
 

 

 

 

 
 

P O Z V Á N K A 

 

Katedra sociálnej práce 

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 

Vás 

 

srdečne pozýva na vedeckú konferenciu 

s medzinárodnou účasťou s názvom 

 
 

 

Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov?  

Minulé a súčasné podoby sociálnej práce 
 

8. ročník Košických dní sociálnej práce, 
 

 

 

ktorá sa uskutoční dňa 

 

29. 11. 2019 od 8:30 hodiny 

 

v priestoroch budovy Sokrates, 

Moyzesova 9, Košice 



 

 
Hlavné ciele vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 
 

 

1. Analyzovať časopriestor vymedzený storočnicou od vzniku organizovanej sociálnej práce 

a stredoeurópskym priestorom. Vymedziť medzníky sociálnej práce pre hodnotenie 

vývojových smerov, obsahového zamerania a zmien, ktorými sociálna práca od svojho 

vzniku prešla. 

2. Zhodnotiť zmeny v paradigmách, právnom ukotvení, klientskych skupinách, metódach, 

formách a postupoch využívaných sociálnou prácou  ako i zmeny v organizovaných 

formách sociálnej práce, ktoré vytvárali obraz sociálnej práce a zároveň aj odzrkadľovali 

stav spoločnosti, v ktorej sa sociálna práca uskutočňovala. 

3. Prezentovať výsledky teoretického a empirického výskumu v sociálnej práci 

a pomáhajúcich profesiách a analyzovať oblasti, ktoré nie sú dostatočne empiricky 

analyzované a rozpracované.   

4. Hodnotiť kontinuitu verzus nové smery v sociálnej práci a v pomáhajúcich profesiách. 

Aké zmeny v smerovaní sociálnej práce a pomáhajúcich profesií možno očakávať 

v blízkej i vzdialenej budúcnosti.  

5. Prezentácia príkladov dobrej praxe v pomáhajúcich profesiách (vytváranie podmienok a 

faktorov úspešných postupov v pomáhajúcich profesiách, úspechy v teórii a praxi 

pomáhajúcich profesií, využívanie nových metód, techník a postupov v pomáhajúcich 

profesiách pod....). 

 

 

Konferencia sa koná pod záštitou 

 

dekanky FF UPJŠ prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc. 

 

 

 

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. Ladislav Vaska, PhD. 

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. 

prof. ndzw. dr hab. Ewa Ryś 

prof. ndzw. dr hab. Karol Mausch 

doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. 

doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. 
 

 

 



 

Organizačný výbor konferencie 

 
PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. 

Mgr. Magdaléna Hovanová, PhD. 

Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 

Mgr. Františka Petriková 

Mgr. Andrea Vašková 

Mgr. Lenka Olšavská 

 

 

 
Rámcový program konferencie 

 

8:30-9:00     Prezentácia účastníkov 

9:00          Otvorenie konferencie 

9:00-10:30    Pozvané príspevky 

 

P r e s t á v k a 

 

11:00-11:30     Posterová sekcia 

11:30-13:00     Rokovanie v pléne 

13:00    Predpokladaný koniec konferencie 

14:00               Spoločný kultúrny program (Potulky s Kolcunom po Košiciach) 

 

 

Organizačné pokyny 

 

Záväznú prihlášku na konferenciu je potrebné zaslať do 20.11.2019 na adresu: 

ksp.kosickedni@gmail.com 

 

Účasť na konferencii nie je podmienená účastníckym poplatkom. 

 

Rokovací jazyk: 

Slovenský, český, poľský a anglický. 

 

Vystúpenie na konferencii: 

Pozvané prednášky max.  30 minút, ostatné konferenčné príspevky max. 10. minút. 

Postery: rozmer A1 (59,4 × 84,1 cm) 

Z prezentovaných príspevkov 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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