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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Cieľ a zameranie konferencie:

Prezentácia najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti telesnej, pohybovej aktivity a športu,
v súvislosti so zdravím a v oblasti fyzioterapie, rehabilitácie a regenerácie v súvislosti s pohybovou
aktivitou, hudbou a športom.

Miesto a dátum konania konferencie:

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, 10. – 11. septembra 2015.
Prezentácia: od 8:00 hod
Začiatok konferencie: 9:00 hod.

Sekcie konferencie:
•
•
•
•
•

Pohybová aktivita a zdravý životný štýl
Šport a športový tréning
Fyzioterapia, rehabilitácia a regenerácia
Pohyb, hudba a zdravie
Postery

Oficiálny jazyk konferencie: slovenský, český, anglický.
Formy prezentácie:

• prednáška,
• poster (rozmery: šírka 90 cm, výška 110 cm).
Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo na výber príspevkov.

Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa
Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z., o spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú po jej ukončení osvedčenie
o účasti.

Súčasťou programu konferencie sú pozvané prednášky
•
•
•
•
•
•

Václav Bunc: Tělesné složení jako indikátor zdravotního stavu a životního stylu. FTVS Univerzita
Karlova, Praha, ČR.
Jan Štumbauer: Historický přehled techniky a metodiky lyžování. PF Jihočeská univerzita,
České Budějovice, ČR.
Pavol Bartík: Postoje žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove. FF UMB, Banská
Bystrica, SR.
Elena Žiaková, Renata Furmaníková: Vplyv fyzioterapeutickej intervencie na samostatnosť
a funkčnú nezávislosť geriatrických pacientov, FOaZOŠ Slovenská zdravotnícka univerzita,
Bratislava, SR.
Leoš Navrátil: Biologické účinky laseru, vhodné indikace a možné kontraindikace, FBMI České
vysoké učení technické, Praha, ČR.
Maciej Kołodziejski: Muzyka i ruch w edukacji wczesnoszkolnej (Music and Motion in Early
Childhood Education). WP Akademia Humanistyczna Puɬtusk, PL.

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
Prihlášky
•
•

záväzné prihlášky žiadame zaslať najneskôr do 31. mája 2015
e- mailom na adresu: pohyb.zdravie@tnuni.sk

Príspevky a prezentácia

• príspevky spracované podľa pokynov usporiadateľa zasielajte v elektronickej forme e-mailom
do 31. mája 2015 na adresu: pohyb.zdravie@tnuni.sk ,
• do predmetu e-mailu zadajte druh sekcie, do ktorej má byť Váš príspevok zaradený,
• trvanie prezentácie príspevku je 10 minút a 5 minút je vyhradených na diskusiu,
• inštrukcie pre autorov sú spresnené v pokynoch pre autorov v záverečnej časti pozvánky.

Publikačný výstup

Abstrakty aktívnych príspevkov z konferencie budú publikované v časopise Zdravotnícke listy, ktorý
dostanú účastníci pri registrácii.
Aktívnym účastníkom ponúkame taktiež možnosť publikovania vedeckých prác in extenso v
indexovanom vedeckom časopise Zdravotnícke listy. Prijatie rukopisov bude posúdené v súlade so
zameraním časopisu, pokynmi pre autorov a výsledkom anonymného recenzného konania (viď
http://fz.tnuni.sk/index.php?id=71). Rukopisy následne zaslať na adresu zdravotnicke.listy@tnuni.sk v
termíne do 31. mája.
Fakulta zdravotníctva TnUAD ďalej ponúka aktívnym účastníkom konferencie možnosť publikovania
príspevkov v recenzovanom zborníku vedeckých prác s edičným zameraním na príspevky z oblasti:
• Pohybová aktivita a zdravý životný štýl
• Šport a športový tréning
• Fyzioterapia, rehabilitácia a regenerácia
• Pohyb, hudba a zdravie

V prípade záujmu o uverejnenie príspevku v recenzovanom zborníku vedeckých prác je nutná
diferencia názvu a zamerania abstraktu od názvu a zamerania príspevku. Prosíme o vyznačenie záujmu
o publikovanie v prihláške ku konferencii. Rukopisy následne zaslať na adresu pohyb.zdravie@tnuni.sk
v termíne do 31. mája 2015.

Poplatky

- poplatok uhraďte do 31. mája 2015 (na nižšie uvedený účet),
- do správy pre prijímateľa uveďte: KTVŠ a meno účastníka, za ktorého bolo zaplatené,
- potvrdenie o zaplatení poplatku pošlite spolu s príspevkom.

Konferenčný poplatok:
- aktívna účasť na jeden deň
20,00 €,
- aktívna účasť na dva dni
30,00 €,
- pasívna účasť
20,00 €,
- poplatok pokrýva organizačné zabezpečenie konferencie a občerstvenie,
- v cene nie je zahrnutý obed a ubytovanie.
Spoločenský večer:

20 €,

(raut, hudba)
Zvýhodnená cena:
- konferenčný poplatok (2 dni) + spoločenský večer

40 €,

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 15
číslo účtu: 7000285730/8180
IBAN SK20 8180 0000 0070 0028 5730
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 10908
Názov majiteľa účtu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Upozornenie
Faktúry po konferencii nebudeme vystavovať. Ak potrebujete faktúru, je potrebné vopred zaslať
objednávku, na základe ktorej bude vystavená faktúra a tú následne uhradíte.

Možnosť ubytovania

Pre účastníkov konferencie, ktorí o to požiadajú do 15. 08. 2015 zabezpečí usporiadateľ ubytovanie
v tesnej blízkosti miesta konania konferencie. Náklady spojené s ubytovaním si hradia samotní
účastníci.

Ubytovanie vrátane raňajok:
jednolôžková izba
dvojlôžková izba
wellness

Kontakt:

55,50 €
61 €
vstup zdarma

Tel.: +421 32 743 4353
Fax: +421 32 743 43 55
E-mail: info@grand-hotel.sk
GPS súradnice: 48°53'44.84"N 18°2'31.31"E

Pokyny pre autorov abstraktov v Zdravotníckych listoch
Formátovanie strany: ľavý okraj 3 cm, ostatné 2,5 cm Písmo: Times New Roman (12 bodov) Program:
dokument vo formáte MS Word Hlavička: Názov – vycentrovať, vynechať riadok Autor/spoluautori –
bez titulov: skratka krstného mena, priezvisko, plné znenie pracoviska autora/spoluautorov Kľúčové
slová: max. 5 Abstrakt: štruktúrovaný (cieľ, súbor, metódy, výsledky, záver) Abstrakt: v slovenskom a
anglickom jazyku Maximálny počet slov: 500
Pokyny pre autorov príspevkov v Zdravotníckych listoch
(viď http://fz.tnuni.sk/index.php?id=71)

Pokyny pre autorov príspevkov v Zborníku vedeckých prác
• Formát A 4.
• Formátovanie strany: ľavý okraj 3 cm, ostatné 2,5 cm.
• Písmo: Arial (12 bodov).
• Riadkovanie: jednoduché 1,0.
• Program: dokument vo formáte Word .
• Vynechajte riadok pred a za názvom jednotlivých častí príspevku.
• Na celý dokument použite normálny štýl písania, teda aj písanie nadpisu, podnadpisu, autora,
katedry, fakulty, školy.
• Tabuľky a obrázky vkladajte priamo do textu a zašlite ich aj osobitne ako prílohu v pôvodnom
programe.
• Názov príspevku: veľkosť písma 14, veľké, tučné, zarovnanie na stred.
• Mená autorov: celé meno, veľkosť písma 12, malé, tučné, zarovnanie na stred.
• Pracovisko – adresa: veľkosť písma 12, malé, zarovnanie na stred.
• Názvy jednotlivých častí príspevku (kľúčové slová, súhrn, úvod, cieľ, metódy, výsledky, závery,
literatúra, abstrakt, vrátane anglického názvu príspevku a kľúčových slov) veľkosť písma 12,
tučné, zarovnanie vľavo.
• Odkazy a citácie uvádzajte priamo v texte (nie pod čiarou).
• Rozsah príspevku cca 6 – 10 strán.
• Príspevky zasielajte v slovenskom, českom alebo v anglickom jazyku.
• Podmienkou uverejnenia príspevku je dodržanie termínu odovzdania príspevku a úhrada
konferenčného poplatku.

Záväzná prihláška na vedeckú konferenciu
Pohyb a zdravie XII.
10. – 11. september 2015
Meno a priezvisko: ...........................................................
Titul: ..............
Organizácia: .....................................................................
Funkcia: ...........................................................................
Účasť: Aktívna

□

Pasívna

□

□

spoločenský večer

□

1 deň (10.09.2015) □

1 deň (11.09.2015)

□

2 dni

2 dni + spoločenský večer

□

(označte Vami zvolenú možnosť)

Názov príspevku:
..............................................................................................................................................................................
......................................................
Druh publikačného výstupu:
Abstrakt v časopise Zdravotnícke listy

□

Recenzovaný zborník vedeckých prác

□

In extenso v indexovanom vedeckom časopise Zdravotnícke listy

□

(označte Vami zvolenú možnosť)

Adresa pre korešpondenciu:
..............................................................................................................................................................................
......................................................

Tel.: ...............................
E-mail: .......................................

