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

v spolupráci  s Centrom pre aktívne vzdelávanie a rozvoj osobnosti 

 

  

 

a  v  spolupráci s  poľskou univerzitou  

Collegium Humanum-Warsaw Management University,   

 

 

 

 

POZÝVA  

na medzinárodnú e-konferenciu  

 

Nové Zámky – ZOOM platforma  

  s názvom 

 

Memoriál prof. Šoltésa IV.  

na tému  

 

„Aktuálne problémy sociálnej práce 2022“ 
 

e-konferencia sa uskutoční ONLINE 

  

4. 4. 2022 o 9:00 
 

 

 

 

 

 



CIEĽOM KONFERENCIE je vytvoriť priestor pre zdieľanie vedecko-výskumných výsledkov, 

teoretických poznatkov, praktických skúseností v oblasti sociálnej prace, zdravotníctva, 

ošetrovateľstva, a v ďalších pomáhajúcich profesiách ako aj budovanie priateľských vzťahov 

a mostov medzi laickou i odbornou verejnosťou v aktuálnych otázkach v spoločnosti.  

 

TÉMATICKÉ ZAMERANIE konferencie vychádza z odborov: 

 

 Sociálna práca – Zdravotníctvo – Ošetrovateľstvo - Sociálne služby 

Nové technológie – Psychológia – Dobrovoľníctvo - 

Etika – Náboženstvo – Pedagogika - Varia. 

 

 

Organizačný výbor      S podporou a záštitou: 

prof. Ing. Libuša Radková, PhD.    prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. 

doc. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.     prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

PhDr. Zuzana Budayová, PhD. 

Mgr. Sabína Brédová 

 

V Š E O B E C N É   I N F O R M Á C I E 

 

Aktívna účasť na e-konferencii cez ZOOM je podmienkou pre získanie certifikátu o aktívnej 

účasti, prezentácia príspevkov je možná v rodnom jazyku. 

Dĺžka trvania prednášky: 10 minút.  

Diskusia k príspevkom na záver e-konferencie: 20-30 minút 

Rokovací jazyk konferencie: angličtina, poľština, čeština, slovenčina, srbština  

Abstrakty príspevkov odprezentovaných na konferencii vyjdú ako zborník abstraktov v 

slovenskom jazyku  

Plnotextové príspevky dodané autormi budú publikované v recenzovanom zborníku 

vedeckých prác so zahraničným ISBN v anglickom jazyku. 

 

 

 

VÝSTUPY Z KONFERENCIE: 

1. Zborník abstraktov so slovenským ISBN v slovenskom jazyku 

2. Plnotextové práce dodané autormi budú publikované v zahraničnom zborníku 

vedeckých prác s ISBN v anglickom jazyku 



Prihláška/application: 

Každý aktívny účastník musí zaslať prihlášku samostatne.  

Prihlásiť sa na konferenciu a uhradiť konferenčný poplatok musí nielen prvý autor príspevku 

ale aj všetci jeho spoluautori, ktorí sú v prihlásenom príspevku uvedení. Ak sú v príspevku traja 

autori, za príspevok uhradí konferenčný poplatok každý z nich, nakoľko všetci získajú výstup 

z konferencie a kredity za publikovanie. 

 

Termín na zaslanie prihlášky je 28.2.2022 emailom na luciacin83@gmail.com 

Termín na zaslanie príspevku je 31.3.2021 na email luciacin83@gmail.com 

Termín na úhradu konferenčného poplatku 31.3.2021 

 

Úhrada / Payment:  

Poplatok za uverejnenie príspevku v zborníku/conference fee/ a účasť na konferencii  je  

38 eur. 

Poplatky môžete zaplatiť na účet /Conference BANK account:  

 

SK03 0900 0000 0051 7598 7364  

variabilný symbol: 22 

do poznámky, do správy pre príjemcu: meno účastníka 

suma: 38€  

 

(zahŕňa náklady na zahraničné ISBN, zostavenie a vydanie zahraničného zborníka a 

zborníka abstraktov, organizáciu a administráciu konferencie) 

 

 

PREKLAD PRÍSPEVKU 

Autori, ktorí dokážu poslať príspevok v anglickom jazyku, môžu tak urobiť samostatne. 

Autori, ktorí dodajú príspevok v slovenskom jazyku, následne im bude príspevok preložený 

do anglického jazyka (laický prekladateľ nezodpovedá za obsah príspevku ani jeho autorské 

práva) – je neznalých cudzieho jazyka. 

 

Termín na zaslanie príspevku je 31.3.2021 na email luciacin83@gmail.com 

 

mailto:luciacin83@gmail.com


Záväzná prihláška / Binding  application 

Memoriál prof. Šoltésa IV.  
na tému  

„Aktuálne problémy sociálnej práce 2022“ 
 

e-konferencia cez ZOOM dňa 4. 4. 2022 o 9:00 
 

Prihlášku s abstraktom je nutné poslať najneskôr do 28. februára 2022 

a súčasne zaslať príspevok a uhradiť poplatok za konferenciu do 31.3.2022 

 

Name, Surname, Titles of the Participant/Meno a priezvisko:  

Organization, Employment/Organizácia: 

Mobil:        E-mail:  

 

Označte svoju odpoveď: 

 

Účasť:                             zúčastním sa aktívne konferencie cez ZOOM – aktívna účasť  

 

                                        Pasívna účasť, pošlem príspevok do zborníka pasívne   

 

                                        CERTIFIKÁT / potvrdenie o aktívnej účasti bude vyhotovený len tým 

účastníkom, ktorí aktívne budú prezentovať príspevok na konferencii ONLINE 

 

 

Názov príspevku/ Title v slovenskom a anglickom jazyku 

 

Hlavný autor/main author:  

 

Spoluautori/co-authors: 

 

 

Inštrukcie k abstraktu na ďalšej strane  

 

ABSTRAKT je nutné dodať v slovenskom aj anglickom jazyku 

Príspevok je nutné zaslať v anglickom jazyku, alebo bude prekladaný do AJ po 

dohode. 
  

Zaslať na email luciacin83@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Template for a structured abstract and their division for research-based paper:  

(Vzor pre štruktúrovaný abstrakt a členenie príspevku založeného na výskume) 

 

Názov / Title 

Autori / Authors 

Pracovisko / Affiliation 

Úvod / Introduction: Text.  

Materiál a Metodika: / Material and Methods: Text. 

Výsledky / Results: Text. 

Záver(y) / Conclusion(s): Text. 

Kľúčové slová / Keywords (3 - 5 keywords)  

 Literatúra / References (min. 3 – max. 5-6) 

Podpora (grant a pod.) / Financial or grant support  

Kontaktná adresa / Contact address 

 

Template for a structured abstract and division of a paper based on theoretical nature 

or development of theoretical considerations, own ideas:  

(Vzor pre štruktúrovaný abstrakt a členenie príspevku teoretického charakteru  založeného na 

rozvíjaní teoretických úvah, vlastných myšlienok) 

 

Názov / Title 

Autori / Authors 

Pracovisko / Affiliation 

Úvod / Introduction: Text.  

Jadro práce / Core of Work (Zistenia / Findings a pod.): Text. 

Záver(y) / Conclusion(s): Text. 

Kľúčové slová / Keywords (3-5 keywords).  

Literatúra / References (min. 3 – max. 5-6) 

Konflikt záujmov / Conflict of Interest  

Kontaktná adresa / Contact address 

 

Notes / Poznámky:   

Literature cited in abstracts must be in Harvard mode. 

Citovanie literatúry má byť autormi článkov spracované v súlade s Harvardským spôsobom 

citovania literatúry (priezvisko a letopočet v oblej zátvorke v texte). Napr. (Radková, 2020) 

 

Uvádzanie zdrojov v použitej literatúre 

Ludvigh Cintulová. L. 2018. Sociálna práca v marginalizovaných komunitách. Bratislava: 

Grada Publishing, 2018. 205 s. ISBN 978-80-521-4.  

Ludvigh Cintulová, L., Buzalová, S. 2020. Syndróm vyhorenia. Časopis Všeobecná 

psychológia. 2020:5(4) (ročník, číslo):14-17 (strany). ISSN 2447-225-1. 



Názov príspevku v anglickom jazyku 

Názov príspevku v slovenskom jazyku 

 

Meno a priezvisko autora 

Pracovisko, vysoká škola 

 

Rozsah  1A4 

Úvod/Introduction. 

Metodika/Methods. 

Výsledky/Results. 

Záver/Conclussion. 

Kľúčové slová/Key words. 

Literatúra /  References (min. 3 – max. 5-6) uvádza sa tá, z ktorej budete čerpať 

Podpora (grant a pod.) / Financial or grant support  

Kontaktná adresa / Contact address 

(uvádza sa pracovisko a email) 


