť len 
čiastkové výsledky a absencia podrobnej kontroly originality pred relevantnými evidenčnými 
zmenami spôsobuje, že sa pomocou zmenenej identity vozidiel a zneužitím existujúcich 
evidenčných dokladov neustále vozidlá v EÚ legalizujú. Preto je jedným z cieľom konferencie 
vypracovanie návrhu Smernice ES, ktorá stanoví harmonizovanie pravidiel a metodík týkajúcich 
sa výkonu kontroly originality vozidiel a dokladov v EÚ, čím sa zásadným spôsobom obmedzí 
možnosť legalizácie vozidiel.  
 
Ďalšie informácie: 
www.veroex.iris.sk 
 
Kontaktná osoba:  
Ing. Roman Zrubák, roman.zrubak@iris.sk, 0903 789 050 
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