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Hlavné ciele vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: 
 

 
1. Zaoberať sa problematikou rizikového správania sociálnych pracovníkov pri výkone 

sociálnej práce, a to z pohľadu rizík vyplývajúcich z prostredia, v ktorom je sociálna 
práca vykonávaná (terén, komunita, nízkoprahové zariadenia, zariadenia sociálnych 
služieb, zariadenia pre seniorov a pod.). A rizík, ktoré sú spojené s výkonom sociálnej 
práce (postupy, metódy, techniky, vyhorenie, zásady kontaktu s klientom a pod). 

2. Zamerať sa aj na riziká v sociálnej práci, ktoré sú spojené s klientskymi skupinami, 
poliami sociálnej práce, tímovou prácou a výskumom v sociálnej práci. 

3. Ponúknuť pohľad na preventívne aktivity zamerané na znižovanie rizika v konaní 
sociálnych pracovníkov a ich klientov. Stratégie a modely úspešného zvládania rizika. 

 
 

Konferencia sa koná pod záštitou 
 

prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc.  
dekana Filozofickej fakulty UPJŠ Košice 
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Rámcový program konferencie 
 
08,30-09,30 hod. Prezentácia účastníkov 
09,30                   Otvorenie konferencie 
15,00            Predpokladaný koniec konferencie  
 
 

Organizačné pokyny 
 

Záväznú prihlášku na konferenciu spolu s abstraktom, v slovenskom aj v anglickom jazyku, nám 
prosím zašlite do 31.10.2014 a Váš príspevok nám prosím zašlite v elektronickej podobe do 
28.11.2014 na adresu: 

ksp.kosickedni@gmail.com 
   
Výstupom vedeckej konferencie bude recenzovaný zborník.  Príspevok do zborníka v rozsahu 6 
strán (vždy párny počet) napíšte v textovom editore WORD,  podľa nižšie uvedených pokynov. 
Príspevky sa nehonorujú. 
 
Účasť na konferencii nie je podmienená účastníckym poplatkom. 
 
Rokovací jazyk: 
Slovenský, český, poľský a anglický. 

 
Príspevky, dĺžka príspevkov: 
Referáty max.  20 minút, ostatné príspevky max. 10 minút. 
Organizátori budú prísne dbať na dodržanie času určeného na prezentovanie príspevkov. 
 
Zborník: 
Z konferencie bude  vydaný recenzovaný  zborník s číslom ISBN (EAN). 

    
Ubytovanie a cestovné náklady: hradí vysielajúca organizácia alebo sám účastník. 
 
Pokyny na písanie príspevkov do zborníka: 
Príspevky môžu byť písané v slovenskom, českom, poľskom, anglickom jazyku. Príspevok 
prijímame len v elektronickej podobe e – mailom, na  uvedenú adresu spracovaný textovým 
editorom WORD. 
Na písanie používajte font TIMES NEW ROMAN, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1, medzery 
s okrajmi 25 mm, hlavička aj päta 25 mm. Obrázky, diagramy, grafy a iné grafické súčasti 
umiestňujte priamo do textu príspevku. Strany nečíslujte. Rozsah príspevku pre referáty je max. 12 
strán - vždy párny počet (1 strana 1800 znakov), ostatné príspevky sú limitované max. 6 stranami, 
vrátane tabuliek, grafov, zoznamu literatúry, abstraktu a kľúčových slov a adresy autora.     
Príspevok je potrebné zaslať do začatia konferencie na e-mailovú adresu: 
 

ksp.kosickedni@gmail.com 
 



Štruktúra príspevku:  
 
Nadpis:  písať od ľavého okraja tučným písmom, veľkosť 14 b., slová nedeliť. 
Autori:  priezvisko a meno - neskracovane písať od ľavého okraja bez titulov, uviesť 

štát v skratke (napr. SR). 
Abstrakt:  vystihuje odbornú stránku príspevku (metódy, formy, výsledky). Písať od 

ľavého okraja bez odstavcov kurzívou v rokovacom jazyku. 
Počet slov 100-200max. 

Abstrakt v anglickom jazyku 
Kľúčové slová: jedno – viacslovné výrazy vyjadrujúce tému príspevku, max. 5, 

v rokovacom jazyku. 
Kľúčové slová v anglickom jazyku 
 
Text:  
Nadpisy kapitol písať tučným písmom od ľavého okraja, veľkosť písma 12b. Začiatok odstavcov 
oddeliť tabulátorom. Na konci riadkov slová nerozdeľovať. Očíslované tabuľky, schémy, grafy 
vytvorené editorom zaradiť do textu. Pri odkazoch na literatúru v texte postupujte podľa 
harvardského systému (napr. Priezvisko rok),v prípade citácie (Priezvisko rok, strana). 
 
 
Záver 
 
Literatúra:  
V zozname literatúry uvádzajte plné bibliografické údaje podľa harvardského systému v poradí: 
Monografia : PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov. Miesto vydania: Vydavateľ. ISBN 
napr. KATUŠČÁK, Dušan, 1992. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul. 
ISBN 80-85697-69-6. 
 
Príspevok z časopisu: 
PRIEZVISKO, Meno, rok. Názov. In: Názov časopisu. Roč. ,č. ,s. ISSN. 

 

Článok zo zborníka a monografie 
PRIEZVISKO, Meno, rok. Názov. In: Názov zborníka. Mesto: Vydavateľstvo, s. ISBN. 
 
Adresa autora/autorky vrátane kontaktov 

 
 
 
Poznámka  

 
Aby sme zabránili prenosu počítačových vírov, prosíme vás o prekontrolovanie vášho PC. 

Príspevky v inej ako elektronickej podobe neprijímame. 
 
 

Tešíme sa na Vás a naše spoločné stretnutie. 


