
 

Katolícka univerzita v Ružomberku 
Pedagogická fakulta 

Katedra sociálnej práce 
 

 
Vás srdečne pozývajú  

 
na vedeckú konferenciu doktorandov Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku* 

 

 

Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby  
- s aplikáciou na podmienky rozvoja regiónov 

Európskej únie  
 

ktorá sa uskutoční dňa 
  

07. 11. 2017   
v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity  

v Ružomberku 
(Hrabovská cesta 1, Ružomberok) 

 

 

Hlavné ciele vedeckej konferencie : 
 

1. Výmena poznatkov odbornej verejnosti k problematike aspektov života 

v regiónoch (kultúrne, sociálne, ekonomické a inštitucionálne). 

2. Koncept trvalo udržateľného rozvoja ako možné východisko riešenia 

nepriaznivých dôsledkov vývoja spoločnosti v regiónoch na začiatku 21. storočia. 

3. Hľadanie smerovania ďalšieho výskumu v podmienkach spolupráce hraničných     

vedných disciplín sociálnej práce. 

 

 

 

                                                           
* S podporou projektu Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU  č. 002KU-2-3/2016 



 
 

 

Konferencia sa koná pod záštitou dekana PF: 

PaedDr. Peter Krška, PhD. 

 

Garanti vedeckej konferencie: 

prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.,  

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.,  

Vedecký výbor konferencie: 

prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.  

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 

Mgr. Katarína Kohútová, PhD. 

 

Programový a organizačný výbor konferencie: 

JUDr. Ing. Tomáš Caban 

Mgr. Janeta Teluchová 

JUDr. Miroslav Gejdoš 

Mgr. Beáta Valentínyová 

PaedDr. Silvia Lavríková 

Ing. Zuzana Holdošová 

Predbežný program konferencie  

  8:30 –   9:00 prezentácia účastníkov 

  9:00 –   9:15 otvorenie konferencie 

  9:15 – 10:30 prednášky v pléne 

10:30 – 11:00 prestávka s občerstvením 

11:00 – 14:00  rokovanie v sekciách    

14:00 – 14:30 diskusia a prezentácia záverov 

 

 



 
Organizačný výbor si vyhradzuje právo zostaviť podrobný program konferencie  

a na základe ponúknutých príspevkov osloviť vybraných autorov s ponukou  

na vystúpenie v plenárnej časti. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 

 

Organizačné pokyny 
 

Prihlášky na konferenciu 
Záväznú prihlášku na konferenciu spolu s abstraktom prosíme zaslať v elektronickej 

podobe do 30.10.2017 na adresu: konferenciapfku@gmail.com alebo na adresu:  

Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. 

 

 

Konferenčný poplatok  
 

Peňažný poplatok treba uhradiť bezhotovostne do 30.10.2017: 

Suma: 5 €  

Číslo účtu: SK86 8180 0000 0070 0022 4305 

VS: 130291 

BIC: SPSRSKBA 

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno účastníka. 

 

Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,  

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok  

Názov sprostredkujúcej banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32,  

810 05 Bratislava 15 

 (V cene poplatku sú zahrnuté materiály ku konferencii, zborník príspevkov vo forme CD, 

organizačné náklady spojené s konferenciou, občerstvenie. Účastnícky poplatok v prípade 

neúčasti nevraciame.)  

Ubytovanie: Organizátori ubytovanie nezabezpečujú.  

 

Zborník 
Výstupom vedeckej konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov vo forme CD. 
Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku a absolvovanie recenzného konania. 

Text príspevku v elektronickej podobe prosíme zaslať do 06.11.2017 na e-mailovú adresu:  

konferenciapfku@gmail.com 

Príspevky doručené po stanovenej dobe nebudú zverejnené. 

 

Prezentácia príspevkov 
Prezentovanie príspevkov v plenárnej časti max. 20 minút, ostatných príspevkov 10 minút. 

Technické vybavenie: v konferenčnej miestnosti bude k dispozícii  datavideoprojektor. 
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