
 

 

 
 

 

AkSen – aktívny senior o.z.  
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Piešťany 

 

 

Vás srdečne pozývajú na 

 

5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

 

Spoločne proti Alzheimerovej chorobe 

 

Termín: 22. november 2019 

 

Miesto konania: Piešťany, Kúpeľná dvorana, Beethovenova 5 

 

Organizátor: 

 

AkSen – aktívny senior o.z. 

 

Spoluorganizátor: 

 

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Piešťany 
 

Partneri: 

 

VUC TTSK, 
Slovenská Alzheimerova Spoločnosť, Memory centrum,  

SK AS a ASP, SKSaPA Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii 
 

Tematické zameranie konferencie je sústredené na multidisciplinárnu spoluprácu 
pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o klienta s Alzheimerovou chorobou, 

ako ovplyvniť kvalitu života ľudí a rodín žijúcich s Alzheimerovou chorobou, 
najnovšie trendy vo výskume Alzheimerovej choroby a podpora starostlivosti 
o seniorov – ako sa dožiť vysokého veku vo fyzickom, mentálnom i duševnom 

zdraví. 
 

Konferencia sa koná s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja 



 

 

 
 

Vedecký výbor: 
  

doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD. 
doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.,  

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. 
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. 

Mgr. Denisa Šarkóziová 
 

Organizačný výbor: 
  

Mgr. Jarmila Staneková, 
doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., 

Mgr. Katarína Kužlíková 
PhDr. Ivana Hagarová 

PhDr. Monika Nováková 
Ing. Barbora Schmidtová  

 

***** 

 

Organizačné pokyny: 

 

Prihlásiť sa je potrebné do 18. 11. 2019 

e-mailom aksenpn@aksen.sk 
telefonicky: +421 948 113 933 

Sestry sa prihlasujú prostredníctvom online registračného 

portálu na:  portal.sksapa.sk 

 

Úhrada konferenčného poplatku do 20.11. 2019 

 

Konferenčný poplatok: 

 

Účastník konferencie   25 € 
aktívny účastník (prvý autor)  0€ 

člen SKSaPA, SKSPaASP, APSSvSR  20€  

študenti a dôchodcovia 10€ 

 

Účet na úhradu 4825150001 / 5600, vedený v Prima Banke  
IBAN: SK51 5600 0000 0048 2515 0001, Variabilný symbol:  22112019 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka 
ak uhrádzate viac účastníkov, uveďte mená všetkých. 

mailto:aksenpn@aksen.sk


 

 

 
Vystavenie daňového dokladu nahláste na adresu: aksenpn@aksen.sk. 
 

Pri registrácii je účastník povinný predložiť potvrdenie o zaplatení konferenčného 
poplatku. Konferencia je určená pre sestry, sociálnych pracovníkov, ošetrovateľov a 
opatrovateľov a je zaradená do systému sústavného vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov podľa Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

Kontakt:  
AkSen – aktívny senior o.z.  
Sládkovičova 11, 921 01 Piešťany  
aksenpn@aksen.sk  
informácie: 0948 113 933 
 
Forma aktívnej účasti:  
Prednáška: dĺžka trvania max. 15-30 minút, formou data-projekcie vo formáte MS 
Office Power Point alebo prezentácia na CD, DVD, USB nosičoch, poster  
Workshop:  
dĺžka trvania max. 45 až 90 minút, formou podľa voľby lektora, data-projektor 
na požiadanie, prezentácia na CD, DVD, USB nosičoch. poster 
 
Náš cieľ: 
 
Cieľom konferencie je prispievať k zvyšovaniu odbornosti a kvalifikovanosti 

pracovníkov, starajúcich sa o seniorov v zariadeniach i v domácnostiach a tiež 

domácich opatrovateľov a rodinných príslušníkov osôb s Alzheimerovou chorobou. 

Je dôležité, aby sestry, ošetrovatelia, opatrovatelia ale i rodinní príslušníci mali 

dostatok informácií o možnostiach starostlivosti o klienta s Alzheimerovou 

chorobou. 
 
Poslaním AkSen o.z. je mobilizovať a aktivizovať seniorov vo veku 50 a viac rokov k 
aktívnemu životu a prispievať tak k lepšej psychickej a fyzickej pohode. 
Alzheimerova choroba je jednou z hrozieb ľudí nielen seniorského veku a AkSen o.z. 
chce poskytnúť všetkých záujemcom aktivity na zachovanie si fyzického a duševného 
zdravia, ale aj dostatok informácií o možných ochoreniach.  
Viac informácií o nás nájdete na www.aksen.sk, www.sas.sk . 
 
 
Za organizačný výbor Mgr. Jarmila Staneková 
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