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Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 

sociálnej práce 

 

 
Vás pozývajú na 

 

 

 

XV.  CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER 

PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Spojenú s voľbami do sekcie 

 

06.09 – 07.09.2019 

 

 

 Ružomberok 

 
Prvá informácia 

 

 

Miesto konania:    Katolícka univerzita v Ružomberku 

                                Pedagogická fakulta, Aula Jána Pavla II. 

                                Hrabovská cesta 1 Ružomberok 

 

Termín konania:   06.09 - 07.09.2019 

 

Témy:   

Dilemy ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb 

Dlhodobá starostlivosť        

Varia 

 

Organizačný výbor: 

PhDr. Margita Kosturíková, I. Houdeka 1876/50, 034 01 Ružomberok 

tel. 0903 196 133,  e-mail: margita.kosturikova@gmail.com 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA 

e-mail: irena.kamanova@ku.sk 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

mailto:irena.kamanova@ku.sk
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e-mail: lenka.stefakova@ku.sk 

 

 

 

Konferenčný poplatok:          člen SK SaPA  22,00 € 

                                                  nečlen SK SaPA  32,00 € 

                                                  autor prednášky bez poplatku 

                                                  spoluautor  10,00 €  

                                                  poplatok platený pri registrácii 40,00 €  
 

 

 

Konferenčný poplatok prosím posielajte na: 

 

číslo účtu VÚB:  SK 46 0200 0000 0016 7016 9854       BIC: SUBASK  
 

variabilný symbol: 3110,   

špecifický symbol: registračné číslo /musí byť uvedené pre identifikáciu/, kto nie je 

registrovaný uvedie meno a priezvisko do správy pre adresáta; 

názov účtu: SK SaPA  Amurská 71, 821 06 Bratislava 

 

Konferenčný poplatok zahŕňa: náklady na prenájom, propagačné a informačné 

náklady, občerstvenie, obed 06.09.2019, tlač pozvánok... 

V prípade neúčasti konferenčný poplatok nebude vrátený! 

Pri registrácii je nutné preukázať sa dokladom o zaplatení 

konferenčného poplatku! 

                                                        

 

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných 

podujatiach podľa vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

Uzávierka prednášok: 

Uzávierka aktívnej účasti je do 10.08.2019 /Potom príprava zborníka pre 

každého účastníka/. 

Prednášajúci sú povinní do termínu 15.08.2019 zaslať abstrakt príspevku 

a príspevok do zborníka, inak nebudú zaradení do zborníka. 
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Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 25.08.2019 – pasívna 

účasť na adresu:  

PhDr. Margita Kosturíková, I. Houdeka 1876/50, 034 01 Ružomberok 

alebo e-mailom:  margita.kosturikova@gmail.com – stačí  e-mailom!!! 

 

Časový limit prednášky:   10 - 15 min. - okrem vyžiadaných prednášok            

Technika:                 PC technika 

 

Program: oficiálny program dostane každý účastník konferencie pri 

registrácii, bude poslaný prihláseným účastníkom mailom a uverejnený na 

stránke SK SaPA: www.sksapa.sk    

 

Doprava: Mestská doprava: spred železničnej stanice, autobus číslo 1, 3, 4 

Taxi: 0905 331 661(cena od 2,50 - 3,50€) 

          0907 330 022 

          0908 023 032 

 

Ubytovanie:  Individuálne.  

 

Individuálne ubytovanie: Hotel Áčko  31,00 – 65,00 € noc  

Tel.:044 433 24 85, 044 433 24 86 

hotelacko@nextra.sk      www.hotelacko.sk 

 

Spoločenský večer: 16,00 € 

Uhrádza sa zvlášť na ten istý účet alebo pri registrácii v hotovosti. 

                                              

  

  

  

  

 

 

 

mailto:margita.kosturikova@gmail.com
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Záväzná prihláška na  XV.  Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich 

v zariadeniach sociálnych služieb  06.09 – 07.09.2019 v Ružomberku 

 

 

Titul, meno, priezvisko:…………………………………………………………………… 

 

Bydlisko:.……………………………………………………………………………… 

 

Pracovisko:…………………………………………………………………………………. 

 

Pracovné zaradenie:............................................................................................................. 

  

Telefón:......................................  e-mail: ............................................................................ 

 

Člen SK SaPA:                  áno  nie 

 

Člen sekcie sestier pracujúcich v Zariadeniach sociálnych služieb   áno   nie 

 

Registračné číslo  ............................................................................................ 

 

Účasť:        aktívna             pasívna 

 

Názov 

prednášy.......................................................................................................................... 

 

Autor:...................................................................................................................................... 

 

Spoluautor:.............................................................................................................................. 

 

 

Spoločenský večer: 06.09.2019              áno   nie 

 

 

 

Dátum: ……………………    Podpis: …………………… 

 

 

Návratku je potrebné zaslať najneskôr  

do 10.08.2019 - aktívna účasť a  

do 25.08.2019 - pasívna účasť  

na adresu:  

PhDr. Margita Kosturíková, I. Houdeka 1876/50, 034 01 Ružomberok alebo 

e-mailom:  margita.kosturikova@gmail.com /lepšie a stačí mailom!!!/ 

mailto:margita.kosturikova@gmail.com

