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Program konferencie 
 
8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov a účastníčok 

9:00 – 9:30 Slávnostné privítanie 

Vystúpenie detí z partnerského Detského domova 

Sečovce 

9:30 – 10:30 Plenárne zasadanie: hlavné referáty 

9:30 – 9:50 Viera Bilasová: Miesto a úloha filozofie v procese 

hľadania zmyslu ľudského života 

9:50 – 10:10 Beata Bugajska: Przeszłość - teraźniejszość - 

przyszłość. Kształtowanie zrównoważonej 

perspektywy czasowej w starości 

10:10 – 10:30  Beáta Balogová: Mudrosť veku – vek múdrosti 

10:30 – 10:40  Krst monografie Mudrosť veku – vek múdrosti 

10:40 – 11:00  Prestávka 

11:00 – 12:00 Plenárne zasadanie: hlavné referáty 

11:00 – 11:20 Nadežda Hrapková: Intergeneračné vzťahy a kontakty 

vo vzdelávaní seniorov  

11:20 – 11:40 Maria Chodkowska: Przemiany realizacji roli 

dziadków w rodzinach polskich 

11:40 – 12:00 Tatiana Matulayová: Seniori ako aktéri sociálnych 

služieb – súčasné trendy a perpektívy 

12:00 – 13:00  Obed 

13:00 – 13:20  Vystúpenie speváckeho zboru Canto Vero 

13:30 – 15:50  Rokovanie v sekciách 

16:00 – 16:15 Vystúpenie pani Palkovej a pána Rohaľa 

16:30 – 19:30 Slávnostná recepcia  

 

Súčasťou konferencie je výstava fotografií “Blizej siebie” (projekt 

integracji międzypokoleniowej – Uniwersytet Szczeciński). 



Garantka konferencie:  
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.  
 
Konferencia sa koná pod záštitou:  
 Filozofickej fakulta Prešovskej univerzity,  
 Inštitútu edukológie a sociálnej práce,  
 Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU, 
 Univerzity tretieho veku Prešovskej univerzity.   
 
Konferencia sa koná v spolupráci s: 
 Univerzitou Hradec Králové, 
 Universytet Szczecinskij, 
 Uniwersytet Rzeszowski. 
 
Téma konferencie:  
 Seniorský vek a jeho celospoločenské premisy.  
 
Vedecký a organizačný výbor: 
 Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. 
 doc. PhDr. Viera Bilasová, CSc. 
 doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. 
 doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. 
 doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. 
 PaedDr. Monika Žumárová, PhD. 
 Dr. Beata Bugajska 
 Dr. Marta Uberman 
 PhDr. Mária Bayerová 
 PhDr. Denisa Šoltésová 
 Mgr. Lenka Kvašňáková 
 Mgr. Ivana Kundrátová 

 Mgr. Martin Béreš 
 Mgr. Michaela Lipčaková 

 
Konferencia je súčasťou projektu VEGA č. 1/0410/08 Medzigeneračné 
vzťahy - starý rodič ako zdroj sociálnej a emocionálnej opory mladých ľudí 
pri hľadaní zmyslu života, VEGA č. 1/0244/08 Inovácia profesijných 
kompetencií učiteľov a sociálnych andragógov a VEGA č. 1/0743/09 
Aktuálne problémy súčasnej doby a moderná sociálna práca.  
 
Forma prezentácie:  prednáška, poster, príspevok prosíme poslať 
emailom a jeden písomný exemplár odovzdať pri prezentácii.  

Prezentačná technika: spätný projektor, LCD projektor, 
diaprojektor, videoprehrávač. 

Účastnícky poplatok: 20,- eur (poplatok + zborník), poplatok bude 
vyplácaný v hotovosti pri prezentácii. 

Dátum prihlásenia: prosíme o záväzné prihlásenie sa do 2. 1. 
2010 buď poštou na adresu katedry alebo emailom. 

Ďalšie informácie: doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD., 
balogova@unipo.sk, č. t. 051/7570817. 

Pokyny pre spracovanie príspevku:  
 spracovanie textovým editorom Word 6.0 resp. 7.0,  
 rozsah príspevku 6 strán,  
 odporúčaný font Times News Roman,  
 veľkosť písma 12 a riadkovanie 1.5,  
 štruktúra príspevku: nadpis, autor/ka, abstrakt v slovenskom 

a anglickom jazyku, kľúčové slová, text, literatúra a adresa 
autora/ky.

 


