
25. VÝROČIE ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY – VI. ÚSTAVNÉ DNI 

Konferencia tematicky rozdelená do troch blokov: I. Ústava Slovenskej republiky ako základný zákon 

SR, II. Ústava Slovenskej republiky a jej premeny v čase, III. Ústava Slovenskej republiky ako subjekt 

ústavno-právneho výskumu 

26.09.2017 - 27.09.2017 08:30 - 17:30 

NFA 2017 – The 3rd International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications 

medzinárodná konferencia o najnovších trendoch v príprave, charakterizácií štúdiu a aplikáciách 

nanomateriálov, abstrakty v AJ budú publikované v recenzovanom zborníku 

09.10.2017 - 11.10.2017 08:00 - 22:00 

PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA VII. 

Organizátori sympózia sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné 

legislatívne zmeny, ako v tuzemskej úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. 

V ostatných mesiacoch rezonovali okrem ... 

11.10.2017 - 13.10.2017 13:30 - 19:00 

PÔŽIČKA ČI ÚŽERA? NÚTENÝ VÝKON ROZHODNUTIA – HISTORICKOPRÁVNE ZÁKLADY A PROBLÉMY 

APLIKAČNEJ PRAXE I. 

Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0198/17: Pôžička či úžera? 

Nútený výkon rozhodnutia – historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe 

20.10.2017 - 21.10.2017 09:00 - 16:00 

SANKCIE V PRACOVNOM PRÁVE A OCHRANA ZAMESTNANCA 

Predmetom vedeckej konferencie je identifikácia najčastejších aplikačných problémov spojených so 

sankčným postihom zamestnanca počas trvania pracovného pomeru a jeho možná ochrana 

vyplývajúca zo Zákonníka práce alebo z ... 

20.10.2017 - 20.10.2017 09:30 - 13:00 

I. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA: DAŇOVÉ ÚNIKY A VYHÝBANIE SA DAŇOVÝM 

POVINNOSTIAM 

Hlavným cieľom konferencie bude výmena poznatkov a skúseností o možnostiach, ktoré má daňové 

právo a súvisiace právne disciplíny v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam, ako aj o ďalších ... 

24.10.2017 - 25.10.2017 14:00 - 17:00 

Kde publikovať? 

Prednáška je zameraná na identifikáciu potenciálnych časopisov, v ktorých je možné publikovať 

pripravovaný rukopis. V rámci prednášky bude pozornosť venovaná nielen selekcii časopisu, ale aj 

tzv. predátorským časopisom, ... 

06.11.2017 - 06.11.2017 14:00 - 16:00 

Verejná správa v demokratickej spoločnosti 
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Hlavný cieľ workshopu – Verejná správa v demokratickej spoločnosti – je zameraný na prezentovanie 

príspevkov a následnú diskusiu týkajúcu sa aktuálneho stavu a nových úloh vo verejnej správe v 

podmienkach ... 

07.11.2017 - 07.11.2017 15:30 

Krok za krokom alebo čo znamená evidovať výstupy publikačnej činnosti a ohlasy na ne 

informačný seminár venovaný problematike evidencie publikačnej činnosti na UPJŠ. Prebehne na 

troch miestach súčasne pod vedením odborných pracovníčok Univerzitnej knižnice. 

07.11.2017 - 07.11.2017 13:30 - 14:30 

Popoludnie s matematikou 

slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára 

07.11.2017 - 07.11.2017 14:00 - 16:00 

Prečo je pre les dôležitá pôda? 

Informácie o význame pôdy pre lesný ekosystém, ukážky pôdnych živočíchov. 

07.11.2017 08:30 - 10:00 

Trendy vo výskume a výučbe biológie 

Informácie a diskusia o trendoch vo výskume a výučbe biológie so stredoškolskými učiteľmi biológie. 

07.11.2017 14:30 - 16:00 

Citačná poradňa – poradíme ako správne citovať 

Podujatie určené študentom, ale aj zamestnancom zamerané na citovanie. Poskytnutie odborných, 

praktických rád pri popisoch rôznych typov dokumentov. 

08.11.2017 - 08.11.2017 14:30 - 15:30 

Vybrané metódy dolovania údajov 

V príspevku predstavíme vybrané metódy dolovania údajov, procesu analýzy dát, z rôznych pohľadov. 

Prezentujeme základné modely klasifikácie a predikcie, generovanie asociačných pravidiel. 

Zameriame sa na metodológiu ... 

08.11.2017 - 08.11.2017 13:00 - 14:00 

Komunikácia a jej rozmanité podoby 

Cyklus interaktívnych prednášok a premietania (študentských) filmov zameraný na rozličné formy 

komunikácie – v rámci toho budú odprezentované prednášky na témy: Vývin detskej reči, Emócie a 

ich vplyv na ... 

08.11.2017 14:30 - 19:30 

prezentácia publikácie Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny 

Prezentácia publikácie prof. PhDr. Eduarda Nižňanského, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave) 

Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku sa uskutoční za účasti autora s 

možnosťou zakúpenia ... 
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08.11.2017 16:00 - 18:00 

Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny 

Putovná dokumentárna výstava Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej bude v priestoroch 

budovy Platón prístupná od 8. 11. 2017 do 8. 12. 2017. Súčasťou otvorenia výstavy je prednáška prof. 

PhDr. Eduarda ... 

08.11.2017 - 08.12.2017 13:00 - 15:00 

Štipendiá a granty na vedecké mobility 

informačný seminár organizácie SAIA n. o. venovaný možnostiam získania štipendií na pobyt v 

zahraničných inštitúciách 

09.11.2017 - 09.11.2017 13:30 - 14:45 

Veľký tresk a budúcnosť vesmíru A Gravitačné vlny 

V rámci podujatia odznejú popularizačnou formou dve prednášky pre študentov so záujmom o fyziku. 

09.11.2017 - 09.11.2017 08:00 - 10:30 

Výskum zdraviu prospešných mikroorganizmov pre účely zlepšenia zdravia ľudskej populácie 

Prvá prednáška bude zameraná na prezentáciu doterajšej a budúcej výskumnej činnosti pracovníkov 

ÚEM. Druhá prednáška bude zameraná na využitie prospešných mikroorganizmov a bioaktívnych 

naturálnych látok v oblasti ... 

09.11.2017 - 09.11.2017 09:00 - 11:00 

Metódy rozptylu neutrónov v SÚJV v Dubne 

Prezentácia činnosti pri neutrónovej difrakcii a získaných výsledkov. 

09.11.2017 - 09.11.2017 13:30 - 14:30 

Biologický seminár – ZOOFYZ 

Príspevky doktorandov ÚBEV o ich prebiehajúcom výskume korytnačiek a kliešťov. 

09.11.2017 15:30 - 17:00 

NEW TRENDS IN CHEMISTRY 2017 – Konferencia Ústavu chemických vied Trends in chemistry, 

research and education at Faculty of Sciences of P. J. Šafárik University in Košice  

konferencia učiteľov vedeckých pracovníkov a študentov ÚCHV a pozvaných hostí zo SR a ČR, 

abstrakty v AJ budú publikované v recenzovanom zborníku 

10.11.2017 - 10.11.2017 08:00 - 18:00 

Popoludnie s matematikou 

slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára 

14.11.2017 - 14.11.2017 14:00 - 16:00 

Obecná samospráva – legislatíva a prax 
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Na seminári vystúpia 3 starostovia (obec, mesto, mestská časť) – absolventi FVS. Po ich vystúpení 

bude nasledovať diskusia. 

14.11.2017 - 14.11.2017 13:30 - 16:00 

Geopriestorové modelovanie slnečného žiarenia na viacerých mierkových úrovniach 

Prednáška bude venovaná analýze potenciálu slnečného žiarenia a rozmiestnenia fotovoltických 

elektrární na území Slovenska a Českej republiky. Taktiež bude vysvetlené modelovanie slnečného 

žiarenia pre geografické ... 

15.11.2017 10:30 - 11:30 

XX. Prírodovedecká čajovňa: „Energia e zelené technológie“ 

Prednášky tematicky zamerané na nové, ekelogicky čisté zdroje energie a ich využitie v praxi. 1. Môže 

byť lítium palivo budúcnosti? (A. Straková Fedorková) 2. Magnetické chladenie ako trvalo udržateľná 

alternatíva? (M. ... 

15.11.2017 - 15.11.2017 13:30 - 16:00 

Občianska spoločnosť: Kam kráčaš demokracia 

Konferencia sa bude snažiť zodpovedať otázky stavu a perspektív občianskej spoločnosti na 

Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore. Rovnako ako aj počas predošlých ročníkov vystúpia 

na konferencii odborníci z odborov ... 

23.11.2017 - 24.11.2017 09:00 - 14:00 

KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA – PERSPEKTÍVY VÝVOJA EURÓPSKEHO TRESTNÉHO PRÁVA 

Vedecká konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov 

vedeckých prác a otvorenú diskusiu v oblasti interdisciplinárneho charakteru trestného práva 

23.11.2017 - 23.11.2017 09:00 - 16:30 

Digitálna spoločnosť 

Odbornú prednášku na tému Digitálna spoločnosť prednesie europoslanec Ivan Štefanec. Po 

prednáške nasleduje odborná diskusia v rámci uvedenej problematiky. 

01.12.2017 - 01.12.2017 08:50 - 10:30 
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