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republika, Trnava, Slovenská republika
• The Keith Edmonds Foundation, 

Lebanon, USA
• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
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TERMÍN A MIESTO KONANIA:
4. máj 2017, hotel Crowne Plaza, Bratislava

ORGANIZÁTORI:
• Sapienza University of Roma, Taliansko1 
• Parental Alienation Study Group, Inc., Nashville, 

USA2

• Rada pre práva dieťaťa – Slovenská republika, 
Trnava, Slovenská republika

• The Keith Edmonds Foundation, Lebanon, USA3

• Life Circles, King of Prussia, USA4

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
Fakulta masmediálnej komunikácie, Slovenská 
republika

• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety, Bratislava, Katedra sociálnej práce 
Jána Havlíka v Skalici, Slovenská republika

• Panuska College of Profesional Studies, 
Scrantin, USA 

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
Filozofická fakulta, Slovenská republika

• Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta 
sociálnych vied a zdravotníctva, Slovenská 
republika

• Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie, Bratislava, Slovenská 
republika

• Slovenská advokátska komora, Bratislava, 
Slovenská republika

• Slovenská komora sociálnych pracovníkov 
a asistentov sociálnej práce, Bratislava, 
Slovenská republika

• Úrad komisára pre deti, Bratislava, Slovenská 
republika

• Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu 
detí a mládeže, Bratislava, Slovenská republika

• Slovenský syndikát novinárov, Bratislava, 
Slovenská republika

1 129. Najlepšia univerzita na svete vôbec
2 Medzinárodná celosvetovo pôsobiaca nezisková organizácia, zameraná na výskum 
príčin, analýzu a liečenie odcudzenia rodiča. Združuje viac ako 300 vedeckých a od-
borných autorít zo 42 krajín celého sveta. Sídli v Nashville, USA. Prezident: prof. William 
Bernet.
3 Mimovládna organizácia, zaoberajúca sa pomocou deťom, ktoré sa stali obeťami 
zneužívania a zanedbávania
4 Mimovládna organizácia, zaoberajúca sa pomocou rodinám po rozvode

HLAVNÝ SPEAKER:
prof. Sue Cornbluth, profesorka klinickej 
psychológie, svetový expert na emočné 
zneužívanie detí

POZVANÍ PREDNÁŠATELIA:
Joep Zander, Holandsko
Chiara Ingenito, advokátka, Taliansko
a ďalší.

TEMATICKÉ ZAMERANIE PRÍSPEVKOV  
PODĽA SEKCIÍ:

Sekcia 1
Emočné zneužívanie, mentálna manipulácia  
a disociatívne poruchy detí
• mentálna manipulácia detí • syndróm zavrhova-
nia rodiča • sexuálne zneužívanie detí • syndróm 
zanedbávaného a zneužívaného dieťaťa • systé-
mové týranie dieťaťa • emocionálne zanedbáva-
nie detí

Sekcia 2
Sociálna práca s deťmi v krízovom prostredí
• metódy sociálnej práce s rodinou v kríze • 
súčinnosť sociálnej práce a školy pri práci s rodi-
nou v kríze • prípadové konferencie ako metóda 
sociálnej práce s rodinou a deťmi

Sekcia 3
Právne dôsledky rodiny v kríze
• aplikácia najlepšieho záujmu dieťaťa v právnej 
praxi • mýty a predsudky v poručníckom súd-
nictve • aplikácia Dohovoru o právach dieťaťa 
v súdnej praxi

Sekcia 4
Medicínske dôsledky zneužívania detí  
v rodičovských konfliktoch
• rozvodové traumy a ich dôsledky na psychoso-
matické zdravie detí • limity medicínskej inter-
vencie pri emočnom zneužívaní detí • možnosti 
medicínskej klasifikácie syndrómu zavrhovania 
rodiča

Sekcia 5
Deti a médiá: riziká a príležitosti 
• mediálna výchova ako prevencia pred negatív-
nymi vplyvmi mediálneho prostredia • kyberšika-
na • médiá ako porušovateľ práv detí

Svetová vedecká konferencia na tému emočného 
zneužívania detí je významným celosvetovým 
podujatím, na ktoré bolo pozvaných viac ako 
10 000 odborníkov na duševné zdravie, právne 
a sociálne otázky ochrany detí zo 42 krajín z ce-
lého sveta. Cieľom konferencie je prezentácia 
a transfer aktuálnych poznatkov a skúseností 
z oblasti ochrany duševného zdravia a harmo-
nického vývoja detí. 



FORMY ÚČASTI NA KONFERENCII:
A: SPEAKER: vedecké autority, s prednáškou na 
pozvanie programového výboru

B: AKTÍVNA ÚČASŤ: vedecké a odborné autori-
ty s priamou účasťou na konferencii a s príspev-
kom

C: PASÍVNA ÚČASŤ: vedecké a odborné auto-
rity, ktoré nie sú na konferencii, ale predložia 
príspevok

D: FREKVENTANT: účastník konferencie bez 
príspevku

E: WEBCAST FREKVENTANT: on line inte-
raktívny webcasting: (1) pre záujemcov mimo 
Slovenska (Európa a svet), ktorí nemajú možnosť 
pricestovať na konferenciu, ale majú záujem 
o virtuálnu interaktívnu účasť. (2) pre záujem-
cov zo Slovenska po naplnení konferenčnej 
miestnosti. Záujemcovia o webcasting môžu 
program konferencie sledovať z inej miestnosti 
(konferenčná sála na Námestí 1. Mája, Bratislava) 
a zároveň sa aktívne zapájať do diskusie v hlavnej 
rokovacej sále.

KONFERENČNÝ POPLATOK: 
A: na ťarchu organizátorov

B: (1) 100,- € – príspevok v anglickom jazyku 
(zaradený do recenzovaného konferenčného 
zborníka, ktorý bude ponúknutý databázam Web 
of Science, Scopus, ERIH PLUS, EBSCO); 90.- € 
- pri úhrade konferenčné poplatku za príspevok 
v anglickom jazyku v termíne do 20. apríla 2017 
(V prípade spoluautorstva na príspevku každý 
spoluautor platí poplatok 80,- €  bez ohľadu na 
to, či sa zúčastní na konferencii.)

(2) 60,- € – slovenská, česká verzia príspevku 
(štandardný recenzovaný zborník z konferencie); 
(v prípade spoluautorstva na príspevku každý 
spoluautor platí poplatok 40,- € bez ohľadu na 
to, či sa zúčastní na konferencii). 50.- € - - pri 
úhrade konferenčného poplatku za príspevok 
v slovenskom alebo českom jazyku v termíne do 
20. apríla 2017.

C: (1) 80,- € autor, ktorý prihlási príspevok 
v anglickom jazyku a nezúčastní sa konferencie.
(2) 40,- € autor, ktorý prihlási príspevok v slo-
venskom, českom jazyku a nezúčastní sa konfe-
rencie.

D: 45.- €  účastníci bez príspevkov v hlavnej 
konferenčnej sále.

E: 35.- € webcast účastníci1 mimo Slovenska – 
Európa a svet 25.- € webcast účastníci zo Slo-
venska v vedľajšej konferenčnej sále (v prípade 
naplnenia kapacít v hlavnej konferenčnej sále).

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené 
s organizáciou konferencie, prenájmom priesto-
rov, denné občerstvenie, vrátane obeda, tlač 
konferenčných materiálov, zhotovenie a vydanie 
recenzovaných zborníkov a v prípade webcastu 
licenčné poplatky a prenájom techniky. Poplatok 
nezahŕňa ubytovanie. 
Poplatok treba uhradiť priamo na konferencii 
alebo prevodom na účet: 
IBAN SK25 1100 0000 0029 2088 8013 
BIC (SWIFT) TATRSKBX

1  Úhrada bankovým prevodom v termíne najneskôr do 30. apríla 2017



VÝSTUPY Z KONFERENCIE:
• Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú 

publikované vo vedeckých časopisoch Com-
munication Today a  Clinical Social Work an 
Health Intervention, ktoré sú indexované v 
databáze Web of Science. Časopisy budú v 
spolupráci s vedeckým výborom konferencie 
realizovať selekciu najkvalitnejších textov, ktoré 
koherujú so zameraním časopisov, pričom tieto 
sa publikujú do konca roku 2017.

• Zborník príspevkov v anglickom jazyku bude 
ponúknutý databázam Web of Science, Scopus 
a i. (upozorňujeme autorov, že tieto texty musia 
spĺňať obsahové a formálne požiadavky klade-
né na publikovanie vedeckých článkov v anglic-
kom jazyku a preklad musí dosahovať najvyššiu 
odbornú úroveň).

• Vybrané príspevky v slovenskom jazyku (ak 
nebudú publikované v anglickom jazyku) budú 
uverejnené vo vedeckom časopise Sociálno-
-zdravotnícke spektrum.

• Zborník autorov príspevkov, ktorí chcú pub-
likovať v slovenskom, českom a inom jazyku 
(okrem anglického).

• Deklarácia organizátorov konferencie o emoč-
nom zneužívaní detí, signovaná účastníkmi 
a organizátormi konferencie, ktorá bude distri-
buovaná vládam 42 krajín z celého sveta.

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK  
S ANOTÁCIOU PRÍSPEVKU: 
25. apríl 2017

TERMÍN ZASIELANIA PRÍSPEVKOV:
30. jún 2017

Dovoľujeme si upozorniť účastníkov konferencie, 
že anotáciu príspevku v prihláške bude hodnotiť 
vedecký výbor konferencie. V prípade, ak ano-
tácia príspevku nesplní stanovené kritériá od-
bornosti a vhodnosti, ktoré sa kladú na vedecké 
práce tohto druhu, prihlášku vám vrátime ako 
nevyhovujúcu. Autori taktiež zodpovedajú za 
jazykovú korektúru svojich textov.

UBYTOVANIE:
****hotel Agatka Bratislava – Čierna Voda

****hotel Crowne Plaza Bratislava

SEKRETARIÁT KONFERENCIE:
Na komunikáciu s organizátormi využívajte  
adresy @pravadeti.sk

Sekretariát pre účastníkov zo Slovenska 
a z Čiech: 
Ing. Štefánia Kruľová: secretariat@pravadeti.sk
Sekretariát pre účastníkov z Európy a sveta: 
BBA. Lucia Klusková: kluskova@pravadeti.sk

SEKCIE/GARANTI/DISKUSNÉ TÉMY:
• Emočné zneužívanie, mentálna manipulácia 

a disociatívne poruchy detí 
prof. PhDr. Ján Gabura, CSc

• Sociálna práca s deťmi v krízovom prostredí 
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

• Právne dôsledky rodiny v kríze 
JUDr. Lubomír Hrežďovič

• Medicínske dôsledky zneužívania detí v rodičov-
ských konfliktoch 
PhDr. Jozef Tinka, PhD.

• Deti a médiá: riziká a príležitosti pre mentálny 
vývoj 
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.



VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR:
Prof. Sue Cornbluth, USA – predseda 
Prof. William Bernet, M.D., USA – odborný garant

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., Slovensko
prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., Slovensko
JUDr. Lubomír Hrežďovič, Slovensko
JUDr. Chiara Ingenito, PhD., Taliansko
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Slovensko 
MUDr. Peter Lukáč, MPH, Slovensko
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.,  
Slovensko
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Slovensko
doc. PhDr. Katarína Nováková – Slobodová, PhD., 
Slovensko
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., Slovensko
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. mim. prof.,  
Slovensko
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., Slovensko
PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD., Slovensko
PhDr. Jozef Tinka, PhD., Slovensko
Ing. Viera Tomanová, PhD., Slovensko
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., Slovensko
Daniel J. West, Jr. Ph.D., FACHE, USA

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
PhDr. Jozef Tinka, PhD., predseda

PhDr. Dominika Doktorová, PhD. 
PhDr. Mgr. Alena Dušatková 
PhDr. Elena Gažiková, PhD.
Mgr. Daniela Lengyelová, PhD.
MUDr. Peter Lukáč, MPH
Mgr. Martin Klementis, PhD.
Mgr. Daniel Modrovský
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. 
JUDr. Dominika Skuráková
PhDr. JUDr. Martin Solík, PhD. 
PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.

PARTNERI KONFERENCIE:
• ASBIS, s.r.o. Bratislava
• Hotel Agatka, Bratislava – Čierna Voda
• BERKSHIRE HATHAWAY, Jonesboro, USA
• Consulting&Education Partners, s.r.o,., Bratislava

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE:
8.00 – 9.00 Prezentácia
9.00 – 9.30 Otvorenie
9.30 – 11.30 Hlavný referát a rozprava  
   k hlavnému referátu
11.30 – 12.30 Pozvané prednášky
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 14.30 Pozvané prednášky
14.30 – 18.00 Prihlásené príspevky

SÚHRN DÔLEŽITÝCH ÚDAJOV  
O KONFERENCII:
• uzávierka prihlášok s anotáciou: 

do 25. apríla 2017
• termín zasielania príspevkov: 

do 30. júna 2017
• termín konania konferencie: 

4. máj 2017

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA:
https://goo.gl/forms/INpAgzKnm0SHO8qW2
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