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Cieľ medzinárodnej vedeckej konferencie
Identifikovať hlavné sociálne, psychologické a zdravotné ohrozenia detí a rodín a ich
dopad na duševné zdravie. Navrhnúť riešenia problémov a postupy optimalizácie podpory
duševného zdravia detí a rodín.
Hlavné témy vedeckej konferencie


Integrovaný systém poradenstva a prevencie v prospech podpory duševného
zdravia detí a rodín (multidisciplinárny prístup v poradenskom procese,
psychoterapii, supervízii)



Psychologické, sociálne, právne a etické problémy detí a rodín v kríze (rodiny po
rozvode, náhradné rodiny, rekonštruované rodiny)



Prevencia pred závislosťami a ochrana duševného zdravia detí a rodín
(technologické a mediálne ohrozenia, drogové a ďalšie závislosti)



Inklúzia (multidisciplinárny prístup k poradenstvu, sociálna inklúzia a inklúzia vo
vzdelávaní)

Pozvaní partneri konferencie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR



Ministerstvo vnútra SR



Ministerstvo spravodlivosti SR



Ministerstvo zdravotníctva SR



Univerzita Komenského, Bratislava



Masarykova univerzita, Brno,



Paneurópska vysoká škola, Bratislava



Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností, Praha



ÚVSK SAV, Bratislava



SK UNESCO

Pozvaní čestní hostia


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR



Minister vnútra SR



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR



Minister financií SR



Ministerka spravodlivosti SR



Oľga Nachtmanová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR



Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVaŠ SR



Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVaR SR



Viera Tomanová, komisárka pre deti



Edita Filadelfiová, generálna tajomníčka SK UNESCO
a ďalší

Viac tu: http://www.komposyt.sk, www.vudpap.sk

Účastníci konferencie
Konferencia podporuje multidisciplinárnu účasť odborníkov, ktorí riešia životné situácie
detí a rodín. Aktívnu účasť na konferencii prisľúbili viacerí domáci a zahraniční experti.
Auditórium konferencie bude mať príležitosť dozvedieť sa viac o odbornej činnosti
kolegov, ako aj o zámeroch politík z viacerých krajín Európy a USA.

Kľúčový prednášajúci
Kľúčovým rečníkom konferencie bude významný pedagóg, psychológ, antropológ,
genetik, emeritný profesor vývinovej psychológie a antropológie
Prof. Dr. mult. Wassilios E. Fthenakis, Dr.h.c. (Nemecko)

Ďalší pozvaní zahraniční experti


Dr.Tali Mirkin, MA (Izrael)



Dr.Yona Weiss, PhD (Izrael)



Prof. Dr. HristoKyuchukov,PhD. (Nemecko/Bulharsko)



Doc. PhDr. JiříDan, CSc., m. prof. KU (Česká republika)



Dr. JosefStelzer, MD. (NHMI, Kanada)



Dr. SueCornbluth (USA)
a ďalší

Výstupy konferencie







zdieľanie dobrej praxe
medializácia s osvetou problematiky duševného zdravia obyvateľstva
recenzovaný zborník z vybraných príspevkov
špeciálne
tematické
vydanie
odborného
periodika
Psychológia
a patopsychológia dieťaťa
odporúčania pre odbornú prax
audiovizuálny výstup sprístupnený cez www.komposyt.sk.

Podmienkou publikovania je aktívna
a absolvovanie recenzného konania.

prezentácia

príspevku

na

konferencii
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Organizačný výbor
PhDr. Dagmar Kopčanová
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Miesto konania
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, 821 01 Bratislava – Ružinov
Kontakt: www.vudpap.sk, www. paneurouni.com
Jazyk konferencie
Slovenský, český a anglický jazyk so zabezpečeným tlmočením
Štruktúra konferencie


plenárne zasadnutia



panelové diskusie



okrúhle stoly



workshopy



posterová sekcia



tlačová konferencia



oceňovanie osobností



výstava výtvarných diel detí a mládeže



výstavy firiem



večerný raut

Všetci účastníci konferencie sú pozvaní na spoločenský večer 30.11.2017 o 19.00 hod.

Prihláška na konferenciu
Termín prihlásenia aktívnych účastníkov je najneskôr do 20. 9. 2017, pričom okrem
prihlášky je potrebné prostredníctvom online formulára zaslať v tomto termíne aj anotáciu
príspevku.
Záväznú prihlášku na konferenciu pre účastníkov nájdete na:
https://goo.gl/forms/cbBrMJHtgVqOVZ5K2
Po schválení anotácie príspevku je potrebné zaslať finálny príspevok najneskôr do
11. 11. 2017 na email: konferencia@vudpap.sk.
Termín prihlásenia pasívnych účastníkov je do 30. 9. 2017.
Presnejšie informácie o programe konferencie spolu s pozvánkou budú zverejnené na
webe:
www.vudpap.sk a www.komposyt.sk
a odoslané všetkým prihláseným účastníkom.
Kontaktná adresa organizátora
Cyprichova 42, 83105 Bratislava, tel.: (+421 2) 4342 0973, konferencia@vudpap.sk
Konferenčný poplatok
Pre účastníkov konferencie je stanovený jednotný konferenčný poplatok:
Pri platbe do 30. 9. 2017 je 20,- €, od 01.10.2017 je30,- €.
Poplatok je potrebné zaplatiť na účet číslo:
IBAN:SK84 8180 0000 0070 0006 5164
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Kvôli identifikácii platby uveďte variabilný symbol 30112017 a v správe pre príjemcu (do
poznámky) je potrebné uviesť: DIEŤA V OHROZENÍ 2017, meno a priezvisko,
vysielajúcu organizáciu. Registrácia bude úplná po obdržaní konferenčného poplatku
na vyššie uvedený účet. Z poplatku budú hradené konferenčné materiály, strava
a občerstvenie, večerný raut, certifikát a organizačné náklady spojené s konferenciou.
Cestovné náklady a ubytovanie hradí účastníkovi vysielajúca organizácia.

Prezentácie
Rokovacím jazykom je slovenčina, čeština a angličtina. Simultánny preklad do týchto
jazykov bude zabezpečený.
a) Odborné príspevky
čas vyhradený na prezentáciu hlavných príspevkov: 20minút
čas vyhradený na prezentáciu panelových príspevkov: 10 minút
Pokyny na publikovanie odborného príspevku
Rozsah príspevku musí byť medzi 5 a 12 normostranami vrátane príloh, kľúčových slov
a anotácie v slovenskom (českom) a anglickom jazyku (v textovom formáte .doc, .docx).
Okrem vlastného príspevku je potrebné zaslať krátky životopis autora v slovenskom
alebo anglickom jazyku (max. 200 slov) a portrétnu fotografiu vo formáte JPEG). Za
príspevkom uveďte svoje meno s titulmi, údaje o pracovisku, kontakt na seba (e-mail).
Žiadame aktívnych účastníkov, aby do prihlášky vopred definovali technické požiadavky
k ich prezentácii.
b) Posterový panel
Postery v rozmere od A2
c) Workshopy
Časová ddotácia na jeden workshop je jedna hodina
Odporúčané ubytovanie (nezabezpečuje organizátor, okrem VIP hostí)


Hotel Bratislava (veľmi blízko miesta konania konferencie):
www.hotelbratislava.sk



Holiday Inn Bratislava: www.holidayinn.sk



Hotel Nivy: www.hotelnivy.sk



Marrol’s Boutique Hotel (v centre): www.hotelmarrols.sk/sk



Loft Hotel (v centre): www.lofthotel.sk/sk



Hotel Turist (lacné ubytovanie): www.turist.sk

Informácie
tel.: (+421 2) 434 20973,
e-mail: konferencia@vudpap.sk

