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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľujeme si Vás  pozvať na II. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

 

 

VIZUALIZÁCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE II. 

 

Konferencia sa uskutoční 

 

                                              dňa  20. apríla 2016 

                                            v čase  od 10:00h – 17:00h 

       Miesto konferencie: Zámocká 30, 811 01 Bratislava 

       

Zameranie konferencie:  

Konferencia je venovaná najnovším trendom  v oblasti poskytovania sociálnych a zdravotných 

služieb, pôsobenia verejnej správy v danej sfére a ďalším súvisiacim témam.  Na konferencii budú 

riešené aj otázky, ktoré majú  zásadný vplyv na kvalitu a rozsah poskytovaných sociálnych služieb. 

Diskutované budú súvisiace  etické, legislatívne a sociálno-ekonomické problémy. Za inovatívny 

prvok v zameraní konferencie je možné považovať otázky obsahu a foriem vizualizácie informácií 

v oblasti sociálnej práce vychádzajúc z postulátu, že kvalitnú a kvalifikovanú informovanosť 

sociálnych pracovníkov je potrebné chápať ako predpoklad poskytovania relevantných informácií 

verejnosti. Jednou z tém a dôležitou oblasťou zamerania konferencie je teda i úloha a miesto 

žurnalistiky pri mapovaní sociálnych problémov občanov. Neopomenuteľná je aj optimalizácia 

metód a prostriedkov informovania verejnosti o možnostiach poskytovania služieb, ako aj 

zdieľania inovatívnych spôsobov vzdelávania s využitím prostriedkov masovej komunikácie,  

vrátane tzv. nových médií.  

Organizátori privítajú príspevky určené na zaradenie do recenzovaného zborníka konferencie. 

Rovnako radi privítame konferenčné príspevky a prezentácie, príp. zaujímavé príklady z praxe  

zariadení sociálnych služieb.  

Bližšie informácie o konferencii, mieste konania, tematických okruhoch nájdete priamo v prihláške. 

Tešíme sa na stretnutie.   

 

PhDr. Hermína Mareková, PhD. 
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VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE 
 
Prof. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, PhD.  

Prof. ThDr. Peter Olekšák, PhD. 

Doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD. 

Doc. Branislav Malík, PhD. 

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. 

PhDr. Petronela Šebestová, PhD. 

PhDr. Hermína Mareková, PhD. 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE 

PhDr. Jozef Bohunický, PhD.  

PhDr. Jana Drábiková 

Mgr. Magdaléna Hučková Danišová 

PhDr. Hermína Mareková, PhD. 

Eva Zelmanová 

 

RECENZENTI 

Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.  

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. 

Jazyk konferencie: slovenský, český, poľský, anglický  
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TEMATICKÉ OKRUHY 

 

 Praktické problémy riešené v praxi sociálnymi pracovníkmi.  

 

 Postavenie  sociálneho pracovníka v zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o 

podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. 

 

 Súvislosť medzi uplatňovaním rovnosti príležitosti mužov a žien a ich sociálno –ekonomickým 

statusom (štátna správa verejná správa, armáda, polícia, akademická pôda). 

 

 Vizualizácia sociálnych problémov ako základný predpoklad informovania verejnosti o 

možnostiach poskytovania  sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti. 

 

PRIHLÁŠKA  

hermina.marekova@gmail.com 

 do 13. apríla 2016  

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK  

Konferenčný poplatok 25 eur ( publikovanie príspevku v recenzovanom zborníku  (CD) žiadame 

hradiť bezprostredne po zaslaní prihlášky.   

Názov banky: SLSP 

IBAN : SK69 0900 0000 0002 0192 7056 

BIC: GIBASKBX 

SWIFFT 

Variabilný symbol  22042016 

V správe pre adresáta uveďte : vaše meno a priezvisko  

PRÍSPEVOK  

Rozsah príspevku je maximálne 12- 15  normostrán v rokovacích jazykoch, vrátane abstraktu, 
literatúry atď. Formátovanie podľa priloženého vzoru.  

Príspevky posielajte na adresu: hermina.marekova@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 


