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37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu: 
Duševné zdravie ako predpoklad celkového zdravia 

Zameranie konferencie: 

 interdisciplinárna výmena informácií, poznatkov, výskumných zistení a 
skúseností v oblasti podpory duševného zdravia a s tým súvisiacich 
procesov a činností zameraných na hľadanie riešení v rozvoji či navrátení 
duševného zdravia celej populácie i jej špecifických podskupín 
v meniacom sa svete    

Vedecká konferencia bude rozdelená do nasledovných tematických 
sekcií: 

1. Politické, spoločenské a legislatívne súvislosti ochrany duševného 
zdravia v kontexte národných a medzinárodných programov. 

2.Rodina, škola,  pracovisko: špecifické prostredia duševného zdravia. 

3. Prevencia výskytu psychosomatických ohorení. 

4. Prevencia užívania  látkových závislostí (alkohol, tabak, drogy) 
a nelátkových závislostí (internet, mobil, hazardné hry a pod.). 

5. Znevýhodnené a rizikové skupiny z pohľadu ochrany duševného  
zdravia. 

 6. Varia. 

 

 

Súčasťou konferencie bude 

Odovzdávanie ocenenia - plakety MUDr. Ivana Stodolu - za významný 
prínos k rozvoju zdravotnej výchovy, prevencie a k podpore zdravia 
na Slovensku 



Vedecký výbor konferencie: 
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Dr. h. c. mult. 

prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 

 prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD. 

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. 

Organizačný výbor konferencie: 
PhDr. Viktória Jakubková 

Mgr. Oľga Herdová 

MUDr. Elena Morvicová, MPH 

MUDr. Alena Cvopová 

Mgr. Paulína Kadličeková 

PhDr. Ľubica Majtánová 

Jana Minichová 

PaedDr. Vanda Kráľovská 

PhDr. Adriána Račková 

MUDr. Darina Sedláková, MPH 

 

 

 

 

 



Predbežný program konferencie* 

16. 10. 2012 
09:00– 10:30 Registrácia účastníkov 

10:30 –11:15 Otvorenie konferencie a odovzdávanie plakiet MUDr. Ivana 
Stodolu  

11:15 – začiatok  Hlavných prednášok (Aktuálny Program bude zostavený 
podľa prihlásených príspevkov a následne zaslaný prihláseným účastníkom 
konferencie). 

 

Organizačné pokyny: 

Miesto konania konferencie: 

Kúpele Nový Smokovec , 06201 Vysoké Tatry 

Termín konania: 16. - 17.  október 2012 

Termín zaslania abstraktov na schválenie a záväznej prihlášky pre 
aktívnu účasť: do 20.08.2012  

Termín zaslania prihlášky pre pasívnu účasť: do 20.09.2012 

Termín zaslania príspevkov do zborníka: 16.10.2012 

Konferenčné poplatky: aktívni účastníci: 20 eur 

     pasívni účastníci: 30 eur 

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na prípravu konferencie, kredity 
SACCME,  zborník. 

 

Cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady si hradia účastníci konferencie 
sami. 

NAHLASOVANIE UBYTOVANIA A STRAVOVANIA  SI ÚČASTNÍCI 
ZABEZPEČUJÚ SAMI - priamo v rezorte Kúpele Nový Smokovec (viď. 
Záväzná prihláška na ubytovanie). 



 

Váš záujem potvrďte zaslaním prihlášky na adresu:  

 
heslo: Stodolove dni 
Odbor podpory zdravia 
Úrad verejného zdravotníctva SR 
Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava 

alebo e-mailovú adresu: stodolovedni@uvzsr.sk 

Pozvánka s programom konferencie (s uvedením všetkých referátov) bude 
prihláseným účastníkom zaslaná v termíne pred konferenciou.  

 

 

Spôsob platby: 
Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť na recepcii hotela na mieste 
v deň konania konferencie,  pred registráciou. 

 

Ubytovanie a stravovanie sa uhrádza na mieste na recepcii hotela. 

 

Ubytovanie: Kúpele Nový Smokovec 

marketing@kupelens.sk 

 



Dôležité informácie Vám poskytne Úrad verejného zdravotníctva SR. 
www stránka: www.uvzsr.sk 

tel.: 02/49 284 206  

e-mail: stodolovedni@uvzsr.sk 

Technické poznámky: 
Prednášky: 10 minút 

Poster:  70 x 100 cm 

Technika: dátová projekcia, multimediálna projekcia (USB, CD) 
Príspevok do zborníka: WORD dokument, maximálne v rozsahu 5 
normostrán A4, vrátane grafov, tabuliek a literatúry, písmo Times New 
Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. členenie príspevku: názov príspevku, 
mená  a priezviská autora/autorov, pracoviská autorov, úvod, metódy, 
výsledky, záver, literatúra. Príspevok na uverejnenie v zborníku zaslať 
e-mailom do 16.10.2012. Termín je z tohto dôvodu uzávierky záväzný. 

Abstrakt: WORD dokument, 250 – 350 slov; písmo Times New Roman, 
veľkosť 12, riadkovanie 1,5, názov abstraktu Times New Roman Bold, 
členenie abstraktu: názov príspevku, mená a priezviská autora/autorov, 
pracoviská autorov, úvod, metódy, výsledky, záver, kľúčové slová. 
Abstrakt zaslať e-mailom do 20.08.2012. 

 

 

Potvrdenia o účasti budú zaslané na adresu uvedenú v prihláške 



Vedecká konferencia 

 37. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU 
16. - 17. október 2012 

Kúpele Nový Smokovec 

Prihláška na aktívnu / pasívnu účasť (nehodiace sa preškrtnite) 

Autor (meno a priezvisko, titul, adresa pracoviska, číslo ID v komore 
resp. dátum narodenia):  

Meno, priezvisko, tituly.................................................................................. 

ID..............................komora.......................................................................... 

Adresa pracoviska.......................................................................................... 
ulica.....................................mesto.....................................PSČ..................... 

tel.: ...................................mobil:  .................................................................. 

e-mail: ............................................................................................................ 

Spoluautori (meno a priezvisko, titul, adresa pracoviska , číslo ID 
v komore resp. dátum narodenia): 

Meno, priezvisko, tituly.................................................................................. 

ID..............................komora.......................................................................... 

Adresa pracoviska..........................................................................................: 
ulica.......................................mesto...................................PSČ...................... 

Meno, priezvisko, tituly.................................................................................. 

ID..............................komora.......................................................................... 

Adresa pracoviska.......................................................................................... 
ulica........................................mesto..................................PSČ...................... 

 



Názov prednášky: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

k prednáške potrebujem:     dátovú projekciu 

  multimediálnu projekciu 
(USB kľúč, CD, DVD) 

forma prezentácie:    prednáška 

  poster 

Formu prezentácie a potrebnú didaktickú techniku prosíme označiť   

Prihlasovanie je možné mailom alebo poštou do 20.9.2012.  

Termín zaslania abstraktov na schválenie: do 20.08.2012  

Prihlášku prosíme zaslať na adresu: 
Stodolove dni 
Odbor podpory zdravia 
Úrad verejného zdravotníctva 
Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava  

alebo na e-mail: stodolovedni@uvzsr.sk 

V ………………………..   .................................................. 

dňa        podpis účastníka  

 



ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA NA UBYTOVANIE 
s  návratkou  

na  vedeckú konferenciu  
„37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu“ 

v dňoch 16.10. – 17.10.2012 v zariadeniach Kúpeľov Nový Smokovec   
(hotel Palace, hotel Branisko, hotel Palace Grand) 

    
Meno, priezvisko, tituly:     

Adresa organizácie:    

Váš email:   

Konferenčný poplatok:  Aktívni účastníci  20,0 €/osoba – povinné 
Pasívni účastníci  30,0 €/osoba  - povinné  

 
(Konferenčný poplatok sa uhrádza na recepcii hotela v deň konania 
konferencie –  pred registráciou.) 

 
Ubytovanie a stravovanie sa uhrádza na recepcii hotela . 

 
Ubytovanie je zabezpečené v zariadeniach Kúpeľov Nový Smokovec. 
Pre definitívne potvrdenie Vášho ubytovania vyplňte prosím nasledujúce 
informácie a formulár zašlite naspäť na marketing@kupelens.sk najneskôr 
do 20. septembra 2012 
 
Ubytovanie z 15.10. na 16.10.2012*:   
Nie konferenčný balík, ale cena podľa cenníka 

áno nie 

Ubytovanie z 16.10. na 17.10.2012*: 
Konferenčný balík 

áno nie 

Cena konferenčného balíka : 
1. dve osoby v dvojlôžkovej izbe  58 €/osoba/ noc    + 1€/os 

2.  jedna osoba v dvojlôžkovej izbe  71 €/osoba/ noc*  + 1€/os  
 



Uvádzané ceny (konferenčný balík) sú na izbu/ noc/osobu a zahŕňajú 
raňajky, obed (trojchodové menu) na obidva dni, spoločenskú večeru 
(raut), bazén, fitnes, biliard, pingpong, šípky, ricochet, parkovanie, wifi. 
 
Možnosť využiť welnes a procedúry s 50% zľavou. 

Meno spolubývajúceho*: .............................................................. 

*vaše požiadavky vyznačte  zakrúžkovaním žiaducej – v prípade 
spolubývajúceho prosíme zapísať meno  

 
Jednotlivé služby pre neubytovaných: 
 
Záväzne žiadam objednať len stravovanie, zaplatím v recepcii hotela: 
 
16.október 2012    obed  8,0€      áno    nie 
17.október 2012    obed  8,0€      áno    nie 

16. október 2012    spoločenská večera (raut)  20,0€     áno     nie 
 
vegetariánska strava 
iná strava 

 

 

Dátum:     .......................2012           ............................................................     

Podpis:   

Prihlášku po vyplnení zašlite  elektronicky ako prílohu k emailu za 
každého účastníka zvlášť!  

Email: marketing@kupelens.sk  
 
Adresa:    Kúpele Nový Smokovec, a.s.  

Nový Smokovec 32  
Vysoké Tatry  
062 01 Nový Smokovec  

Ďalšie informácie: http://www.kupelens.sk    


