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Organizačný výbor 

Predseda: PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 
Členovia:  
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. 
PhDr. Marcela Ižová, PhD.                        PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. 
PhDr. Mária Lehotská, PhD.             Mgr. Eva Brišová 
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.           Mgr. Katarína Kobelová 
PhDr. Mária Novysedláková, PhD.         Stanislava Kanderová    
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.          

 
 
 
 

Konferencia je zaradená do systému bodových hodnotení účasti na odborných podujatiach 

podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 



Záväzná prihláška na konferenciu 
Binding registration on the conference 

 
Meno, priezvisko, titul (Name, Surname, Title): 
 
 
Registračné číslo (vyplní len člen SKSaPA): 
 

 
Adresa pracoviska (Adress of employment): 
 
 
  
Telefóne číslo (Telephone number): 
 
E-mail: 
 
 
Názov príspevku v slovenskom/českom/poľskom/  
 (Slovak/Czech/Polish/German Title of the Article):  
  
 
 
Názov príspevku v anglickom jazyku (English Title of the Article):  
 
 
 
Spoluautor príspevku (Co- author) max. 2: 
 
 
 
Účasť  (označte):                                              aktívna                     pasívna 
Attendance (scribe):                                         active                        pasive 
 
Forma prezentácie (označte):          prednáška  poster 
Form of the presentation (scribe):                        discourse  poster 
    
Vyznačte Váš záujem o obed 26.4.2018 (Note if you need a lunch 26/4/2018): 
Cena obeda (The price of lunch): 8 €    
Obed                                                                 áno                             nie 
Lunch                                                               yes                              no 
 
 
Na medzinárodnú vedeckú konferenciu je nutné sa prihlásiť cez hlavného organizátora a 
súčasne aj cez portál SKSaPA (platí len pre sestry a pôrodné asistentky zo SR).  

 
 
 
 



 
ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
Miesto konania: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 48, Ružomberok 

Rokovacie jazyky: slovenský, český, poľský, anglický 

Dĺžka prednášky: 10 minút (časový limit je nutné dodržať) 

Konferenčný poplatok:  20 € členovia SKSaPA alebo SKSPaASP/ 30 € nečlenovia 

SKSaPA alebo SKSPaASP (konferenčný poplatok zahŕňa účastnícky poplatok, program 

konferencie, potvrdenie o účasti a zborník príspevkov) 

Úhrada konferenčného poplatku bezhotovostne do 12.4.2018 bankovým prevodom na číslo 

účtu: IBAN SK05 8180 0000 0070 0024 0604, SWIFT: SPSRSKBA, variabilný symbol: 

26042018, konštantný symbol: 0308, poznámka: meno a priezvisko účastníka.    

V prípade úhrady konferenčného poplatku pri registrácii v deň konania konferencie je 

jeho výška  40 €.  

Obed je možné zaplatiť si pri registrácii v deň konania konferencie za platbu v hotovosti 

vo výške 8 €.  

Ubytovanie: zabezpečuje si každý účastník individuálne (Možnosti ubytovania: 

http://www.panskydom.sk/kontakt.html;  http://penzionblesk.sk/sk/; http://hotelacko.sk/; 

http://www.kolibaupastiera.sk/sk/)  

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník príspevkov v elektronickej podobe (CD)  

 

 

PREHĽAD DÁTUMOV 

•  do 29.3.2018 pre aktívnu účasť a 12.4.2018 pre pasívnu účasť vyplniť 

a elektronicky zaslať tlačivo „Záväzná prihláška na konferenciu“ na adresu 

stanislava.kanderova@ku.sk (po tomto termíne nie je možné prihlásiť sa)                

a súčasne sa prihlásiť cez Portál SKSaPA (Portál SKSaPA platí len pre sestry 

a pôrodné asistentky zo Slovenskej republiky)  

• do 29.3.2018 zaslať plný text príspevku v elektronickej podobe (WORD dokument) 

na adresu mariana.magerciakova@ku.sk       

• do 12.4.2018 uhradiť konferenčný poplatok 

• 26.4.2018 konanie konferencie 

 

 



 

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV DO ZBORNÍKA  

 

A/ Vlastný text príspevku, tabuľky a grafickú prílohu (grafy, obrazovú dokumentáciu) 

zasielajte v elektronickej forme najneskôr do 29.3.2018   (po tomto termíne nie je možné 

zaslať príspevok).  

B/ Súbor označiť: priezvisko_nazov_prispevku.doc (bez diakritiky)  

C/ Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie jednotného formátu stránky:  

• textový editor MS WORD  
• okraj strany: hore, dole, vpravo, vľavo = 2,5 cm; hlavička, päta = 1,25 cm  
• typ písma Times New Roman 12, čierna farba písma, riadkovanie 1,5 riadku  
• 1 800 znakov na stranu aj s medzerami  
• nerozdeľovať slová ručným spojovníkom na konci riadku  
• neodsadzovať prvý riadok, nezarovnávať okraje, neukončovať riadok klávesom Enter  
• kláves Enter používať len na konci odstavca  
• tabuľky nesmú byť väčšie, ako je nastavenie strany  
• nepoužívať skratky bez ich ďalšieho vysvetlenia v texte  

D/ Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie jednotne stanovenej štruktúry textu príspevku:  

 Príspevok s údajmi empirického charakteru          Príspevok teoretického charakteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E/ Technika citovania a zoznam bibliografických odkazov (podľa normy STN ISO 690):  

Citovanie v texte: (meno autora, dátum, strana/y), príklad: (Simočková, 2013, s. 43).  

 

Zoznam bibliografických odkazov (príklady)  

Knihy:  

ZRUBÁKOVÁ, Katarína, KRAJČÍK, Štefan a kol. 2016. Farmakoterapie v geriatrii. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5229-7.  

Názov príspevku (veľkými písmenami)  
Meno a priezvisko autora/ autorov (bez titulov, 

dôsledné dodržiavanie poradia, t.j. plné krstné 

meno a priezvisko)  
Oficiálny názov pracoviska  
Súhrn (maximálne 200 slov)  
Kľúčové slová (cca 5 slov)  
Úvod  
Cieľ práce  
Súbor, metodika  
Výsledky a interpretácia  
Záver  
Zoznam bibliografických odkazov (abecedne 

zoradené, bez číslovania)  
Kontaktná adresa autora  

Názov príspevku (veľkými písmenami)  
Meno a priezvisko autora/ autorov (bez 

titulov, dôsledné dodržiavanie poradia, t j. plné 

krstné meno a priezvisko)  
Oficiálny názov pracoviska  
Súhrn (maximálne 200 slov)  
Kľúčové slová (cca 5 slov)  
Úvod  
Metodika  
Vlastný text práce  
Záver  
Zoznam bibliografických odkazov (abecedne 

zoradené, bez číslovania)  
Kontaktná adresa autora  
 



 

Príspevok zo zborníka:  

ZRUBÁKOVÁ, Katarína, MAGERČIAKOVÁ, Mariana. 2013. Edukácia a jej význam pri 

realizácii farmakoterapie seniora. In POSPÍŠILOVÁ, Alena, STRAKOVÁ, Jana, 

JUŘENÍKOVÁ, Petra. eds. VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků 

vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: NCONZO, s. 307 – 317. ISBN 978-

80-7013-555-6. 

 

Článok v časopise:  

KOPÁČIKOVÁ, Mária. 2015. Ako vplýva potrat na život ženy? In Zdravotnícke štúdie, roč. 

8, č. 2, s. 53–57. ISSN 1337-723X.  

 

Informačné pramene v elektronickej forme:  

ADAMS, Colin et al. 2002. Ethical Consideration of Complementary and Alternative Medical 

Therapies in Conventional Medical Setting. In Annals of Internal Medicine [online]. 15 

October 2002, Vol. 137, No. 8, p. 660-664. [cit. 2002-10-17]. Dostupné na internete: 

<http:/www.annals.org>.  

Ak nie je uvedený autor: 

Meeting Report Country meeting on Equity in Health in Malawi. 2004. In Malawi Health 

Equity Network, Lingadzi Inn, Lilongwe [online]. 6 October 2004, p. 1-14. [cit. 2005-09-19] 

Dostupné na internete: <http://www.equinetafrica.org/bibl/docs/REP102004malawi.pdf>. 

 

F/ Príspevky, v ktorých sa nedodržia vyššie uvedené pokyny, a nebudú aktívne 

odprezentované v rámci konferencie, nebudú zaradené do zborníka. 

 
 


