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Vás pozývajú na jubilejnú 
 

X. vedecko-odbornú konferenciu 

s medzinárodnou účasťou 
 

s názvom 
 

„Nové trendy  v súčasnom zdravotníctve 

a pomáhajúce profesie“ 

 

ktorá sa uskutoční v dňoch 
 

 

24. – 25 . októbra 2014  

v Prešove 

 

pri príležitosti  10.  ročníka  konferencie 

v Prešove. 
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Vedecký výbor 

Čestné predsedníctvo 

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO 

 



 

             

 

 

 

 

 

 

Cieľom konferencie je poukázať na nové trendy v súčasnom 

zdravotníctve  v oblastiach zdravia a  kvality života človeka, v sociálno-

ekonomickej oblasti, v  zdravotníctve na začiatku 21. Storočia. Do  

popredia vstupujú nové trendy, liečebné a preventívne  možnosti,  kedy 

sa celospoločensky najdiskutovanejšou problematikou  stávajú 

civilizačné ochorenia  a ich dôsledky pre jedinca a spoločnosť a ich,  

sociálno-ekonomické problémy. Poslaním je  akcentovať význam 

pomáhajúcich profesii v tomto procese, spoluprácu širokej odbornej 

verejnosti zo sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, ošetrovateľstva, 

verejného zdravotníctva, LVM, teológie, filozofie, psychológie, 

pedagogiky,  tretieho sektora a ekonomiky pri zabezpečovaní kvality 

života a zdravia.. Aktívna účasť je možná v pléne alebo v posterovej 

sekcii. Abstrakty odprezentovaných  príspevkov a posterov budú 

publikované v Supplemente časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca,  

plnotextové príspevky budú publikované v  recenzovanom zborníku. 

 
 

 

 

Nové  trendy a techniky v súčasnom zdravotníctve a sociálnej práci. 

Dopady ekonomickej krízy na  kvalitu života a zdravia  a na sociálno-

ekonomickú  oblasť.  

Význam  pomáhajúcich profesii.  

Pedagogika  a  etika ako základ pomáhajúcich profesií 

Kvalita života a zdravia marginalizovaných skupín 

Dobrovoľníctvo v našej  spoločnosti. 

 

 

 

Záväzná prihláška  

X.  vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou 

„Nové trendy  v súčasnom zdravotníctve 

a pomáhajúce profesie“ 

v dňoch 24. – 25. októbra 2014 v Prešove 

Miesto konania: Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča 

v Prešov 

 

Meno, priezvisko, titul účastníka: ........................................................................ 

Organizácia, zamestnanie: .................................................................................... 

Kontaktná adresa: ................................................................................................. 

Tel. kontakt: ................................     E-mail: ....................................................... 

 

Účasť:                                   aktívna                                pasívna 

 

Forma prezentácie:             prednáška                               poster 

 

Spoločenský večer:           áno  (20 Eur)                             nie 

 

Obed 24.10.2014 :       áno (5 Eur)                              nie 

 

Názov príspevku:  ................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

 

Autori a ich pracovisko: ....................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

Prosíme, aby každý účastník zaslal prihlášku samostatne. 

 

   
 

KONFERENCIA PREŠOV 24. - 25. OKTÓBER  2014 

 

Cieľ konferencie 

Prihláška 

Tematické zameranie konferencie 

 



 
 

 

 

 

 

 

Oficiálnymi rokovacími jazykmi sú slovenčina, čeština,  

ukrajinský  a  poľský jazyk 

 

Trvanie prednášky je limitované maximálne na 10 minút ! 

 

K dispozícii je dataprojektor (PowerPoint) 

 

Práce prezentované na konferencii budú publikované v zborníku 

vedeckých prác (CD verzia), iba za predpokladu zaplatenia konferenčného 

poplatku a včasného odovzdania príspevku podľa priložených pokynov. 

Podmienkou publikovania príspevku je jeho aktívne odprezentovanie  či 

v pléne alebo v posterovej sekcii. 

 

Maximálny rozsah príspevku je 10 strán A4 vrátane  

grafov, tabuliek a literatúry.  

 

Prihlášky spolu so štruktúrovanými abstraktmi je potrebné 

zaslať do 30. 09. 2014 mailom na adresu 

landrejiova@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

 Príspevky musia byť pripravené na publikovanie vo forme 

vedeckej publikácie a nie vo forme prezentácie! 

 A4 formát, neskrátená verzia (nie abstrakt), štandardne členená 

(úvod, materiál a metódy, výsledky a diskusia, záver, literatúra - 

maximálne 20 odkazov), strany nečíslovať 

 Úprava stránky: všetky okraje 2,5 cm; písmo Times New Roman 

(veľkosť: 12 bodov); riadkovanie 1,5; odstavce začínať tabelátorom 

 Program: Word (.doc, .docx) formáty .pdf nebudú akceptované 

 Hlavička: kapitálky, tučné, v strede vynechať 1 riadok, autori bez 

titulov, skratka krstného mena, priezvisko, pracoviská všetkých 

autorov. 

 Tabuľky: na celú šírku stránky, čiary tenké, jednoduché, bunky 

netieňovať, nevyfarbovať, veľkosť písma 10 bodov, nadpis tabuľky 

je  nad tabuľkou; tabuľky sú umiestnené a komentované v texte, 

číslovanie  v texte súhlasí s číslovaním tabuliek. 

 Obrázky, grafy a pod. môžu byť aj farebné, pokiaľ je to možné 

vsadené do textu, vhodnej veľkosti (na stranu A4 zvisle, max. na 

šírku strany) a bez tmavého pozadia. Pomenovanie obrázku je 

umiestnené pod obrázkom (nie je súčasťou obrázku), veľkosť písma 

10 bodov, počet obrázkov a číslovanie sa zhoduje s počtom a 

číslovaním v texte.  

 Literatúra: v texte uvádzať číslom v hranatých zátvorkách [1], na 

konci príspevku uviesť zoznam bibliografických odkazov, veľkosť 

písma 10 bodov.  

 Na konci textu uviesť kontaktnú adresu 1. autora.    

 Predpísané rozmery posterov sú 60x90 cm !!! 

 

 Citovanie: citovanie sa uvádza v hranatých zátvorkách za textom, 

alebo v texte [7] s odkazom na zdroj v zozname použitej literatúry. 

 

 Príklad: 

 

      Podľa Draganovej et al [7] sú najčastejšími príčinami 

bezdomovectva: „strata zamestnania (23%); rozvod (20%); odchod 

z rodiny (11%); výkon trestu (5%); zlé hospodárenie (3%); výstup 

z iného sociálneho zariadenia (2%); iba u 7% bezdomovcov ide 

o dobrovoľné rozhodnutie“. 

   ______________________ 

   [7] DRAGANOVÁ, H. et al. 2006. Sociálna starostlivosť. Martin: 

Osveta, 2006. 196 s. ISBN 78-80-8063-240-3. 

Pokyny pre písanie príspevkov 

Pokyny pre prezentovanie 

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH 

 

POKYNY PRE AUTOROV 

 

mailto:landrejiova@gmail.com


                                 

 

 

Abstrakty príspevkov budú taktiež publikované, preto je potrebné 

dodržať nasledovnú formu. 

Abstrakt musí byť v: 1.) slovenčine alebo češtine, poľštine alebo 

ukrajinčine 

           2.) anglickom jazyku. 

 

Forma abstraktu musí byť štruktúrovaná 

 

1.) Platí pre autorov, ktorí majú príspevok založený na praktickom 

výskume. 

 

Názov práce, autor(i), pracovisko(á). 

Úvod. 

Metodika  a materiál. 

Výsledky.  

Záver. 

Kľúčové slova.  

Literatúra (minimálne tri a maximálne 5  literárnych zdrojov). 

 

2.) Pre autorov, ktorí majú príspevok založený na teoretických 

poznatkoch a informácia platí nasledovné členenie. 

 

Názov práce, autor(i), pracovisko(á). 

Úvod. 

Jadro. 

Záver. 

Kľúčové slova.  

Literatúra (minimálne tri a maximálne 5  literárnych zdrojov). 

 

Pri nedodržaní podmienok a pokynov organizátorov pre písanie 

abstraktov a príspevkov, pri nedodržaní termínu ich odovzdania a pri 

nedodržaní podmienok pri  prezentovaní príspevku nebudú  príspevky 

publikované! 

 

Vzor abstraktu: 

BEZDOMOVECTVO AKO ZDRAVOTNÝ A SOCIÁLNY 

PROBLÉM 
1
Andrejiová L., 

2
X., 

3
Y., 

4
Z. 

1
 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove,  

2
 Vysoká  škola zdravotníctva  a  sociálnej  práce sv.  Alžbety,  n. o. 

v Bratislave,  
3
 PU v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov 

4
 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. 

(neuvádzať zaradenie a funkcie, študent, námestník, riaditeľ a iné !) 

 
Abstrakt 

Úvod: Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text, 

Metodika a materiál (Jadro) : Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,  

Výsledky (Jadro): Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text,  

Záver: Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,  

Kľúčové slová: Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Literatúra 

[1] 

[2] 

Kontaktná adresa (meno, email, pracovisko) 

 
 

Pokyny pre písanie abstraktov 



 
 

 

Miesto konania:     Ústav sociálnych vied a zdravotníctva      

        bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Jilemnického 1/A,  

        080 01 Prešov 

 

 
 

Registrácia účastníkov: 24.10.2014 od 7,30 h  

                                         25.10.2014 od 8,00 h 

Doprava z autobusovej a železničnej stanice: linka MHD č.  42, 

s prestupom linky MHD 7 a 5  

 

 

                                                

 

Konferenčný poplatok -  35,- € 

Členovia KSaPA -  25,- € 

Študenti III. stupňa VŠ štúdia - 20,- € 

 
Konferenčný poplatok obsahuje náklady na vydanie zborníka 

odprezentovaných príspevkov a posterov, vydanie abstraktov v časopise, 

vydanie osvedčenia o účasti, občerstvenie počas prestávok.  

Poplatok sa uhrádza na bankový účet: č. ú. 2925860335/1100, 

variabilný symbol uveďte v tvare Priezvisko a meno, alebo v deň konania 

konferencie vo výške 40,- €.  

Obed 24.10.2014 bude zabezpečený pre účastníkov, ktorí si ho 

objednajú a nahlásia najneskôr dva dni pred konaním konferencie 

emailom na landrejiova@gmail.com. Obed je na náklady účastníkov (v 

hodnote 5,- €). 

 

 

VIA MAGNA, Jarkova 31, Prešov  

 

Ubytovanie počas konferencie si každý účastník zabezpečuje 

individuálne na vlastné náklady. Odporúčané možnosti ubytovania: 

 

Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, Prešov 
http://www.lineas.sk/index.htm Email: lineas@stonline.sk 

Tel.: 00421-51-7723325,  00421-51-7723326  –– Fax: 00421-51-7723327 

Ceny ubytovania: od 14,90 EUR do 38,90 EUR/1 noc 

 

 

Pension ALEX, Slovenská 80, Prešov 
http://www.alexpension.sk/ Email: alexrestaurantpresov@mail.t-com.sk 

Tel.: 00421-51-77 234 44  –– Mobil: 00421-907 931 555   

Ceny ubytovania: od 40 EUR do 77 EUR/1 noc 

 
 

Pension ANTÓNIO, – ODPORÚČAME !!! 
http://www.antoniopension.sk/ Email: info@antoniopension.sk 

Tel.: 00421-51-77 23 225 –Fax.: 00421-51-758 12 75 –Mobil: 00421-948 898 759  

Ceny ubytovania: od 33 EUR do 49 EUR/1 noc 

 
 

Pension HRADBY, Jarková 105,  Prešov 

http://www.penzionhradby.sk/ Email: penzionhradby@stonline.sk  
Tel.: 00421-051-7720180 – Mobil: 00421-915 935 475 

Ceny ubytovania: od 46 EUR/1 noc 

Tešíme sa na Vašu účasť 
 

Konferenčný poplatok 

Spoločenský večer 

Ubytovanie 

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV 
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