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USPORIADATEĽSKÉ INŠTITÚCIE 

VŠZaSP sv. Alţbety v Bratislave 

 Ústav sociálnej práce sv. Pátra Pia Piešťany 

Prešovská univerzita v Prešove 

 Pravoslávna bohoslovecká fakulta 

Policejní akademie České republiky v Praze 

Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 

Asociace občanských poraden ČR 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Mesto Piešťany 

 

 

POZVANÉ INŠTITÚCIE  

Kancelária verejného ochrancu práv (ombudsmana) 

MPSVaR SR 

Úrad komisára pre deti 

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 

 

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE  

Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

prof. MUDr. František Mateička, CSc.  

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.  

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD., MBA, mim.prof. 

doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. 

PhDr. Martin Cifra 

PhDr. Tibor Gavenda 

PhDr. Elena Nekorancová 

Mgr. Hynek Kalvoda 

 

TAJOMNÍK KONFERENCIE  

PhDr. Lucia Janechová



 

POZVANÉ PREDNÁŠKY  

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

Rešpektovanie ľudských práv a slobôd všetkých osôb 

pri poskytovaní sociálnej služby 

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. 

Aktuálne medzinárodné trendy v oblasti ľudských 

práv a slobôd 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

Dilematické témy oblasti ľudských práv prijímateľov 

sociálnych služieb v procese supervízie 

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. 

Dilemy aplikácie systémových zmien v oblastiach 

ľudských práv a slobôd v procese skvalitňovania 

sociálnych služieb na Slovensku 

doc. JUDr. Mgr. Joţa Spurný, Ph.D. 

O respektu k lidským právům v situaci prosazování 

moci 

 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M 

Právne aspekty poskytovania sociálnych služieb 

osobám s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 

RNDr. PhDr. Martina Mutalová, PhD. 

Pomoc klientom pri pracovnom uplatnení v záujme 

rešpektovania dôstojnosti s ohľadom na bezpečnosť  

a zdravie 

PhDr. Melanie Zajacová 

Dilemata respektování lidské důstojnosti a lidských 

práv z pohledu sociální práce v České republice 

Mgr. Hynek Kalvoda 

Lidská práva očima klientů a pracovníků občanských 

poraden 

PhDr. Bc. Marek Sušinka 

Konkrétne situácie porušovania základných ľudských 

práv a slobôd prijímateľov sociálnych služieb 

(skúsenosti z hodnotenia podmienok kvality v SR 

a inspekce sociálních služeb v ČR) 



 

PROGRAM KONREFENCIE 

Štvrtok  22.09.2022 

08:30 – 09:30 registrácia účastníkov 

09:30 – 09:50 slávnostné otvorenie konferencie 

09:50 – 12:30 pozvané prednášky (blok 1) 

12:30 – 13:30 obed 

13:30 – 15:30 pozvané prednášky (blok 2) 

15:30 – 16:00 diskusia 

16:00 – 18:00 voľný program 

18:00 – 19:00 večera 

19:00   „Čaša vína“ (hudobný program) 

Piatok  23.09.2022 

09:00 – 11:00 Okrúhly stôl 

Téma:   Reflexia skúseností z praxe sociálnych  

služieb a pomáhajúcich profesií vzhľadom 

na ochranu ľudských práv a slobôd nielen 

klientov, ale aj pracovníkov 

 

Organizátori si vyhradzujú možnosť úpravy programu 

konferencie. 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE  

Miesto konania: 

Hotel Magnólia – kongresové priestory 

Nálepkova 1, Piešťany (www.hotelmagnolia.sk) 

 

Kontaktný e-mail:  piestany.etika@gmail.com 

 

Jazyk konferencie:  slovenský, český 

 

PRIHLÁŠKA  

Účasť:    do 15.09.2022 

Doručenie príspevku:  do 10.09.2022 

(možnosť publikovania príspevku v zborníku príspevkov) 

 

Formulár prihlášky:  

https://forms.gle/SE2gV1PbQHPhVZk5A 

MEDIÁLNY PARTNER 

prohuman.sk 

http://www.hotelmagnolia.sk/
mailto:piestany.etika@gmail.com
https://forms.gle/SE2gV1PbQHPhVZk5A


 

PODMIENKY ÚČASTI A  PUBLIKOVANIA 

Konferenčný poplatok: 30,- € (študenti 15,-€) 

Splatnosť poplatku:  pri registrácii / prevodom 

IBAN: SK79 0900 0000 0051 4446 2645 

Variabilný symbol: č. faktúry alebo 22092022 

Poznámka: meno priezvisko 

 

Z poplatku budú hradené materiály ku konferencii, 

vydanie zborníka a náklady súvisiace s organizáciou 

konferencie. 

 

Výstupom konferencie bude recenzovaný zborník 

príspevkov v elektronickej podobe CD-ROM. 

 

Organizátori si vyhradzujú právo neprijať prihlásené 

príspevky, ktoré nebudú v súlade s témou 

konferencie. 

 

Podmienkou publikovania je účasť na konferencii, 

dodržanie termínu doručenia a úspešné absolvovanie 

recenzného konania. 

 

 

 

MOŢNOSTI UBYTOVANIA A  STRAVOVANIA 

Účastníkom konferencie je k dispozícii možnosť 

ubytovania priamo v hoteli so zvýhodnenou skupinovou 

zľavou (kapacita je obmedzená). 

1/1 izba v cene 55,- €/noc  (raňajky v cene) 

1/2 izba v cene 65,- €/noc  (raňajky v cene) 

Rezervácia ubytovania: recepcia@hotelmagnolia.sk 

(heslo: VŠ sv. Alžbety) 

Účastníci konferencie majú v prípade záujmu zabezpečené 

stravovanie priamo v hotelovej reštaurácii. 

OBED a VEČERA v cene 12,00,- €  (menu výber) 

Záujem o stravovanie:  uviesť pri rezervácii 

 

 

VEČERNÝ PROGRAM - tradičná „Čaša vína“ 

Poplatok:  20,-€ 

Splatnosť:  pri registrácii / prevodom (viď. vyššie) 

 

Účastníkom večerného programu bude k dispozícií večerný 

raut, degustácia vín riadená skúseným somelierom, živý 

hudobný program v zabezpečení „Duo Live Guitars“.

mailto:recepcia@hotelmagnolia.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencia je realizovaná v rámci projektu 

VEGA č. 1/0234/20 

 

Dilemy rešpektovania ľudskej dôstojnosti a ľudských práv v sociálnej práci a v sociálnych službách. 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 


