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Vás Vážené kolegyne a kolegovia
srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

ŽlvorruÝ šrÝl A xbxAvlfr
Bratislava 5.LZ.2OI4
Kxícirji* i**i*i*gll:
Ulica pod Brehnri 4/A., Polianky Br"atislava, Slovensko
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prof' UKsW dr hab' Tadeusz Bqk (Uniwersytet
Kardynata Stefana Wyszyňskiego, Warszawa)
doc' PhDr' Róbert Babeťa, PhD. (Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práceiv. Alžbety, Bratíslava)
Mgr' et Mgr' Silvia Capíková, PhD. (Lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave)
doc' Nadiya Dubrovina, csc., (Kharkov lnstitute
of Trade and Economy of KNTU, Kharkiv, Ukraine)
MUDr' Eva Chandogová, CSc., MPH (Lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratis|ave)
doc' PhDr' Kamil Kardis, PhD. (Gréckokatolícka teologická
fakulá Prešovskej univerzity v Prešove)
PhDr' et Mgr' Roman Kollár, PhD' (Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. nllbety, Bratislava)
MUDr' Michaela Kostičová, PhD., MPH (Lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave)
Mgr' MichaI Kratochvíla, PhD. (Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava)
prof' PhDr' Jozef Matulník, PhD. (Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
Bratislava)
PhDr' Eva Laiferová, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave)
PhDr' [udmila Mistríková, PhD. (Filozofická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave)
MUDr' Mária Mojzešová, PhD. (Lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave)
MUDr' Mária orgonášová, CSc' (Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava)
doc' MUDr' Vojtech ozorovský, CSc. (Lekárska fakulta
Uníverzity Komenského v Bratislave)
prof' UKSW dr hab. Leon Szot (Uniwersytet
Kardynala Stefana Wyszyňskiego, Warszawa)
prof' Petro Zamyatin, Dr.sc., sl (Zaitcev V.T.
lnstitute of General and urgent surgery of AMS
of Ukraine, Kharkiv and Nationar Medicar University,
Kharkiv, Ukraine)
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Cielbm konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov
medzi sociológmi a pre ich
dialóg s odborníkmi, ktorý k danej tematike pristupujú
z pohl'adu medicíny, verejného zdravotníctva,
ošetrovatel'stva, práva, ekonómie a psychológie.
Príspevky a diskusia by mohli byťzamerané na
tieto
okruhy otázok:
- problematika životnéhoštýlu a spósobu
života v jednotlivých tecr.etických pers'lel<tí,rach

sociológie zdravia a choroby,

- individuálne úsilie l'udí o zachovanie

a posilnenie vlastného zdravia,

- vzory životnéhoštýlu v rodine a v
spoločenskom živote,
- preventívna zdravotná

starostlivos{

- správanie sa l'udív chorobe _ reakcie
l'udí na príznaky ochorenia, monitorovanie vlastného

zdravotného stavu, prijímanie ríešení,využívanie
zdraVotnej starostlivosti,

- prejavy konzumného správania vo vzťahu
ku zdraviu a zdravotnej starostlivosti,

vzdelania, socioekonomického statusu a d'alších sociálno-demografických
premenných na správanie sa l'udí v zdraví a v
chorobe.

- vplyv

V rámci danej témy je možno obohatiť konferenciu
problematiky.
;'tlli,.i.,;,t,U,i,,.iri)
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príspevky z d'alšíchokruhov
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5.t2.201.2 9.00 - 17.00 hod.
Katedra sociológie
Ulica pod Brehmi4/A, Bratislava, polianky
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Závázné prihlášky k aktívnej a pasívnej účastina konferenciije
do 31.10.2O14 na email:
tothova @vssva lzbety.sk

!i* *t**t *;ii *i*:
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Mgr' Monika Tóthová, tel.č.: 02169202840
Presnejšie informácie o programe konferencie zverejníme a odošleme všetkým účastníkompo
doručeníprihlášky.
!l'il*ť* l**{1l l* p*p!;:1':: l.

. študenti majú vstup voÍný

o pre ostatných účastníkovv hodnote 5 €

Účastníci mÓžu poplatok uhradiť na mieste. Z poplatku sa hradia organizačnénáklady spojené
s konferenciou, malé občerstvenie počas konferencie a vydanie elektronického zborníka.
Rokovací jazyk a jazyk príspevku: slovenský, český, polský, ruský, anglický
čas vyhradený na prezentáciu príspevku bude 10 * 15 minút.

je
ťýt!:up k**ť*t':,:llt'ill] recenzovaný elektronický zborník príspevkov. Podmienkou publikovania
aktívna prezentácia príspevku na konferencii.

Prihlášku prosím pošlite do 31'ía.2aL4 na e*mailovú adresul tothova@vssvalzbety.sk
stovENsKÁ soctol-octcKÁ sPoločNosŤ pnl sLoVENSKEJ AKADÉMll VtED
Se
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VYsoKÁ šrol.n ZDRAVoTNícrvn A soclÁLNEJ PRÁcE sV. ALŽBETY
KnrroRR soctolÓctE
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na medzinárodnú vedeckú konferenciu

ŽrvorruÝ

šrÝl * unm&Vlg

Aktívny/pasívny (nehodiace sa preškrtn ite}účastn ík konferencie
Priezvisko, meno, titul :

Pracovisko: názov a adresa pracovlska, te!efón, email

Názov príspevku:

Anotácia (do 10 riadkov):

Záujem o obed (nehodiace sa preškrtnite): áno
nie

