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SÚHRNNÝ PREHĽAD
ČINNOSŤ
Celkom odprednášaných príspevkov
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách/ z toho pozvaných príspevkov
Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, z toho pozvaných
príspevkov

POČET
68
15 / 5
53 / 22

Vyžiadané zahraničné a domáce prednášky (27)
01. Medzinárodná vedecká konferencia: Trendy a inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní v odbore sociálna
práca
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, Detašované pracovisko bl. Anny Kolesárovej v Rimavskej
Sobote – Eotvos Loránd Tudomanyegyetem- University Budapest – Ústav sv. J.N. Neumanna Příbram –
Universytet Rzeszowski Wydzial socjologiczno - historyczny
Dátum a miesto: 28. marec 2019, Rimavská Sobota, (SR)
Členka vedeckého výboru
Aktívny pozvaný príspevok: Reflexia potreby odbornej praxe v pregraduálnom vzdelávaní budúcich sociálnych
pracovníkov.
02. Mezinárodní konference: „Sociální práce na rozhraní kultur“.
Usporiadateľ: Husitská teologická fakulta UK, Katedra Psychosociálních věd a etiky. Praha, ČR.
Dátum a miesto: 26. listopad, 2018, Praha (ČR)
Členka vedeckého výboru
Aktívny pozvaný príspevok: Postojové orientace studentů oboru sociální práce k utečencům a migrantům na
Slovensku.
03. Medzinárodná vedecká konferencia.: Podoby supervízie a prevencia syndrómu vyhorenia.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, Užhorodská národná univerzita, Ukrajina, Uniwersytet
Rzeszowski w Rzeszowie Poľská republika Institut zdravotních a sociálních věd, z. ú.,
Česká republika
Dátum a miesto: 17. – 18. októbra 2018, Piešťany (SR)
Členka vedeckého výboru
Aktívny pozvaný príspevok: Syndróm vyhorenia sociálnych pracovníkov – teória a empirické zistenia.
04. XIV. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia: „Zdravotnícke a sociálne problémy regiónov v 21.
storočí.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, pracovisko Partizánske, Inštitút VŠZaSP sv. Alžbety sv.
Cyrila a Metoda v Partizánskom, Komora sestier hornonitrianského regiónu, Komora sociálných pracovníkov
hornonitrianskeho regiónu
Dátum a miesto: 19. – 20. októbra 2018, Partizánske (SR)
Vedenie sekcie: Sociálna práca
Aktívny pozvaný príspevok: Postoje študentov v odbore sociálna práca k migrantom a utečencom na Slovensku.
05. Výročná konferencia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.
Usporiadateľ: UCM v Trnave, Fakulta sociálnych vied
Dátum a miesto: 30. 11. 2017, Trnava (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Štruktúra klientskeho násilia voči pracovníkom poskytujúcim sociálne služby.
06. 13. Medunarodna naučno – stručna konferencija: „Zdravstveni i socijalni problemi 21 veka“.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, pracovisko M. Luthera, Bački Petrovac Vojvodina,
Republika Srbija, Savez zdravstvenih radnika Vojvodine, Republika Srbija, Komora medicinskih sestara i
zdravstvenih tehničara Srbije, – ogranak Vojvodina, Komora socijalne zaštite Srbije

Dátum a miesto: 20 – 22. oktobar 2017, Bački Petrovac Vojvodina, Republika Srbija.
Členka vedeckého výboru, vedenie sekcie
Aktívny pozvaný príspevok: The nature and consequences of client violence against social workers.
07. Odborná konferencia: „Meníme procesy, meníme systémy, meníme ošetrovateľstvo“.
Usporiadateľ: SVET ZDRAVIA, Vranovská nemocnica a.s., Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Regionálna komora Vranov n. Topľou.
Dátum a miesto: 08. 06. 2017, Vranov n. Topľou (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Supervízia v ošetrovateľstve – pozitívna zmena rozvoja sestier.
08. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti“.
Usporiadateľ: UCM v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra sociálnych služieb a poradenstva, VŠ ZaSP sv.
Alžbety, n.o. Bratislava, Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov
Členka vedeckého výboru, vedenie sekcie
Dátum a miesto: 16. – 17. marec 2017, Poprad (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Komprehenzívna rehabilitácia ľudí so zdravotným postihnutím.
09. Konference s mezinárodní účastí: „Příbramské dny zdravotnictví a sociální práce.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, ÚstAV SV. j. Nepomuka Neumanna, Česká asociace sester
Dátum a miesto: 21. – 22. 10. 2016, Příbram (ČR)
Aktívny pozvaný príspevok: Pracovná záťaž a syndróm vyhorenia sociálnych a výchovných pracovníkov
v detských domovoch v Košickom kraji.
10. Vranovský deň ošetrovateľstva: „Hodnoty a princípy v profesionálnom ošetrovateľstve“.
Usporiadateľ: SVET ZDRAVIA, Vranovská nemocnica a.s., Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Regionálna komora Vranov n. Topľou, mesto Vranov n. Topľou
Dátum a miesto: 13. 05. 2016, Vranov n. Topľou (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Mobbing v práci sestry vo vzťahu k sebahodnoteniu.
11. Odborná konferencia: „Cesty I: Čo prináša transformácia detských domovov v praxi na Slovensku“.
Usporiadateľ: Detský domov Košická Nová Ves, Košice
Dátum a miesto: 27.05. – 28. 05. 2015, Košice (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Emocionálna inteligencia a syndróm vyhorenia vo vybranej skupine sociálnych
pracovníkov.
12. Vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou: „QUO VADIS ošetrovateľstvo a sociálna práca“.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, pracovisko bl. S. Salkaházy v Rožňave
Dátum a miesto: 18.- 19. september 2014, Rožňava (SR)
Vedenie sekcie: Sociálna práca
Aktívny pozvaný príspevok: Možnosti aplikácie teoretických konceptov sociálnej práce a sociológie v praxi
sociálnych pracovníkov.
13. II. Zemplínsky deň ošetrovateľstva.
Usporiadateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v
Trebišove
Dátum a miesto: 23. 10. 2013, Trebišov (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Analýza výskytu negatívnych interpersonálnych javov pri výkone povolania sestry.
14. Odborná konferencia k 60. výročiu existencie Detského domova Košická Nová Ves: „Odborné metódy
a postupy (Intervencia) pri práci s dieťaťom a rodinou v podmienkach detského domova.
Usporiadateľ: Detský domov Košická Nová Ves, Košice
Dátum a miesto: 22. máj 2013
Aktívny pozvaný príspevok: Prínosy spolupráce s Detským domovom v Košickej Novej Vsi vo výučbe
poslucháčov Lekárskej fakulty v Košiciach.
15. VII. Košické chemoterapeutické dni, IX. Konferencia sestier pracujúcich v onkológii, IX. pacientsky
seminár.
Usporiadateľ: Slovenská chemoterapeutická spoločnosť, Slovenská onkologická spoločnosť, SLS-sekcia
onkologických sestier, Východoslovenský onkologický ústav a.s., Košice
Dátum a miesto: 28.-30. november 2013, Košice (SR)

Vedenie sekcie
Aktívny pozvaný príspevok: Analýza hodnotenia pracovnej klímy vo vybranom súbore sestier.
16. Zemplínsky deň ošetrovateľstva. Odborná konferencia sestier s medzinárodnou účasťou „ Manažment
ošetrovateľstva vo všetkých oblastiach starostlivosti o človeka, chorého i zdravého
Usporiadateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s., Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek
v trebišove, Slovesnká komora medicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov
Dátum a miesto: 17. 10. 2012, trebišov (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Organizácia ako jeden z faktorov vzniku syndrómu vyhorenia sestier.
17. Mezinárodní kongres: AWHP 2011 Aspekty práce pomáhajících profesí.
Usporiadateľ: FBMI ČVUT v Praze, Společnost pro radiobiologii a krizové plánovaní
Dátum a miesto: 12. 09. 2011, Praha (ČR)
Aktívny pozvaný príspevok: Záťaž v práci sestier a riziká syndrómu vyhorenia.
18. IV. Slovenský chirurgický deň: „Súčinnosť podporných profesií pri starostlivosti o pacienta/klienta.“
Usporiadateľ: Sekcia sestier pracujúcich v chirurgii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek o. z.
SLS, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora Prešov, Ľubovnianska nemocnica n.
o. Stará Ľubovňa, Chirurgické oddelenie, Fakulta zdravotníckych odborov PU Prešov
Dátum a miesto: 28.-29. 04. 2011, Ľubovnianske kúpele (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Súčinnosť práce sestry a sociálneho pracovníka pri eliminácii syndrómu vyhorenia
u rodinných opatrovateľov.
19. V. Slezská vědecká konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí: „Cesta k profesionálnímu
ošetřovatelství.“
Usporiadateľ: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta verejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství
Dátum a miesto: 22.-23.09.2010, Opava (ČR)
Vedenie sekcie
Aktívny pozvaný príspevok: Syndróm vyhorenia v súvislosti so zdravotno-sociálnymi problémami sestier
košického regiónu.
20. XIV. Košické chemoterapeutické dni, IV. pacientsky seminár.
Usporiadateľ: Východoslovenský onkologický ústav a.s., Košice
Dátum a miesto: 04.12. 2010, Košice (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Sociálna sieť žien limitovaných onkologickým ochorením z pohľadu sociálnej práce.
21. VI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie
z aspektu pomáhajúcich profesií.“
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove, Katedra ošetrovateľstva
VŠ ZaSP sv. Alžbety n.o. v Bratislave
Dátum a miesto: 22.-23.10.2010, Prešov (SR)
Členka vedeckého aj organizačného výboru, vedenie sekcie, čestné predsedníctvo
Aktívny pozvaný príspevok: Kvalita zdravia laických rodinných opatrovateľov.
22. V. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou:“ Globalizácia a kvalita života a zdravia.“
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove, Katedra ošetrovateľstva
VŠ ZaSP sv. Alžbety n.o. v Bratislave
Dátum a miesto: 23.-24.10. 2009, Košice (SR)
Členka vedeckého výboru, organizačného výboru, čestné predsedníctvo konferencie
Aktívny pozvaný príspevok: Súvislosti sociálneho prostredia a fajčenia rómskych detí vo vybraných lokalitách
košického okresu.
23. IV. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Kvalita života a zdravia.“
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove, Katedra ošetrovateľstva
VŠ ZaSP sv. Alžbety n.o. v Bratislave
Dátum a miesto: 24.-25.10. 2008, Košice (SR)

Členka vedeckého a organizačného výboru, vedenie sekcie
Aktívny pozvaný príspevok: Spôsobujú stresové situácie pracovného prostredia syndróm vyhorenia vo
vybraných pomáhajúcich profesiách?
24. V. ročník medzinárodného odborného seminára „Celiakia a potraviny.“
Usporiadateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Občianske združenie celiatikov Bratislava
Dátum a miesto: 29.11.2008, Bratislava (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Sociálne zabezpečenie pacientov s celiakiou.
25. Regionálny odborný seminár sestier a pôrodných asistentiek.
Usporiadateľ: Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Košiciach
Dátum a miesto: 24.04.2007, Košice (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Miesto sociálnej práce a potreba spolupráce sociálneho pracovníka v dimenziách
zdravotníckeho tímu.
26. Regionálny odborný seminár sestier a pôrodných asistentiek.
Usporiadateľ: Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Košiciach
Dátum a miesto: 24.04.2007, Košice, SR
Aktívny príspevok: Sebaaktualizácia ako základné východisko profesionálneho rastu.
27. Medzinárodný deň sestier, odborný seminár.
Usporiadateľ: Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Košiciach
Dátum a miesto: 14.05.2004, Košice (SR)
Aktívny pozvaný príspevok: Problematika rómskej populácie v komunitách.

Nevyžiadané zahraničné a domáce prednášky (41)
01. Kolokvium s medzinárodnou účasťou: „Sociálne trendy a vízie v paradigme zvyšovania kvality života
človeka.“
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave
Dátum a miesto: 11. apríl, 2019, Trnava (SR)
Aktívny príspevok: Dlhodobá integrovaná starostlivosť – vízia zvyšovania kvality života človeka.
02. 5-th edition of the International conference: „Social and ethical dimensions of change“.
Usporiadateľ: University of Rzeszów,
Dátum a miesto: 17. 09. 2018, Rzeszów, (Poľsko)
Aktívny príspevok: The influence of supervision in social work on the prevention of threat by burnout syndrome.
03. Kolokvium vedeckých štúdií s medzinárodnou účasťou: „Aspekty sociálnej a zdravotnej starostlivosti
v SR“.
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave
Dátum a miesto: 11. apríl, 2018, Trnava (SR)
Členka vedeckého výboru, vedenie sekcie
Aktívny príspevok: Súvislosti klientskeho násilia a syndrómu vyhorenia pracovníkov poskytujúcich sociálne
služby.
04. 13. Medunarodna naučno – stručna konferencija: „Zdravstveni i socijalni problemi 21 veka“.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, pracovisko M. Luthera, Bački Petrovac Vojvodina, Republika
Srbija.
Dátum a miesto: 20 – 22. oktobar 2017, Bački Petrovac Vojvodina (Republika Srbija)
Členka vedeckého výboru, vedenie sekcie sociálnej práce, vedenie sekcie posterových prezentácií
Aktívny príspevok: Barriers in the life of selectee minority groups as a social problem.
05. 13. Medunarodna naučno – stručna konferencija: „Zdravstveni i socijalni problemi 21 veka“.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, pracovisko M. Luthera, Bački Petrovac Vojvodina, Republika
Srbija.
Dátum a miesto: 20 – 22. oktobar 2017, Bački Petrovac Vojvodina (Republika Srbija)
Členka vedeckého výboru, vedenie sekcie sociálnej práce, vedenie sekcie posterových prezentácií
Aktívny príspevok v spoluautorstve: Migration as a solution to the unemployment problem of young people
in Serbia.

06. 13. Medunarodna naučno – stručna konferencija: „Zdravstveni i socijalni problemi 21 veka“.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, pracovisko M. Luthera, Bački Petrovac Vojvodina, Republika
Srbija.
Dátum a miesto: 20 – 22. oktobar 2017, Bački Petrovac Vojvodina (Republika Srbija)
Členka vedeckého výboru, vedenie sekcie sociálnej práce, vedenie sekcie posterových prezentácií
Aktívny príspevok v spoluautorstve: Psychological strain between nurses.
07.Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti“
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave
Dátum a miesto: 16. – 17. marec, 2017, Poprad (SR)
Aktívny príspevok: Komparácia poskytovaných sociálnych služieb na Slovensku a v Srbsku.
08. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Reflexia sociálnych služieb a ošetrovateľstva v praxi“.
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave
Dátum a miesto: 10 – 11. marca 2016, Košťany nad Turcom, (SR)
Členka vedeckého výboru, vedenie sekcie
Aktívny príspevok: Supervízia v ošetrovateľstve.
09. XI. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Zdravotnícke, sociálne, ekonomické
a právne problémy marginalizovaných skupín“.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove, Slovenská komora setier
a pôrodných asistentiek
Dátum a miesto: 23. -24. 10. 2015, Prešov, (SR)
Vedenie sekcie
Aktívny príspevok: Vzťah syndrómu vyhorenia a emocionálnej inteligencie sociálnych pracovníkov pôsobiacich
v krízovej intervencii.
10. X. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou: „Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a
pomáhajúce profesie“.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove, Slovenská komora setier
a pôrodných asistentiek
Dátum a miesto: 24. -25. 10. 2014, Prešov, (SR)
Aktívny príspevok: Právne aspekty života seniorov.
11. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Význam a rola osobnosti v rozvoji humanitných vied“.
Usporiadateľ: UCM v Trnave, fakulta sociálnych vied
Dátum a miesto: 12. – 13. marec 2014, Trenčianske Teplice, (SR)
Členka vedeckého výboru
Aktívny príspevok: Odkaz Márie Fides Dermekovej pre súčasnosť.
12. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Význam a rola osobnosti v rozvoji humanitných vied“.
Usporiadateľ: UCM v Trnave, fakulta sociálnych vied
Dátum a miesto: 12. – 13. marec 2014, Trenčianske Teplice, (SR)
Členka vedeckého výboru
Aktívny príspevok: Právne povedomie sestier v klinickej praxi.
13. 13. Mezinárodní vědecká konference InteRRa13 a 33. Setkání Hnutí spolupracujícich škol R
s názvem: Problém autority v sociální, edukační a zdravotnické práci se zřetelem k resocializačním aspektům.
Usporiadateľ: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra věd o výchově
Dátum a miesto: 08.-09.12.2011, Pardubice, (ČR)
Aktívny príspevok: Rola autority v sociálnom prostredí rómskych detí vo vzťahu k užívaniu tabaku, alkoholu
a drog.
14. Mezinárodní vědecká konference 4. Dny sociální práce: Politiky paradigmata sociální práce. Co jsme
zdědili a co s tím uděláme?
Usporiadateľ:

Dátum a miesto: 24.-25.11.2010, Zlín, (ČR)
Aktívny príspevok: Pracovná záťaž vo vybranej skupine sociálnych pracovníkov v súvislosti so syndrómom
vyhorenia.
15. VII. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Spolupráca pomáhajúcich profesií –
determinant kvality života populácie.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove
Dátum a miesto: 28. -29. október 2011, Prešov (SR)
Členka organizačného výboru, vedenie sekcie.
Aktívny príspevok:
16. VI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie
z aspektu pomáhajúcich profesií.“
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove
Dátum a miesto: 22.-23.10. 2010, Prešov, (SR)
Členka vedeckého a organizačného výboru, čestné predsedníctvo, vedenie sekcie.
Aktívny príspevok: Štúdia Tabak Alkohol Drogy v rómskych komunitách.
17. Internatioanal conference on Roma Health with international participation.
Usporiadateľ: Univerzita P.J. Šafárika , Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva
Dátum a miesto: September 11-12, 2009, Košice, (SR)
Členka vedeckého výboru
Aktívny príspevok: Smoking in Roma schoolchildren in selected areas of eastern Slovakia and Kosice region
(MEHO).
18. Internatioanal conference on Roma Health with international participation.
Usporiadateľ: Univerzita P.J. Šafárika , Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva
Dátum a miesto: September 11-12, 2009, Košice, (SR)
Členka vedeckého výboru
Aktívny príspevok: Ethnic and social differences in growth and development of Roma children (MEHO).
19. Konferencie s medzinárodnou účasťou: Dni sociálnej práce a interra 8 sociálna sféra slovenskej republiky
a sociálna práca.
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Dátum a miesto: 11. - 12. novembra 2009, Nitra, (SR)
Aktívny príspevok: Zdravotno-sociálne problémy a ich súvislosti so syndrómom vyhorenia u sociálnych
pracovníkov.
20. III. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Komplexná prevencia núdze a utrpenia“.
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove
Dátum a miesto: 16. – 17. novembra 2007, Prešov (SR)
Aktívny príspevok: Význam sociálnej opory v prevencii syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov.
21. III. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Komplexná prevencia núdze a utrpenia“
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Gréckokatolícka teologická
fakulta PU v Prešove, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove
Dátum a miesto: 16. – 17. novembra 2007, Prešov (SR)
Aktívny príspevok: Zdravie a prevencia v seniorskom veku.
22. II. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Komplexná starostlivosť o človeka v núdzi“
Usporiadateľ: VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove,
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Katedra ošetrovateľstva
VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave,
Dátum a miesto: 3.–4. novembra 2006, Prešov (SR)
Sekretár konferencie
Aktívny príspevok: Starí ľudia v konfrontácii s núdzovou situáciou.

23. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „ Životné podmienky a zdravie“
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť hygienikov SLS, Ústav hygieny LF UK Bratislava, Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Poprad, Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva SLS
Dátum a miesto: 19.-21.9. 2005, Štrbské Pleso, (SR)
Aktívny príspevok: Pracovné prostredie sociálnych pracovníkov a jeho vplyv na výskyt syndrómu vyhorenia.
24. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Komplexná starostlivosť o človeka
v hraničných situáciách.
Usporiadateľ: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P.Gojdiča v Prešove, VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave,
Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Dátum a miesto: 4.- 5. november, 2005, Prešov, (SR)
Sekretár konferencie
Aktívny príspevok: Výskyt syndrómu vyhorenia a depresie vo vybranej vzorke sociálnych pracovníkov.
25. 5. Medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve: Výskum a vzdelávanie
v ošetrovateľstve.
Usporiadateľ: UK v Bratislave, JLF Martin, Ústav ošetrovateľstva, Lékařská fakulta UPalackého v Olomouci,
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
Dátum a miesto: 3.-4. apríl 2003, Martin, (SR)
Aktívny príspevok: Využitie hodnotiacich mierok fyzického aspektu kvality života u chronicky chorých pacientov
v ošetrovateľskej praxi.
26. III. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva s medzinárodnou účasťou.
Usporiadateľ: Univerzita Komenského Bratislava, JLF Martin, Ústav hygieny UK JLF, Štátny zdravotný ústav,
Spolok lekárov v Martine
Dátum a miesto: 13.-14. máj 2003, Martin, (SR)
Aktívny príspevok: Fajčenie u žiakov základných škôl na Slovensku- predbežné výsledky projektu Global Youth
Tobacco Survey.
27. Seminár STAKAN.
Usporiadateľ:
Dátum a miesto: 23.-25. května 2003, Bystřice pod Hostýnem, (ČR)
Aktívny príspevok: K výučbe štatistiky a vedeckej práce v odbore ošetrovateľstvo.
28. II. Červenkove dni preventívnej medicíny.
Usporiadateľ:
Dátum a miesto: 18.-20.6.2003, Bystrá, (SR)
Aktívny príspevok: Fajčenie a s ním súvisiace faktory u školskej mládeže na Slovensku – vybrané predbežné
výsledky projektu Global Youth Tobacco Survey.
29. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Životné podmienky a zdravie“
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť hygienikov SLS, Ústav hygieny LF UK Bratislava, Štátny zdravotný ústav
Poprad, Asociácia štátnych zdravotných ústavov v SR, Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva SLS
Dátum a miesto: 13.-15.10. 2003, Štrbské Pleso, (S)
Aktívny príspevok: Pasívne fajčenie školskej mládeže na Slovensku – výsledky prieskumu Global Youth Tobacco
Survey.
30. 9. Slovenská demografická konferencia.
Usporiadateľ: Slovenská demografická a štatistická spoločnosť.
Dátum a miesto: 17.-19.9. 2003, Tajov, (SR)
Aktívny príspevok: Analýza vývoja počtu sobášov v SR.
31. Pracovný seminár: Štatistické metódy vo vedeckovýskumnej práci 2003.
Usporiadateľ: Slovenská demografická a štatistická spoločnosť.
Dátum a miesto: 17.-19. Jún 2003, Rajecké Teplice (SR)
Aktívny príspevok: Možnosti hodnotenia výskytu syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov.
32. 29. Dni zdravotnej výchovy Ivana Stodolu.
Usporiadateľ:
Dátum a miesto: 25.-26.6.2002. Bratislava, (SR)
Aktívny príspevok: Čo je možné urobiť pre zlepšenie prevencie syndrómu týrania starých ľudí.

33. 29. Dni zdravotnej výchovy Ivana Stodolu.
Usporiadateľ:
Dátum a miesto: 25.-26.6.2002. Bratislava, (SR)
Aktívny príspevok: Sú pacienti trpiaci chronickou chorobou dostatočne a primerane informovaní o svojom
ochorení?
34. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Životné podmienky a zdravie“.
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť hygienikov SLS, Ústav hygieny LF UK Bratislava, Štátny zdravotný ústav
Poprad, Asociácia štátnych zdravotných ústavov v SR, Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva SLS
Dátum a miesto: 11.-13.9. 2002, Štrbské Pleso, (SR)
Aktívny príspevok: Násilie páchané na starých ľuďoch – aktuálny verejno-zdravotný problém.
35. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: „Životné podmienky a zdravie“.
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť hygienikov SLS, Ústav hygieny LF UK Bratislava, Štátny zdravotný ústav
Poprad, Asociácia štátnych zdravotných ústavov v SR, Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva SLS
Dátum a miesto: 11.-13.9. 2002, Štrbské Pleso, (SR)
Aktívny príspevok: Psychický stav starých ľudí žijúcich v komunite.
36. Stredoslovenské lekárske dni.
Usporiadateľ:
Dátum a miesto: 23.-24. Máj 2002, Martin, (SR)
Aktívny príspevok: Hodnotenie dynamiky zmien v profile zdravia pacientov trpiacich reumatoidnou artritídou
pomocou NHP dotazníka.
37. 4. Medzinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve: „Ošetrovateľstvo v gerontológii.
Usporiadateľ: JLF UK v Martine, Ústav ošetrovateľstva JLF UK v Martine
Dátum a miesto: 20. - 21.09. 2000, Martin, (SR)
Aktívny príspevok: Zdravé starnutie v komunite.
38. VII. Epidemiologické dni, vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou.
Usporiadateľ: Slovenská lekárska spoločnosť, Mikrobiologicko-epidemiologická spoločnosť, Ústav
epidemiológie LF UPJŠ Košice, Štátny zdravotný ústav Košice
Dátum a miesto: 16.-18. Jún 1999, Košice, (SR)
Aktívny príspevok: Posúdenie vzťahu funkčnej schopnosti meranej pomocou HAQ/FDI a demografických
ukazovateľov v sledovaní kvality života u RA pacientov.
39. 6th Bienal Conference: „ Health + social change in the integration of Europe.“
Usporiadateľ: European Society of Health and Medical Sociology
Dátum a miesto: In august 29-31, 1996 : Budapest, (Hungary)
Aktívny príspevok: Endeavours for assessment of functional status in patients suffering from rheumatoid arthritis.
40. 6th Bienal Conference: „ Health + social change in the integration of Europe.“
Usporiadateľ: European Society of Health and Medical Sociology
Dátum a miesto: In august 29-31, 1996 : Budapest, (Hungary)
Aktívny príspevok: Geographic variation of childhood cancers in East Slovakia.
41. 9th Congress of I. AHP.
Usporiadateľ:
Dátum a miesto: Jun 1996, Montreal, (Canada)
Aktívny príspevok: The first experience for the lohgitudinal assessment of quality of life in patients with chronic
artritis.

