
                      Fõ iskola, egészségügy és szociális munka. Szent Erzébet Pozsony
                                  Intézet  királynő a béke, a Medžugorja Bártfa
                                       Puspoki jótékonsági hivatal  Kassa
                             Bárfai Hospic-Teréz anya jótékonysági Egyesület 
                               Bárfai/Bardejov/ az Isteni irgalmasság Hospic 

                 együttműködve a kamara, az ápolók és a szülésznők, a regionális ága, a

                                                 Kassai puspoki hivatal
                                        Szlovákiai katolikus jótékonság
                                    Tanulmányi intézet Brno- cseh ország
                                                Eperjesi egyetem
                                  Pavol Jozef Šafárik egyetem Kassa
                            Hospicjum sw.Lazarza Krakow – Lengyel ország
                                                  Bártfa város
                                   Lengyel – szlovák ház Bártfa

 
meghívja Önt,  (VIII). Nemzetközi tudományos konferencia 
                        "Kilátások a HOSPICE-ben Szlovákia", 

amely sor kerul    Október 2013.17. - 18.- án (csütörtök-péntek) Bártfán

                                       Szeretettel várjuk !

Konferencia szerepel a későbbi rendeletek szerint a rendelet szövegében az SR 366/2005/ 
Minisztérium oktatási rendszerben.

Konferencia garantok :
Prof.MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Dr.h.c.mult.,
Doc.PhDr. František Hanobik, PhD., m.prof.
PaedDr. ThDr. Anton Červeň, PhD.
Prof.PhDr.Pavel Múlpachr. PhD.
Prof. JCDr. ThDr.Anton Fabián, PhD.
Ing. Ján Gurský, PhD.
Ing. Miroslav Bargel. Csc., Dipl.EBS,
Ing. Cyril Koresio
PhDr. Mária Lopatová, PhD., MPH.
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
MUDr. Katalin Muszbek
Dr. Jolanta Stoklosa
MUDr. Juraj Holtman
Volodimír Schevčuk



Tisztetbeli elnökség :
Mons. Bernard Bober
Mons. Štefan Sečka
Mons. Pavol Marton
MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Ján Dečo
MUDr. Alena Kollárová
Ing. Marcel Tribus

Tudományos bizotság

Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
Prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH.
Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD, et PhD
Mgr. Iveta Michalcová
PhDr. Jana Sušinková, PhD.
PhDr. Anna Hudáková, PhD.
PhDr. Adela Ivanová
PhDr. Radoslav Micheľ
Mgr. Editka Takáčová
Mgr. Et Mgr. Monika Turacová
Bc.Martina Proneková
PhDr. František Gutek

Szervezöi bizotság :

Bc. Martina Proneková
PhDr. Radoslav Micheľ
Ing. Gabriela Malinková
Ing. Darina Korbová
Bc. Gabriela Semanová
Mgr. Zuzana Korbová
Mgr. Valéria Harajdová
Mgr. Ing. Jozef Krajči

Konferencia gestorai:

Doc. PhDr. František Hanobik, PhD., m.prof.
Bc. Martina Proneková
PhDr. Radoslav Micheľ
Ing. Gabriela Malinková
Mgr. Ing. Jozef Krajči



Szervezeti irányelvek:

szervezeti   nyelvek: szlovák, cseh, lengyel, és orosz.
Registráció  a résztvevőknek : mindkét   nap: 08: 00 óra 
Előadás hossza : 12  perc
Vita :: előadások után
Parkolási  lehetósség : Gymnázium  elöt , Stöckela/cca 300 m-re a lengyel-szlovák háztól
                                                                                                                    fizetés SMS-ben
Konferencia helyszíne :
                            Lengyel – szlovák ház /PSD/:   www.psd.sk
                            Radničné námestie 24
                            085 01  Bardejov/Bártfa/

FONTOS információ és jelentkezés: 

kötelező alkalmazása:  2013. október 11. e-mail címre: hospickonferencia@gmail.com
telefon :                        054 474 2662 // 0911 266 552  //  0908 879 951 
részvételi díj :               2013. október 11. - ig a konferencia számlájára    2912873866 / 1100
előadás:                        2013 .október 11.-ig e-mail címre : hospickonferencia@gmail.com
internetet web oldal:     www.hospicbj.webnode.sk

Konferencia célja a tudományos, szakmai, szociális és egészségügyi dolgozók, és mindazoknak, 
akik működik, vagy érdekli a hospic  történtek . A jelenlegi állapotát és a nem könnyu helyzet   a 
szlovákia hospicokban ,  lehetőséget (Hospice tapasztalat és egymás kölcsönös  információcsere ). 
Ugyanakkor van egy erőfeszítés, hogy vezessenek be a legújabb trendeket, az orvostechnikai 
eszközök felvásárlásának lehetőségét, és az a lehetőség,  az információk, eszközök és anyagok 
területén.

   Előadásokal  mutatjunk be az aktuális problémák alapján  a jelenlegi világítás hospic problémákra 
a  jövőre nézve , hogyan tovább.... Bemutatásra kerül sor az orvosi, pszichológiai és szociális 
szakmák,  témák és munkaerkölcs és erkölcs, gondozás-ápolás, az önkéntesség, spirituális, a 
teológia,..., és befejezve a szocio-kulturális tevékenységeket, az ellátás és Hospice szokatlan 
promóciós filozófiája és küldetése.

TEMATIKUS  előadások

– Művelet és tevékenység-a hospic és a palliatív ellátás -ban (etikai, erkölcs, teológia, 
orvostudomány, ápolás, pszichológia, szociális munka, szponzorálás, önkéntesség, 
személyes tudás és a kapcsolódó...

– -Aktuális kérdések, Szlovákiában és a kiválasztott országok, az Európai Unió (Cseh 
Köztársaság, Lengyelország, Magyarország), valamint a Ukrajnában kapcsolódik a hospic 
megléte , a ötletek és a minősége a Hospice misszió megléte 

– A helyzet állapot, és a várható mobil-Hospice tapasztalat, és a jelen problémáikat, 
különböző országokban,

http://www.psd.sk/
http://www.hospicbj.webnode.sk/
mailto:hospickonferencia@gmail.com
mailto:hospickonferencia@gmail.com


Konferenciai díj :

 15,-EUR / résztvevő. 

 Konferenciai díjat be kell fizetni 2013 . október 11.-ig a bank számlára   2912873866/1100. 
Kérjük, jelezze a név, vezetéknév és a fizetés megjegyzés: konferencia – Bártfa (Bardejov).

Kivételek:
Szlovák kamara, az ápolók és a szülésznők  tagjai           10 €/fõ
 a regisztrációs folyamat során azonban nõ a díj               20,-€-ra
:-külföldi résztvevőknek  lehet fizetni a regisztrációs díjat a konferencián : 15,-€/fõ

Megjegyzés:
- a konferencia díjából lesznek fizetve a  költségek a konferencia szervezésére és a  szerkesztett 
kötetek, fejezetek [electronic resource] kiadása elektronikus formában.

A konferencia szerepel a minősítő rendszer a vonatkozó törvények és rendeletek vonatkozó 
eljárások értelmében szakmai rendezvényeken való részvétel tekintetében.

              Szolgáltatások

Szálás

- foglalhatók a PSD és a közeli vendégház ban  , ár megfizetése  helyben 12-17  €/éj

Vendéglátás

–  bisztosíva a PSD mellet  a NEXT vendeglõben fizetéssel a regisztráción,
 fizetés bejelentkezéskor a következők:
                                                           - ebéd 3 €
                                                          -  tarsadalmi vacsora: 7 € 

Spirituális és kulturális-társadalmi ajánlat:

-részvétel a szent misén a bazilikában sv.  Egidius: 12:00 és 18:30 órától 
                                                              a Keresztelő szent János templomban   6,30 óra

– látogatás a közeli zsinagógában  és előadás. Belépődíj: 1 €
– -néhány múzeum látogatás šariši múzeum: ikonok,, történelem- ingyenes.

Ezek az  események/szent mise kivételével / csoportosak, mindig  az szerveti bizotság 
tagjával , ha van kellő érdeklõdö a konferencia résztvevői oldalrol.

UTASÍTÁSOKAT, hogyan kell írni egy hozzászólást a szerkesztett kötetek , fejezetek [electronic 
resource]- ba , használjuk a betűtípus Times New Roman betűtípus mérete 12,  a sortávolságot 1. 
Fájloknak  .doc  formátumban kell lenni, pdf-fájlok, nem tudunk elfogadni. 

Szélei:
 balrol 2,5 cm
 jobbrol: 2 cm
 fentrol :  2.5  cm
 lentrol : 2.5 cm



Minta az elöadás elrendezése

                                 Az elöadás címe  szlovák nyevben

                      Title of the paper in Englisch language

Absztrakt : egy összefoglaló alapvető elképzelések a elöadás  az anyanyelvben (max. 5-vonalak)

Kulcsszavak: anyanyelvi betűrendben (külön kulcsszavak minden időszakban), mint például a 
kulcsszavak listája: szegénység,család, válság.

Absztrakt: sumary of main ideas of the paper in English /max. 5 lines/
Keywords : list of the keywords in English / the keyšords separated by a comma/

A szöveg egy részének neve
Az elöadás lehetséges, írni a szlovák, cseh, lengyel vagy orosz nyelven. A cikk hatálya az 5-10 
szabvány szöveg (többek között a táblák, adatok, grafikonok, irodalom listája és a szerzők 
elérhetőségeink).
Jelölje ki a szöveg kijelölt részeit, használhatja a félkövér vagy dőlt betüket.A szöveg különböző 
részein használja a következő stílus: 
                  1  Text

1.1     Text
2  Text

1.2     Text

A bontott könyvtár használatakor használja az arab számokat /1 Text, 2 Text ….../ 

                    Text
                    Text
                    Text

Táblázatok, diagramok és táblázatok, diagramok és képek, helyezze be  közvetlenül a szövegben 
(beágyazott táblázatok, a diagramok és a képek nem haladhatja a   dokumentum széleit./

 
Szakirodalmi hivatkozásu listák – minta :

STEINOVÁ, E.: Myšlienky a dopisy. Praha : Zvon, 1991.121 s. ISBN 80-7113-034-6.
SORČ,C-: Trojičný pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov. In: Verba theologica, roč.
1, 2002, č. 1, s.4 – 18. ISSN 1336-1635.

Minták kapcsolatokra az eloödás végén:
Titl., vezétnév, név, titl.:
Szervezet, munkahely  :
lakcím :
e-mail :

Hozzászólásokat, kérem kulgyék za e-mail címre : hospickonferencia@gmail.com
Elvárjuk , hogy a hozzászólások  irányuljanak  a   konferencia  céljaira.

mailto:hospickonferencia@gmail.com


                                     Kötelező alkalmazása

                  a VIII. a műszaki-tudományos konferencia, nemzetközi részvétellel "

                  „ A szlovákia Hospic kilátásai“

 szervezett nap: 2013 . október 17.-18.. Bardejov/Bártfa /Csütörtök-Péntek/Bardejov/

Alapinformációk :

Titl. Vezeték név, név,titl.:
Szervezet,munkahely :
lak cím:
tel.:
E-mail cím:
regisztrácios egésségügyi szám:

Részvétel

Aktív                             Pasív

Előadás:
Téma:
szerzö neve:

Szálás:
a/ 16.10. -17.10.2013 ig  :                      igen                nem
b/ 17.10.- 18.10.2013 ig  :                      igen                nem

Lehetséges szálás penzióban  /ár 12-,-17,-€ig/

Étkezés:

a/ ebéd – 2013 . október 17.                 igen                nem
b/ ebéd – 2013 . október 18                  igen                nem
c/szociális vacsora 2013. október 17    igen                nem

Étkezés bebisztosítva a NEXT vendéglóben – ár  3,- € / ebéd,
                                                                               7,- € /vacsora

Szerkesztett kötetek ,fejezetek

a/ elektronikus formában / benne van az ára konf.díjban:                 igen                nem
b/ konyv forma / 10,- €                                                                       igen                nem

Megjegyzés:
A érdeklodés esetében pontosan eszt nyomtatványt kell kinyomtatni minden esetre, /igen, nem/ 


