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Záštitu nad medzinárodnou vedeckou 

konferenciou prevzala primátorka mesta Prešov Ing. 

Andrea Turčanová.

Osobnú podporu konferencii vyjadril prof. 

MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., zriaďovateľ Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

w Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, n. o. v Bratislave

w Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - 

Cemjata 

w Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. 

Gojdiča v Prešove 

w Prešovský samosprávny kraj - odbor sociálny 

w Mesto Prešov 

w Občianske združenie Strieborné krídla

w SOCIÁLNY  PREŠOV, o.z.

w Občianske združenie OZ TOLAMIR

Organizátori konferencie

ź

ź MUDr. Ľubomír Jacko, PhD., MBA

ź PhDr. Jaroslava Vertaľová

ź PhDr. Margita Poptrajanovski

ź Mgr. Tatiana Billá, PhD.

ź PhDr. Slavko Poptrajanovski

ź PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel

ź PhDr. Monika Ondrišová

ź Ing. Vladimír Gbúrik

ź Mgr. Viera Pasterová, PhD.

ź Mgr. Ingrid Doležalová

ź Mgr. Renáta Kuková  

Ing. Jozef Chovanec, PhD.

           

Organizačný výbor konferencie

Milí priatelia, 

v dňoch 23. a 24. apríla 2015 sa v priestoroch 

historickej budovy Parku oddychu a kultúry Čierny orol 

uskutoční II. medzinárodná vedecko-odborná konferencia 

pod názvom „Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u 

nás a v Európe“.

Po druhýkrát v spolupráci s Vysokou školou 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 

Ústavom zdravotníctva a sociálnych vied P. P. Gojdiča v 

Prešove, odborom sociálnym pri Mestskom úrade mesta 

Prešov, odborom sociálnym pri Úrade Prešovského 

samosprávneho kraja a občianskymi združeniami 

Strieborné krídla, Tolamir a Sociálny Prešov, Zariadenie pre 

seniorov „Harmónia“ v Prešove organizuje nové vedecko-

odborné stretnutie teoretikov a praktikov zo Slovenska, 

Holandska, Veľkej Británie, Poľska a Českej Republiky. 

Téma podujatia je vysoko aktuálna. Kvalita, 

humanizácia, deinštitucionalizácia sociálnych služieb. 

Sociálna práca využíva mnoho nástrojov k zlepšeniu 

nepriaznivej sociálnej situácie ľudí v spoločnosti, nech už je 

to finančná či materiálna pomoc, osobné služby či 

výskumné aktivity. Pojem kvalita už nerezonuje iba vo 

výrobnej sfére, ale dostal sa do služieb – verejných i 

sociálnych, kde sa stáva kľúčovým pojmom.

Pred rokom bolo našim želaním, aby konferencia mala 

svoje pokračovanie aj do budúcna. Tento rok vieme, že je to 

začiatok budúcich vedecko-odborných stretnutí v oblasti 

sociálnych služieb, za čo ďakujeme všetkým aktívnym 

účastníkom zo Slovenska aj zahraničia.

Ďakujeme všetkým účastníkom za prejavenú dôveru a 

za mimoriadne veľký záujem byť súčasťou tejto 

konferencie.

PhDr. Slavko Poptrajanovski

riaditeľ ZpS Harmónia Prešov - Cemjata
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Zámer podujatia

Pojem kvalita už nerezonuje iba vo výrobnej sfére, ale dostal sa do služieb – verejných i sociálnych, kde sa stáva kľúčovým 

pojmom. V západoeurópskych krajinách sa už v sedemdesiatych rokoch začalo s reformou verejnej správy a 

deinštitucionalizáciou sociálnych služieb. Začalo sa hovoriť o ich humanizácií a kvalita sa mala zvyšovať zavadzaním 

manažérstva kvality. Na jej zvýšenie sa začali využívať štandardy kvality v sociálnych službách. Všetkými týmito procesmi musí 

prejsť aj naša spoločnosť a sociálna práca. 
Do sociálnych služieb sa aj u nás zavádzajú štandardy kvality, prebieha ich humanizácia a začína sa s ich 

deinštitucionalizáciou. 
Preto sme sa rozhodli prispieť k zlepšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb aj s touto konferenciou na tému:

„Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v Európe“

Ciele konferencie:

ź Definovať kvalitnú sociálnu službu a nástroje k 
zlepšeniu nepriaznivej sociálnej situácie ľudí v 
spoločnosti.

ź Podnietiť diskusiu medzi odborníkmi o procese 

humanizácie a deinštitucionalizácie sociálnych 

služieb.
ź Identifikovať potreby pre poskytovanie kvalitnejších 

sociálnych služieb.

Tematické okruhy konferencie: 

ź Sociálne služby u nás

ź Sociálne služby v západnej Európy

ź Zariadenia sociálnych služieb a ich alternatíva

ź Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie

ź Terapeutické metódy v práci s rôznymi kategóriami 

prijímateľov sociálnej služby 

ź Starostlivosť v komunitnom prostredí

ź Potreba individuálneho prístupu

ź Aktivizácia seniorov
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II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnili významné osobnosti vedeckého, odborného a 

spoločenského života nielen zo Slovenska, ale aj z Holandska, Veľkej Británie, Českej republiky a Poľska.

Sme veľmi radi, že konferenciu poctili svojou prítomnosťou:

w MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja,

w Mgr. Peter Szabo, riaditeľ Odboru sociálnych služieb a sekcie sociálnej a rodinnej politiky pri Ministerstve práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, 

w Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov,

w prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. Dr h.c. mult., zakladateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave, 

w Mgr. Ing. Viera Filipová a Mgr. Denisa Strapončeková z Odboru sociálnych služieb pri pri Ministerstve práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, 

w Ing. Štefan Kužma, viceprimátor mesta Prešov, 

w PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., poslanec mestského zastupiteľstva mesta Prešov a predseda komisie sociálnej a 

bytovej, 

w PhDr. Margita Poptrajanovski, vedúca Odboru sociálneho pri Úrade Prešovského samosprávneho kraja, 

w MUDr. Július Zbyňovský, MPH, vedúci Odboru zdravotníctva pri Úrade Prešovského samosprávneho kraja, 

w Ing. Tatiana Pavľučuková, vedúca Oddelenia riadenia zariadení sociálnych služieb pri Úrade Prešovského 

samosprávneho kraja,

w Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením Odboru sociálnych služieb pri MsÚ v Prešove, 

w PhDr. Jana Zakarovská, poverená riadením Oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov pri MsÚ   

v Prešove, 

w doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., riaditeľ Ústavu zdravotníctva a sociálnych vied bl. P. P. Gojdiča, 

w Ing. Jozef Chovanec, PhD., kvestor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 
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Účastníci konferencie, ktorých bolo okolo 200 osôb, si počas dvoch dní vypočuli 36 odborných príspevkov, ktoré úzko 

súviseli s  témou: Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v Európe.

Vo štvrtok, 23. apríla 2015 sa prezentovali:

ź Ing. Jozef Chovanec, PhD.; Mgr. Tatiana Billá, PhD.                          
Človek ako nástroj individuálneho prístupu pri 
poskytovaní sociálnych služieb seniorom na Slovensku

ź Mrs. Willy Versluis, Holandsko 
Opella a learning organization

ź JUDr. PhDr. Peter Ďurkovský, PhD.
Systém zdravotného poistenia v Nemecku v 
komparácii so  systémom v Slovenskej republike s 
dôsledkami na poskytovanie sociálnych služieb

ź PhDr. Ľuboslava Kundraciková; 
doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH; 
doc. MUDr. Alexander Kiško, CSc.
Pohľad ošetrovateľstva na pohybovú aktivitu a jej 
významný vplyv na kvalitu života seniorov

ź Mrs. Lucy Jones, Veľká Británia
Collective Endeavours

ź PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
Sociálne poradenstvo a supervízia v pracovných 
postupoch sociálneho pracovníka

ź PhDr. Ingrid Ferenčíková
Humanizácia v zariadení SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS 
Rožňava

ź Mr. Ad Verheul, Holandsko
Snoezelen another world

ź PaedDr. PhDr. Radoslav Micheľ, PhD.; 
prof. PhDr. František Hanobik, PhD.; 
doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MHA, mim. 
prof.
Ergoterapia u osôb s telesným postihnutím v 
Integračnom Centre

ź MUDr. Ľubomír Jacko, PhD., MBA
Liečba degeneratívnych ochorení bedrového kĺbu u 
seniorov

ź Ing. Renáta Kainráthová, Česká republika
Systém kvality v sociálnych službách v Českej republike

ź Mgr. Bc. Danka Petrufová; Mgr. Katarína Kiseľáková
Potreba vzdelávania pracovníkov sociálnych služieb 
verzus transfer vedomostí a zručností do praxe očami 
lektoriek

ź PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel
Deinštitucionalizácia Centra sociálnych služieb Zátišie 
v Osadnom

ź PaedDr. Slávka Džačovská; Ing. Jozef Chovanec, PhD.
Život seniora v zariadení sociálnych služieb v 
povedomí verejnosti

ź PhDr. Katarína Rašlová 
Modely starostlivosti o seniorov a ich praktický 
význam v individuálnom plánovaní 

ź Ing. Vladimír Bezák 
Využitie pomocných terapií v práci s deťmi s 
mentálnym postihnutím
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V piatok, 24. apríla 2015 sa prezentovali:

ź doc. ThDr. Peter Vansač, PhD.; 
ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.; 
Mgr. Jaroslav Ivančo
Potreba individuálneho prístupu ku klientovi v 
zariadení sociálnych služieb integrita jeho osobnosti

ź PhDr. Anna Murgová, PhD. 
Zvýšiť úroveň služieb klientom v zariadeniach 
sociálnych služieb prostredníctvom dobrovoľníkov

ź Bc. Renáta Filatova, Česká republika
Snoezelen – MSE koncept budoucnosti v   
ošetřovatelské péči

ź Mirosław Przewoźnik, Poľsko
System kształcenia pracowników pomocy społecznej w 
Polsce i możliwości ich zatrudnienia ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

ź Erika Sitová; Ing. Kamil Majerník 
Potreba individuálneho prístupu pri výbere 
inkontinenčných pomôcok

ź PhDr. Zuzana Jurčová; Ing. Jana Kandráčová; 
PhDr. Mária Humeníková
Canisterapia ako inovatívna forma terapie a jej 
využitie v praxi

ź Mgr. Iveta Kurčáková; PhDr. Monika Takáčová
Aktívna jeseň života v zariadení sociálnych služieb

ź Mgr. Martina Vaňová; PaedDr. Mária Čunderlíková; 
Mgr. Adriana Tóthová
Kognitívny skríning ako súčasť sociálnych služieb

ź PhDr. Zuzana Fabianová; Mgr. Marianna Kličová; 
Mgr. Silvia Slobodníková
Národná cena SR za kvalitu 2014 – ocenenie tvorivých 
prístupov v dlhodobej starostlivosti

ź Ing. Roman Krbata, PhD.
Aplikácia metód a terapeutických techník sociálnej 
práce v zariadení pre seniorov

ź RNDr. Mgr. Mária Kollárová
Muzikoterapia ako aktivizačno-terapeutický prístup v 
sociálnej práci

ź PhDr. Lucia Cintulová, PhD.;
PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.; 
PhDr. František Radi, PhD.
Nástroje na zlepšenie života ľudí so zdravotným 
postihnutím

ź Ing. Jaroslava Kmecová, PhD., MBA
Dobrovoľníci v sociálnych službách

ź Ing. Anton Kurnát; PhDr. Jaroslava Vertaľová; 
PhDr. Karolína Hlavinková

     Life story

ź PhDr. Igor Magera, PhD.; PhDr. Mária Humeníková
Efektívna komunikácia – kľúč ku kvalite života seniorov 
s demenciou

ź PhDr. Gabriela Štefková, PhD.
Život s terapeutickým robotom

ź Mgr. Soňa Floreková; PhDr. Zuzana Jurčová 
Snoezelen ako podporný prostriedok v prístupe k 
prijímateľom sociálnych služieb

ź PhDr. Jana Sušinková, PhD.
Senior a ľudská dôstojnosť

ź PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.
Kognitívna aktivizácia v špecializovaných zariadeniach 
pre osoby s demenciou rôzneho typu etiológie

ź ThDr. PaedDr. PhDr. Lenka Lachytová, PhD.;
 PhDr. Slavko Poptrajanovski 
 Progres kvality v sociálnych službách

Poster prezentácia
ź doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH; 

PhDr. Andrea Ševčovičová 
Formy pomoci v komunite internovaných v 
nacistických koncentračných táboroch z pohľadu 
priamych účastníkov
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PhDr. Slavko Poptrajanovski 
riaditeľ ZpS Harmónia, 

Prešov – Cemjata

Pevne verím, že aj ďalší ročník konferencie 

bude mať bohaté odborné zastúpenie a poslúži vďaka 

prezentáciám významných poznatkov z radov 

odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, k 

procesu skvalitňovania sociálnych služieb.

Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať našim 
sponzorom, bez ktorých by sa podujatie nebolo 
uskutočnilo:

Hlavný partner:

Súčasťou konferencie bola aj organizácia slávnostného 

večera, na ktorom vystúpila folklórna skupina Harmónia.

V súbore účinkujú obyvatelia a zamestnanci zo Zariadenia 

pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata, ktorí v repertoári 

používajú najmä piesne a hovorené slovo prevažne zo 

Šarišského a Rusínskeho regiónu. 

Prekvapením večera bola Katka Koščová spolu so svojím 

klaviristom Danielom Špinerom, ktorí spríjemnili večer a 

dotvorili honosnú atmosféru svojimi skladbami a Katkiným 

príjemným hlasom.

Záznam medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v Európe  natočil a 
spracoval v krátkej reportáži Prešovskej lokálnej internetovej televízie tv7 Prešov p. Radomír Kreheľ. 
Spomínanú reportáž nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=UNJ9mHWcImc

Partneri:

SPRAVODAJ z druhej medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v Európe.
Vydáva: ZpS Harmónia, Prešov-Cemjata. Adresa: Zariadenie pre seniorov HARMÓNIA, Cemjata 4, 080 01 Prešov
tel.: 051/7711900, 7711909; 0917 728 732, e-mail: zariadenieharmonia@zpscemjata.sk, web: www.zpscemjata.sk
Texty: PhDr. Slavko Poptrajanovski, Mgr. Viera Pasterová, PhD., Mgr. Renáta Kuková 
Obálka a grafická úprava: Mgr. Renáta Kuková  
Fotografie: archív ZpS Harmónia,  Prešov - Cemjata,  Mgr. Ingrid Doležalová a Natália Kuková
Spravodaj sa distribuuje elektronicky. Vydané pre vlastnú potrebu, neprešlo jazykovou úpravou.
Rok vydania: 2015 - 8 strán - rozmer strán: 210x297 mm

Hartmann – Rico spol. s r. o,
Vlčkova 1524/18, 
Bratislava-Staré Mesto
811 04 

Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o., 
Elektrárenská 1, 
831 04 Bratislava

Pavol Pagurko, 
Limbová 11947/13, Prešov

AGROPLUS-LG, s. r. o., 
Ku Surdoku 11378, 080 01 Prešov

Anna Lešková – Florida pekáreň, 
Požiarnická 13, 080 01 Prešov

INMEDIA spol. s r. o,
Jazerná 1, 
040 01 Košice

MSM Slovakia, s.r.o., 
Lesná 880, 908 51 Holíč

TIDE s. r. o., 
Sibírska 19, 
080 01 Prešov

Konferenciu podporili:

ź Park kultúry a oddychu v Prešove;
ź Tena SCA Hygiene Products 

Slovakia, spol. s r.o.;
ź Penzión ALEX, Prešov; 
ź Theracare – Bratislava;

Lekáreň u Čierného orla, Prešov; 
ź Agroplus - LG, s.r.o., Prešov.
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