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Katedra pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty  

Katolíckej univerzity v Ruţomberku 

pod záštitou dekana PaedDr. Petra Kršku, PhD. 

 

 

v spolupráci  

s Ústavom speciálněpedagogických studií Pedagogickej fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci 

 

 

 

Vás srdečne pozývajú 

na tretí ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 
 

 
EXPRESÍVNE TERAPIE  

VO VEDÁCH O ČLOVEKU 2017 
 

Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta 

26. januára 2017 v Ružomberku 
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Tešíme sa na stretnutie na treťom ročníku vedeckej konferencie 

s medzinárodnou účasťou. Témou tohto ročníka je tímová spolupráca 

odborníkov a ich transparentná komunikácia s rodinami, partnerstvo v 

pomáhaní, posilnenie kompetencií klientov a rodín.  
 

Budete mať moţnosť prezentovať i vypočuť si vedecké a odborné príspevky, 

zhliadnuť postery a preţiť workshopy z oblasti arteterapie, dramatoterapie, 

biblioterapie, psychomotorickej a tanečno-pohybovej terapie a iných 

prístupov v pomáhajúcich profesiách. 

 

VEDECKÍ GARANTI KONFERENCIE: 

prof. PaedDr. Milan VALENTA, Ph.D. 

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav GEJDOŠ, PhD. 

doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD. 

doc. PaedDr. Barbora KOVÁČOVÁ, PhD. 

doc. PaedDr. Karel NEUBAUER, Ph.D. 

doc. PhDr. Albín ŠKOVIERA, PhD. 

doc. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD. 

dr. Katarzyna BOCHEŃSKA-WLOSTOWSKA 

Mgr. Oldřich MÜLLER, Ph.D. 

Mgr. Martin Dominik POLÍNEK, Ph.D. 

Mgr. Michal RŮŢIČKA, Ph.D. 
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PROGRAM KONFERENCIE 

8.00 – 9.15 Prezentácia 

9.15 – 9.30  Otvorenie a príhovory hostí 

9.30 – 11.00 Hlavné referáty  

11.00 – 11.20 Prestávka 

11.20-12.30 Referáty/workshopy 

12.30 – 13.30 Obedňajšia prestávka 

13.30 – 17.30 Referáty/workshopy 

18.00 Záver konferencie  
 

PROGRAM KONFERENCIE JE PREDBEŽNE ROZDELENÝ DO SEKCIÍ: 

1. Terapeutické koncepty a kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o 

klienta raného a predškolského veku/Včasná intervencia a poradenstvo. 

2. Terapeutické koncepty a kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o 

dospelých klientov a seniorov/Sprevádzanie. 

3. Terapeutické koncepty a kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o 

klienta v období adolescencie/ Komunikácia v rodine/Partnerstvo v 

pomáhaní. 
 

MOŽNOSTI PREZENTÁCIE: 

 Pozvaná prednáška  (25 minút + diskusia) 

 Referát v sekcii  (8-10 minút + diskusia) 

 Workshop  (60 - 90 minút) 

 Poster  (veľkosť 60 x 90 cm) 
 

MOŽNOSTI A PODMIENKY PUBLIKOVANIA PRÍSPEVKU: 

Písomnú podobu príspevku je moţné zaradiť do zborníka vo forme 

vedeckého (výskumného) alebo odborného článku. Príspevok je potrebné 

poslať na expresivne.terapie@gmail.com najneskôr do 28. 2. 2016.  

 

mailto:expresivne.terapie@gmail.com
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TECHNICKÉ POŽIADAVKY SPRACOVANIA PRÍSPEVKU: 

Times New Roman 12, riadkovanie 1,5, zarovnanie do bloku 

Rozsah 6-12 normostrán (10 800-21 600 znakov aj s medzerami).  

Spôsob citácií a bibliografických odkazov podľa normy ISO690. 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1,Ruţomberok 

(spresnenie bude uvedené v podrobnom programe konferencie). 

Technické zabezpečenie: Moţnosť vyuţitia dataprojektoru a 

notebooku.  

Ubytovanie: Organizátori ubytovanie nezabezpečujú.  

Vložné: Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizačným zabezpečením 

konferencie, konferenčné materiály, drobné občerstvenie počas 

konferencie a vydanie zborníka z konferencie. 

20 eur účastníci, 

10 eur študenti – doktorandského štúdia,  

  5 eur študenti  - bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 

SPÔSOB ÚHRADY:  

Konferenčný poplatok vo vyššie uvedenej výške je moţné uhradiť  

len bankovým prevodom na: 

IBAN:                                 IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305 

Variabilný symbol:          130321              

Adresa prijímateľa: Pedagogická fakulta KU, Hrabovská cesta č. 1, Ruţomberok 

Poznámka:               Expresívne terapie + meno a priezvisko účastníka 
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PREHĽAD TERMÍNOV: 

7.1.2017  prihlásenie sa na aktívnu účasť a zaslanie abstraktu 

23.1.2017  prihlásenie sa na pasívnu účasť 

23.1.2017  uhradenie platby 

28.2.201 odovzdanie celého textu príspevku 

 

REGISTRÁCIA: 

expresivne.terapie@gmail.com 

 

Súčasťou konferencie budú mať účastníci konferencie moţnosť zoznámiť sa 

s vydavateľstvom a firmami: 
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Portál Slovakia, PaedDr. Nadeţda 

Čabiňáková 
 
Praţské nakladateľstvo Portál svojou 
publikačnou činnosťou pokrýva široké 
spektrum oblastí. Čitatelia sa od roku 1990 
zoznamujú z rôznych pohľadov s novými 
trendami v pedagogike, psychológií, 
socialnej práci a novo i z ďalších oblastí, 
napr. politológie, antropológie a ekológie. 
Odborná literatúra – publikácie a slovníky, 
ktoré tvoria asi polovicu produkcie – sú 
určené študentom najrôznejších oborov 
vysokých škôl i odborníkom v praxi, ktorí 
nechcú stratiť prehľad o nových 
koncepciách a vývoji oboru. Portál 
vychádza v ústrety aj záujemcom o 
populárne psychologickú literatúru a snaţí 
sa uspokojovať záujem čitateľov o 
sebapoznanie, vlastný duševný rast a 

poznanie skutočných hodnôt. Stretnutie s 
významnými osobnosťami a ich názormi 
pribliţuje edícia Rozhovory. Príbehy a 
legendy v ďalších edičných radách 
umoţňujú nahliadnuť do filozofií rôznych 
kultúr a prinášajú inšpiráciu k hľadaniu 
vlastnej ţivotnej cesty. Veľkú skupinu 
čitateľov tvoria rodičia, ktorí si kladú 
otázky, aké sú kľúčové princípy výchovy a 
hľadajú námety, ako rozumne naplniť 
voľný čas detí. Pre nich sú určené praktické 
príručky o výchove a tieţ knihy hier a 
nápadov rozvíjajúce detskú tvorivosť, ktoré 
úspešne vyuţívajú i učitelia a 
vychovávatelia. Rady, ako sa vyrovnať so 
ţivotnými nástrahami nájde v našich 
knihách i dospievajúca mládeţ a nie len jej 
sú naviac určené knihy hier a cvičení 
slúţiace k zachovaniu bystrého rozumu, 
telesnej kondície a k nájdeniu miesta v 
sociálnej skupine. Kniţnú produkciu 
dopĺňajú periodiká, ktoré zahŕňajú výchovu 
v materských školách (Informatorium 3-8), 
rady a informácie zo sveta pedagogiky v 
časopise Rodina a škola a trendy modernej 
psychológie (Psychologie dnes). 

 

  
 

INFRA Slovakia s.r.o 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFRA Slovakia, s. r. o. – pedagogické 
vydavateľstvo sa špecializuje na vydávanie 
metodických publikácií a didaktických 
pomôcok, ktorých autormi sú pedagógovia z 
praxe, špeciálni pedagógovia, logopédi. V 
našej ponuke nájdete napríklad pracovný 
zošit na rozvoj grafomotoriky najmenších 
detí a detí so ŠVVP formátu A3, didaktické 
karty na rozvoj slovnej zásoby, spoločenskú 
hru na rozvoj postrehu pre deti s  ADD a 
ADHD, spevník a hudobné CD s piesňami 
pre škôlkarov, metodiky a pracovné listy na 
rôzne témy, ako aj odborné publikácie... 
Spolupracujeme s MPC, SAL, viacerými 
pedagogickými fakultami. 
www.kafomet-eshop.sk 
www.infraslovakia.sk 

http://www.kafomet-eshop.sk/product/pracovne-zosity-pre-ms/-bodka-a-ciarka---hra-s-ceruzkou/1593
http://www.kafomet-eshop.sk/product/pracovne-zosity-pre-ms/-bodka-a-ciarka---hra-s-ceruzkou/1593
http://www.kafomet-eshop.sk/product/pracovne-zosity-pre-ms/-bodka-a-ciarka---hra-s-ceruzkou/1593
http://www.kafomet-eshop.sk/product/pracovne-zosity-pre-ms/-bodka-a-ciarka---hra-s-ceruzkou/1593
http://www.kafomet-eshop.sk/product/logopedia-a-specialna-pedagogika/didakticke-pomocky/-didakticke-karty_-spoznavame-slovesa-al/1623
http://www.kafomet-eshop.sk/product/logopedia-a-specialna-pedagogika/didakticke-pomocky/-didakticke-karty_-spoznavame-slovesa-al/1623
http://www.kafomet-eshop.sk/product/logopedia-a-specialna-pedagogika/didakticke-pomocky/-didakticke-karty_-spoznavame-slovesa-al/1623
http://www.kafomet-eshop.sk/product/logopedia-a-specialna-pedagogika/didakticke-pomocky/bystrik---didakticka-postrehova-hra/1616
http://www.kafomet-eshop.sk/product/logopedia-a-specialna-pedagogika/didakticke-pomocky/bystrik---didakticka-postrehova-hra/1616
http://www.kafomet-eshop.sk/product/logopedia-a-specialna-pedagogika/didakticke-pomocky/bystrik---didakticka-postrehova-hra/1616
http://www.kafomet-eshop.sk/product/hudobne-cd_-dvd_-spevniky/balicek-spevnik--v-nasej-skolke-2-_-cd/1558
http://www.kafomet-eshop.sk/product/akcie/balicek_-pat-kafometikov-pre-ms/1575
http://www.kafomet-eshop.sk/product/odborna-a-metodicka-literatura-pre-pedag/nakladatelstvo-infra-slovakia/grafomotorika-s-krtkom-vrtkom/1467
http://www.kafomet-eshop.sk/
http://www.infraslovakia.sk/
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Pán UČITEĽ, s. r. o.  

Kniţné a hudobné vydavateľstvo Pán 
UČITEĽ, s. r. o. vydáva od roku 2005 
pedagogický časopis Pán UČITEĽ pre 
materské a základné školy. Taktieţ vydáva 
detskú umeleckú literatúru, odbornú 
pedagogickú literatúra a didaktické pomôcky 
pre materské a základné školy.  

 
 

 

 

 

 
 

Spoločnosť InsGraf, s.r o. 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť InsGraf, s.r o je členom 

európskej skupiny INSGRAF – popredného 

dodávateľa edukačných pomôcok 

a školského nábytku. S našim vybavením, 

nábytkom a pomôckami sa stretávajú deti 

v predškolských zariadeniach a školách 

v 24 európskych krajinách. V rámci našej 

komplexnej ponuky nájdete od hračiek, 

výtvarného materiálu, učebných pomôcok 

aţ po detské ihriská. Výrobky, ktoré 

ponúkame sú neustále 

inovované, zodpovedajú aktuálnym 

trendom a spĺňajú všetky platné európske 

normy.    http://www.insgraf.sk/ 

 

 

 

 

http://www.insgraf.sk/

