
 

Konferencia sa koná pod záštitou rektora KU prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. 

 

Vedecká a hlavná garantka konferencie:  doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

(spolugarantka študijného programu poradenstvo a sociálna komunikácia)  

 

Vedeckí garanti konferencie:     prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

                 prof. dr hab. Andrzej Gretkowski 

Vedecký výbor konferencie: 

prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.   prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.   dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP 

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Lipiński  doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. 

doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD.   doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.   

Mgr. Daniel Markovič, PhD. 

   

Výstupom konferencie bude recenzovaný zborník. Vybrané príspevky budú zverejnené vo 

vedeckom časopise. Súčasťou konferencie bude aj doktorandská sekcia. 

Účasť na konferencii nie je spojená s úhradou konferenčného poplatku. Náklady súvisiace 

s organizáciou hradí organizátor. 

Na konferenciu sa môžete prihlásiť zaslaním prihlášky na adresu: alenka.kovalanova@gmail.com. 

Posledný termín pre prihlásenie sa je 20. 05. 2016. Prihláseným účastníkom zašleme šablónu pre 

úpravu príspevku. Príspevky zasielajte do 31. mája 2016 na adresu: sovcikova.m@gmail.com 

  

Pri registrácii účastníkov v deň konferencie bude ponúknutá možnosť zakúpenia obedu (5 eur). 

 

6. JÚNA  2016 (PONDELOK),  09:00 -  15:00  

Ciele konferencie: 

1. Výmena najnovších poznatkov v oblasti sociálneho poradenstva. 

2. Prezentácia výsledkov výskumov. 

3. Smerovanie poradenstva v súčasnosti. 

4. Inšpirácie pre ďalšie výskumné bádania a prax sociálneho poradenstva. 

5. Návrhy do praxe a na vzdelávanie profesionálov sociálneho poradenstva. 

6. Prezentácia zistení doktorandov a mladých výskumníkov v tematických oblastiach konferencie. 

  

  

  

  

  

KATOLÍCKA UNIVERZITA  V RUŽOMBERKU  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA  

ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED  

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE  

Výzvy súčasného sociálneho poradenstva 

pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou 

Kontaktná osoba 

Mgr. Alena Kovaľanová 

E-mail: alenka.kovalanova@gmail.com 

Pedagogická fakulta KU 

Ústav sociálnych vied 

Hrabovská cesta 1 

034 01 Ružomberok 

(žltá budova oproti HM Tesco) 

Miesto konania konferencie 

Tematické oblasti konferencie: 

1. Teoretické a metodologické východiská súčasného sociálneho poradenstva a ich aplikácia 

v praxi.  

2. Procesuálne a metodické aspekty poradenstva v sociálnej oblasti. 

3. Interprofesijné súvislosti poradenstva (právo, sociálna práca, medicína, pedagogika, 

psychológia a i.). 

4. Aplikované poradenstvo (rodinné, občianske, kariérové, dlhové poradenstvo, poradenstvo 

pre príslušníkov marginalizovaných skupín atď.).  

http://bit.ly/1FSmN22

