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Vás srdečne pozývajú
na medzinárodnú vedeckú online konferenciu

CIEĽ KONFERENCIE: 

Cieľom tretieho ročníka medzinárodnej vedeckej online konferencie je podporiť vedeckýdiskurz o 
aktuálnych otázkach sexuality, partnerských vzťahov a sexuálnej výchovy osôb s postihnutím v 
kontexte kvality ich života a v prepojení so širšími výskumnými otázkami z rozmanitých vedných 
disciplín vrátane sociológie, psychológie, etiky, antropológie, rodových štúdií, histórie, biológie, 
medicíny, práva, pedagogiky a iných vied. Akceptované sú vedecké texty teoretického, výskumného či 
praktického charakteru, ako aj príspevky doktorandov a iných začínajúcich vedeckých pracovníkov.

VÝSTUP KONFERENCIE:  

Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie (na CD nosiči).
Vedecká monografia zostavená z vedeckých kapitol významnejšieho rozsahu a kvality (rozsah 
príspevku ako jednej kapitoly je 1 AH).

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE:

doc. PaedDr. Bibiána HLEBOVÁ, PhD. – Pedagogická fakulta PU v Prešove
doc. PaedDr. Ladislav HORŇÁK, PhD. – Pedagogická fakulta PU v Prešove
doc. PhDr. PaedDr. Kamil JANIŠ, CSc. – Fakulta veřejných politik SU, Opava
doc. PhDr. Miloslav JŮZL, Ph.D. – Institut mezioborových studií, Brno
doc. PhDr.  Dagmar MARKOVÁ, PhD. – Filozofická fakulta UKF v Nitre
doc. PhDr. Dana ŠTĚRBOVÁ, PhD. – Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
PaedDr. Stanislava LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, PhD. – Pedagogická fakulta PU v Prešove
Dr. Krzysztof DZIURZYŃSKI – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Táto konferencia je realizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 1/0286/14
Behaviorálne a postojové atribúty sexuality mládeže s ľahkým mentálnym
postihnutím v kontexte rizika a prevencie.
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ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:

Doc. PhDr. Dagmar MARKOVÁ, PhD., PaedDr. Lucia HREBEŇÁROVÁ, Ph.D., PaedDr. Stanislava LIŠTIAK 
MANDZÁKOVÁ, PhD., Mgr. Tatiana DUBAYOVÁ, PhD., Mgr. Jarmila ŽOLNOVÁ, Ph.D., PhDr. Tatiana 
ČEKANOVÁ, Mgr. Petr KOCINA, Mgr. Jana KOŽÁROVÁ, PhD., Mgr. Anna SEMANOVÁ, Mgr. Jana 
Ďorďovičová

ČASOVÝ PLÁN A TERMÍNY: 

Zaslanie záväzných prihlášok na konferenciu spolu s abstraktom  a príspevkom do 25.09.2015 na 
kontaktnú adresu (bez poplatku).
O publikovaní príspevkov v konferenčnom zborníku, resp. monografii, bude rozhodnuté na základe 
recenzného posúdenia. Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré 
nebudú zodpovedať vedeckým a formálnym požiadavkám.
Konferencia bude prebiehať online bez osobnej účasti.

POKYNY NA PÍSANIE PRÍSPEVKOV:

Príspevky do zborníka prosíme poslať spracované textovým editorom Word. Rozsah príspevku: cca 10 
- 30 normostrán. Riadkovanie: jednoduché. Odporúčaný font: Arial, veľkosť písma: 12b.

Štruktúra príspevkov:
Nadpis: Písať od ľavého okraja tučným písmom veľkosti 12, slová nedeliť.
Autor: Titul, meno, priezvisko – písať od ľavého okraja
Abstrakt: V rozsahu 4 – 6 riadkov – vystihnúť odbornú stránku príspevku (metódy, prostriedky, 
výsledky).  Písať bez odsekov od ľavého okraja.
Kľúčové slová: Jedno a viacslovné výrazy v 2 – 3 riadkoch vyjadrujúce hlavné témy príspevku. Začať 
písať od ľavého okraja.
Text: Nadpisy kapitol písať tučným písmom od ľavého okraja. Na konci riadkov slová nerozdeľovať. Pri 
odkazoch na literatúru v texte použitú literatúru uviesť v zátvorke takto: (priezvisko, rok vydania, 
strana). Očíslované tabuľky, obrazy, grafy, schémy zaradiť do textu.
Literatúra: Zoradená v abecednom poradí. Treba uviesť základné bibliografickéúdaje (AUTOR– veľkým 
písmom, rok vydania, názov, miesto vydania, vydavateľ, rok, počet strán, ISBN/ISSN).
Adresa: Titul, meno, priezvisko, pracovisko, ulica s číslom, poštové smerovacie číslo, miesto 
pracoviska, štát, e-mail, telefón.
Medailón autora: uviesť stručnú vedecko-pedagogickú charakteristiku autora

KONTAKTNÁ ADRESA:

PaedDr. Stanislava LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, PhD.
Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Email: stanislava.mandzakova@pf.unipo.sk
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