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OZ Perspektíva, Univerzita Komenského v Bratislave – Katedra liečebnej pedagogiky, 

Asociácia liečebných pedagógov PRO LP pozývajú  

na vedecko-odbornú konferenciu a pilotný tréning k projektu ECI 2.0 a ICF-Train 

Spolupráca s rodičmi pri podpore vývinu detí 

Konferencia a pilotný tréning prinesie pohľad odborníkov na aktuálne smerovanie včasnej intervencie 

na Slovensku a v krajinách Európskej únie, ako aj praktické skúsenosti odborníkov pri podpore rodiny 

a podpore vývinu detí. Súčasťou konferencie bude predstavenie projektu ECI 2.0 „Európska iniciatíva 

za kompetentnosť vo včasnej intervencii“ a pilotný tréning zameraný na využitie podporných modulov 

pri spolupráci medzi rodičmi a odborníkmi. Podporné moduly využívajú hodnotenie situácie klienta 

prostredníctvom kategórií ICF-CY. 

Projekt ECI 2.0: „Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii“ sa zameriava 

na vzdelávanie a tréning odborníkov v oblasti včasnej intervencie. Do projektu je zapojených päť 

európskych krajín (Turecko, Rakúsko, Luxembursko, Litva, Slovensko) a je financovaný z Programu 

celoživotného vzdelávania LLP Transfer inovácií. www.early-intervention.eu 

Projekt ICF-Train sa venuje vzdelávaniu odborníkov v oblasti včasnej intervencie so zapojením online 

systému hodnotenia a dokumentácie, ktorý používa Medzinárodnú klasifikáciu funkčnosti, dizability a 

zdravia pre deti a mládež (ICF-CY). Informácie o projekte sú dostupné na stránke www.icf-training.eu   

Odborní garanti konferencie: Organizačný výbor konferencie: 

 

Predbežný program: 

 

 

 

 

 

Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii 

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. 

PaedDr. Oľga Matušková 

Doc. Barbora Kováčová, PhD. 

Mgr. Petra Mitašíková, PhD. 

PaedDr. Monika Stupková, PhD. 

Mgr. Zuzana Marošová 

Mgr. Dagmar Vatolíková, PhD. 

Mgr. Monika Longauerová 

09:00 – 12:30 

12:30 – 13:30 

konferencia - prednášky 

obedová prestávka 

13:30 – 16:00 predstavenie projektu ECI 2.0 a pilotný tréning k projektu 

06.septembra 2013, piatok 

16:00 – 19:00 členská schôdza Asociácie liečebných pedagógov PRO LP 
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Miesto konania: 

DOM QUO VADIS, Hurbanovo námestie 1, Bratislava 

Rokovací jazyk: slovenský 

Podujatie bude kreditované cez SKIZAP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov). 

Konferenčný poplatok: 7,00 € 

Poplatok prosíme uhradiť na účet v Slovenskej sporiteľni a.s. - číslo účtu: 179680236/0900. 

Počet miest je obmedzený. Rozhoduje skorá registrácia. Po zaplatení registračného poplatku Vám 

pošleme potvrdenie o účasti spolu s upresneným programom. Vrátenie poplatku je možné iba po 

predložení potvrdenia o práceneschopnosti od lekára. 

Členovia Asociácie liečebných pedagógov PRO LP konferenčný poplatok 5,00 €, študenti liečebnej 

pedagogiky vstup voľný. 

Občerstvenie: 

Pre účastníkov konferencie je občerstvenie zahrnuté v cene konferenčného poplatku. Bude 

zabezpečené formou cateringu. 

Kontakt: 

V prípade záujmu zúčastniť sa konferencie a pilotného tréningu, kontaktujte nás, prosím, aj na         

e-mailovej adrese: petra.mitasikova@gmail.com alebo marosova.z@gmail.com . 


