
                                                                            

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek 

s medzinárodnou účasťou 

 

Pôrodná asistencia – Šanca na zmenu? 

 

08. 03. 2018  -  09. 03. 2018 

 

Prvé informácie 

 

 



 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,    

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek 

Zvolen,  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety bl. Sáry Salkaházi Rožňava, 

  

 

Vás srdečne pozývajú na  

 

 

III. Vedeckú konferenciu pôrodných asistentiek s 

medzinárodnou účasťou na tému: 

 

 

Pôrodná asistencia – Šanca na zmenu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencia sa uskutoční v dňoch 08.03.2018 a  09.03 2018 

Hotel Poľana, Zvolen 

 

 
 

 

Tematické okruhy  

Postavenie a prax pôrodnej 

asistentky v minulosti  

Vzdelávanie a prax v pôrodnej 

asistencii 

Kompetencie pôrodných 

asistentiek 

Pôrodnícke a  gynekologické 

ošetrovateľstvo   

Ošetrovateľstvo v neonatológii 

Poskytovanie   pôrodnej asistencie 

v zariadeniach ústavnej a 

ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti 

Rekt individuálnych požiadaviek, 

intimity a dôstojnosti pri pôrode 

Podpora a rešpekt prirodzenej 

jednoty matky a novorodenca   

Skúsenosti s domácou 

starostlivosťou 

Vária 

Podeľte sa s účastníkmi 

konferencie so svojimi:  

 skúsenosťami 

 postrehmi 

 úspechmi 

 problémami. 

 

 

Organizačný výbor: 

PhDr. Adriana Nemčoková 

Mgr. Renáta Popundová 

Mgr. Júlia Jankovičová 

PhDr. Drahomíra Korpová 

PhDr. Andrea Ševčovičová 

Bc. Barbora Abrmanová 

PhDr. Ľubica Trnková 

 



Konferenčný poplatok : Člen SK S a PA      26, - € 

Nečlen SK S a PA     40, - € 

Konferenčný poplatok zahŕňa: náklady na prenájom kongresovej sály, občerstvenie, prenájom 

audiotechniky, pozvánky. 

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 15.02.2018 

Bankové spojenie :    

Banka: Všeobecná úverová banka    

Názov účtu:    Slovenská komora SK S a PA 

Amurská 71, 821 06 Bratislava 

Číslo účtu :  1670169854/0200   

IBAN: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 

Variabilný symbol: 2223, Špecifický symbol: vaše registračné číslo 

 

Uzávierka aktívnej účasti je  31. 01. 2018  

Prosíme prednášajúcich  zaslať príspevok do  zborníka do 10.02.2018  Pokyny pre autorov sú 

uvedené v prílohe.  

Časový limit prednášok :                             10 minút 

Kontakt na organizačný výbor : 

PhDr. Adriana Nemčoková, ada.nemcokova@gmail.com 

Mgr. Renata Popundová, r.popundova@gmail.com 

PhDr. Andrea Ševčovičová, ada.sevcovicova@gmail.com 

PhDr. Ľubica Trnková lubicatrnkova@azet.sk  

 

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia sústavného vzdelávania a účasti na 

odborných podujatiach v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách 

a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení 

neskorších predpisov.   

Ubytovanie: (nie je zahrnuté v poplatku ), Hotel Poľana: jednolôžková izba štandard vrátane 

bufetových raňajok: 40 eur/izba/noc; dvojlôžková izba štandard vrátane bufetových raňajok:     

60 eur / izba/noc                                                                        alebo http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-

zvolen 

Dôležité upozornenie: Prosíme záujemcov o vzdelávaciu aktivitu, aby sa prihlasovali cez 

portál SKSaPA -  na adrese: portal.sksapa.sk,  prosíme poslať aj návratku v elektronickej 

alebo papierovej podobe.  

mailto:ada.nemcokova@gmail.com
mailto:ada.sevcovicova@gmail.com
mailto:lubicatrnkova@azet.sk
http://www.sksapa.sk/


NÁVRATKA 

Záväzná prihláška na 3. Vedeckú konferenciu pôrodných asistentiek s medzinárodnou 

účasťou 08.03.2018 – 09.03.2018 

Priezvisko, meno, titul : ………………………………………………………………............... 

Adresa bydliska : ………………………………………………………………………….......... 

Adresa pracoviska : ……………………………………………………………………….......... 

Pracovné zaradenie : ……………………......... Registračné číslo  :........................…................ 

Telefón, mobil, e-mail :  ………………………………………………………………............... 

Člen SKS a PA :   áno       nie           

Účasť :   aktívna   pasívna   

 

Súhlasím s uverejnením  príspevku vo forme článku v zborníku s pridelením ISBN 

      áno   nie                  

Názov prednášky........................................................................................................................... 

Poster: ........................................................................................................................................... 

Autor : ………………………………………………………………………………………...... 

Spoluautor: …………….......………………………………………………….......………......... 

Potrebná technika :       dataprojektor     videotechnika   

Záväzné objednanie: 

Stravovanie :  (nie je zahrnuté v poplatku) 

 

Obed :    08.03.2018  8,-€   áno      nie       

Obed :    09.03.2018  8,-€   áno      nie       

             

 

Dátum : ……………………    Podpis : …………………… 

 

Návratku je potrebné zaslať do 15.02.2018 -   aktívna účasť aj pasívna účasť na adresu:  

Mgr. Renata Popundová,  Strážska cesta 31, 96001 Zvolen,   

alebo mailom na adresu:  r.popundova@gmail.com 

 

 



POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV 

Príspevky budú recenzované a vydané v zborníku. Príspevky posielať elektronicky na adresu 

PhDr. Andrea Ševčovičová, mail: ada.sevcovicova@gmail.com 

Súbor označte: priezvisko autora - názov prispevku.doc (bez diakritiky)  

Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie jednotného formátu stránky:  

- textový editor MS WORD  

- okraj strany: hore, dole, vpravo, vľavo = 2,5 cm; hlavička, päta = 1,25 cm  

- typ písma Times New Roman 12, čierna farba písma, riadkovanie 1,5 riadku  

- 1800 znakov na stranu aj s medzerami  

- nerozdeľovať slová ručným spojovníkov na konci riadku  

- neodsadzovať prvý riadok, nezarovnávať okraje, neukončovať riadok klávesom Enter  

- kláves Enter používať len na konci odstavca 

- tabuľky nesmú byť väčšie, ako je nastavenie strany  

- nepoužívať skratky bez ich ďalšieho vysvetlenia v texte. 

Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie stanovenej štruktúry textu príspevku. 

PRÍSPEVOK EMPIRICKÉHO 

CHARAKTERU 

 

PRÍSPEVOK TEORETICKÉHO 

CHARAKTERU 

Názov príspevku (veľkými písmenami,14b).  

Meno a priezvisko autora/autorov (bez 

titulov, plné krstné meno a priezvisko, 12b).  

Oficiálny názov pracoviska.  

Súhrn (maximálne 200 slov).  

Kľúčové slová (cca 5 slov).  

Úvod.  

Cieľ práce.  

Súbor, metodika.  

Výsledky.  

Diskusia. 

Záver. 

Zoznam bibliografických odkazov 

(abecedne zoradené, bez číslovania,  podľa 

ISO 690).  

Kontaktná adresa autora/autorov. 

Názov príspevku (veľkými písmenami, 14b).  

Meno a priezvisko autora/autorov (bez 

titulov, plné krstné meno a priezvisko, 12b).  

Oficiálny názov pracoviska.  

Súhrn (maximálne 200 slov).  

Kľúčové slová (cca 5 slov).  

Úvod.  

Vlastný text práce.  

Záver. 

Zoznam bibliografických odkazov 

(abecedne zoradené, bez číslovania, podľa 

ISO 690). 

 Kontaktná adresa autora/autorov. 



 


