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HLAVNÍ ORGANIZÁTORI KONFERENCIE 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry 
 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 

 

 

 
MASTER OF NURSING 

UKRAINIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL MAGAZINE 

 

TÉMATICKÉ OKRUHY: 
Kompetencie a vzdelávanie v ošetrovatestve a pôrodnej asistencii 

Ošetrovateľstvo v klinických odboroch 

Multiodborová kooperácia zdravotníckych odborov 

Varia 

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Miesto konania konferencie:  

Hotel Atrium, Nový Smokovec 

Vysoké Tatry ( GPS 49.137700, 20.215000 ) 

Nový Smokovec 42, 062 01 Nový Smokovec, Vysoké Tatry 

Konferenčné jazyky: slovenský, český, poľský (bez simultánneho tlmočenia, autor zo 

zahraničia je povinný preložiť prezentáciu do slovenského jazyka/ mimo autorov z ČR)  

Kontaktné osoby:  

PhDr. Lukáš Kober, PhD. prezident RK SaPA Vysoké Tatry 

tel.: +421 911 320 339, email: kongres2016.sksapa@gmail.com  

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl.s. riaditeľ kancelárie SKSaPA 

tel.: +421 908 677 731, email: laurinc@sksapa.sk  
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POSTUP REGISTRÁCIE ÚČASTNÍKA:   
1. KROK: 

Prihlásenie sa prostredníctvom portálu pre hodnotenie sústavného vzdelávania 

(portal.sksapa.sk) 

(povinné pre sestry a pôrodné asistentky registrované v SKSaPA)  

2. KROK 

Prihlásenie prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: 

https://docs.google.com/forms/d/1wQR52m9B4eEu3XHbQguhoBhcdclzBhEN-

suDWUoAIw4/viewform 

(povinné pre všetkých účastníkov konferencie)  

3. KROK 

Úhrada kongresového poplatku. Identifikovaním Vašej platby konferenčného poplatku 

v stanovenom termíne je registrácia zavŕšená 

(povinné pre všetkých účastníkov konferencie)  

Kategória účastníkov Konferenčný poplatok 
prijatý do 15.8.2016 

Úhrada konferenčného 
poplatku po 15.8.2016 

Poznámka 

Člen SKSaPA 26 € 50 € V prípade záujmu 
o obed a spoločenský 
večer je potrebné 
poplatok uhradiť spolu 
s konferenčným 
poplatkom na účet 
organizátora 

Nečlen SKSaPA, registrovaní 
zdravotnícki pracovníci SR 

36 € 60 € 

Zahraniční účastníci 50 € 70 € 
Spoločenský večer 23.9. 15 € --- 
Obed 23.9. 8 € --- 
Pozn. v prípade neučasti sa konferenčný poplatok nevracia, člen SKSaPA sa pri registráciki preukáže 

členským preukazom 

Konferenčný poplatok zahŕňa:  
Konferenčné materiály / Vstup na odborný program / Odborný program konferencie / 

Recenzovaný zborník abstraktov odborných a vedeckých prác / Občerstvenie v priebehu 

programových prestávok počas celého trvania konferencie / Náklady na poštovné, tlač 

informačných materiálov, prenájom priestorov a technickú podporu konferencie.   

 

Platba konferenčného poplatku:  

 
Názov účtu: Slovenská komora SaPA 
Číslo IBAN: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 
BIC: SUBASKBX 
Variabilný symbol: 230916 
Adresa: SKSaPA, Amurská 71, 821 06 Bratislava  
Do správy pre adresáta napíšte svoje meno a priezvisko 

V prípade úhrady poplatku za obed a spoločenský večer uveďte túto skutočnosť do správy 

(meno a priezvisko, uhradený KP, ev. O, SV)  
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DÔLEŽITÉ TERMÍNY  
Do 15.8.2016 

Registrácia, úhrada konferenčného poplatku, ev. aj poplatku za obed 

a spoločenský večer 

Do 31.8.2016 

Zaslanie prezentácie v programe power point 97-2003, zaslanie abstraktov 

 Organizátori konferencie si vyhradzujú právo odmietnuť aktívnu účasť v prípade 

naplnenia odborného programu.  

 

INFORMÁCIE PRE AUTOROV ABSTAKTOV V ZBORNÍKU  

ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PRÁC: 

 

 

Autor abstraktu v zborníku má možnosť publikovať plný text príspevku v e-časopise 

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Autor postupuje podľa pokynov redakcie 

časopisu, ktoré sú dostupné online na web stránke 

http://www.sksapa.sk/obsah/ostatne-podsekcie/o-casopise.html.  

Kontakt na redakciu: casopis.sksapa@gmail.com 

 

Abstrakty je potrebné zaslať organizátorovi do 31.8.2016  na e-mailovú adresu  

kongres2016.sksapa@gmail.com 

Špecifické požiadavky:  
Abstrakt je krátka, presná, konkrétna a výstižná charakteristika príspevku. Text abstraktu sa zvyčajne 

píše súvisle ako jeden odsek a má stručne definovať ciele (čo a prečo sa sledovalo), všeobecný opis 

použitých metód (čo a ako sa robilo), hlavné výsledky (čo sa našlo, zistilo), závery a možnosti 

uplatnenia v praxi (čo z toho vyplýva). Abstrakt je povinný v slovenskom (prípadne českom) a 

anglickom jazyku. Kľúčové slová vyplývajú z názvu a textu príspevku a má ich byť 5-8. Požadujú sa 

kľúčové slová v slovenskom (prípadne českom) a anglickom jazyku. 

 Abstrakt prezentovanej témy nesmie prekročiť 250 slov 

 Písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm.  

 Usporiadanie abstraktu: názov príspevku v slovenskom (ev. českom) a anglickom 

jazyku, autor a spoluautori, organizácia, abstrakt podľa štruktúry (viď.nižšie), kľúčové 

slová, použité zdroje, kontakt na autora 

 Štruktúra abstraktu: cieľ, metódy, výsledky, záver.  

 Autorovi nebude za publikovanie v zborníku vyplácaný licenčný poplatok.  

 

Organizačný výbor konferencie:  

Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p. a., PhDr. Lukáš Kober, PhD., PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., 

Mgr. Ivana Harvanová, PhD., PhDr. Katarína Kovalčíková, Mgr. Renáta Olejníková, Mgr. 

Iveta Michalcová, Bc. Vladimír Siska, mgr Wojciech Nyklewicz  

http://www.sksapa.sk/obsah/ostatne-podsekcie/o-casopise.html
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Vedecký výbor konferencie:  

SR: PhDr. Lukáš Kober, PhD. (predseda), PhDr. Dana Zrubcová, PhD.,  

PhDr. Andrea Bratová, PhD.,  PhDr. Libuša Repiská, PhD., MHA, PhDr. Milan Laurinc, 

PhD., dipl. s., Mgr. Jana Slováková, PhD., Mgr. Ivana Harvanová, PhD., PhDr. Helena 

Gondárová - Vyhničková, dipl. s., Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. , Mgr. Jana Lacenová,  

Zahraničie: Prof. dr sci. med. Vida Živanović (Serbia), Prof. Oleh Lyubinets, M.D., Ph.D. 

(Ukraine), Assoc. Prof. Natalia Shygonska, PhD., (Ukraine) , dr n. med. Ewa Molka, (Poland), 

Dr. Alice Coffey, PhD, M.Ed, BA, RGN, RM, RNT, (Ireland), PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., 

(Czech Republic), MA. Renata Mroczkowska, (Poland), mgr Wojciech Nyklewicz, (Poland), 

PhDr. Renáta Zoubková, RN (Czech Republic), Josip Božić, MSN, RN, (Croatia), Andy Gibbs, 

BSc (Hons), MSc, PGCert, RN, (Scotland UK) 

 

Možnosti ubytovania: 

Ubytovanie a stravovanie si každý účastník zabezpečuje idividuálne. Ubytovanie 

nie je súčasťou konferenčného poplatku  

 

HOTEL ATRIUM**** NOVÝ SMOKOVEC (miesto konania konferencie)  

Ubytovanie s raňajkami v dvojlôžkovej izbe (cena za izbu obsadená dvoma osobami):  

TWIN: 63, 75 € / DOUBLE: 71,25 €, DELUX: 108,75 €, Prístelka 24 € 

Ubytovanie s raňajkami v jednolôžkovej izbe: 60 €  
+ 1 € miestny poplatok  

V cene ubytovania sú raňajky, parkovanie, internet, wifi, vstup do wellness centra  

Kontakt: web: http://atriumhotel.sk/ mobil: +421 903 990 105, +421 52 4422342, fax: +421 52 

4422304, e-mail: rezervacie@atriumhotel.sk 

 

 

 

 

 

 

 

Kúpele Nový Smokovec (Hotel Palace***, Branisko***, Palace Grand***+) 

Kontakt: web: http://kupelens.sk/ Rezervácia ubytovanie: e-mail: marketing@kupelens.sk 

Iné možnosti ubytovania v oblasti Nový Smokovec  
Villa Dr. Szontagh web: http://www.szontagh.eu/ 

Villa Gerlach web: http://villagerlach.sk/sk/lokalita 

Villa Kunerad web: http://www.villakunerad.sk/ 

Penzion Villa Mon Ami web: villamonami@gmail.com 

www.booking.com 
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