
 
 
 
 
 
 
 
        

                                                                                           

 
 
 
 
 

Sprievodné podujatia usporiadané pri príležitosti konania 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 

 
 
ZOOLOGICKÝ KOKTEIL 
dátum konania: 25.09.2013 - 10.02.2014  
čas: 15:00  
typ podujatia: Výstava  
popis: Výstava bude zahŕňať fotografie zo zákutia slovenskej ríše živočíchov v ich 

prirodzenom prostredí. Autorom fotografií je RNDr. Matej Žiak, PhD. 
Vystavených bude 45 veľkoformátových fotografií, ktoré prezentujú výber 
najlepších záberov autora za uplynulé štyri roky. Po vernisáži sa uskutoční 
seminár s autorom v prednáškovej miestnosti RBL 1.  

organizátor: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ, Katedra zoológie  
adresa: Moyzesova 11, Košice 040 01  
miesto konania: vstupná hala RB pavilónu PF UPJŠ, Moyzesova 11  
 
Seminár účastníkov pobytu v CERNe 
dátum konania: 02.10.2013 - 02.10.2013  
čas: 09:00 - 14:30  
typ podujatia: Seminár  
popis: Seminár účastníkov pobytov v CERNe spojený s prednáškou Experimenty na 

LHC v CERNe a pôvod hmotnosti (RNDr. Karel Šafařík, CSc., CERN) a 
MasterClasses pre učiteľov fyziky.  

organizátor: Oddelenie didaktiky fyziky v spolupráci s Katedrou jadrovej fyziky a 
subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach – doc. 
RNDr. Zuzana Ješková, PhD., RNDr. Janka Vrláková, PhD.  

adresa: Jesenná 5, Košice 040 01  
miesto konania: VKM, Jesenná 5, 1. poschodie  
 
Kritické správanie orientovaného perkolačného procesu v prítomnosti 
náhodného rýchlostného poľa 
dátum konania: 14.11.2013 - 14.11.2013  
čas: 13:30 - 15:00  
typ podujatia: Seminár  



popis: Bude stručne prezentovaný súčasný stav teoretického výskumu v oblasti 
aplikácie kvantovej teórie poľa na turbulenciu a dosiahnuté nové výsledky v 
rámci perkolačného procesu.  

organizátor: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.  
adresa: Park Angelinum 9, Košice 041 54  
miesto konania: Knižnica Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky, Park Angelinum 9 
 
Prírodovedecká čajovňa (Bitcoin - mena budúcnosti?) 
dátum konania: 13.11.2013 - 13.11.2013  
čas: 13:30 - 15:30  
typ podujatia: Prednáška  
popis: Bitcoin je internetová open-source peňažná mena. Je to revolúcia v platení, 

realizácia vízie Timothy C. May - a o kryptoplatidlách? Ako z ničoho vytvoriť 
peniaze, aký je rozdiel medzi Bitcoinami a Eurami? Ako to súvisí s finančnou 
krízou? Pripomína Bitcoin zlatý štandard? Ako funguje z matematického 
hľadiska? 

organizátor: Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice  
spoluorganizátori: Ústav informatiky PF UPJŠ (Pavol Sokol) Nethemba (Pavol Lupták 

– bezpečnostný konzultant a výkonný riaditeľ spoločnosti)  
adresa: Šrobárova 2, Košice 040 01  
miesto konania: Veľká zasadacia miestnosť R UPJŠ, Šrobárova 2, 1. poschodie  
 
Viacmierkové priestorové metódy v geografii 
dátum konania: 13.11.2013 - 13.11.2013  
čas: 10:00 - 11:00  
typ podujatia: Seminár  
popis: Prednáška objasní mierkovú závislosť javov a procesov v krajine a predstaví 

geoinformatické metódy ich štúdia. Praktické príklady budú zahŕňať 
priestorové rozšírenie zrážok a ich závislosť od nadmorskej výšky, členitosť 
zemského povrchu, a chov oviec na Slovensku.  

organizátor: Ústav geografie PF UPJŠ,Mgr. Michal Gallay, PhD.  
adresa: Jesenná 5, Košice 040 01  
miesto konania: Ústav geografie, Jesenná 5,miestn. č. 207, 2. poschodie  
 
Skryté vlastnosti polynómov 
dátum konania: 13.11.2013 - 13.11.2013  
čas: 13:00 - 13:45  
typ podujatia: Prednáška  
popis: V prednáške navrhujeme nový prístup k výpočtu splajnov, ktorý zredukuje 

komplexnosť problému až o polovicu a opiera sa o hlboký vzťah medzi 
polynómami párneho a nepárneho stupňa. Výsledok pomôže nie len lepšie 
pochopiť zákonitosti sveta čísel, ale aj napísať efektívnejší kód pre grafické 
systémy.  

organizátor: Ústav informatiky, PF UPJŠ  
web stránka: http://sui.ics.upjs.sk/index.php?section=detail&ID=ct2013  
adresa: Jesenná 5, Košice 040 01  



miesto konania: Seminárna miestnosť ÚINF - P/06, Jesenná 5, 2. poschodie  
 
Humorná vedecká konferencia 
dátum konania: 15.11.2013 - 15.11.2013  
čas: 08:30 - 10:30  
typ podujatia: Konferencia  
popis: Konferencia s humornými vedeckými príspevkami žiakov a učiteľov ZS, SŠ, 

VŠ. Humorné príspevky z informatiky, fyziky a iných prírodovedných 
predmetov môžu mať podobu 10 minútových prednášok / scénok, resp. 
plagátov s vtipnými kresbami, slovníkmi, atď.  

organizátor: Ústav informatiky PF UPJŠ (RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.)  
spoluorganizátori: Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice (RNDr. Mária Zentková, 
CSc.)  
web stránka: http://humor.ics.upjs.sk/  
adresa: Jesenná 5, Košice 041 54  
miesto konania: ÚINF Jesenná 5, poslucháreň SA1C03  
 
Popoludnie s matematikou 
dátum konania: 12.11.2013 - 12.11.2013  
čas: 14:00 - 16:00  
typ podujatia: Seminár  
popis: Rozšírený seminár s odbornými / popularizačnými prednáškami.  
organizátor: Oddelenie diskrétnej matematiky ÚMV PF UPJŠ  
adresa: Jesenná 5, Košice 040 01  
miesto konania: VKM ÚMV Jesenná 5, 1. poschodie  
 
Interdisciplinarita v aplikovanej etike 
dátum konania: 11.11.2013  
čas: 10:00  
typ podujatia: Workshop  
popis: Workshop Katedry aplikovanej etiky pre študentov FF UPJŠ a záujemcov o 

etiku, vedu a techniku a ich súvislosti v súčasnom svete.  
organizátor: Katedra aplikovanej etiky, FF UPJŠ  
web stránka: http://kae.ff.upjs.sk/wordpress/  
adresa: Moyzesova 9, Košice 040 01  
miesto konania: FF UPJŠ, budova Aristoteles  
 
Politika v kultúre, kultúra v politike 
dátum konania: 21.11.2013 - 22.11.2013  
typ podujatia: Konferencia  
popis: Konferencia s medzinárodnou účasťou na tému „Politika v kultúre, kultúra v 

politike: Kam kráčaš demokracia" sa uskutoční v rámci III. ročníka Košických 
politologických dialógov. Podujatie organizuje Katedra politológie FF UPJŠ v 
Košiciach v spolupráci s ďalšími univerzitnými a neuniverzitnými inštitúciami 
zo Slovenska a Čiech. Konferencia sa koná pod záštitou rektora UPJŠ a 
primátora mesta Košice.  



organizátor: Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ 
spoluorganizátori: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Academia 

Rerum Civilium VŠPSV v Kolíne, Fakulta sociálnych vied UCM v 
Trnave, Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, 
Mesto Košice: Európske hlavné mesto kultúry 2013, Občianske 
združenie Res Publica Kraj: Košický kraj  

web stránka: http://kpo.ff.upjs.sk/iii_rocnik_kosickych_politologickych_dialogov.html  
adresa: Šrobárova 2, Košice 040 01  
miesto konania:  Historická sála  
 
Novinky v databázach SCOPUS a SCIENCE DIRECT  
dátum konania: 11.11.2013 - 11.11.2013  
čas: 13:00 - 14:30  
typ podujatia: Workshop  
popis: Seminár venovaný novinkám v citačnej databáze Scopus a kritériám 

prijímania nových časopisov do databáz, ako aj vyhľadávaniu a 
elektronickým knihám v Science Direct  

organizátor: UK UPJŠ v Košiciach  
spoluorganizátori: Elsevier  
adresa: Moyzesova 9, Košice 040 01  
miesto konania: Filozofická knižnica - Gutenberg  
 
ELEKTRÓN, VZÁCNY NÁSTROJ PRE SKÚMANIE TAJOV NANOSVETA 
dátum konania: 11.11.2013 - 11.11.2013  
čas: 17:00 - 18:00  
typ podujatia: Prednáška  
popis: Popularizačná prednáška prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., prorektora pre 

vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie  
organizátor: UK UPJŠ v Košiciach  
adresa: Park Angelinum 9, Košice 040 01  
miesto konania: Prírodovedecká knižnica  
 
Informačný deň so SAIA 
dátum konania: 12.11.2013 - 12.11.2013  
čas: 14:00 - 15:00  
typ podujatia: Seminár  
popis: Seminár venovaný možnostiam získania štipendií a grantov pre štúdium v 

zahraničí.  
organizátor: UK UPJŠ v Košiciach  
spoluorganizátori: SAIA n. o.  
adresa: Park Angelinum 9, Košice 040 01  
miesto konania: Prírodovedecká knižnica  
 
EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI VO SVETLE NOVEJ LEGISLATÍVY 
dátum konania: 13.11.2013 - 13.11.2013  
čas: 13:45 - 14:45  



typ podujatia: Seminár  
popis: Seminár adresovaný učiteľom a doktorandom.  
organizátor: UK UPJŠ v Košiciach  
adresa: Moyzesova 9, Košice 040 01  
miesto konania: Filozofická knižnica - Gutenberg  
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
dátum konania: 14.11.2013 - 14.11.2013  
čas: 09:00 - 15:00  
typ podujatia: Deň otvorených dverí  
popis: Deň otvorených dverí Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach.  
organizátor: UK UPJŠ v Košiciach  
adresa: Moyzesova 9, Košice 040 01  
miesto konania: všetky pracoviská Univerzitnej knižnice  
 
PODPORUJEME VEDU A VÝSKUM - prístupy k odborným databázam 
dátum konania: 11.11.2013 - 30.11.2013  
typ podujatia: Kurz  
popis: Skúšobné prístupy k odborným plnotextovým časopisom, e-knihám a iným 

databázam svetových vydavateľstiev.  
organizátor: UK UPJŠ v Košiciach  
adresa: Moyzesova 9, Košice 040 01  
miesto konania: http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/  
 
Deň otvorených dverí na LF UPJŠ v Košiciach – Ústav ošetrovateľstva  
dátum konania: 12.11.2013 - 12.11.2013  
typ podujatia: Deň otvorených dverí  
popis: Predstavenie pracoviska Ústavu ošetrovateľstva LF UPJŠ, prezentácia 

možností štúdia, informácie o prijímacom konaní, prehliadka učební a 
prezentácia výučbových modelov na nácvik ošetrovateľských výkonov.  

organizátor: Ústav ošetrovateľstva LF UPJŠ  
adresa: Tr. SNP 1, Košice 040 11  
miesto konania: LF UPJŠ – Tr. SNP 1, Košice, Ústav ošetrovateľstva  
 
Pôsobenie práva v 21. storočí 
dátum konania: 27.09.2013 - 27.09.2013  
typ podujatia: Konferencia  
popis: Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa uskutočnila v štyroch sekciách: 

Medzinárodné a európske právo v 21.storočí – Regionalizmus: Stav, 
východiská, perspektívy; Súkromné právo v súčasnosti a v perspektíve; 
Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu 
práce; Vybrané otázky daňovej politiky Európskej únie a jej členských štátov. 

organizátor: Právnická fakulta UPJŠ  
web stránka: http://40.pravo.upjs.sk/index.html  
adresa: Kováčska 26, Košice 040 01  



miesto konania: Ústavný súd Slovenskej republiky LA1Z01 /Zasadačka 1. poschodie, 
Kováčska 26 / LA1P01 /Poslucháreň P1, prízemie, Kováčska 26 / 
LB0P05 / Poslucháreň P5, prízemie, Kováčska 30 / LA1P02 / 
Poslucháreň P2, 1. poschodie, Kováčska 26 / Pojednávacia 
miestnosť (LBSS01) Právnickej fakulty UPJŠ na Kováčskej ulici 30 
v Košiciach.  

 
PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 
dátum konania: 06.11.2013 - 08.11.2013  
typ podujatia: Sympózium  
popis: Predmetom rokovania na sympóziu budú aktuálne problémy z oblasti práva, 

obchodu a ekonomiky s akcentom na nasledujúce tematické okruhy: 
I. Problematika obchodných korporácií, vrátane európskych kontextov 
II. Regulačné možnosti práva v ekonomike – otvorené problémy a problémy 
hraničné 
III. Medzinárodná obchodná arbitráž a jej širšie aspekty  

organizátor: Právnická fakulta UPJŠ, Katedra obchodného a hospodárskeho práva  
spoluorganizátori: Ústav státu a práva AV ČR a Ústav štátu a práva SAV  
web stránka: http://konferencia.pravo.upjs.sk/index.html  
adresa: Kováčska 26, Košice 040 01  
miesto konania: Štrbské Pleso (Hotel Patria), Vysoké Tatry  
 
Tuberkulóza pľúc Franza Kafku (vplyv choroby na jeho tvorbu) 
dátum konania: 19.11.2013  
čas: 14:00  
typ podujatia: Seminár  
popis: V rámci verejného zasadnutia Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach sa uskutoční seminár s názvom "Tuberkulóza pľúc 
Franza Kafku (vplyv choroby na jeho tvorbu)".  

organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
adresa: Šrobárova 2, Košice 041 80  
miesto konania: Historická aula Rektorátu UPJŠ  
 
 


