
 

 

Pozývame Vás na 4. Ročník vedeckej konferencie na tému 

Vplyv raného detstva na vzťahovú väzbu. 
 

Konferencia sa koná pod záštitou prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. 

 

TERMÍN: 

26. mája 2017, 

8:00 – 15:30 

 

USPORIADATELIA: 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety 

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínskych studií Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR A VEDECKÝ VÝBOR:  

prof. MUDr. PhDr. Peter G. Fedor-Freybergh, DrSc. 

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. 

prof. Valerie Tóthová, PhD. 

MUDr. Miloš Velemínský, PhD. 

Mgr. Emília Bezáková, PhD. 

PhDr. Monika Miklošková, PhD. 

Mgr. Zuzana Okálová 

PhDr. Ján Herák 

Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

 

 

 

MIESTO: 

Aula Vysokej školy sv. Alžbety,  

Nám. 1. Mája, Bratislava 



 

Predbežný časový harmonogram: 

 

8:00 – 9:00 registrácia účastníkov 

9:00 - 12:00 prednášky v pléne 

12:00 – 13:00 prestávka na obed 

13:00 – 15:30 prednášky v pléne 

 

Registrácia: 

 

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 22. mája 2017 vyplnením elektronického formulára priamo 

po kliknutí SEM. Formulár je potrebné vyplniť za každého účastníka. 

 

Účastnícky poplatok je 15€/osoba. V cene ja zahrnuté technické zabezpečenie konferencie 

a občerstvenie počas prestávok. V cene nie je zahrnutý obed. 

 

Témy: 

 Vztahové vazby mezi perinatálně postiženými dětmi a rodiči 

Velemínsky M.st., Velemínsky M.ml. 

 Vzťahová väzba u detí vyrastajúcich mimo vlastnej rodiny 

Mikloško J., Miklošková M., Bezáková E., Herák J. 

 Indikácie psychofarmakoterapie u detí s poruchou vzťahovej väzby v podmienkach 

inštitucionálnej starostlivosti 

Šuba J., Trebatická J., Surovcová A., Hradečná Z. 

 Enterálna „nutrícia“ veľmi nezrelých novorodencov 

Bauer F., Demová K., Lelovská R., Kovácsová M. 

 Fenomén neotenie u člověka 

Slaný J. 

 Bezpečná vztahová vazba matek a dětí i prenatálních jako pozitívní zdroj při léčbě 

reprodukčních traumat v psychoterapii 

Mrowetz M. 

 Mateřská vazba a její význam pro vývoj dítěte 

Kukla L. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTUM4nwonfapeJMQe53RvCuBv6l_EENxLbgWy1IpvmdmV2wQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

 

 Vývin dieťaťa z pohľadu psychoanalýzy 

Zámečník P. 

 „Od kolísky po hrob.“ Má sklon k extrémizmu a autoritárstvu korene aj vo vzťahových 

skúsenostiach v detstve? 

Hašto J. 

 Attachment a pôsobenie médií na psychiku mládeže 

Škodáček I. 

 Vzťahová väzba a reziliencia 

Hrubý R. 

 Duševná pohoda ako determinant individualizácie perinatálnej starostlivosti 

Lichtenberg-Kokoszka E. 

 Dospelí hodnotia týranie, zneužívanie a zanedbávanie vo svojom detstve – výsledky 

reprezentatívneho výskumu u obyvateľov ČR 

Kaščáková N. 

 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: 

okalova@usmev.sk, bezakova@usmev.sk, prenatal@vssvalzbety.sk. 

 

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena programu vyhradená. 
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