
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti 
 

Dni prof. V. Novotného v Bojniciach (9. Bojnická AT konferencia) 
2. – 4. októbra 2015 

 
Počet vyplnených a vrátených dotazníkov (N=82) 
 
Otázka č. 1  
Spokojnosť s konferenciou (škála 0 – úplne nespokojný/-á, 5 – maximálna spokojnosť) 
 

Spokojnosť... 
Počet vyplnených 

položiek 
Priemerná 

známka 

s organizáciou pri príprave podujatia 
s organizáciou počas podujatia 
s konferenčnou miestnosťou 
s ubytovaním v hoteli 
so stravou v hoteli 
celková spokojnosť s konferenciou 

80 
81 
81 
61 
82 
82 

4,66 
4,72 
4,42 
4,39 
4,27 
4,52 

 
Otázka č. 2 
Najlepší príspevok 
 

Počet 
získaných 

hlasov 

Príspevok 
č. 

Autor(i) Názov príspevku 

9 27 Grohol, M. Opioidný systém a jeho význam v rozvoji 
a liečbe závislosti od alkoholu  

7 30 Patarák, M. Pokus o rekonceptualizáciu systému 
odmeny 

5 35 Patarák, M. Šalvia divotvorná a jej „duša“  

4 38 Kvetková, J. – Martinove, M. 
ml. 

Posudzovanie spôsobilosti vodičov – 
legislatívne zmeny sú nutné 

3 7 Višňovský, E. „Protracted withdrawal syndrome“ 

8 Grohol, M. Somatické komplikácie klinického 
alkoholizmu  

12 Šidlo, J. a kol.  Samovražda kofeínom 

44 Trgiňová, I. a kol.  Ako diagnostikovať problémy s 
internetom 

50 
 

Slabejová, M.  Transformácia čierneho stromu 
v arteterapii  

2 16+17 
 

Šmoldasová, J. + Vaškovský, R. 
 
 

Závislost na opioidních analgeticích 
u pacient s chronickou nenádorovou 
bolestí a substituční terapie jako léčebná 
možnost 
Substitučná terapia pri liečbe závislostí od 
anodýn v ambulantnej starostlivosti 
psychiatra 

20 
 

Morovicsová, E. – Falisová, A. Prvé protialkoholické liečebne 
v medzivojnovom Československu  



33 
 

Martinove, M. ml. Nové psychoaktívne látky na drogovej 
scéne na Slovensku a vo svete 

40 
 

Maidanevych, O. – 
Semerenko, O. 

Posttraumatická stresová porucha 
a drogová závislosť 

49 Hullová, K. – Trokanová, Z. Rozprávky a príbehy v skupinovej 
psychoterapii pacientok so závislosťami  

1 2 Alexanderčíková, Z. a kol. Využitie natrexónu a placeba u pacientov 
so závislosťou od alkoholu 

5 Ochaba, R.  Úmrtnosť spôsobená chronickým užívaním 
alkoholu na Slovensku 

11 Matej, M. a kol. Štyri krát zdiagnostikovaná ebrieta  

14 Martinove, M. st. Je to len o drogách a hraní...? (fakty 
z Prednej Hory) 

15 Bodáková, D. Úloha opioidných analgetík pri liečbe 
chronickej bolesti 

19 Frankovič, L. Doktor Fraňo Madva, prvý lekár, ktorý 
liečil závislých na Hornej Nitre 

26 Šmoldasová, J. – Mainerová, B. Kazuistika akutní intoxikace kokainem 

28 Turček, M. – Lúčna, S.  Nalmefén v redukčnom prístupe liečby 
alkoholovej závislosti – aktuálne 
informácie a praktické skúsenosti v súbore 
kazuistík  

31 Turček, M. a kol. Používanie termínov „tvrdé“ a „mäkké“ 
drogy v odbornej medicínskej literatúre 

32 Vladimír, A. Nová generácia syntetických 
psychostimulancií – temný pokrok, čo nás 
čaká v budúcnosti?  

36 Martinove, M. ml. a kol. Nové syntetické látky na drogovej scéne 

37 Martinove, M. ml. – 
Martinove, M. st. 

DSM-5 a závislosti  

39 Stanislav, V. – Žarnay, Z. Monitorovanie, hodnotenie a výskum 
efektívnosti liečby závislosti v SR, ČR, PL 

41 Semerenko, O. – 
Maidanevych, O. 

Toxická psychóza – terapia, predikcia 
abstinencie  

43 Ďanovský, J. – Benkovič, J. Škodlivé užívanie internetu u teenagerov 

48 Michaela, K. – Mária Z. (AA) Základné informácie o Anonymných 
Alkoholikoch a niektoré mýty o AA 

„52“ Pozn.: Neexistujúce číslo ? 

 „Patarák“ ? 

 členovia AA  modelové stretnutie AA 

 „AA“ ? 

12 Neudané 

 
Otázka č. 3 
Plánujete sa o dva roky vrátiť do Bojníc? 
 

Áno 81 

Nie 1 



 
Otázka č. 4  
Najbližší rok – želáte si, aby bola konferencia: 
 

v Bardejovských Kúpeľoch 31 

vo Vyhniach 25 

Iné (spolu), z toho: 
Rajecké Teplice – Afrodita 
Bojnice 
Piešťany 
Nitra 
Trenčianske Teplice 
Kremnica -  Golfer 
Košice – Hilton 
Predná Hora 
Myjava 
Jasná 
„na hlavnej trase“ 
„na Východnom Slovensku“ 

(18) 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Bez preferencie 5 

Neudané 5 

 
5. Návrhy na zlepšenie / komentáre 
 

 Kvalita zvuku  

 1. deň bolo slabo počuť (niekedy vôbec) príspevky. Predsedajúci alebo niekto iný by mal 
upozorniť na to prednášajúcich priebežne počas prednášky.  

 Viac info o terapeutických metódach 

 V prvom rade ďakujem za prínosné prednášky, to ost. som hodnotila, lebo bolo potrebné. 
Idem domov nabitá novými skúsenosťami, info, zážitkami a novými kontakt. - Zmeniť? v 
prvom rade seba, viac komunikovať a osobne konzultovať s ost., nebáť sa konzultovať, 
diskutovať a odovzdávať skúsenosti a prijímať. - Neviem na zlepšenie nejaký návrh dôležitý, 
keďže jedine som nebola spokojná so stravovaním (konkret. obedy), no to nie je podstatné, 
kvalita prednášok je dôležitejšia a tie boli na výbornú. 

 Plátno dopredu ako po iné roky 

 Páčil sa mi posterový blok a AA-meeting 

 Viac tém týkajúcich sa psychoterapie a psychológie 

 1. Uznanie usporiadateľom za možnosť prezentácie AA 

 2. Vhodné uvažovať o redukcii programu podujatia na piatok-sobotu (resp. sobotu-nedeľu)  

 Zredukovať odborný program - resp. zhrnúť na piatok, sobotu (aj so skorším začiatkom 
podujatia) 

 Získať účastníkov vo väčšej miere zo špecializovaných zariadení pre liečbu závislostí  

 
V Bardejove 14.10.2015  
Spracoval: MUDr. Miroslav Grohol  


