
Pozvánka PEVŠ

Bratislava, 14. marec 2016

Pozvánka na 2. medzinárodnú konferenciu SPAY 2016

Fakulta psychológie  Paneurópskej  vysokej  školy (PEVŠ),  si  vás  dovoľuje  pozvať na 2.  ročník  
medzinárodnej konferencie  Social Pathology Among Youth (SPAY),  ktorá sa koná  17. marca 
2016 na pôde PEVŠ v Bratislave na Tomášikovej ul. 20. 

Organizátorom  konferencie  zaoberajúcej  sa  aktuálnymi  spoločenskými  témami  je 
Vysoká škola zdravotníctva  a  sociálnej  práce sv.  Alžbety  s  odborným garantom prof. 
MUDr.  Vladimírom  Krčmérym,  DrSc.  Paneurópska  vysoká  škola  je  partnerom 
konferencie, ktorej sa zúčastní približne 250 hostí zo 7 krajín sveta. Prednášajúci sa budú 
venovať  témam  sociálno-patologických  javov  a  dialógu  v  kontexte  regiónu  strednej 
Európy na interdisciplinárnej úrovni. 

Na konferencii vystúpia významní hostia venujúci sa problematike v rôznych krajinách, 
ako napríklad: 

• prof.  Renner  z Rakúska s témou  o sociálnej  patológii  medzi  utečencami 
(Attitudes  towards  Asylum  Seekers  –  Preliminary  Results  from  Slovakia, 
Germany, and Austria),

• prof. Foló z Maďarska s témou o závislostiach u mladých ľudí
• prof. Czarnecki z Poľska s témou o sociálnej diagnóze v sociálnej pedagogike, 
• doc. Hetteš (prezident ICSW) s témou migrácie a jej role v sociálnej práci (Forced 

migration and the role of social work), 
• JUDr. Števulová (Organizácia Liga za ľudské práva) o V4 a utečeneckej politike – 

reálne možnosti pre región, 
• doc.  Jozef  Šuvada o absencii  vodcovstva  a sociálno-zdravotníckej  stigmatizácii 

utečencov a migrantov v EÚ a na Blízkom Východe.

Program konferencie so začiatkom o 9.00 hod. bude rozdelený do 4 sekcií:
Sekcia A: Migrácia, utečenci a chudoba v Európe 
Sekcia B: Sociálna patológia v súčasnej škole a medzi študentmi 
Sekcia C: Sociálna patológia v rodine 
Sekcia D: Váriá
Pokračovať bude workshopmi v 4 pracovných skupinách, sprievodnými výstavami 
a diskusiami.



Viac informácii o konferencii na http://socworkmeetings.webnode.sk/.  

Tlačová konferencia sa bude konať na PEVŠ, Tomášikova 20 o 12:30 v miestnosti 1.12 na 
1. poschodí s vybranými hosťami. 
RVSP:  Svoju  účasť  na  TK  prosím  potvrďte  do  pondelka  16.  3.  2016  mailom  na 
zuzana.ihnatova@paneurouni.com. 

Kontakt PEVŠ: 
Zuzana Ihnátová
Tel: +421 908 957 839, zuzana.ihnatova@paneurouni.com

Informácie o PEVŠ:

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom 
Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a 
má  päť  fakúlt:  fakultu  práva,  ekonómie  a podnikania,  masmédií,  informatiky  a psychológie.  PEVŠ 
disponuje  moderným  materiálnym  a technickým  vybavením  so  zameraním  na  praktickú  výučbu. 
Presadzuje  rozvoj  medzinárodnej  spolupráce  s prestížnymi  zahraničnými  univerzitami  a vedeckými 
inštitúciami,  je  členom štyroch  svetových  zoskupení  univerzít  a má partnerstvá  s ďalšími  štyridsiatimi 
univerzitami. Má 20 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského 
štúdia:  bakalárskom,  magisterskom  a doktorandskom  v dennej  a externej  forme.  PEVŠ  poskytuje  aj 
habilitačné  a  inauguračné  konanie.  Od  vzniku  školy  do  konca  akademického  roka  2014/2015 u nás 
úspešne  ukončilo  štúdium  takmer  12.000  absolventov.  V hodnotení  Akademickou  rankingovou  a 
ratingovou agentúrou (ARRA) sa naše fakulty umiestňujú v ukazovateľoch atraktivity štúdia a vzdelanie na 
popredných miestach.
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