
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

bl. Sáry Salkaházi Rožňava,

Vás srdečne pozývajú na 

IV. Vedeckú konferenciu pôrodných asistentiek

s medzinárodnou účasťou 

Nové trendy v pôrodnej asistencii 

Konferencia sa uskutoční v dňoch 

25.11.2019 – 27.11.2019

DIXON Kongres Hotel

Banská Bystrica

Prvé informácie

Tematické okruhy

Pôrodná asistencia v kontexte súčasnej legislatívy

Vzdelávanie a prax v pôrodnej asistencii

Bezpečnosť matky a novorodenca v klinickej praxi

Komparácia postavenia a praxe pôrodnej asistentky

v krajinách EU

Vária

Pôrodnícke ošetrovateľstvo.

Gynekologické ošetrovateľstvo.

Skúsenosti s domácou starostlivosťou

Časový limit prednášok : 10 minút

Kontakt na organizačný výbor :

PhDr. Adriana Nemčoková, 

ada.nemcokova@gmail.com

Mgr. Renata Popundová, 

rpopundova@gmail.com

PhDr. Drahomíra Korpová, 

drahomirakorpova@centrum.sk

Mgr. Radoslava Cifríková, 

cifrikova@gmail.com

Bc. Barbora Abrmanová, 

abrmanova.barbora@gmail.com

PhDr. Elena Drapáčová, 

edrapacova@centrum.sk

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia

sústavného vzdelávania a účasti na odborných

podujatiach v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019

Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení

neskorších predpisov.

Dôležité upozornenie: Prosíme záujemcov

o vzdelávaciu aktivitu, aby sa prihlasovali cez

portál SKSaPA na adrese: www.portal.sksapa.sk,

prosíme poslať aj návratku v elektronickej alebo

papierovej podobe.

mailto:ada.nemcokova@gmail.com
mailto:abrmanova.barbora@gmail.com
mailto:edrapacova@centrum.sk
http://www.portal.sksapa.sk/


Konferenčný poplatok : Člen SK S a PA 28, - €

Nečlen SK S a PA 42, - €

Konferenčný poplatok zahŕňa: náklady na prenájom priestorov, občerstvenie, 

prenájom audiotechniky.

Ako sa stať členom? Info na:  https://www.sksapa.sk/obsah/preco-

byt-clenom.html

Poplatok prosíme uhradiť do 15.10.2019

Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka; Názov účtu:    Slovenská 

komora SK S a PA, Amurská 71, 821 06 Bratislava,                                          

Číslo účtu : 1670169854/0200                                                                 

Variabilný symbol: 2223, Špecifický symbol: vaše registračné číslo                  

IBAN: SK46 0200 0000 0016 7016 9854

Uzávierka aktívnej účasti je  15.09.2019   

Prosíme prednášajúcich  zaslať príspevok do  zborníka do 30.09.2019

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV

Príspevky budú recenzované a vydané v zborníku. Príspevky posielať elektronicky 

na adresu PhDr. Adriana Nemčoková, ada.nemcokova@gmail.com

Súbor označte: priezvisko autora - názov prispevku.doc (bez diakritiky) 

Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie jednotného formátu stránky: textový editor MS

WORD , okraj strany: hore, dole, vpravo, vľavo = 2,5 cm; hlavička, päta = 1,25 cm , typ písma

Times New Roman 12, čierna farba písma, riadkovanie 1,5 riadku, 1800 znakov na stranu aj s

medzerami, nerozdeľovať slová ručným spojovníkov na konci riadku, neodsadzovať prvý

riadok, nezarovnávať okraje, neukončovať riadok klávesom Enter, kláves Enter používať len na

konci odstavca, tabuľky nesmú byť väčšie, ako je nastavenie strany, nepoužívať skratky bez ich

ďalšieho vysvetlenia v texte.

Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie stanovenej štruktúry textu príspevku.

PRÍSPEVOK EMPIRICKÉHO 

CHARAKTERU

PRÍSPEVOK TEORETICKÉHO 

CHARAKTERU

Názov príspevku (veľkými písmenami,14b). 

Meno a priezvisko autora/autorov (bez titulov, 

plné krstné meno a priezvisko, 12b). 

Oficiálny názov pracoviska. 

Súhrn (maximálne 200 slov). 

Kľúčové slová (cca 5 slov). 

Úvod. 

Cieľ práce. 

Súbor, metodika. 

Výsledky. 

Diskusia.

Záver.

Zoznam bibliografických odkazov (abecedne 

zoradené, bez číslovania,  podľa ISO 690). 

Kontaktná adresa autora/autorov.

Názov príspevku (veľkými písmenami, 14b). 

Meno a priezvisko autora/autorov (bez titulov, plné 

krstné meno a priezvisko, 12b). 

Oficiálny názov pracoviska. 

Súhrn (maximálne 200 slov). 

Kľúčové slová (cca 5 slov). 

Úvod. 

Vlastný text práce. 

Záver.

Zoznam bibliografických odkazov (abecedne 

zoradené, bez číslovania, podľa ISO 690).

Kontaktná adresa autora/autorov.

KONFERENCIA + SEMINÁR S B. KOSFELD: 

Člen SK S a PA   128, - € Nečlen SK S a PA     182, - €

https://www.sksapa.sk/obsah/preco-byt-clenom.html


Sprievodné akcie

Prvý dvojdňový odborný seminár s Barbarou Kosfeld
26.11.2019 - 27.11.2019

Pani Barbara Kosfeld, MSc, MBA, (*1959) vyštudovala v magisterskom

programe porovnávaciu literatúru. Absolvovala výcvik pôrodných

asistentiek, ktoré pôsobili ešte počas druhej svetovej vojny. Získala tak

vedomosti z obdobia, kedy ešte nebola zavedená štandardná pôrodnícka

technika.

Paní Kosfeld má teda jedinečnú možnosť kombinovať vedomosti tradičných

pôrodníckych metód s poznaním súčasnej modernej vedy. Na seminároch

zdôrazňuje zodpovednosť pôrodných asistentiek za ich vlastnú prácu a ich

dôležitú úlohu v podpore zdravia žien, detí a rodín.

Od roku 2002 spolupracuje s „Porodním domem u Čápa“ a organizuje

semináre pre pôrodné asistentky, na ktorých sa zúčastňujú aj slovenské

pôrodné asistentky.

Témy a zameranie odborného seminára

- Prenatálna starostlivosť 

- Starostlivosť počas pôrodu

- Popôrodná starostlivosť

Počet účastníkov seminára 50

Poplatok za seminár je uvedený v informáciách. V prípade záujmu o seminár

vyplňte aj spodnú časť návratky.

Workshop: Posilnenie komunikačných zručností 

pôrodných asistentiek  25.11.2019

Ženy sa počas pôrodu nachádzajú v osobitne zraniteľnej pozícii a majú

špecifické potreby. Pôrod pre nich môže byť náročný z fyzického ako aj

emocionálneho hľadiska. Môžu pociťovať bolesť, strach, mať nedostatok

informácii.

Efektívna komunikácia so zdravotníckym personálom a aktívna podpora

rodiacej ženy zmierňujú bolesti, odbúravajú strach a uľahčujú poskytovanie

zdravotnej starostlivosti aj v prípade ak dôjde ku komplikáciám. Každá

pôrodná asistentka má potenciál ovplyvniť desiatky rodiacich žien a ich detí.

Pôrodné asistentky, ktoré sa workshopu zúčastnia budú zapojené do

interaktívnych úloh.

Workshop bude ukážkou ako by mala prebiehať príprava pôrodných asistentiek

zameraná na efektívnu komunikáciu so ženami. Rôznorodosť skupiny

(pôrodné asistentky z rôznych miest, rôzne veľkých pôrodníc, s rôznou dĺžkou

praxe) umožnia zdieľanie skúseností, vzájomnú inšpiráciu a obohatenie.

Workshop bude vedený skúsenou lektorkou. Po skončení workshopu

bude možnosť individuálnej alebo skupinovej konzultácie k téme.

Počet účastníkov: 50 
Workshop bude realizovaný občianskym združením Ženské kruhy

Účasť na workshope je v cene konferenčného poplatku


