
Vysoká  škola zdravotníctva  a  sociálnej  práce sv.  Alžbety,  n.o., v Bratislave 
v spolupráci s Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Muflon” 

43-450 Ustroń – Zawodzie ul. Sanatoryjna 32 
Leszna Górna – Ustroń, Polska 

 
si dovoľuje Vás informovať, že pripravuje usporiadanie 

15. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie 
 

Miesto konania konferencie: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Muflon” 
43-450 Ustroń – Zawodzie ul. Sanatoryjna 32, Polska 

Termín konania: piatok 25.10.2019 – sobota 26.10.2019 
Registrácia účastníkov: piatok  25.10.2019 od 11:00 do  13:00 hod. 

 

Cieľom konferencie je prehĺbiť spoluprácu v oblasti zdravotníctva, ošetrovateľstva, sociálnej 
práce a v pomáhajúcich profesiách v 21.storočí.  

Aktívna účasť je možná formou plenárnej prednášky, prednášky v jednotlivých 
sekciách a v sekcii posterov.  

Súhrny príspevkov a posterov budú publikované v Supplemente časopisu 
 Zdravotníctvo a sociálna práca. Plnotextové práce dodané autormi budú publikované 

v zahraničnom recenzovanom zborníku vedeckých prác. 
 

Tématické zameranie konferencie zahŕňa: 
 Zdravotníctvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy, Rehabilitácia, Fyzioterapia, 

Ošetrovateľstvo, Sociálna práca, Sociálne služby, Dobrovoľníctvo,  
Etika, Náboženstvo, Pedagogika, Varia. 

 
Podrobnejšie informácie budú zaslané v I. informácii.  

V prípade záujmu neváhajte kontaktovať na e-mailovú adresu: 
e-mail:  konferencia.ustron2019@gmail.com 

 
Doprava: Bratislava – Żilina – Čadca (SR) – Třinec (ČR) – Leszna Górna – Ustroń (PL) 
Parkovanie pre automobily účastníkov konferencie: bezplatne. 
Ubytovanie (nocľah): si účastníci zabezpečujú sami (v cene 85,00 zł  - 19,5 Eur za 1 osobu) 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Muflon”  43-450 Ustroń – Zawodzie 
ul. Sanatoryjna 32    tel. +48 33 8542711    Website: www.orw-muflon.com.pl 
Možnosť dodatkovej rezervácie ubytovania: noc 24/25.10.2019  alebo  noc 26/27.10.2019. 
Kurz:  1 Euro = 4,35 zł / Pl 
Obed [s obsluhou]: cena 28,00 zł -  6,50 Eur. 
Návrh programu:  
25.10.2019 (piatok): 
Registrácia účastníkov 11:00 - 13:00 hod.; 13:00 hod. Obed; 14,00 - 14,20 hod. Otvárací 
ceremoniál; 14:20 - 16:00 hod. Plenárne prednášky - 4 prednášky (čas 15 min.) s diskusiou; 
16:00 - 16:30 hod. Prestávka na kávu. 16:30 - 18:00 hod. Štyri sekcie po 7 prednášok  
(prezentácií) v dĺžke trvania 10 min. a diskusiou (spolu 28 prezentácií). 18:00 - 18:30 hod. 
Postery;  19:00  hod. Spoločenský večer.  
26.10.2019 (sobota): 
9:00 - 10:30 hod. 4 sekcie po 7 prezentácií v dĺžke trvania 10 min s diskusiou (spolu 28 
prezentácií; v prípade potreby možno zvýšiť počet sekcií na 5). 10:30 hod. Záver konferencie. 


