
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti 
 

12. slovenská a 56. československá AT konferencia 
Bardejovské Kúpele 

30.9. – 2.10.2016  
 
Počet vyplnených a vrátených dotazníkov (N=51) 
 
Otázky č. 1 – 7  
Spokojnosť s ...  (škála 0 – vôbec...až 10 – maximálna spokojnosť) 
 

Spokojnosť... 
Počet vyplnených 

položiek 
Priemerná 

známka 

s ubytovaním 
so stravou v hoteli 
s personálom hotela a kúpeľov 
s večerou a večerným programom 
s organizáciou podujatia na mieste – komplexne 
s konferenčnou miestnosťou 
s kvalitou odborných príspevkov 

40 
47 
46 
46 
48 
49 
49 

8,60 
9,19 
9,48 
9,46 
9,60 
9,63 
9,06 

 
 
Graf č. 1  Spokojnosť s konferenciou (rozptyl maximum – minimum, aritmetický priemer) – graficky 
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Otázka č. 8 
Najlepší príspevok (počet hlasov, číslo, autor, názov), hlasovalo 43 z 51 respondentov 
 

Počet 
získaných 

hlasov 

Príspevok 
č. 

Autor(i) Názov príspevku 

14 16 O. Maidanevych – O. 
Semerenko 

Selfies ako nová forma závislosti, 
identifikácia problému 

6 13 K. Yazdi Treatment options of alcohol dependence – 
impact on better therapeutic outcome 

4 2 
 

17 
40 

V. Stanislav – M. Martinove 
ml. 
I. Fiziková 
M. Slabejová – Z. Fuňová 

Návrh koncepcie siete špecializovaných 
adiktologických služieb na Slovensku 
Ortorexia – fenomén dnešnej doby? 
Denník princeznej po slovensky (kazuistika) 

3 9 
 

20 

M. Grohol 
 
M. Grohol 

Biologická liečba závislosti od alkoholu 
v klinickom výskume 
Vaping – áno či nie?  

2 19 
21 
28 

 
31 

 
41 

E. Višňovský 
E. Višňovský 
J. Kvetková – M. Martinove 
ml. 
M. Martinove ml. – J. 
Kvetková – M. Martinove st.  
L. Stanislav – D. Šestina 

Biologická liečba kokaínovej závislosti 
HIV a závislosť (kazuistiky) 
Návykové látky za volantom, možnosti 
a realita v SR 
Zdravotné dôsledky užívania nových 
psychoaktívynch látok 
Liečebná telesná výchova v rámci liečby 
závislostí v OLÚP n.o., Predná Hora 

1 8 
 

11 
 

 
12 

 
14 

 
15 
23 

 
29 

 
 

32 
 

39 

B. Bodnár 
 
M. Grohol 
 
 
L. Lúčna 
 
Ľ. Okruhlica 
 
M. Chovanec  - P. Weiss  
M. Somora 
 
M. Martinove st. – O. 
Martinove – M. Martinove 
ml. 
M. Martinove ml. – V. 
Stanislav – O. Martinove 
P. Knapík – K. Slancová  

Vplyv konzumu alkoholu na imunitný 
systém 
5 rokov psychiatrických vyšetrení 
nariadených PZ SR podľa par. 91 ods. 4 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
Súčasný manažment alkoholovej závislosti 
v zahraničí a na Slovensku 
Závislosť od cvičenia verzus závislosť od 
telesnej lenivosti 
Pornografia ako možná „závislosť“ 
Závislosť od psychoaktívnych látok 
u anestéziológov 
O drogovo závislých a vzťahoch 
 
 
Internet a drogový trh 
 
Účinné faktory skupinovej psychoterapie 
závislých  

4 Iné Dopoludnie v sobotu 
Nelátkové závislosti I 
Predná Hora – kolektív 
Vyšňovský 

8 Neudané 

 



Otázka č. 9 Návrhy na zlepšenie / komentáre (abecedne) 
 

 Ďakujem, bolo to nad 100% všetko. Doporučujem, aby organizátori urobili z toho tradíciu. 

 Keď je človek bio-psicho-socio-spirituál. model, začleniť sociálny a spirituál. prvok viac 
(prizvať duchovných a sociológov aj oni majú čo povedať k veci...) 

 Nech to tak vydrží aj ďalej 

 Postarať sa o dôkladnejšie dodržiavanie času prednášok - boli prieťahy aj o 20 minút 

 Pozvať a prezentovať prácu klinických psychológov z ambulancií 

 Prajem veľa úspechov do budúcna :) ! 

 Vďaka a obdiv MUDr. Groholovi 

 Výborne, vďaka! :) 

 Židle na psaní poznámek 

 Židle se stolky v konf. místnosti + filmový nebo hudební večerní program s adiktologickým 
přesahem 

 
V Bardejove 22.10.2016  
Spracoval: MUDr. Miroslav Grohol  
 


