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Ciele
konferencie: 

poukázať na súčasný stav a perspektívy v oblasti, vedy,
výskumu a praxe ochrany detí a mládeže na Slovensku,
v Nórsku a iných krajinách

reflektovať úlohy sociálnej práce  v ochrane detí a mládeže v systéme 
sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany 

prezentovať príklady dobrej praxe, projekty a metodiky v oblasti 
ochrany detí a mládeže 

poskytnúť priestor na vzájomnú výmenu poznatkov v oblasti ochrany 
detí a mládeže medzi  odborníkmi a odborníčkami v oblasti vedy, 
výskumu, vzdelávania a praxe 

formulovať odporúčania pre oblasť vedy, výskumu, vzdelávania
a praxe ochrany detí a mládeže 

Súčasťou konferencie je študentská sekcia určená prioritne 
pre študentov a študentky bakalárskeho, magisterského
a doktorandského štúdia sociálnej práce a iných pomáha-
júcich profesií nadväzujúca na tradíciu medzinárodných 
študentských konferencií organizovaných Katedrou sociálnej 
práce PF UMB v Banskej Bystrici a Ústavom sociální práce UHK 
v Hradci Králové. 

Partneri konferencie:
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci,
mesto Banská Bystrica,
Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové

Mediálni partneri konferencie:
časopis Sociální práce/Sociálna práca,
časopis Prohuman

Konferencia je súčasťou projektu „Sociálne služby vo vzdelávaní
sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku“,
ktorý  je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.



8,30 – 9,00  registrácia účastníkov a účastníčok konferencie

9,00 – 9,30  otvorenie konferencie  

9,30 – 10,30  prednáška

Umiestňovanie detí z rodín imigrantov do náhradnej starostlivosti, výzvy v nórskej 
praxi a právne a kultúrne odlišnosti v domovských krajinách rodičov
professor of social work Hans-Jørgen Wallin Weihe
(Lillehammer University College, Nórsko)

10,30 – 10,50  prestávka  

10,50 – 11,50  paralelné workshopy

Najlepší záujem dieťaťa v kontexte rôznych kultúr: stretnutia medzi profesionálmi 
verejnej starostlivosti o deti a rodinami migrantov 
Associate Professor Ann Sigfrid Grønseth (Lillehammer University College, Nórsko)

Dieťa ako účastník rodinnej mediácie 
PhDr. Lenka Holá, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, ČR)

Čo funguje a čo nefunguje v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce v SR?
Mgr. Dana Rušinová (Koalícia pre deti Slovensko, SR)

11,50 – 12,50   obed

12,50 – 13,50   prednáška

Sociálnoprávna ochrana detí v Českej republike – pohľad rodičov a pracovníkov 
PhDr. Hana Pazlarová, PhD. (Karlova Univerzita v Prahe, ČR)

13,50 – 14,00  prestávka  

14,00 – 15,00  paralelné workshopy

Perspektívy sociálnoprávnej ochrany detí z pohľadu hodnôt súčasnej spoločnosti. 
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ČR)

Sociálna práca s deťmi v systéme ochrany detí a sociálnej kurately:
od pomoci k podpore, od stresu k rastu, od ochrany k partnerstvu.
Mgr. Dana Žilinčíková (Návrat, o.z., SR)

Determinanty vplývajúce na rozsah násilia páchanom na deťoch
Mgr. Milan Fico (Inštitút pre výskum práce a rodiny, SR)

15,00 – 15,20  prestávka  

15,20 – 16,20  paralelné workshopy

Deti ako obete a páchatelia násilia
doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, SR)

Ochrana a podpora detí rozvodu - aktuálne kontexty, postupy a metódy 
PhDr. Elena Ondrušková, PhD. (Univerzita Komenského, SR)

Fetálny alkoholový syndróm ako neviditeľné telesné znevýhodnenie
Mgr. Zuzana Petrincová (Návrat, o.z., SR)

Program
konferencie

13.4.2016



8,30 – 9,30   Prednáška

Komunikačné štýly v rodine a ich význam v prevencii dysfunkcií v komunikačných 
kompetenciách mládeže
Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Jan Maliszewski
(University of Applied Sciences in Pila, Poľsko)

9,30 – 9,40  prestávka  

9,40 – 10,40  paralelné workshopy a študentská konferencia

Riziká v posúdení generácie Y – alebo poznáme nášho adolescenta? 
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, SR)

Akým spôsobom môže byť metóda PEI (auto-driven photo elicitation interview) 
využívaná v oblasti ochrany dieťaťa? 
Associate Professor Frank Jarle Bruun (Lillehammer University College, Nórsko)

Ochrana detí a mládeže z prostredia vylúčených rómskych komunít – skúsenosti
a výzvy v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Andrea Bučková
(Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, SR)

študentská konferencia

10,40 – 11,00   prestávka  

11,00 – 12,00    prednáška

Ochrana mladých ľudí pred nezamestnanosťou v kontexte kritickej sociálnej práce 
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

12,00 – 13,00  obed  

13,00 – 14,00  paralelné workshopy a študentská konferencia 

Rozvoj školskej sociálnej práce v SR - súčasný stav a perspektívy 
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci, ČR)

Dopady procesov štandardizácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí v Českej 
republike
Mgr. Lucie Smutková, PhD. (Univerzita Hradec Králové, ČR) 

Deinštitucionalizácia – cesta k systémovej zmene sociálnych služieb pre deti
so zdravotným znevýhodnením od ich narodenia a kontinuálne počas celého
ich života.
Mgr. Denisa Nincová  (Domov sociálnych služieb Slatinka, SR)

študentská konferencia

14,00 – 14,10  prestávka 

Program
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14,10 – 15,10  paralelné workshopy a študentská konferencia

Riziká virtuálneho sveta – ochrana detí a mládeže v mediálnom priestore
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR), 
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

Participatívna tvorba politiky voči deťom a mládeži na miestnej úrovni
Mgr. Peter Lenčo (IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, SR),
Mgr. Aneta Chlebničanová (Nadácia pre deti  Slovenska, SR),
Mgr. Rastislav Očenáš (Nadácia pre deti  Slovenska, SR)

Metóda ART – tréning regulovania agresívneho správania u detí a mládeže
Mgr. Jana Šolcová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR),
Mgr. Robert Sabo, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

študentská konferencia

15,30 – 16,00  záver konferencie

Ponuka spoločenského programu 13. 4. 2016 od 17.30 Univerzitná noc literatúry.
Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40.

Program
konferencie

14.4.2016

Podrobné informácie o jednotlivých prednáškach a workshopoch nájdete na  web stránke konferencie:

http://socialworksvknor.umb.sk/index.php/sk/aktivity-sk/konferencia  

na konferenciu sa môžete
do 31.3.2016 prostredníctvom
REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA.

registrovať

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/univerzitna-noc-literatury/
https://docs.google.com/forms/d/1ErmpdPv5lTfF3PfJ9XWXyf7gBNrvYhM1Jq6zGdNZ6D8/viewform?usp=send_form#start=invite


Účastníci a účastníčky konferencie môžu prezentovať svoje príspevky k téme konferen-
cie formou posterov, ktoré budú umiestnené v priestoroch konania konferencie. Plné 
texty príspevkov prezentovaných formou posterov budú uverejnené v recenzovanom 
zborníku z konferencie. Pokyny k príprave posterov  a písaniu príspevkov nájdete
na web stránke konferencie:
http : / /socia lworksvknor .umb.sk/ index .php/sk/akt iv i ty-sk/konferencia .
Vedecký výbor konferencie bude rozhodovať o zaradení príspevkov do zborníka.

Študenti a študentky môžu prezentovať svoje príspevky v rámci študentskej sekcie 
konferencie. Zo študentskej časti konferencie bude vydaný samostatný recenzovaný 
zborník.

V prípade otázok kontaktujte:
doc. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
alzbeta.gregorova@umb.sk, +421 48 4364781, +421 907 130 817

PhDr. Peter Papšo, PhD.
peter.papso@umb.sk, +421 48 4364784 – informácie k študentskej časti konferencie, 
zasielanie príspevkov

Mgr. Veronika Morvayová
veronika.morvayova@umb.sk, +421 48 4364782

Inštrukcie, ako sa dostať do konferenčnej miestnosti a informácie o možnosti ubytova-
nia v Banskej Bystrici nájdete na web stránke konferencie:
http://socialworksvknor.umb.sk/index.php/sk/aktivity-sk/konferencia

Pre účastníkov a účastníčky konferencie bude zabezpečené občerstvenie a obed.
Konferencia je bez účastníckeho poplatku. 

Vedecký výbor konferencie 
prof. PhDr. Beata Balogová, PhD. 
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
associate professor Frank Bruun, PhD. 
associate professor Ann Sigfrid Grønseth, PhD. 
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. 
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. 
doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 
PhDr. Peter Papšo, PhD. 
PhDr. Marek Stachoň, PhD. 
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. 
Mgr. Jana Šolcová, PhD. 
Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD.
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.  
professor of social work Hans-Jørgen Wallin Weihe, PhD. 
prof. PhDr. Eva Žiaková, PhD. 

Organizačný výbor konferencie
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
associate professor Frank Bruun, PhD. 
associate professor Ann Sigfrid Grønseth, PhD. 
Mgr. Ján Hloušek, PhD. 
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. 
PhDr. Peter Papšo, PhD. 
PhDr. Marek Stachoň, PhD. 
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. 
Mgr. Jana Šolcová, PhD. 
professor of social work Hans-Jørgen Wallin Weihe, PhD.


