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Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre 
 

KALENDÁRIUM VEDECKÝCH A UMELECKÝCH PODUJATÍ 2014/2015 

 

 

 domáce konferencie, sympóziá, semináre, prednášky, workshopy, 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:         Aktuálne trendy v dopravnej psychológii a diagnostike vodičov 

Charakter podujatia:    Workshop pre študentov KPsV  

Termín konania:          október 2014 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied FSVaZ UKF 

Vedecký garant:           PhDr. Peter Klubert, PhD. 

Organizačný garant:     doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Kontakt:               Katedra psychologických vied,  Lívia Krivačková,  

037 6408789, lkrivackova@ukf.sk 

Stručná anotácia:       Základné informácie, nové trendy, legislatívne pozadie, 

kvalifikačné požiadavky na vykonávanie dopravno-

psychologických vyšetrení, realizácia vyšetrenia 

prostredníctvom oranžovej metodiky. Teoretické aspekty a 

skúsenosti z praxe.  

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Štandardy výkonu a kvality odbornej praxe študentov sociálnej 

práce v zariadeniach sociálnych služieb 

Charakter podujatia:   workshop 

Termín konania:   9. október 2014, 13:00-14:30 

Miesto konania:   Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

miestnosť A 506 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF a Odbor 

sociálnych vecí a zdravotníctva Nitrianskeho samosprávneho 

kraja 

Vedecký garant:   prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. 

Organizačný garant:   Mgr. Mária Kovaľová, PhD., MHA, PhDr. Katarína 

Minarovičová, PhD., 

Kontakt:   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, 037/ 6408 773,  

  kminarovicova@ukf.sk, mkovalova@ukf.sk, 

Stručná anotácia:   Odborná prednáška: „Koordinovanie zamestnanca a/alebo 

študenta v procese jeho nástupu a adaptácie sa na pracovisko a 

na plánovaní a riadení jeho postupnej profesijnej kariéry“. 

Panelová diskusia so zástupcami zariadení sociálnych služieb 

ohľadom štandardov výkonu a kvality odbornej praxe študentov 

v zariadeniach sociálnych služieb. Prezentovanie príkladov 

dobrej praxe - efektívnej spolupráce medzi študentmi 

a pracovníkmi zariadenia sociálnych služieb pri starostlivosti 

o klientov.  
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Kategória podujatia:    vzdelávanie 

Názov podujatia:    Pôsobenie hudby na človeka 

Charakter podujatia:     Workshop pre študentov KPsV  

Termín konania:          29.10.2014 o 11,00 hod.  

Miesto konania:            ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, Vajanského 1.  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie 

FSVaZ UKF 

Vedecký garant:            Mgr. Lívia Žilineková, PhD.   

Organizačný garant:     PaedDr. Erika Jurišová, PhD.  

Kontakt:               Katedra psychologických vied,  Lívia Krivačková,  

037 6408789, lkrivackova@ukf.sk 

Stručná anotácia:      Zámerom podujatia je pohľad na prenatálnu skúsenosť 

a emocionálny význam hudby. Hudobný vývin v rannom 

detstve. Vývin vnímania melódie. Mozartov efekt. Emocionálny 

význam reči a hudby.  

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Sociálna práca v praxi III. 

Charakter podujatia:   Cyklus prednášok a interaktívnych diskusií realizovaný 

odborníkmi z praxe s cieľom prepojiť teoretické poznatky 

s aplikáciou v praxi. 

Termín konania:   30. október 2014, 14:45-16:15 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra  

    miestnosť A 719  

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:   JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.,  

JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. 

Kontakt:    Katedra sociálnej práce a sociálnych, 037/ 6408 766,  

    ipodhorec@ukf.sk  

Stručná anotácia:   Cieľom prednášky je prepojiť teoretické poznatky s aplikáciou 

v praxi. Predmetom prednášky budú otázky pracovného práva 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Aktuálne trendy v metodike a v modernej prístrojovej technike 

diagnostiky vodičov“ – diagnostika modernou prístrojovou 

technikou SCHUHFRIED 

Charakter podujatia:    Workshop pre študentov KPsV  

Termín konania:           november 2014 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied FSVaZ UKF 

Vedecký garant:            PhDr. Margita Drienovská, PhD. 

Organizačný garant:     doc. PhDr. Marta Popelková,PhD. 

Kontakt:               Katedra psychologických vied,  Lívia Krivačková,  

037 6408789, lkrivackova@ukf.sk 
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Stručná anotácia:       Prednáška orientovaná do popisu práce psychológa v práci 

s modernou prístrojovou technikou SCHUHFRIED súlade s 

zákonom NR SR č.8/2009 Z.z. a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z. 

Vyšetrenia vodičov skupín C,D,E; žiadateľov o skupiny C,D,E; 

inštruktorov autoškôl, vyšetrenie vodičov s právom prednostnej 

jazdy a ADR.  

TVT 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Informácie z prvej ruky - právo v praxi I. 

Charakter podujatia:   prednáška spojená s diskusiou 

Termín konania  11. november 2014, 11.00-12.30 hod. , 

Miesto konania:   Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1,  

    Nitra, miestnosť A-12 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF  

Vedecký garant:   Dr. Ľudovít Galbavý, PhD. 

Organizačný garant:  Dr. Ľudovít Galbavý, PhD. 

Kontakt:    Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ,  

Dr. Ľudovít Galbavý, PhD., lgalbavy@ukf.sk  

Stručná anotácia:   Tajomníčka Rady Vlády SR pre prevenciu kriminality, PhDr. 

Alena Buxová, PhD., bude viesť prednášku na tému: Prevencia 

kriminality mládeže. V prvej časti prednášky priblíži 

problematiku a cieľ prevencie kriminality mládeže, v druhej 

časti bude vytvorený priestor na diskusiu so študentmi na tému 

realizácia prevencie kriminality v praxi. 

 

TVT 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Krízová intervencia v praxi Modrého Anjela 

Charakter podujatia:   prednáška s odborníkom 

Termín konania:  11. november 2014, 16.30 hod. 

Miesto konania:   Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

miestnosť A-12 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF  

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:  doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Mgr. Magdaléna Halásová 

Kontaktná osoba:   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Mgr. Magdaléna  

    Halásová, magdalena.halasova@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Téma krízovej intervencie z pohľadu profesionála zo 

špecializovaného tímu zameraného na zmierňovanie a likvidáciu 

následkov krízových situácií v akútnej fáze po mimoriadnej 

udalosti. Predstavené budú nielen špecifiká tejto náročnej práce, 

ale aj prax organizácie Modrý Anjel. Prednáška je určená 

študentom pomáhajúcich profesií a ostatným záujemcom o túto 

tému.  

 

TVT 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Práca ako produkt 

Charakter podujatia:   workshop     

Termín konania:  13. november 2014, 11.00 hod 

mailto:lgalbavy@ukf.sk
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Miesto konania:   Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1,  

    Nitra,  miestnosť A-116 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF  

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD.  

Organizačný garant:  PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. 

Kontaktná osoba:   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, PhDr. Katarína 

Minarovičová, PhD., kminarovicova@ukf.sk  

Stručná anotácia:   Aktuálna situácia a vízie sociálnej práce s uchádzačmi 

o zamestnanie v podmienkach Slovenskej republiky 

a v európskom priestore. Úlohy sociálnych pracovníkov 

pracujúcich na ÚPSVaR (odbor služieb zamestnanosti) 

a pracovníkov EURES. 

 

TVT 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Neurovývinové poruchy z pohľadu neurológie  I.– prednáša   

                               MUDr. Gabriel Hajaš, PhD. 

Charakter  podujatia:            odborná prednáška 

Termín konania:            11. november 2014, 7,30 – 9,15 hod.  

Miesto konania:  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

miestnosť A 506,  

Organizátor podujatia:   Katedra psychologických vied FSVaZ 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Organizačný garant:           doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Kontakt:                          Katedra psychologických vied,  

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., mpopelkova@ukf.sk 

Stručná anotácia:            Väčšina neurovývinových ochorení má vplyv na kvalitu života 

dieťaťa, jeho rodiny a má širšie sociálne a ekonomické 

dôsledky. Pri pomoci deťom trpiacim nervovými chorobami je  

významná spolupráca jednotlivých odborníkov. Prednáška má 

ambíciu oboznámiť študentov s prístupom neurológie 

k diagnostikovaniu a pomoci deťom s neurovývinovými 

poruchami a ukázať možnosti vzájomnej spolupráce neurológa 

a psychológa. 

 

TVT 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Hniezda záchrany a čo ďalej – od intervencii k prevencii 

Charakter podujatia:   prednáška s odborníkom 

Termín konania:   11. november 2014, 9.15 – 11.00 hod 

Miesto konania:   Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

miestnosť A 719 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:  PhDr. Elena Gažiková, PhD. 

Kontaktná osoba:   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, 

doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD., mmojtova@ukf.sk,  

PhDr. Elena Gažiková, PhD., egazikova@ukf.sk 
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Stručná anotácia:  Združenie Šanca pre nechcených, ktoré vzniklo na Slovensku 

pred desiatimi rokmi s cieľom znížiť počet nechcených detí, 

iniciuje vznik hniezd záchrany po celom Slovensku. Doteraz sa 

mu podarilo založiť 20 hniezd záchrany, ktoré zachránilo 47 

detí. O alternatívnych možnostiach interrupcií – hniezdach 

záchrany a možnosti porodiť dieťa v utajenom režime, ako aj 

o otvorenom liste OSN, bude hovoriť prezidentka OZ Šanca pre 

nechcených, Mgr. Anna Ghannamová. Prednáška s diskusiou je 

určená študentom VŠ, mladým ľuďom vo fertilnom veku a 

všetkým záujemcom o túto aktuálnu tému.  

 

TVT 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Veda v psychológii alebo psychológia vedou   

Charakter podujatia:    Prezentácia záverečných  bakalárskych prác   

Termín konania:          13. november 2014 od 9,15-12,30 hod.  

Miesto konania:            Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

miestnosť A506 

Organizátor podujatia:   Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie  

    FSVaZ 

Vedecký garant:           doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. 

Organizačný garant:     doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD..  

Kontakt:                       Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., gsebokova@ukf.sk  

Stručná anotácia:      Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných  

bakalárskych prác študentov  3. ročníka odboru Psychológia. 

Prioritným obsahovým zameraním vedeckého záujmu sú oblasti 

aplikovanej psychológie ako: kariérne poradenstvo, 

experimentálny výskum, pracovná a organizačná psychológia, 

klinická a poradenská psychológia .Formálna podoba podujatí 

má ustálenú štruktúru, v intenciách ktorej študent v priebehu 

prezentácie predstaví: výskumný problém, výskumné 

hypotézy, výskumnú vzorku a metódy. Po prezentácii nasleduje 

stanovisko odbornej komisie, ktorého cieľom je poskytnúť 

študentom efektívnu spätnú väzbu o aktuálnom stave výskumnej 

práce.  

 

TVT 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Veda v psychológii alebo psychológia vedou   

Charakter podujatia:    Prezentácia záverečných  magisterských prác   

Termín konania:          13. november 2014 od 11,00 – 18,00 hod.  

Miesto konania:           Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:   Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie  

    FSVaZ 

Vedecký garant:           PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.  

Organizačný garant:     PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc. 

 Kontaktná osoba:         PaedDr. Marta Zaťková, PhD., mzatkova@ukf.sk  
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Stručná anotácia:     Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných  

magisterských prác študentov  2. ročníka odboru Psychológia. 

Prioritným obsahovým zameraním vedeckého záujmu sú oblasti 

aplikovanej psychológie ako: kariérne poradenstvo, 

experimentálny výskum, pracovná a organizačná psychológia, 

klinická a poradenská psychológia. Formálna podoba podujatí 

má ustálenú štruktúru, v intenciách ktorej študent v priebehu 

prezentácie predstaví: výskumný problém, výskumné 

hypotézy, výskumnú vzorku a metódy. Po prezentácii nasleduje 

stanovisko odbornej komisie, ktorého cieľom je poskytnúť 

študentom efektívnu spätnú väzbu o aktuálnom stave výskumnej 

práce.  

  

 

Kategória podujatia:     vzdelávanie 

Názov podujatia:      VII. Národný kurz ISIA  

Charakter podujatia:     doškoľovanie v intenzívnej a urgentnej medicíne s workshopom  

Termín konania:      21. november 2014 

Miesto konania:       Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra, Kraskova 1 

Organizátor podujatia:     Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny FSVaZ UKF,  

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 

ISIA (The International School for Instructors in 

Anaesthesiology) 

Vedecký garant:       MUDr. Katarína Galková, PhD. 

Organizačný garant:      prof. MUDr. Jozef Lohnert, CSc.  

Kontakt:        MUDr. Katarína Galková, PhD. KAIM FN Nitra, Špitálska 6 

Tel. 037-5954503, galkova@fn.nitra.sk,          

isiaslovakia.webnode.sk 

Stručná anotácia:      prednášky, case-reports, riešenie klinických problémov pri 

akútnych stavoch v intenzívnej medicíne a anestéziológii 

interaktívnou formou 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Profesionálna rodina z pohľadu riaditeľky detského domova  

Charakter podujatia:   prednáška 

Termín konania:   25. november 2014, 7:30-9:00 

Miesto konania:   Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.  

Organizačný garant:   PhDr. Elena Gažiková, PhD.  

Kontakt:    Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, 037/6408765,  

    egazikova@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Cieľom prednášky je sprostredkovanie praktických vedomostí 

a skúseností z problematiky profesionálneho rodičovstva, 

poukázanie na výhody, príp. nevýhody profesionálnej rodiny so 

zreteľom na emocionálne prežívanie dieťaťa, prezentovanie 

príkladov dobrej praxe.      
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Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Sociálna práca v praxi IV. 

Charakter podujatia:   Cyklus prednášok a interaktívnych diskusií realizovaný 

odborníkmi z praxe s cieľom prepojiť teoretické poznatky 

s aplikáciou v praxi. 

Termín konania:   27. november 2014, 14:45-16:15 

Miesto konania:   Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra  

    miestnosť A 719 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:   doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.,  

JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. 

Kontakt:    Katedra sociálnej práce a sociálnych, 037/ 6408 766,  

    ipodhorec@ukf.sk  

Stručná anotácia:   Cieľom prednášky je prepojiť teoretické poznatky s aplikáciou 

v praxi. Predmetom prednášky budú otázky občianskeho práva 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Neurovývinové poruchy z pohľadu neurológie  II.– prednáša   

                              MUDr. Gabriel Hajaš, PhD. 

Charakter  podujatia:            odborná prednáška 

Termín  konania:         december 2014,  

Miesto konania:       Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied FSVaZ UKF 

Vedecký garant:           doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Kontakt:                        doc. PhDr. Marta Popelková, PhD, mpopelkova@ukf.sk 

Stručná anotácia:         Väčšina neurovývinových ochorení má vplyv na kvalitu života 

dieťaťa, jeho rodiny a má širšie sociálne a ekonomické 

dôsledky. Pri pomoci deťom trpiacim nervovými chorobami je  

významná spolupráca jednotlivých odborníkov. Prednáška má 

ambíciu oboznámiť študentov s prístupom neurológie 

k diagnostikovaniu a pomoci deťom s neurovývinovými 

poruchami a ukázať možnosti vzájomnej spolupráce neurológa 

a psychológa. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Aktuálne trendy v  metodike odborného poradenstva pre 

vodičov“ (v zmysle novely zákona č.8/2009 Z.z. vodičov 

Charakter podujatia:    Workshop pre študentov KPsV  

Termín konania:          december 2014 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied FSVaZ UKF 

Vedecký garant:           doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Organizačný garant:    doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Kontakt:               Lívia Krivačková, KPsV, 037 6408789, lkrivackova@ukf.sk 

Stručná anotácia:       Prednáška bude zameraná na popis a výklad obsahu 

konkrétnych hodín odborného poradenstva v zmysle novely 

Vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z., praktický nácvik jednotlivých 

tém, sebaskúsenosť v  skupinovom sedení, praktické skúsenosti 

z realizácie.  

mailto:ipodhorec@ukf.sk
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Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Národná rada Slovenskej republiky 

Charakter podujatia:   Exkurzia do NR SR pre študentov predmetu Úvod do práva 

s odbornou prednáškou a diskusiou, ktorú zabezpečí člen výboru 

pre sociálne veci a zdravotníctvo  

Termín konania:   december  2014 

Miesto konania:    priestory Národnej rady SR Bratislava  

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:   Oddelenie právnych disciplín 

Kontakt:   Katedra sociálnej práce a sociálnych, 037/ 6408 766,  

  ipodhorec@ukf.sk  

Stručná anotácia:   Cieľom exkurzie je možnosť na vlastnej koži zažiť prácu 

poslanca a podieľať sa na diskusii s členom výboru pre sociálne 

veci a zdravotníctvo ako aj dať študentom možnosť klásť 

kompetentným osobám relevantné otázky. Predmetom 

prednášky budú otázky sociálnych vecí a zdravotníctva. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Supervízia pre zamestnancov pracovísk odbornej praxe 

Charakter podujatia:   semináre domáce 

Termín konania:   8. december 2014, 15. december 2014, 14:00-16:00 

 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF a Odbor 

sociálnych vecí a zdravotníctva Nitrianskeho samosprávneho 

kraja 

Vedecký garant:   prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. 

Organizačný garant:   PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. 

Kontakt:   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, 037/ 6408 773,   

  kminarovicova@ukf.sk  

Stručná anotácia:  Supervízia je pre pomáhajúcich pracovníkov nielen nástrojom  

odbornej pomoci, ale v súčasnosti aj legislatívnou požiadavkou. 

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied ponúka supervíziu pre 

spolupracujúce praxové pracoviská, ktoré zabezpečujú odbornú 

prax pre študentov sociálnej práce.  

 

Kategória podujatia:     vzdelávanie 

Názov:                          Experiment v psychologickom výskume 

Charakter podujatia:    seminár 

Termín:                        11.  a 18. december 2014  

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie 

Vedecký garant:   PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. 

Kontakt:   Katedra psychologických vied, PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., 

lpilarik@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Seminár sa zameriava na možnosti využitia experimentálnej 

metódy v psychologickom výskume. Súčasťou seminára je 

prezentácie výskumných prác študentov psychológie, ktoré 

použili experimentálnu metódu výskumu. 

mailto:ipodhorec@ukf.sk
mailto:kminarovicova@ukf.sk
mailto:lpilarik@ukf.sk
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Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Krízová intervencia a jej poskytovanie psychológom 

v prostredí zdravotníckych záchranárov 

Charakter podujatia:      prednáška z cyklu vyžiadaných prednášok odborníkov z praxe 

Termín konania:            letný semester 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra  

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied FSVaZ UKF 

Vedecký garant:            PhDr. Monika Guľašová, PhD. 

Organizačný garant:   PaedDr. Erika Jurišová, PhD. 

Kontakt:               Katedra psychologických vied,  Lívia Krivačková,  

037 6408789, lkrivackova@ukf.sk 

Stručná anotácia:        Zámerom podujatia je prezentovanie pracovnej činnosti a 

náplne psychológa v organizáciách poskytujúcich 

prednemocničnú zdravotnícku starostlivosť (zdravotníckym 

profesionálom rýchlej lekárskej pomoci, a rýchlej zdravotníckej 

pomoci). Prednášajúca je psychologičkou spoločnosti Falck 

Záchranná a.s.  

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:         Organizačno-právne aspekty starostlivosti o psychicky chorých 

Charakter podujatia:   Seminár - stretnutie s odborníkom z praxe pre pomáhajúce  

    profesie 

Termín konania:         marec  2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied FSVaZ UKF 

Vedecký garant:         MUDr. Henrich Grác 

Organizačný garant:           doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Kontakt:               Katedra psychologických vied,  Lívia Krivačková,  

037 6408789, lkrivackova@ukf.sk 

Stručná anotácia:        Organizácia starostlivosti o psychicky chorých, právne 

postavenie psychicky chorých, prvá pomoc v kontakte s duševne 

chorým človekom. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Neurovývinové poruchy z pohľadu neurológie  III.– prednáša   

                               MUDr. Gabriel Hajaš, PhD. 

Charakter podujatia:  odborná prednáška 

Termín konania:           marec 2015  

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied FSVaZ UKF 

Vedecký garant:  doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Garant podujatia:          doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. 

Kontakt:       doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., mpopelkova@ukf.sk 

  

mailto:lkrivackova@ukf.sk
mailto:lkrivackova@ukf.sk
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Stručná anotácia:   Väčšina neurovývinových ochorení má vplyv na kvalitu života 

dieťaťa, jeho rodiny a má širšie sociálne a ekonomické 

dôsledky. Pri pomoci deťom trpiacim nervovými chorobami je  

významná spolupráca jednotlivých odborníkov. Prednáška má 

ambíciu oboznámiť študentov s prístupom neurológie 

k diagnostikovaniu a pomoci deťom s neurovývinovými 

poruchami a ukázať možnosti vzájomnej spolupráce neurológa 

a psychológa. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Telefonická krízová intervencia so zameraním na deti a 

                              mládež 

Charakter podujatia:  prednáška z cyklu vyžiadaných prednášok odborníkov z praxe 

Termín konania:           apríl 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra psychologických vied FSVaZ UKF 

Vedecký garant:            Mgr.  Peter Porubský 

Organizačný garant:      PaedDr. Erika Jurišová, PhD. 

Kontakt:               Katedra psychologických vied,  Lívia Krivačková,  

037 6408789, lkrivackova@ukf.sk 

Stručná anotácia:            Zámerom podujatia je prezentovanie pracovnej činnosti a 

náplne psychológa na Linke bezpečia. Kľúčovou témou 

prednášky je telefonická krízová intervencia so zameraním na 

deti a mládež. Prednášajúci je vedúci Linky bezpečia v Prahe.  

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie   

Názov podujatia:       Náplň práce psychológa v oblasti penitenciárnej starostlivosti 

Charakter podujatia:   Workshop pre študentov KPsV  

Termín konania:           apríl 2015  

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:   Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie  

    FSVaZ 

Vedecký garant:            PhDr. Ľubomír Čornák, PhD. 

Organizačný garant:      PaedDr. Marta Zaťková, PhD.  

Kontakt:               Katedra psychologických vied,  Lívia Krivačková,  

037 6408789, lkrivackova@ukf.sk 

Stručná anotácia:         Seminár bude orientovaný do predstavenia náplne práce 

a špecifických činností (psychoterapia, psychodiagnostika, 

reedukácia,...) vyplývajúcich z činnosti psychológa v ústave na 

výkon väzby.  

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Osoby so zdravotným znevýhodnením z perspektívy Slovenskej 

republiky a Európskej únie 

Charakter podujatia:   prednáška 

Termín konania:   apríl 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD. 

Organizačný garant:    doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD. 

mailto:lkrivackova@ukf.sk
mailto:lkrivackova@ukf.sk
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Kontakt:    doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD., mhrozenska@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Prednáška europoslankyne Mgr. Jany Žitňanskej a riaditeľky 

Effety PhDr. Anny Šmehilovej, PhD. na tému osoby so 

zdravotným znevýhodnením z perspektívy Slovenskej republiky 

a Európskej únie.  

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Starostlivosť o deti so syndrómom CAN a obete domáceho 

násilia v Krízovom stredisku Slniečko 

Charakter podujatia:   prednáška 

Termín konania:   apríl 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF   

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Elena Gažiková, PhD.  

Kontakt:   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ,  

  037/6408765, egazikova@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Cieľom prednášky je prezentovanie metód a postupov práce s 

deťmi so syndrómom CAN a obeťami domáceho násilia v 

Krízovom stredisku Slniečko, prezentovanie projektov a 

konkrétnych príkladov z praxe.       

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Sprevádzanie pacientov v terminálnom štádiu ochorenia – 

hospicová starostlivosť na Slovensku 

Charakter podujatia:   prednáška s diskusiou 

Termín konania:   apríl 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Kontakt:    Katedra sociálnej práce a sociálnych, 037/6408769, 

mmojtova@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Odtabuizovanie problematiky zomierania a smrti, špecifiká 

sprevádzania nevyliečiteľne chorých a ich blízkych, hospicová 

starostlivosť vs. zomieranie v nemocnici. Prezentovanie 

príkladov dobrej praxe – optimálna starostlivosť o 

zomierajúceho pacienta. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Katedrové kolo ŠVOK v odbore ošetrovateľstvo  

Charakter podujatia:   konferencia 

Termín konania:   apríl 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Miroslava Líšková, PhD. 

Kontakt:   Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 810, mliskova@ukf.sk,  

  www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Prezentácia ŠVOČ prác študentov odboru ošetrovateľstvo. 

mailto:mhrozenska@ukf.sk
mailto:mliskova@ukf.sk
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
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Kategória podujatia:   Vzdelávanie 

Názov podujatia:   Študentská vedecká odborná činnosť 

Charakter podujatia:   konferencia 

Termín konania:   14.apríl 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:   JUDr. Eva Vondráková, PhD. 

Kontakt:    JUDr. Eva Vondráková, PhD., evondrakova@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Študentská vedecká odborná činnosť / konferencia, bude 

zameraná v roku 2015 na problematiku boja s chudobou  

a sociálnym vylúčením, problematiku nového zákona 

o Sociálnej práci, problematiku postavenia neziskových 

subjektov v sociálnych službách. Konferencie sa zúčastnia 

študenti bakalárskeho stupňa štúdia, rovnako, ako aj 

magisterského štúdia odboru Sociálna práca.  

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Arteterapia ako jedna z možností sociálneho pracovníka  

pri práci s klientom 

Charakter podujatia:   prednáška 

Termín konania:   máj 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD. 

Organizačný garant:   Mgr. Zuzana Mališková, PhD.  

Kontakt:    Mgr. Zuzana Mališková, PhD., zmaliskova@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Cieľom prednášky je predstaviť študentom samotnú arteterapiu 

a jej špecifiká pri práci s klientom. Prednášajúce sú sociálne 

pracovníčky, certifikované arteterapeutky, ktoré aktívne pracujú 

najmä s rizikovým klientom. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Scríning prematúrnych a hypotrofických novorodencov 

Charakter podujatia:    Workshop pre študentov KPsV  

Termín konania:          máj 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:   Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie  

    FSVaZ 

Vedecký garant:           PhDr. Lenka Švecová 

Organizačný garant:     PaedDr. Marta Zaťková, PhD.  

Kontakt:                Lívia Kriváčková, KPsV, 037 6408789, lkrivackova@ukf.sk 

Stručná anotácia:        Zámerom podujatia je prezentovanie pracovnej činnosti a náplne 

práce psychológa s prematúrnymi a hypotrofickými pacientom 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Deň sestier 

Charakter podujatia:   odborný seminár 

Termín konania:   12.máj 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

mailto:evondrakova@ukf.sk
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Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:  doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. 

Organizačný garant:   Mgr. Mária Semanišinová 

Kontakt:    Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 817, semanisinova@ukf.sk,   

    www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Seminár k Medzinárodnému dňu sestier zameraný na aktuálnu 

    tému, ktorú určuje ICN (Medzinárodná rada sestier). 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Quo vadis, sociálna práca v zdravotníctve?  

Charakter podujatia:   workshop 

Termín konania:   október 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Elena Gažiková, PhD. 

Kontakt:    doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD., mmojtova@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Aktuálna situácia a jej vízie v sociálnej práci v zdravotníctve 

v SR, sociálna práca s hospitalizovaným pacientom, úlohy 

sociálneho pracovníka v zdravotníckom zariadení.  Panelová 

diskusia so zástupcami zdravotníckych zariadení. Prezentovanie 

príkladov dobrej praxe – efektívnej spolupráce medzi členmi 

multidisciplinárneho tímu v starostlivosti o pacientov. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Interdisciplinárne a transdisciplinárne aspekty odboru  

sociálna práca  

Charakter podujatia:   workshop  

Termín konania:   november 2015 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Vedecký garant:   doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. 

Organizačný garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Kontakt:    doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD., zmaliskova@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Dialóg odborníkov a študentov o konvergentných 

a divergentných prvkov sociálnej práce k iným disciplínam 

(etika, filozofia, zdravotnícke odbory, ekonomika).   

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Fenomén striedavej osobnej starostlivosti   

Charakter podujatia:   prednáška 

Termín konania:   november 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF     

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Elena Gažiková, PhD.,  

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.    

Kontakt:    Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, 037/6408765,  

    egazikova@ukf.sk 

http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
mailto:mmojtova@ukf.sk
mailto:zmaliskova@ukf.sk


14 

 

Stručná anotácia:  Cieľom prednášky je sprostredkovanie praktických vedomostí a 

skúseností  z problematiky striedavej osobnej starostlivosti, 

poukázanie na prínosy a riziká striedavej osobnej starostlivosti, 

prezentovanie príkladov dobrej praxe odborníkom Referátu 

poradensko-psychologických služieb oddelenia SPODaSK v 

Nitre.        

 

Kategória podujatia :  vzdelávanie 

Názov podujatia:   Činnosť organizácie Úsmev ako dar v pomoci deťom z detských 

domovov 

Charakter podujatia:   workshop 

Termín konania:   november 2015 

Miesto konania:  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF     

Vedecký garant:    doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.  

Organizačný garant:   PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.,  

PhDr. Elena Gažiková, PhD., Mgr. Zuzana Mališková, PhD.,  

Kontakt:    PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., kminarovicova@ukf.sk 

Stručná anotácia:  Predstavenie činnosti mimovládnej organizácie Úsmev ako dar, 

ktorá sa zameriava na pomoc deťom v detských domovoch. 

Predstavenie jednotlivých programov organizácie Úsmev ako 

dar, ktoré sledujú pomoc deťom v rovine práce s ich 

biologickými rodinami, ako aj v príprave žiadateľov o náhradnú 

rodinnú starostlivosť. Prezentovanie možností zapojenia 

študentov do dobrovoľníckych aktivít tejto mimovládnej 

organizácie.   

 

 

 propagačné podujatia (napr.: dni otvorených dverí, podujatia na popularizáciu vedy 

pre verejnosť), 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Podpora duševného zdravia – Dni nezábudiek 

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   október 2014 (podľa pokynov Ligy za duševné zdravie SR) 

Miesto konania:   mesto Nitra, UKF v Nitre, FN Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Kontakt:   Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 811, dzrubcova@ukf.sk, 

www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Účasť študentov a pedagógov ošetrovateľstva pri aktivitách 

zameraných na výchovu k prevencii a podpore duševného 

zdravia u obyvateľstva. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Hospicová a paliatívna starostlivosť 

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   október 2014  

 

mailto:dzrubcova@ukf.sk
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/


15 

 

Miesto konania:   mesto Nitra, UKF v Nitre, Hospic Dom pokoja a zmieru 

u Bernadetky 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Alica Slamková, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Alica Slamková, PhD. 

Kontakt:   Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, aslamkova@ukf.sk, 

www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Členovia a študenti Katedry ošetrovateľstva budú poskytovať 

informácie o hospicovej a paliatívnej starostlivosti. 

 

TVT 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Podpora zdravia vybraných skupín obyvateľstva  

    (obyvatelia a zamestnanci ZZS) 

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   13. november 2014 od 9,00 – 12,00 hod., 

Miesto konania:   zariadenia ZSS v Nitre 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Kontaktná osoba:   Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, lpolednikova@ukf.sk;   

    037/64 08 811, dzrubcova@ukf.sk,  www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Účasť študentov a pedagógov Katedry ošetrovateľstva pri  

 aktivitách zameraných na výchovu k prevencii a podpore  

  telesného a duševného zdravia u obyvateľstva. 

 

TVT 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Katedra zdravia – Podpora zdravia a výchova k zdraviu 

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   13.november  2014 od 9,00–12,00 hod., 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Alica Slamková, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Alica Slamková, PhD. 

Kontaktná osoba:  Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, aslamkova@ukf.sk, 

www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Zdravotno-výchovné pôsobenie pedagógov a študentov Katedry 

ošetrovateľstva so zameraním na zdravý životný štýl, duševnú 

hygienu a poradenstvo v ochrane, podpore, prevencii chorôb 

a informovanosť o zdravom životnom štýle. Meranie krvného 

tlaku, tukov a cukru v krvi, BMI, poradenská činnosť pedagógov 

a študentov k prevencii, ochrane a podpore zdravia. 

 

Kategória podujatia:   dobročinná akcia 

Názov podujatia:   Predvianočná zbierka FSVaZ pre ľudí v núdzi 

Charakter podujatia:   zbierka oblečenia a nepotrebných vecí.  

Termín konania:   3. december 2014 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

mailto:aslamkova@ukf.sk
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
mailto:aslamkova@ukf.sk
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
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Vedecký garant:   doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD. 

Organizačný garant:   doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD. 

Kontakt:   Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, 037/ 6408 65, 

lhaburajova-ilavska@ukf.sk  

Stručná anotácia:   Zbierka zachovalého a čistého oblečenia pre ľudí v núdzi (ľudia 

bez domova, seniori, osamelé matky s deťmi). Zbierame: teplé 

bundy, kabáty, nohavice, šále, rukavice, čiapky, ponožky, 

spodné prádlo, obuv, deky, spacáky,  - detské veci (oblečenie, 

hračky, knižky), kuchynské potreby. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Poradňa zdravia – Podpora zdravia a výchova k zdraviu  

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   rok 2015 - 1x v mesiaci (každý mesiac) 

Miesto konania:   Komunitné centrum v Klasove 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. 

Kontakt:   Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 815, lpavelova2@ukf.sk, 

www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Účasť študentov a pedagógov Katedry ošetrovateľstva pri 

aktivitách zameraných na výchovu k prevencii a podpore 

telesného a duševného zdravia u obyvateľov. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Onkologická výchova obyvateľstva – Deň narcisov  

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   apríl 2015 (podľa pokynov Ligy proti rakovine SR) 

Miesto konania:   mesto Nitra a UKF v Nitre 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Alica Slamková, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Alica Slamková, PhD. 

Kontakt:    Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, aslamkova@ukf.sk, , 

    www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Účasť študentov a pedagógov ošetrovateľstva pri  aktivitách 

zameraných na výchovu k prevencii onkologických ochorení  u 

obyvateľstva. 

 

Kategória podujatia:   dobročinná akcia 

Názov podujatia:   Hračka pre dieťa 

Charakter podujatia:   zbierka pre deti 

Termín konania:   máj 2015 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia:  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Elena Gažiková, PhD., Mgr. Martina Drzsíková 

Kontakt:   Katedra sociálnej práce a sociálnych, 037/6408769, 

mmojtova@ukf.sk, egazikova@ukf.sk 

Stručná anotácia:   Zbierka zachovalých hračiek, knižiek, školských potrieb a 

čistého oblečenia pre deti. 

mailto:lhaburajova-ilavska@ukf.sk
mailto:lpavelova2@ukf.sk
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
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Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   XXL Akadémia  

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   august 2015 

Miesto konania:   zariadenie sociálnych služieb v Klasove 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Miroslava Líšková, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. 

Kontakt:    Katedra ošetrovateľstva,  037/64 08 815, lpavelova2@ukf.sk,  

    037/64 08 810, mliskova@ukf.sk, www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Účasť pedagógov a študentov Katedry ošetrovateľstva na 

zdravotno-výchovnej a edukačnej aktivite v alternatívnom 

„akademickom“ prostredí so zameraním na integráciu rizikovej 

skupiny klientov v komunite. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Deň srdca 

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   september 2015 

Miesto konania:   mesto Nitra a UKF v Nitre 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Kontakt:    Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 811, dzrubcova@ukf.sk,  

    www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Zdravotno-výchovné pôsobenie pedagógov a študentov Katedry 

ošetrovateľstva so zameraním na prevenciu kardiovaskulárnych 

ochorení a zdravý životný štýl. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Podpora duševného zdravia – Dni nezábudiek 

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   september - október 2015 (podľa pokynov Ligy za duševné 

zdravie SR) 

Miesto konania:   mesto Nitra, UKF v Nitre, FN Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Kontakt:    Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 811, dzrubcova@ukf.sk,  

    www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Účasť študentov a pedagógov ošetrovateľstva pri aktivitách 

zameraných na výchovu k prevencii a podpore duševného 

zdravia u obyvateľstva. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch v chemickom  

    laboratóriu 

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   september - október 2015  

Miesto konania:   FPV UKF - Katedra chémie 

mailto:mliskova@ukf.sk
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
mailto:dzrubcova@ukf.sk
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Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. 

Kontakt:    Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, lpolednikova@ukf.sk,  

    www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Prednáška s demonštráciu na tému: „Poskytovanie prvej pomoci 

pri úrazoch v chemickom laboratóriu“ je určená pre študentov 

Katedry chémie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Hospicová a paliatívna starostlivosť 

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   október 2015  

Miesto konania:   mesto Nitra, UKF v Nitre, Hospic Dom pokoja a zmieru  

u Bernadetky 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Alica Slamková, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Alica Slamková, PhD. 

Kontakt:    Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, aslamkova@ukf.sk,  

    www.ko.fsvaz.ukf.sk    

Stručná anotácia:   Členovia a študenti Katedry ošetrovateľstva budú poskytovať 

informácie o hospicovej a paliatívnej starostlivosti. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Podpora zdravia vybraných skupín obyvateľstva  

    (obyvatelia a zamestnanci ZZS) 

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   november 2015 (Týždeň vedy a techniky) 

Miesto konania:   zariadenia ZSS 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Kontakt:    Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, lpolednikova@ukf.sk;   

    037/64 08 811, dzrubcova@ukf.sk ,  www.ko.fsvaz.ukf.sk   

Stručná anotácia:   Účasť študentov a pedagógov Katedry ošetrovateľstva pri 

aktivitách zameraných na výchovu k prevencii a podpore 

telesného a duševného zdravia u obyvateľstva. 

 

Kategória podujatia:   vzdelávanie 

Názov podujatia:   Katedra zdravia – Podpora zdravia a výchova k zdraviu 

Charakter podujatia:   zdravotno-výchovná aktivita 

Termín konania:   november 2015 (Týždeň vedy a techniky) 

Miesto konania:          Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1, Nitra 

Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF 

Vedecký garant:   PhDr. Alica Slamková, PhD. 

Organizačný garant:   PhDr. Alica Slamková, PhD. 

Kontakt:    Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, aslamkova@ukf.sk, 

     www.ko.fsvaz.ukf.sk    
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Stručná anotácia:   Zdravotno-výchovné pôsobenie pedagógov a študentov Katedry 

ošetrovateľstva so zameraním na zdravý životný štýl, duševnú 

hygienu a poradenstvo v ochrane, podpore, prevencii chorôb 

a informovanosť o zdravom životnom štýle. Meranie krvného 

tlaku, tukov a cukru v krvi, BMI, poradenská činnosť pedagógov 

a študentov k prevencii, ochrane a podpore zdravia. 

 

 


