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Cieľom konferencie je zamerať sa na multisenzorické prostredie a jeho špecifiká
v intervenčnom procese. Multisenzorické prostredie je čoraz viac využívanou formou
intervencie u ľudí s problémami v senzorickom spracovaní. Dôležitými aspektmi sú dôraz na
skúmanie terapeuticko-pedagogických hľadísk problematiky senzorickej stimulácie,
zameranie na účinnosť, zdôvodnenie a podloženie efektivity liečebnopedagogickej podpory
ľudí s poruchou senzorického spracovania v multisenzorických miestnostiach.

Súčasťou konferencie je prezentácia výsledkov výskumu projektu Vega č. č. 1/0598/17 Evalvácia efektívnych 
faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike.

•

Prihlásené príspevky budú rozdelené do troch sekcií:

• Sekcia 1 - Senzorická integrácia

• Sekcia 2 - Bazálna stimulácia

• Sekcia 3 - Snoezelen terapia

Vedecký výbor konferencie:

• prof. PhDr. Marta HORŇÁKOVÁ, PhD.

(PdF UK, Bratislava)

• prof. PaedDr. Milan SCHAVEL, PhD.

(VŠSP, Bratislava)

• doc. PaedDr. Katarína MAJZLANOVÁ, CSc.

(PdF UK, Bratislava)

• doc. PhDr. Albín ŠKOVIERA, PhD.

(KU, Ružomberok)

• Mgr. Ivana LESSNER LIŠTIAKOVÁ, PhD.

(UN, Northampton)

• Mgr. Pavol JANOŠKO, PhD.

(PdF UK, Bratislava)

• Mgr. Zuzana FÁBRY LUCKÁ, PhD.

(PdF UK, Bratislava)

• Mgr. Petra MITAŠÍKOVÁ, PhD.

(PdF UK, Bratislava)

• Mgr. Zuzana ŤULÁK KRČMÁRIKOVÁ, PhD.

(PdF UK, Bratislava)

• Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, anglický, nemecký, maďarský (všetky zahraničné príspevky budú tlmočené do slovenského jazyka)



Miesto konania: Centrum Salvator, Jakubovo námestie 4-5, Bratislava

Poloha uspokojí návštevníka prichádzajúceho z rôznych smerov. Či prichádzate z
Autobusovej stanice alebo z Hlavnej železničnej stanice alebo vlastnou dopravou, ku
nám to mate blízko. Prístup je možný z Jakubovho námestia, kde je možnosť verejného
parkovania, alebo zo zadnej strany.

Mapa:



Ďalšie dôležité informácie:

• z vedeckej konferencie bude vydaný konferenčný zborník

• termín prihlasovania sa účastníkov – do 10.9.2019 vyplniť a odoslať elektronický
formulár.

• možnosť aktívnej účasti prostredníctvom prednášky v dĺžke trvania do 15 minút,
posterová prezentácia vo vyhradenom čase v priestoroch Centra Salvator, virtuálna
účasť (publikovanie príspevku v zborníku)

• prezentované príspevky budú rozdelené do príslušných sekcií

• za účasť na konferencii nebude vyberaný poplatok, vzhľadom na to, že jej
organizácia je financovaná z projektu VEGA č. 1/0598/17 Evalvácia efektívnych
faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike.

Vyhradzujeme si právo obmedziť počet účastníkov konferencie vzhľadom ku 
kapacitným možnostiam. 

Všetky dôležité informácie ako aj program konferencie budú zverejnené na stránke 
www.multisenz.wordpress.sk ako aj na FB – Konferencia Multisenzorické prostredie 

ako priestor pre intervenciu.

Organizačné pokyny pre aktívnych účastníkov:

• Abstrakt príspevku je potrebné poslať na adresu
konferencia.multisenzorika@gmail.com do 10.9.2019

• Príspevky je možné poslať na adresu: konferencia.multisenzorika@gmail.com
najneskôr do 23.9.2019.

Zborník bude vydaný elektronicky na CD nosiči a taktiež bude dostupný online na
www.multisenz.wordpress.sk. Aby bolo zabezpečené včasné dodanie zborníka,
príspevky odovzdané po termíne nebudú zaradené do zborníka.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScELOQUsw57iunWeLqrjiHe0U4pzLcVU-UBI0xFbqSVZ6dW-w/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.multisenz.wordpress.sk/
mailto:konferencia.multisenzorika@gmail.com
mailto:konferencia.multisenzorika@gmail.com
http://www.multisenz.wordpress.sk/


Formálne požiadavky na príspevok:

• Názov príspevku (Times New Roman, 14 PT, veľké, bold, zarovnanie na stred)

• Riadok voľný

• Meno a priezvisko (Times New Roman, 12 PT, veľké, bold, zarovnanie na stred)

• Riadok voľný

• Abstrakt (v jazyku príspevku, Times New Roman, 12 PT)

• Riadok voľný

• Kľúčové slová (v jazyku príspevku, Times New Roman, 12 PT)

• Riadok voľný

• Abstract (v anglickom jazyku, Times New Roman, 12 PT)

• Riadok voľný

• Key words (v anglickom jazyku, Times New Roman, 12 PT)

• Riadok voľný

• Text príspevku – (Times New Roman, riadkovanie 1,5)

• Riadok voľný

• Záver (Times New Roman, 12 PT)

• Riadok voľný

• Zoznam použitej literatúry (Times New Roman, 12, bold)

• Riadok voľný

Kontaktné údaje: 

• Meno a priezvisko, titul 

• Adresa pracoviska (názov inštitúcie, ulica, PSČ, mesto) 

• E-mail



TEŠÍME SA NA VÁS !


