
 

 

 

 
P O Z V Á N K A 

 

Katedra sociálnej práce 

Filozofickej fakulty UPJŠ Košice  

Vás 

 
srdečne pozýva na vedeckú konferenciu 

s medzinárodnou účasťou venovanú téme: 

 

 
 

 

Premeny sociálnej práce 

 v čase 
 

6. ročník Košických dní sociálnej práce 
 

 

ktorá sa koná  

 

dňa 8. 12. 2017 od 8,30 hodiny 

v priestoroch budovy Sokrates, Moyzesova 9, Košice 

 

 

 

 

 



 

Hlavné ciele vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: 
 

 

1. Zamerať sa na problematiku zmien, ktoré nastali v oblasti politík v sociálnej oblasti. 

Sledovať posun hlavných cieľov a úloh inštitúcií a zariadení poskytujúcich sociálnu prácu. 

2. Prepojiť historické východiská s dneškom a víziou do budúcnosti sociálnej práce.  

3. Zaoberať sa rozvojom  základných metód a foriem spojených s výkonom sociálnej práce 

v inštitucionálnych a terénnych podmienkach. Okrem zmien, ktoré priniesla legislatívna 

úprava sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany, analyzovať nové metódy a formy 

práce využívaných sociálnymi pracovníkmi. 

4. Ponúknuť pohľad na možnosti obranných mechanizmov a preventívnych aktivít pri 

výkone sociálnej práce, ako pomáhajúcej disciplíny. Zamerať sa na hlavné problémy pri 

realizácii cieľov a plnení úloh sociálnej práce.  

5. Prezentácia príkladov dobrej praxe spojených s rozvojom sociálnej práce (podmienky a 

faktory úspešných postupov pri vzdelávaní a v praxi sociálnej práce, prípady v ktorých sa 

dosiahol úspech, využívanie rôznych foriem dobrovoľníctva a pod....). 

 

 

 

Vedecký výbor konferencie: 

 

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. 

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. 

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. 

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. 

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

prof. ndzw. dr hab. Ewa Ryś 

prof. ndzw. dr hab. Karol Mausch 

doc. PhDr. Et Mgr. Maria Vašutová, PhD. 

doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. 

doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizačný výbor konferencie: 

 
PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. 

Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 

Mgr. Tatiana Žiaková, PhD. 

Mgr. Lucia Tóthová, PhD. 

Mgr. Lenka Lukáčová 

Mgr. Veronika Ševčíková 

Mgr. Jana Plavnická 

 

 
 

Rámcový program konferencie: 

 

08,30 - 09,00     Prezentácia účastníkov 

09,00     Otvorenie konferencie 

09,00 – 10,00     Pozvané príspevky 

14,00      Návšteva Dómu sv. Alžbety s odborným výkladom  

 

 

Organizačné pokyny 

 

Záväznú prihlášku na konferenciu nám prosím zašlite do 1.12.2017 na adresu: 

 

ksp.kosickedni@gmail.com 

 

 

Účasť na konferencii nie je podmienená účastníckym poplatkom. 

 

Rokovací jazyk: 

Slovenský, český, poľský a anglický. 

 

Vystúpenie na konferencii: 

Referáty max.  20 minút, ostatné príspevky max. 10 minút. 

Organizátori budú prísne dbať na dodržanie času určeného na prezentovanie príspevkov. 

Z prezentovaných vystúpení bude vydaný recenzovaný zborník. Príspevky v elektronickej podobe 

je potrebné zaslať najneskôr v deň konania konferencie na adresu: ksp.kosickedni@gmail.com 

 

 

Ubytovanie a cestovné náklady: hradí vysielajúca organizácia alebo sám účastník. 

 

 

 

Tešíme sa na Vás a naše spoločné stretnutie. 
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