
 

  OZ PIANO         

                                       Pomoc insolventným a nadaným občanom                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZ PIANO 

 

  

Organizátor konferencie 
        OZ PIANO 

(pomoc insolventným  a nadaným  občanom) 

štatutárny zástupca 
PhDr. Andrea Gállová   

doktorandka  VŠ Z a SP  sv. Alžbety  
 

pod záštitou   
 
VŠ Z a SP sv. Alžbety Bratislava  
Prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD.  
Rektora  VŠ  Z a SP  sv.  Alžbety 
 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR 
JUDr. Jána Richtera, ministra práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR 
  
Konfederácie odborových zväzov SR  
Ing.  Jozefa Kollára, prezidenta KOZ      
 
Medzinárodnej rady pre sociálny 
rozvoj  
doc. RNDr. Miloslava Hetteša, CSc., 
prezidenta ICSW    

 s podporou 
Asociácie zamestnávateľských zväzov  
a združení SR  
 

 Vás pozývajú na  
vedecko - odbornú konferenciu 

s názvom 
NEZAMESTNANOSŤ  V SR, 

ktorá sa uskutoční 

v estrádnej sále MSKS 

v  Rimavskej Sobote 

23. OKTÓBRA  2014 

so začiatkom o 9.00 hod. 

 

Čestní hostia :   
 
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.  
doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.  
doc. Ing. Jozef Dvonč,CSc.  
Ing. Jozef Kollár 
Mgr. Branislav Masár  
Zástupca MPSVR SR 
 
Čestné predsedníctvo konferencie :   
 
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.   
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.  
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  
doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.  
 
Vedecký výbor konferencie :   
    
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.  
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.  
prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič,  CSc.  
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk,PhD. mim.prof.    
doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. 
doc. Ing. Milan Murgaš, CSc.  
doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.   
doc. Dr. Hristo Kyuchukov, DrSc.   
PhDr. Ladislav Fízik, PhD.  
JUDr. Michal Kunošík, CSc.  
PaedDr. Milan Hejdiš, PhD. 
 
Organizačný výbor :   
PhDr. Andrea Gállová, predseda  
Ing. Jozef Berki 
JUDr. Michal Kunošík, CSc.  
Ing. Štefan Szolnoky   
PhDr. Peter Csóri                                     
Mgr. Miroslav Rafaj  
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Cieľ konferencie :  

S cieľom boja s nezamestnanosťou sa 
neustále prijíma veľké množstvo opatrení, 
ktoré nie vždy prinesú pozitívne výsledky.  

Cieľom konferencie je nielen vedecká 
publikácia a teoretické poznatky, ale 
pristúpenie ku konkrétnym krokom všetkých 
zainteresovaných subjektov 
kompetentných na riešenie 
nezamestnanosti v SR.                    

Založením Asociácie pre sociálny rozvoj 
a podporu občanov SR chceme združiť 
všetkých zástupcov a subjektov, ktoré 
budú mať svoje zložky na regionálnych 
úrovniach a prispievať  v praxi vzájomnou 
participáciou na riešení nezamestnanosti 
v SR.                                                        
 
Aktívnou spoluprácou všetkých zložiek 
v spoločnosti chceme touto konferenciou 
naštartovať a posunúť spoločenskú kohéziu 
smerom k občanom k dosiahnutiu 
spoločenského blaha pre všetkých.   
 
Výstupy z konferencie :  

 
1. vznik a založenie Asociácie pre  

sociálny rozvoj a podporu občanov SR  
2. vedecká publikácia  
 
Program konferencie :   
 
1. Zahájenie a slávnostné otvorenie 

konferencie  
2. Privítanie čestných hostí, čestného 

predsedníctva  a  vedeckého výboru 
konferencie    

3. predstavenie sponzorov konferencie  
4. prezentácia aktívnych  účastníkov  
 

Program konferencie :   
 

5. obed 
6. prezentácia aktívnych účastníkov 
7. diskusia  
8. založenie Asociácie pre sociálny 

rozvoj a podporu občanov SR 
 
Tematické okruhy príspevkov :  

Príspevky musia korešpondovať s témou, 
maximálny rozsah príspevkov 6 
normostrán, a to vrátane abstraktu v 
anglickom jazyku a grafickú úpravu 
príspevku, spôsob citácie uvádzajte 
podľa noriem platných pre            VŠ Z a 
SP sv. Alžbety.                                                 

Oficiálnymi rokovacími jazykmi a jazykmi 
príspevkov v zborníku budú :    
slovenský jazyk, anglický jazyk  

Termín prihlásenia aktívnych i pasívnych 
účastníkov  a zaslanie príspevkov je 
najneskôr do 30. 09. 2014.  

Príspevky zaslané po tomto termíne 
nebudú zaradené a publikované v 
zborníku.  

Termín prihlásenia všetkých účastníkov  
je do 30. 09. 2014.    
 
Pri aktívnej účasti a po akceptovaní 
príspevku vedeckým výborom 
konferencie zasielajte plný text príspevku 
v slovenskom, anglickom  jazyku 
v elektronickej forme (e-mailom) na 
adresu gallova.andrea@centrum.sk 

najneskôr do 30. septembra 2014. 
Prezentované príspevky budú zaradené 
do recenzovanej publikácie.  
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 Poplatky 
 
Pre účastníkov konferencie je konferenčný 
poplatok 20,- €. .  
 
Konferenčný poplatok obsahuje náklady 

na vydanie zborníka prezentovaných 

príspevkov,  propagačného materiálu, 

vydanie abstraktov, vydanie osvedčenia 

o účasti, občerstvenie počas konferencie 

a obed.     

 

Konferenčný poplatok zasielajte do 

30.09.2014 na uvedené číslo účtu: 

Bankové spojenie:  TATRA BANKA  

Číslo účtu:  2618143694/1100 

IBAN: SK4911000000002618143694 

VS: 23102014   

Do poznámky napíšte meno a priezvisko 

účastníka a uveďte názov konferencie, 

aby bolo možné identifikovať Vašu platbu.  

Žiadame účastníkov konferencie 

o predloženie kópie dokladu o zaplatení 

poplatku pri prezentácii. 

 

 

 

 

 

 
POKYNY PRE AUTOROV  

Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie 
jednotného formátu stránky : 
• textový editor MS WORD, typ písma 
Times New Roman 12, riadkovanie 1 
• nerozdeľovať slová ručným 
spojovníkom na konci riadku, 
neodsadzovať prvý riadok, nezarovnávať 
okraje, neukončovať riadok klávesom 
Enter, kláves Enter používať len na konci 
odseku, nepoužívať skratky bez ich 
ďalšieho vysvetlenia v texte 
• tabuľky nesmú byť väčšie ako je 
nastavenie strany 
• maximálny rozsah príspevku 6 strán 
(18 000 znakov vrátane medzier) a max. 
3 tabuľky alebo obrázky. 
 
Pri písaní príspevku prosíme dodržať 
jednotne stanovenú štruktúru textu 
príspevku: 
Príspevok s údajmi empirického výskumu  
• NÁZOV PRÍSPEVKU (veľkými písmenami 
Times New Roman, bold, 12). 
• Meno a priezvisko autora/autorov 
(bez titulov, dodržanie poradia, t.j. plné 
krstné meno a priezvisko, použiť Times 
New Roman, bold, 12). 
• Abstrakt – cieľ, metódy, výsledky, 
závery (maximálne 1500 znakov vrátane 
medzier) 
• Kľúčové slová podľa abecedného 
zoznamu (cca 5 slov). 
• Úvod, cieľ práce, súbor, metodika, 
výsledky a diskusia, záver, zoznam 
bibliografických odkazov (abecedne 
zoradené, bez číslovania), kontaktná 
adresa autora/autorov Times New 
Roman, bold, 12). 
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Technika citovania a zoznam bibliografických 
odkazov (podľa normy STN ISO 690): 
 
Citovanie v texte 
 
(meno autora, dátum, strana/y), príklad: 
(Kozierová et al., 1996, s. 166). 

 
Zoznam bibliografických odkazov (príklady): 

 
Z kníh: 
 
NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K., MIŠTUNA, D. 
2000. Práva pacientov : filozofická reflexia 
a zdravotnícka prax. 1. vyd. Bratislava : Iris, 
2000. 234 s. ISBN 80-88778-94-8. 
 
Uvádzajú sa všetci autori, pri väčšom počte 
autorov sa uvádza prvý autor s dodatkom „et 
al.“ 
 
 
Zo zborníkov: 
 
Rozumieme ľudskej komunikácii? 1995. Ed. E. 
Višňovský. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1995. 179 s. 
ISBN 80-224-0436.  
NEMČEKOVÁ, M. 2002. Poňatie človeka 
v Oremovej modeli. In Trendy v ošetřovatelství. 
Ed. D. Jarošová. Ostrava : Ostravská univerzita, 
2002, s. 5-9. 
 
Ak je viac ako jeden vydavateľ, zostavovateľ 
a pod., uvedie sa prvý v poradí a v zátvorke 
skratka editors (eds.) 

 
Z časopisu: 
 
ŽIAKOVÁ, K., HORVÁTHOVÁ, M., HIČÍKOVÁ, J. 
2001. Skúsenosti s ročným používaním 
edukačných listov v dialyzačnom stredisku. In 
Moderný medicínsky manažment, 2001, roč. 8, 
č. 1, s. 14-18.  
INFO – Sestra. 1999, roč. 2, č. 4, s. 3-19. ISSN 
1335-4132.  

 

Informačné pramene v elektronickej 
forme: 
 
ADAMS, K. et al. 2002. Ethical 
Consideration of Complementary and 
Alternative Medical Therapies in 
Conventional Medical Setting. In Annals of 
Internal Medicine [online]. 15 October 
2002, vol. 137, no. 8, p. 660-664 [cit. 
2002-10-17].  
 
Dostupné na internete: 
<http:/www.annals.org>. 
 
Príspevky, v ktorých nebudú dodržané 
pokyny, nebude možné zaradiť do 
zborníka. 
 
Ubytovanie je možné :   
Hotel Zlatý Býk  
Nám. Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota  
Kontakt : 047/ 563 20 32 
 
Hotel Carrera  
Cintorínska 2, Rimavská Sobota  
Kontakt :  0905 509 012  
 
Euromotel  
Čerenčianska 1712, Rimavská Sobota  
Kontakt :  047/ 562 25 17  
 
Turistická ubytovňa  
Školská 872/17, Rimavská Sobota  
0915 978 068       

   Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu !  

Kontaktná osoba : PhDr. Andrea Gállová,  

   e-mail: gallova.andrea@centum.sk  



 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA  

NA VEDECKO-ODBORNÚ KONFERENCIU S  NÁZVOM 

Nezamestnanosť v SR 

konanú dňa 23 . októbra 2014 

 v  Rimavskej Sobote 

Priezvisko, meno, titul 

Pracovisko (názov, adresa, kontakt) 

Kontaktná adresa :  

E-mail:  

 

Zúčastním sa (nehodiace sa preškrtnite) 

1. s aktívnym príspevkom (10 min., max. 15) 

2. pasívna účasť, bez príspevku   

 

Názov príspevku:  

 

Spoluautori príspevku (mená, tituly, pracovisko) 

Anotácia (maximálne 10 riadkov) 

 

 

 

Pozn.: 


