
 

 



 
 

Konferencia je pripravená ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/0658/16 Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slo-
venskej republike (stav - kontexty - perspektívy). 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Dôležité dátumy: 
prihlášky účastníkov sa prijímajú do  

30. apríla 2018 

 

prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom 

zaslania vyplneného elektronického formu-

lára (Záväzná prihláška) na e-mailovú 

adresu: 

studentskakonferencia@gmail.com 

 

konferenčný poplatok je potrené uhradiť do 

30. apríla 2018 

 

termín odovzdania príspevku je do  

30. júna 2018 

príspevky zaslané po stanovenom termíne 

nebudú uverejnené 

 

konferencia sa uskutoční v dňoch  

17. – 18. mája 2018 

 

program konferencie Vám bude zaslaný na 

Váš e-mail po ukončení registračného pro-

cesu 

 

Konferenčný poplatok: 
konferenčný poplatok je 20€ 

 

študenti KPKE UPJŠ v Košiciach a partneri 

konferenčný poplatok neplatia 

 

konferenčný poplatok zahŕňa publikovanie 

príspevku v elektronickom zborníku a ob-

čerstvenie počas trvania konferencie  

 

 

 

 

 

zaplatiť ho je potrebné do 30. apríla 2018 

prevodom na číslo účtu (IBAN)  

SK47 0200 00000029 3200 3454 

do poznámky pre prijímateľa uveďte, pro-

sím: svoje meno, priezvisko a inštitúciu, na 

ktorej pôsobíte 

 

registrácia je možná aj prostredníctvom 

on-line formulára: LINK 

 

Komunikačné jazyky konferencie: 
slovenčina, čeština, angličtina 

 

Prezentácia príspevku: 
maximálna dĺžka prezentácie príspevku je 

15 minút 

 

Technické vybavenie: 
účastníci konferencie majú pri prezentácii k 

dispozícii počítač a dataprojektor 

 

Publikácia príspevku: 
výstupom z konferencie je zborník v elek-

tronickej podobe 

 

každý príspevok prechádza recenzným čí-

taním 

 

rozsah príspevku musí byť dodržaný v roz-

medzí 8 – 15 strán (vrátane zoznamu pou-

žitej literatúry) 

 

v prípade nedodržania zásad pre publikova-

nie Vám bude príspevok vrátený na prepra-

covanie 

mailto:studentskakonferencia@gmail.com
https://goo.gl/forms/zB2HbH3ZhU54KVjw1
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Vedecký výbor konferencie 

 

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. 

prof. Myroslava Lendel, Dr.Sc. 

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. 

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. 

doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD. 

. 

 

 

 

 

Organizačný tím konferencie 

 

PhDr. Jakub Bardovič, PhD. 

Mgr. Renáta Bzdilová, PhD. 

Mgr. Gabriel Eštok, PhD. 

Mgr. Alexander Onufrák, PhD. 

Mgr. Ján Ruman, PhD. 

Mgr. Gabriel Koscelanský 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

Mgr. Mária Petriková 

Mgr. Lucia Laczkó 

Mgr. Tomáš Dvorský 

 

 

 

 

 
 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 
Ďalšie informácie o konferencii získate na politologiaupjs.sk  

alebo na našej kontaktnej e-mailovej adrese studentskakonferencia@gmail.com 
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