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Vás pozývajú na XVII. medzinárodnú vedeckú konferenciu 
 

(2. informácia – rámcový program) 

 
 

SOCIALIA  2014 
 

 

„Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov 
a jej profesionalizácie“ 

 
 
 
 
 
 

V dňoch 16. – 17. októbra 2014 v horskom hoteli Šachtička 
 
 

Banská Bystrica 2014 



RÁMCOVÝ PROGRAM VEDECKEJ KONFERENCIE 
(môže dôjsť k zmenám) 

 
 
16. 10. 2011 (štvrtok) 
8,00 – 9,00 hod.     Prezentácia účastníkov 
9,00 – 9,30 hod.      Otvorenie konferencie a slávnostné príhovory 
9,30 – 11,00 hod.     Rokovanie v pléne a diskusia 
 
Otvorenie konferencie: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.  
 
Slávnostné príhovory: rektorka UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc., 
                                     dekan Pedagogickej fakulty UMB  prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., 
                                       
Rokovanie v pléne 
 
Moderujú: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. 
 
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. „Sociálně patologické javy a možnosti prevencie v součásné 
společnosti.“     
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. „Spoločensko -kultúrna situácia na Slovensku a sociálnopatologické 
javy“ 
prof., nadzw. dr. hab Marek Walancik „ Działania profilaktyczne we wspólczesnej rodzinie w 
kontekscie zachowń problemowych i ryzykownych dzieci i młodzieŜy“  
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. „Edukácia ako nástroj prevencie zlého zaobchádzania so seniormi 
v rezidenciálnych zariadeniach“ 
 
11,00 – 11,15 hod.   Prestávka 
11,15 – 13,00 hod.   Rokovanie v pléne a diskusia 
 
Moderujú: prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., prof. WSB. dr hab Marek Walancik 
 
doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc. „Prevence sociálně patologických jevů v profesní přípravě 
sociálních pracovníků a sociálních pedagogů (k východiskům komparace)“ 
prof., nadzw., dr. hab Zdzisława Dacko - Pikiewicz „Profilaktyka w obszarze współczesnej 
szkoły w kontekście zachowań ryzykownych i problemowych  dzieci i młodzieŜy“   
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. „Profesionalizácia prevencie ako nevyhnutné východisko 
zvyšovania efektívnosti prevencie u detí a mládeže“    
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. „Súčasné problémy a možnosti ďalšieho vzdelávania sociálnych 
pedagógov v praxi a participácia Banskobystrickej školy sociálnej pedagogiky na jeho realizácii“  
 
 
13,00 – 15,00 hod.    Obedná prestávka 
15,00 – 18,00 hod.   Rokovanie v sekciách (účastníci a ich referáty budú uvedené vo 

finálnej verzii pozvánky) a prestávka 
 
Tematické zameranie sekcií  
Sekcia č.1: „Sociálnopatologické javy v spoločnosti – atribút súčasnej meniacej sa doby“ 
 
Moderátori:  
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., prof nadzw. dr hab Mariusz Jędrzejko 
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD., doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.  
 



Sekcia č.2: „Prevencia sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých 
z aspektu pomáhajúcich profesií“ 
 
Moderátori:  
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., 
prof. nadzw. Dr. Zdzislawa Dacko-Pikiewicz, doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc. 
 
 
Sekcia č.3: „Profesionalizácia prevencie ako nevyhnutné východisko zvyšovania 
efektívnosti prevencie u detí a mládeže z aspektu pôsobenia sociálneho pedagóga a 
možnosti ďalšieho vzdelávania sociálnych pedagógov v praxi“ 
 
Moderátori:  
prof. PhDr. Ingrid Emmmerová, PhD., prof. nadzw. dr hab. Malgorzata Orlowska 
prof. nadzw. dr. hab Marek Walancik, doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. 
 
19,00 – 21,30 hod.    Slávnostná večera 
 
17.10. 2014 (piatok) 
 
8,30 hod.– 9,00 hod.           Prezentácia účastníkov 
9,00 hod. – 10,30 hod.                  Pokračovanie rokovania v sekciách  
10,30 hod. – 10,45 hod.                Prestávka 
11.00 hod. – 12.30 hod.                Pokračovanie rokovania v sekciách a závery konferencie  
 
 
Poznámky: 

• Program rokovania v sekciách bude konkretizovaný vo finálnej verzii programu 
vedeckej konferencie a účastníci ho dostanú k dispozícii pri prezentácii.  

• Z dôvodu veľkého počtu prihlásených účastníkov a časových možností vedeckej 
konferencie prosíme rešpektovať časové limity: vystúpenia v pléne 20-25 minút a 
v sekciách 10 minút. 

• Pre účastníkov vedeckej konferencie bude v nevyhnutných prípadoch zabezpečené  
služobné auto v deň konania konferencie v čase od 6,30 do 21,00 hod. Požiadavky na 
dopravu prosím adresujte e-mailom doc. PhDr. Miriam Niklovej, PhD. do 10. 10. 
2014. 

• Objednávky ubytovania v horskom hoteli Šachtička je tiež potrebné urýchlene riešiť 
na reservation@sachticka.sk, nakoľko majú obmedzené kapacity. 

 
 
Ciele  vedeckej konferencie: 
* nadviazať na výsledky predchádzajúcich medzinárodných konferencií „SOCIALIA“ pre 

zintenzívnenie ďalšieho rozvoja spolupráce medzi odborníkmi v oblasti riešenia 
súčasných sociálnopatologických javov v Slovenskej republike i v iných krajinách 
Európskej únie, s osobitným zreteľom na deti a mládež,  

* podnietiť  medziodborovú výmenu skúseností a poznatkov z oblasti prevencie 
sociálnopatologických javov z aspektu pomáhajúcich profesií, pedagogických a 
spoločenských vied, 

* poukázať na aktuálne problémy a možnosti  riešenia sociálnopatologických javov u detí 
a mládeže, posilniť,  prehĺbiť a nadviazať ďalšiu vzájomnú spoluprácu  pracovísk z oblasti 
vedy, výskumu a praxe na národnej i medzinárodnej úrovni v rámci krajín Európskej  
únie, 



* komparovať súčasný stav pregraduálneho vzdelávania a možnosti ďalšieho celoživotného 
vzdelávania sociálnych pedagógov a iných pomáhajúcich profesií na národnej 
i medzinárodnej úrovni. 

 
Medzinárodná vedecká konferencia je súčasťou riešenia  výskumných úloh: 
• KEGA č. 030UMB-4/2014 pod názvom „Vypracovanie a overovanie koncepcie 

aktualizačného vzdelávania pre sociálnych pedagógov pôsobiacich v praxi s osobitným 
zreteľom na školských sociálnych pedagógov“ 

• VEGA č. 1/0168/12 pod názvom „Profesionalizácia prevencie sociálnopatologických 
javov v školskom prostredí v SR z aspektu profesie sociálneho pedagóga – súčasný stav, 
problémy a komparácia so zahraničím“  

 
Vedecký výbor medzinárodnej vedeckej konferencie: 
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. 
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. 
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. 
prof. PhDr. Gabriela Petrová, PhD. 
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. 
prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. 
doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.  
prof. UJK. dr hab. Malgorzata Orlowska 
prof. nadzw. dr hab. Lech Kacprzak 
prof.  zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki 
prof. WSB. dr. Zdzisława Dacko – Pikiewicz 
prof. WSB. dr hab Marek Walancik 
prof. nadzw. dr hab Mariusz Jędrzejko 
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. 
doc. Ing. Martin Hronec, PhD. 
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., mim. prof. KU 
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. 



Organizačný výbor vedeckej konferencie: 
Predsedníctvo:  doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. 
 
Členovia a členky: PhDr. Lucia Kamarášová, PhD., PhDr. Katarína Cimprichová Gežová, 
PhD., PhDr. Mário Dulovics, PhD., PhDr. Ivona Snopková, PhDr. Elena Diechová, Mgr. 
Kristína Potančoková, Mgr. Zuzana Hrivíková  
 
 
Základné informácie:  
Miesto konania: Horský hotel ŠACHTIČKA  
Rokovacie jazyky: slovenský, český, poľský, anglický 
Otvorenie konferencie: 16. 10. 2014 o 9,00 hod. 
Ukončenie konferencie: 17. 10. 2014 o 13,00 hod. 
 
 

��� 
 
Vložné: bezhotovostnou platbou do 30. 8. 2014 (mnohí prihlásení účastníci konferencie 
ešte nemajú uhradené vložné, prosíme urýchlene uhradiť, pretože do programu budú 
zahrnutí iba tí prihlásení, ktorí majú vložné uhradené) 
60 € pracovníci / 30 € interní doktorandi  
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na vydanie zborníka príspevkov,  občerstvenie 
v priebehu konferencie, administratívne a organizačné náklady, propagačný materiál. 
Úhrada poplatku sa týka všetkých účastníkov konferencie (aj tých, ktorí sa ospravedlnia 
a budú chcieť zaradiť svoj príspevok do zborníka). Účastníci konferencie sa preukážu 
dokladom o zaplatení vložného pri prezentácii (pri platení vložného je nutné uviesť 
variabilný symbol 1/2011 a kvôli identifikácii účastníka uviesť meno a priezvisko 
ako špecifický symbol). Úhradu ubytovania, obedov a večere si zaplatia účastníci pri 
prezentácii.  
 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu: 7000095806/8180 
IBAN: SK63 8180 0000 0070  0009 5806 
SWIFT (kód banky) SPSRSKBA 
Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
IČO: 30232295 
IČ DPH:  SK2021109211 
Variabilný symbol:  1/2011   
Špecifický symbol: SOCIALIA 2014 + meno a priezvisko účastníka konferencie 
 
Žiadame Vás o predloženie dokladu o uskutočnení platby v deň konania konferencie  pri 
prezentácii. Vopred ďakujeme. 
 

��� 
 
 
Ubytovanie: 
Ubytovanie si účastníci rezervujú a hradia sami v horskom hoteli ŠACHTIČKA, ktorý 
bude aj miestom konania konferencie. Ubytovanie je potrebné si urýchlene zarezervovať 
kvôli obmedzenej kapacite zariadenia. Pri rezervácii je potrebné uviesť aj názov konferencie 
SOCIALIA. Obed na 17.10. 2014 si zabezpečia účastníci individuálne v prvý deň konania 
konferencie. Cena obeda (a 10 eur) a cena večere (a 22 eur) si hradia v plnej výške účastníci 
konferencie pri prezentácii.  



 
Hotel ŠACHTIČKA 
tel.:  + 421/48/4141911 
fax: +421/48/4145670 
mobil: +421/903 399 625 
e-mail: reservation@sachticka.sk 
www.sachticka.sk 
 
Pokyny pre písanie príspevku: 
Rozsah príspevku (prosíme dodržať):  
  rozsah plenárnych vystúpení do 10 strán, 

rozsah vystúpení v sekciách do 6 strán vrátane celého textu, tabuliek, zoznamu 
literatúry, adresy autorov. 

Odporúčaný font:  
Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1, medziznakové medzery 
normálne. 

Štruktúra : 
Nadpis:   Písať od ľavého okraja tučným písmom veľkosti 14. 
Autori:   Meno, priezvisko - neskracovane písať od ľavého okraja bez titulov, uviesť štát v skratke. 
Abstrakt:  V rozsahu 4 - 6 riadkov - vystihnúť odbornú stránku príspevku (metódy, prostriedky, 

výsledky). Písať bez odsekov od ľavého okraja. 
Kľúč. slová:  Jedno a viacslovné výrazy v 2 - 3 riadkoch - vyjadrujúce hlavné témy príspevku. Začať písať 

od ľavého okraja. 
Text:   Nadpisy kapitol písať tučným písmom od ľavého okraja, za poradovým číslom  decimálneho 

triedenia s bodkou a medzerou.  
Na konci riadkov slová nerozdeľovať. Pri odkazoch na literatúru v texte použitú 
 literatúru uviesť v zátvorke nasledovne: (skratka mena, priezvisko, rok vydania, strana). 
Očíslované tabuľky, obrazy, grafy, schémy vytvorené editorom zaradiť do textu. 

  Nevyhnutné obrázky, určené na skenovanie, priložiť na osobitných listoch. 
Literatúra: V abecednom poradí od prvého autora. Pri každom prameni uviesť základné bibliografické 

údaje (AUTOR – veľkým písmom, názov, miesto vydania, vydavateľ, rok vydania, počet strán, 
ISBN). 

Adresa autora: Titul, meno, priezvisko, ulica s číslom, poštové smerovacie číslo, miesto bydliska, resp. 
pracoviska, štát, e-mail 

 
Poznámka: 
Prosíme pri výbere príspevkov zohľadňovať tematické zameranie vedeckej konferencie. 
Redakčná rada si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré nebudú korešpondovať s 
témami konferencie resp. nebudú zodpovedať formálnym kritériám alebo budú negatívne 
hodnotené zo strany recenzentov.  
Príspevky prosíme zaslať spracované textovým editorom Word 6.0 resp. 7.0 (Win Word) e-
mailom na adresu ingrid.emmerova@umb.sk najneskôr do 30. 9. 2014.  
 

��� 
Prípadné ďalšie otázky a informácie: 
Tel.: +421 484464762 – prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.  
e-mail: ingrid.emmerova@umb.sk 
Adresa:   Pedagogická fakulta UMB, Katedra pedagogiky 

Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica, SR – Slovenská republika 
 
Ďalšie informácie nájdete na www stránkach PF -UMB www.pdf.umb.sk 

 
 
 
 
 



Orientačná mapa cesty na Šachtičku 
 

 

 
 
 


