
  

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
Teologická fakulta v Košiciach – Katedra spoločenských vied 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE 

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH W ŁODZI 

  a   

Spoločnosť sociálnych sestier 
 

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu  

11. októbra 2019  
 

Miesto konania: Teologická fakulta v Košiciach, Hlavná  89, KOŠICE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborní garanti: 
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.  PhDr. Renáta Jamborová, PhD. 
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Mgr. Daniela Kimličková  

   

 
Vedecký výbor konferencie:      
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.  prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.    
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.     PhDr. Renáta Jamborová, PhD. 
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.    doc. PhDr. Janka Bursová, PhD. MBA 
doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.           doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.   
doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.   doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD. 
doc. PhDr. Andrea Gállová, PhD.      prof. nadzw. dr hab. Urszula A. Domżał 
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.   
    
 

Mládež v zmenách a hodnotová orientácia  
bl. Sáry Salkaházi 

(XIII. ročník) 
 

SOCIÁLNY OKRUH: 

▪ Mládež, jej stabilita a kultúrne hodnoty 
v globálnom svete  

▪ Migrácia mládeže za vzdelaním do 
zahraničia a jej sociálno-ekonomické dôsledky  

▪ Vplyv komunikačných technológii na 
stabilitu mladých ľudí  

▪ Postoje mládeže k manželsko-rodinným 
normám v procese premien  

▪ Globálny svet a kultúrne odlišnosti generácií 
▪ Premena hodnôt a morálnych autorít 

mládeže 

TEOLOGICKÝ OKRUH: 

▪ Hodnotová orientácia bl. Sáry 

a jej citlivosť na sociálnu biedu 
a sociálne otázky danej doby  

▪ Globálne faktory ovplyvňujúce 
stabilitu mládeže a vlastnej 

identity v súvislosti s evanjeliom 
a sociálnym učením Cirkvi  

 



Konferenčné poplatky  

Príjemca platby: 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta  5512/1A, 034 01  Ružomberok, 

Stredisko: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21  Košice, Slovensko 

 

č. účtu: IBAN: SK72 8180 0000 0070 0027 4900 

SWIFT: SPSRSKBA 

variabilný symbol: v poznámke text – meno a priezvisko (pre identifikáciu platby) 

 

Úhrada konferenčného poplatku je identifikovaná podľa dátumu narodenia. V prípade platby za 

viacerých účastníkov naraz je nutné poslať zoznam účastníkov na e-mail: bozena.marcinova@ku.sk. 

 

Potvrdenie o zaplatení je nutné dokladovať najneskôr pri registrácii na mieste! Pri neaktívnej 

účasti, u prihlásených (nutné odoslanie vyplnenej prihlášky) je platba možná aj na mieste pri registrácii 

8,- € v dňoch konania konferencie. 

 

 V konferenčnom poplatku je zahrnuté: vstup na konferenciu, technickú podporu konferencie, 

propagačné a informačné materiály, občerstvenie a potvrdenie o účasti. 

 

Platba na mieste je možná len v hotovosti v EURO. 

 

Konferenčné poplatky: 

 

Aktívni, pasívni prednášajúci, doktorandi a záujemcovia o zborník 

konferencie 

do 30.9.3019 10,- € 

po 15.10.2019 alebo 
platba na mieste 

11,- € 

• Od poplatkov sú oslobodení len členovia vedeckého výboru. 

Bez uhradenia konferenčného poplatku nie je možné akceptovať aktívnu a pasívnu 

účasť a zaradenie príspevku do Zborníka konferencie! 
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