
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie, pri príležitosti 10. výročia založenia 

detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave. 

 

Dňa 10.októbra 2019 sa v priestoroch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave, konala medzinárodná vedecká 

konferencia, pri príležitosti 10. výročia založenia detašovaného pracoviska. Hlavnou témou 

konferencie  bola „Interdisciplinárna spolupráca v povolaní sestra a sociálny pracovník“.  

Ambíciou organizátorov bolo poukázať na nezastupiteľný význam medziodborovej 

spolupráce, ako podmienky zabezpečenia starostlivosti o jedinca v  náročnej životnej situácii. 

Konferenčný deň pozostával z troch blokov, v ktorých bolo prezentovaných 18 odborných 

príspevkov. Účastníkmi konferencie boli študenti, absolventi a pedagógovia Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ale taktiež odborníci pôsobiaci v praxi, v oblasti 

ošetrovateľstva, sociálnej práce zo Slovenska, Česka a Srbska. Konferenciu otvorila prof. PhDr.  

Mária Kilíková, PhD., privítala účastníkov konferencie a zaželala im príjemný pracovný a 

zmysluplný konferenčný deň.  

Prvý odborný blok konferencie bol tvorený prednáškami so zameraním na historické 

témy. Prednášajúci predstavili históriu detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave, 

ale aj životopis patrónky detašovaného pracoviska. Veľmi zaujímavým príspevkom bola téma 

venovaná Helene Mišurdovej, obyvateľke z rožňavského regiónu, ktorá bola držiteľkou 

medaily F. Nigtingalovej za jej prínos pre ošetrovateľstvo. Záver bloku patril témam 

uplatňovania kompetencií sestier podľa úrovne dosiahnutého vzdelania sestier a významu 

uplatňovania praxe založenej na dôkazoch v ošetrovateľskej praxi. 

Druhý blok konferenčného dňa bol v prevahe venovaný oblastiam sociálnej práce. 

Autori sa venovali otázkam ochrany detí pred   násilím v okrese Rožňava, významu terénnej 

sociálnej práce, ale aj manažmentu agresívneho pacienta na psychiatrickom oddelení a úlohe 

ošetrovateľstva pri znižovaní stigmatizácie duševne chorých v spoločnosti. Bohatú diskusiu 

vzbudil príspevok venovaný  domácemu násilia rómskych žien z marginalizovaných komunít.  

Tretí blok konferenčného dňa pokračoval prezentovaním tém súvisiacich  

s uplatňovaním ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov z iných kultúr  a pripravenosti sestier 

na poskytovanie multikultúrnej ošetrovateľskej starostlivosti. S veľkým záujmom sa stretli 

témy venované špecifikám poskytovania zdravotnej záchrannej služby, ale aj dôvodom 

nedostatku mužov v sesterskom povolaní.  

O kvalite  prezentovaných tém svedčila plodná diskusia, ktorá odznela v rámci každého 

blok. Prepájanie tém naprieč vedeckými odbormi: ošetrovateľstvo, sociálna práca a zdravotná 



záchrana služba priniesli spoločné obsahy, ktoré boli pre  zúčastnených zaujímavé a vytvárali 

tak veľmi kreatívnu pracovnú atmosféru. Hlavnou myšlienkou prepojenia týchto pomáhajúcich 

profesií bola maximálna snaha o diskutovanie tém, ktoré sa vzájomne prelínajú a majú vplyv 

na  poskytovanie komplexnej, odborne spôsobilej a inovatívnej starostlivosti.  

Príjemná tvorivá atmosféra, nefalšovaný záujem a bohatá účasť počas celého priebehu 

konferencie, napriek náročnému programu počas celého konferenčného dňa, boli  pre 

organizátorov známkou úspešného podujatia a motiváciou pre organizovanie ďalších 

odborných podujatí. 

Po ukončení odborného programu medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 

10. výročia založenia detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave pokračovala 

slávnosť slávnostnou akadémiou v priestoroch auly detašovaného pracoviska. Tejto slávnostnej 

akadémie sa zúčastnili pozvaní významní hostia z profesionálneho, vysokoškolského, ale aj 

spoločenského života. 

 Prítomných hostí privítala vedúca detašovaného pracoviska prof. PhDr. Mária 

Kilíková, PhD. a  vyjadrila poďakovanie za účasť na tejto slávnostnej akadémii.  V úvode 

slávnostnej akadémie sa k prítomným prihovoril prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. Dr h.c. 

mult., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Mons. prof. ThDr. 

PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.,  rímskokatolícky diecézny biskup Rožňavskej diecézy. 

V príhovoroch vyzdvihli význam vysokoškolského štúdia pre rozvoj jednotlivých odborov, ako 

aj význam približovania vysokoškolského štúdia k študentom z regiónov, čo je jedným 

z dôvodov  podpory a rozvoja detašovaných pracovísk Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o. Detašovanému pracovisku v Rožňave zaželali mnoho 

úspechov a síl pre rozvoj a napĺňanie ďalších cieľov.  

Program akadémie pokračoval historickým prierezom vzniku a  rozvoja nemocnice v 

Rožňave, ale aj jej vplyvu na rozvoj vzdelávania v tomto regióne.  Krátku sondu do vzniku, 

rozvoja, ale aj plánov do budúcnosti a rozvoja datašovaného pracoviska predstavila prof. 

PhDr.Mária Kilíková, PhD vo svojom príspevku: Quo vadis detašované pracovisko vysokej 

školy. V závere slávnostnej akadémie sa  v kaplnke detašovaného pracoviska konala svätá 

omša, celebrovaná rímskokatolickým diecéznym biskupom rožňavskej diecézy Mons. 

Stanislavom Stolárikom. 

Deň venovaný 10 výročiu vzniku detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce  sv. Alžbety, bl. Sáry Salkaházi v Rožňave bol dôstojným ohliadnutím sa za 

obdobím, ktoré bolo naplnené záujmom, cieľmi, entuziazmom a množstvom práce kolektívu 

pedagogických aj nepedagogických pracovníkov detašovaného pracoviska. Bez ich snahy by 



škola nedosahovala úspechy, ktoré sú zrejmé z výsledkov uplatnenia sa absolventov na 

pracovnom trhu. Želáme si, aby absolventi, ale aj súčasní a budúci študenti sa hrdo hlásili  

k svojej alma mater, detašovanému pracovisku bl. Sáry Salkaházi  v Rožňave a tak šírili jej 

dobré meno nie len na Slovensku, ale kdekoľvek, kde budú pôsobiť a pomáhať ľuďom v núdzi.  


