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PROGRAM 

 

19. máj 2011  (štvrtok)  
 
14,00 - 14,30  

Otvorenie konferencie 

Predsedajúci: G. Šimko, Ľ. Ševčíková, J. Nováková  

Príhovory: 
 
Ševčíková, Ľ. (Bratislava) 

prezidentka Slovenskej spoločnosti hygienikov SLS    

Šimko, G.  (Bratislava) 

hlavný hygienik SR 

Nováková, J. (Bratislava) 

hlavná odborníčka  HH SR pre odbor hygieny detí a mládeže 

 
14,30 – 16,30 

Trendy v ochrane a podpore zdravia detí a mládeže 

Predsedajúci: Ľ. Ševčíková, J. Nováková   
 
Gerová, Z., Ková čiková, H., Wsolová, L., Cvi čelová, M., Šev číková, Ľ. 
(Bratislava): 
Prehypertenzné parametre u žiakov základných škôl mestskej časti Bratislava- 
Petržalka  
 
Ďatelová, M., Alberty, R.  (Banská Bystrica): 
Rizikové faktory aterogenézy  u vybratej vzorky detí SR 
 
Hamade, J., Janechová, H.  (Bratislava): 

Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku – výsledky projektu 
a intervenčné odporúčania  
 
Tirpáková, M. (Košice):  

    Determinanty zdravia a ich vplyv na životný štýl vo vybranej monitorovanej    
 populačnej skupine – pilotná štúdia  

 
Ševčíková, Ľ., Argalášová (Sobotová), Ľ., YH Liu, Jurkovi čová, J., 
Štefániková, Z., Machá čová, E., Rosinský, J., Gregušová, A., Karpatová, E. , 
Kuruc, Š., Majzonová, M., Zajacová, M., Salamonová,  M., Šimko, G., Zenka, 
M., Weitzman, M. (Bratislava, New York, Komárno, Nitra, Vranov nad Topľou, 
Nové Zámky, Žiar nad Hronom, Stará Ľubovňa, Prievidza, Čadca): 

     Miera rizika pasívneho fajčenia u slovenských školákov 
 
Ostriho ňová, T. (Rimavská Sobota): 
Životospráva detí predškolského a mladšieho školského veku    
 
Střítecká, H., Hlúbik, P. ( Hradec Králové): 
Životní styl žáků základních škol  
 
Sekeráková, R. (Lučenec): 
Činnosť pracovných zdravotných služieb na úseku HDM 
 
Stašková, J. (Michalovce): 
Prečo očkovať proti vírusovej hepatitíde A? 
 
Rimárová, K. (Košice): 
Vplyv sociálnych faktorov na zdravie detí – celosvetové hľadisko priority 
Millenium Development Goals  
 
P R E S T Á V K A  
 
17,00 – 19,00 

Zdravie detí a mládeže a životné prostredie 

Predsedajúci: J. Vignerová, J. Riedlová  
 
Vignerová, J., Paulová, M., Riedlová, J., Schneidro vá, D. (Praha): 
Hodnocení růstu neprospívajících dětí podle českých růstových grafů a podle 
WHO standardů 
 
Riedlová, J., Vignerová, J., Paulová, M. (Praha):  
Studie růstu českých kojených dětí  
 
Tirpáková, M.  (Košice): 
Vplyv environmentálnych faktorov na vznik onkologických ochorení v detskej 
populácii 

 
  Rimárová, K.  (Košice): 

      Vplyv sociálnych a environmentálnych faktorov na respiračné ochorenia u detí –     
      prierezová štúdia  



 
Rimárová, K.  (Košice): 
Základné parametre a ukazovatele zdravia Rómov v oblasti reprodukčného  
zdravia, detského  rastu a infekčných ochorení 

Izsáková, Z., Ka čmariková, M., Garabášová, M., Hvizdák, F., Chramec,  
J. (Trnava): 
Význam BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE a informovanosť žien 
o dojčení  
 
Zákutná, Ľ., Dorko, E. (Košice): 
Riziká a prevencia zoonóz u detí a mládeže 
 
Dorko, E., Zákutná, Ľ. (Košice): 

         Sérologická analýza prítomnosti protilátok proti C. burnetti (pôvodcovi Q   
horúčky u študentov medicíny) 

         
         Procházková, L. (Brno): 
         Komparace výsledků výzkumních šetření o problematice poruch příjmu 

potravy 
 
Slotová, K., Šaligová, D., Jajcaj, M., Halzlová, K . (B. Bystrica): 
Kvalita vnútorného ovzdušia v európskych školách a na Slovensku, 
prevencia a redukcia výskytu chron. respir. ochorení – projekt SEARCH 
 
Reissmannová, J., Prokopová, A. (Brno): 
Implementace problematiky první pomoci ve školním prostředí 
 
20. máj 2011  (piatok)  
 
8,30 – 9,45 
 

Výživa a stravovanie detí a mládeže  

Predsedajúci: J. Berešová, M.Tirpáková  
 
Ďatelová, M., Alberty, R., Vojteková, S., Janešíková , Ľ. (Banská 
Bystrica): 
Rizikové faktory aterogenézy u vybranej vzorky detí SR – porovnanie 
prevalencie rizikového cholesterolu, rizikového TK, rizikového BMI za roky 
2001, 2009 a 2010 
 
Tirpáková, M., Lovayová, V.  (Košice): 
Nutričné odporúčania z aspektov zdravia a kvality života  
 

 

 
 
 
Tirpáková, M. (Košice):  
Racionálna výživa ako preventabilný rizikový faktor rozvoja onkologických 
ochorení  

 
Olosová, D., Balková, D., Maršalová, E.  (Martin): 
Hodnotenie pestrosti stravy a zásad pre zostavovanie jedálneho lístka vo 
vybraných školských zariadeniach v Turčianskom regióne v roku 2010     
 
Bérešová, J., Ostriho ňová, T. (Rimavská Sobota): 
Stravovanie detí v teórii a praxi  
 
Nováková, J. (Bratislava): 
Pitný režim - čo je pravda a čo mýtus? 
 
Farková, S., Štefániková, Z. (Bratislava): 
Úloha rodiny pri formovaní stravovacích návykov detí 
 

P R E S T Á V K A  

 
10,15 – 12,00 
 
Vplyv faktorov životného štýlu na zdravie  detí a m ládeže   
 
Predsedajúci: E. Karpatová, P. Mišenda  
 
 
Burkali, B., Varga, G., Bertalanfy, M. (Györ): 
Zmeny v návykoch nelegálnych užívateľov drog v meste Györ, 1994 - 2009 
 
Mišenda, P., Rešovský, J., Mederiová,T., Vl čáková, M. (Spišská Nová Ves): 
PoZdraVy – podpora zdravia u 10. – 11. ročných žiakov základných škôl  
 
Mišenda,P., Mederiová, T. (Spišská Nová Ves): 
Životný štýl, vybrané ukazovatele zdravia a telesná zdatnosť aktívne   
športujúcej a nešportujúcej stredoškolskej mládeže 
 
Rešovský, J.  (Spišská Nová Ves): 
Quo vadis demografický vývoj na Spiši? 
 
Rešovský, J.  (Spišská Nová Ves): 
Rodina a demografický vývoj v širších súvislostiach  

 
 

 



 
 

Rončáková, A. (Bratislava): 
Hygienická problematika prác mladistvých v rámci prípravy na povolanie vo 
vybraných stredných odborných školách Bratislavského kraja 
 
Kováčiková, E. (Košice): 
Monitoring podmienok telesnej výchovy u žiakov základných a stredných  
škôl v okresoch Košice - mesto a Košice – okolie 
 
12,00 – 13,00 

Diskusia k posterom 
 
Střítecká, H., Hlúbik, P. ( Hradec Králové): 

Hodnocení nutričního stavu u žáků základních škol  
 

Šulová, A., Šedová, D. (Žilina): 
Kvalita vody v detských bazénoch v okrese Žilina so zameraním na výskyt 
pseudomonád 
 
Rosinský, J., Nagyová, S., Bereczová, A. (Komárno): 
Posudzovanie zváračskej školy z hľadiska ochrany zdravia mladistvých  
 
Ivanovi čová, L. (Trnava): 
Stravovacie návyky a obezita u detí 
  
Imrišková, M. (Poprad): 
Detské ihriská a pieskoviská mesta Poprad - minulosť a súčasnosť 
 
Gonšorová, V., Ka čmariková, M. (Trnava): 
Postoje matiek v Trnave k dojčeniu a ich vplyv na trvanie dojčenia  
 
Javorková, S., Gonšorová, V., Ka čmariková, M. (Trnava): 
Skóre stravovacích návykov a vedomosti žiakov školy zapojenej do projektu 
„Školy podporujúce zdravie“ 
 
Gonšorová, V., Ka čmariková, M. (Trnava): 
Subjektívne vnímanie nemocničnej praxe a jej vplyv na trvanie dojčenia  
u matiek v Trnave  
 
Zošáková, L., Ka čmariková, M., Izsaková, Z. (Trnava): 
Pohybová aktivita žiakov z mesta a z vidieka  

 
 

 
 

Hamerlíková, J., Ka čmariková, M. (Senica): 
Stravovacie návyky u detí 1. stupňa základných škôl v okresoch Senica 
a Skalica  
 
 
13,00  - Záver konferencie 
 
Pokyny pre prednášajúcich 
 
Oficiálnymi rokovacími jazykmi sú slovenčina, čeština, angličtina. 
 
Trvanie prednášky je limitované na najviac 10 minút . 
 
K dispozícii je dataprojektor (Power Point), 
 
 
Pokyny pre posterovú sekciu 
 
Postery v posterovej sekcii budú vyvesené od 19. 5. od 12.00 h do 20. 5. do 
14.00 h 

 
Rozmery posterov sú 90 cm x 120 cm. 
 
Práce prezentované na konferencii budú publikované v Bulletine HH SR za 
predpokladu zaplatenia konferen čného poplatku a v časného odovzdania 
príspevku podľa priložených pokynov. 
 
Prípustný rozsah príspevku je 6 strán A4 vrátane grafov, tabuliek a literatúry. 
Príspevky možno odovzdať priamo na konferencii alebo najneskôr do  
jedného mesiaca po skon čení konferencie poslať e-mailom na adresu: 
 
jana.hamade@uvzsr.sk alebo jana.novakova@uvzsr.sk 
 
alebo poštou na CD nosiči na adresu: 
 
Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky 
Trnavská 52 
826 45 Bratislava 

 

 

 



Pokyny pre autorov príspevkov 
 
(prednášok aj posterov) určených na publikovanie do Bulletinu HH SR. 
 
Príspevky musia by ť pripravené na publikovanie vo forme vedeckej 
publikácie v programe Word a nie vo forme prezentác ie (Power Point). 
 
A4 formát, neskrátená verzia (nie abstrakt), strany nečíslovať. 
 
Úprava stránky:  všetky okraje 2,5 cm, písmo Times New Roman (veľkosť 12 
bodov), riadkovanie 1, odstavce začínať tabelátorom. 
 
Hlavička:  kapitálky, tučné, centrovať, vynechať 1 riadok, autori bez titulov, 
skratka krstného mena, priezvisko, pracoviská všetkých autorov. 
 
Tabuľky:  na celú šírku strany, čiary tenké, jednoduché, bunky netieňovať, 
nevyfarbovať, veľkosť písma 10 bodov, nadpis tabuľky je nad tabuľkou, tabuľky 
sú umiestnené a komentované v texte, číslovanie v texte súhlasí s číslovaním 
tabuliek. 
 
  Obrázky, grafy  a pod. môžu byť čiernobiele aj farebné, na bielom pozadí, 
pokiaľ je to možné vsadené do textu, vhodnej veľkosti (na stranu A4 zvisle, max. 
na šírku strany). Prípadné obrázky je možné dodať aj samostatne – výlučne 
v programe Excel alebo Power Point . Pomenovanie obrázku  je umiestnené 
pod obrázkom (nie je súčasťou obrázku), veľkosť písma 10 bodov, počet 
obrázkov aj číslovanie sa zhoduje s počtom a číslovaním v texte. Obrázky je 
možné výnimočne dodať aj vytlačené osobitne na papieri v čiernobielom 
reprodukovateľnom vyhotovení. 
 

  Literatúru   v   texte uvádzať  číslom  v okrúhlych   zátvorkách,  na  konci  
  príspevku uviesť zoznam literatúry, veľkosť písma 10 bodov.      
 
 
 
 
 

 
Registrácia  účastníkov bude dňa 19. 5. 2011 od 12.30 h 
                                            dňa 20. 5. 2011 od   8.00 h  

     

 
Stravovanie: obedy sú zabezpečené v jedálni hotela (podľa objednávky) 
 

Konferen čný poplatok je povinný zaplati ť každý ú častník konferencie: 
   - členovia SLS    20 € 
   - nečlenovia SLS   25 € 
    

 
Konferen čný poplatok zah ŕňa: účasť na odbornom programe, konferenčné 
materiály a občerstvenie. 

 

Spôsob platby: 

 

• bankovým prevodom (prípadne zloženkou ) na účet  
Slovenskej lekárskej spoločnosti, Cukrová 3, 813 22 Bratislava 
Názov banky: Všeobecná úverová banka Bratislava – mesto 
Číslo účtu: 4532-012/0200, 
Variabilný symbol (VS):  09 1038 
pre zahraničných účastníkov: IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012;  
SWIFT code: SUBA SKBX 
VS: 09 1038 

   

Kópiu potvrdenia o platbe je potrebné predloži ť pri registrácii. Účastník, ktorý 
sa nebude vedieť preukázať dokladom o zaplatení konferenčného poplatku, 
zaplatí plný poplatok na mieste a spätne na základe požiadania sa mu poplatok 
vráti v prípade duplicitnej platby.  

  

• priamo pri registrácii  (v prípade tejto alternatívy sa konferenčný poplatok pre 
účastníkov zo SR zvyšuje o 5 € ; pre účastníkov zo zahraničia bez zvýšenia 
poplatku). 

 
 
 


