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Tematické okruhy konferencie: 

ź Sociálne služby u nás

ź Sociálne služby v západnej Európy

ź Zariadenia sociálnych služieb a ich alternatíva

ź Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie

ź Terapeutické metódy v práce s rôznymi kategóriami prijímateľov 

sociálnej služby 

ź Starostlivosť v komunitnom prostredí

ź Potreba individuálneho prístupu

ź Aktivizácia seniorov

Ciele konferencie:

ź Definovať kvalitnú sociálnu službu a nástroje k zlepšeniu nepriaznivej 

sociálnej situácie ľudí v spoločnosti.

ź Podnietiť diskusiu medzi odborníkmi o procese humanizácie a 

deinštitucionalizácie sociálnych služieb.

ź Identifikovať potreby pre poskytovanie kvalitnejších sociálnych 

služieb.

 

Zámer podujatia

Pojem kvalita už nerezonuje iba vo výrobnej sfére, ale dostal sa do služieb – 

verejných i sociálnych, kde sa stáva kľúčovým pojmom. 

V západoeurópskych krajinách sa už v sedemdesiatych rokoch začalo s reformou 

verejnej správy a deinštitucionalizáciou sociálnych služieb. Začalo sa hovoriť o 

ich humanizácii a kvalita sa mala zvyšovať zavadzaním manažérstva kvality. Na jej 

zvýšenie sa začali využívať štandardy kvality v sociálnych službách. Všetkými 

týmito procesmi musí prejsť aj naša spoločnosť a sociálna práca. 

Do sociálnych služieb sa aj u nás zavádzajú štandardy kvality, prebieha ich 

humanizácia a začína sa s ich deinštitucionalizáciou. 

Preto sme sa rozhodli prispieť k zlepšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb 

aj s touto konferenciou na tému:
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Miesto a čas konania konferencie:

ź

ź PKO – Čierny orol Prešov, Hlavná 50

ź 09:00 – 17:00 h

ź 23. apríl 2015

ź slávnostný večer v PKO Čierny  orol

ź 18:30 h

ź 24. apríl 2014

ź PKO – Čierny orol Prešov, Hlavná 50 

ź 09:00 – 15:00 h

23. apríl 2015

Záštitu nad medzinárodnou vedeckou konferenciou 2015
prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová
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Pre tých účastníkov, ktorí potrebujú zabezpečiť nocľah uvádzame niekoľko 

možností: 

LINEAS, PENZIÓN ALEX, penzionhradby@stonline.sk
Budovateľská 3586/14 Slovenská 80
rezervácia : 051/7723325 rezervácia : 0907 931 555 PENZIÓN ANTÓNIO, 

Jarková 22
PENZIÓN ADAM, PENZIÓN HRADBY, rezervácia : 0948 898 759
Jarková 16, Jarková 105
rezervácia : 051/3811693 rezervácia : 

Termíny:
Registrácia (zaslanie absrtaktu a prihlášky) do 25.3.2015
Zaslanie komerčnej verzie príspevku do zborníka do 30.3.2015

Príspevky na konferenciu zasielajte na e-mailovú adresu:
konferencia@zpscemjata.sk

Predmet správy uveďte:
Konferencia 2015 a Vaše priezvisko (bez diakritiky)

Informácie o programe konferencie budú elektronicky zaslané prihláseným účastníkom.

Pokyny pre úpravu príspevkov:

Príspevok musí obsahovať názov, meno autora, abstrakt (sk/cz + en), cca 4 kľúčové slová (sk/cz + en), 

zoznam bibliografických údajov a kontaktné údaje autora (autorov) podľa priloženej šablóny. 

Príspevky budú publikované v recenzovanom elektronickom zborníku (na cd nosiči) v jazyku, v ktorom 

budú zaslané. 

Príspevok musí spĺňať nasledovné kritériá:

ź formát súboru ........................ Microsoft Word (doc, docx) 

ź veľkosť strany ........................ A4 (210x297 mm)

ź okraje strany ......................... 2,5 cm (vľavo, vpravo, hore, dole)

ź záhlavie a päta strany ........... 1,25 cm

ź typ písma ............................... Times New Roman

ź veľkosť písma ........................ 12 pt hlavný text, 11 pt abstrakt a kľúčové slová

ź zarovnanie textu ................... do bloku (na šírku strany) 

ź odsadenie odseku ................. 6 b. pred a 0 b. za odsekom

ź riadkovanie ........................... jednoduché (1)

ź jazyk príspevku ...................... slovenský, český, anglický

ź rozsah abstraktu ................... cca 100 slov (max. 1 000 znakov)

ź celkový rozsah príspevku ...... 5 až 10 normostrán (9 000 až 18 000 znakov)

Prezentácia príspevkov:

ź Rokovací jazyk konferencie – slovenský, český, anglický.

ź Čas prezentácie príspevku – 10 min.

ź V prípade prezentácie príspevku  v Power Point -e odporúčame prezentáciu nahratú na  USB 

kľúči.

Konferenčný poplatok:

Pre účastníkov konferencie je stanovený konferenčný poplatok ............... 35,00 eur

Pre aktívnych účastníkov a pre členov komory sestier 

s pasívnou účasťou .................................................................................... 25,00 eur

Pre členov komory sestier s aktívnou účasťou ........................................... 15,00 eur

Účasť na slávnostnom večeri 23. apríla 2015 

spojenom s kultúrnym programom ........................................................... 25,00 eur

Poplatky treba zaplatiť najneskôr do 31. marca 2015 

na účet číslo: IBAN SK28 7500 0000 0040 1687 5272

Poplatky po termíne:

Pre účastníkov konferencie je stanovený konferenčný poplatok ............... 40,00 eur

Pre aktívnych účastníkov a pre členov komory sestier 

s pasívnou účasťou ..................................................................................... 30,00 eur

Pre členov komory sestier s aktívnou účasťou ........................................... 20,00 eur

Účasť na slávnostnom večeri 23. apríla 2015 

spojenom s kultúrnym programom ........................................................... 30,00 eur

Kvôli identifikácii platby uveďte: 

Variabilný symbol 2204215  

V správe pre príjemcu uviesť: 

Meno a Priezvisko – konf. poplatok

Meno a Priezvisko – s. večer

Z poplatku budú hradené materiály ku konferencií, vydanie elektronického 

zborníka (cd), obed, občerstvenie a organizačné náklady spojené s konferenciou.

Výstupy konferencie:

ź Výstupmi konferencie bude vzájomné obohatenie a recenzovaný zborník 

príspevkov.

ź Na konci konferencie bude účastníkom odovzdané potvrdenie za aktívnu/ 

pasívnu účasť.

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
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