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Vás srdečne pozývajú na 2. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu  

 

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? 
 

ktorá sa bude konať v KC SAV Academia v Tatranskej Lomnici  
v dňoch 28.- 29. apríla 2016 

(metodické workshopy a program určený primárne pre učiteľov: 29. apríla 2016) 

Webové sídlo konferencie:  
http://www.jolace.com/conferences/conferences-2016/sucasne-vyzvy-2016/ 

 

                
 

Konferencia je určená pre riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a 
centier, školských manažérov, expertov, akademikov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov 
zapojených do jazykového vzdelávania. Jej cieľom je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, 
príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti jazykového a 
cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej republike a iných krajinách. Počas konferencie sa účastníci 
oboznámia s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov pre výučbu materinského jazyka a 
cudzojazyčné vzdelávanie. 

 
Hlavné témy konferencie: 

 inovácie vo vyučovaní materinských a cudzích jazykov v MŠ, ZŠ a SŠ 
 odborné jazykové vzdelávanie pre budúce povolanie a CLIL 
 príprava učiteľov materinských a cudzích jazykov 
 bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu 
 literatúra a kultúra v jazykovom vzdelávaní 

 
Pracovné jazyky konferencie: primárne: slovenčina a čeština 

príspevky je možné prezentovať aj v nasledujúcich jazykoch: angličtina, 
francúzština, nemčina, ruština, španielčina a taliančina 

Formy vystúpení 
a) plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie pred plénom + 10 min. diskusia) 
b) príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia) 
c) workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. 

diskusia) 
d) poster (postery môžu mať formát max. A1, t.j. 594mm x 840mm, alebo môžu pozostávať z jednotlivých 

sekcií, ktoré spoločne nepresahujú tento rozmer). 
e) virtuálne príspevky (virtuálne príspevky budú umiestnené v špeciálnej virtuálnej sekcii na webovom sídle 

konferencie, a to buď vo formáte ppt prezentácií, textov alebo videonahrávok. Účastníci konferencie budú 
môcť prostredníctvom elektronickej komunikácie kontaktovať autorov a diskutovať s nimi o ich 
príspevkoch).  

http://www.jolace.com/conferences/conferences-2016/sucasne-vyzvy-2016/


Dôležité dátumy a termíny: 
 Zaslanie abstraktov príspevkov:   do 31. marca 2016 (vrátane) 
 Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov:  do 15. apríla 2016 
 Registrácia pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov):  

do 15. apríla 2016 (vrátane, informácie o registračných poplatkoch sú dostupné na webovom sídle 
konferencie) 

 Konanie konferencie:     Tatranská Lomnica, KC SAV Academia, 28.–29. apríla 2016 
program a workshopy pre učiteľov: 29. apríla 2016 

 Zaslanie príspevkov:     do 15. apríla 2016 (vrátane) 
 Publikovanie konferenčných publikácií (zborník abstraktov a zborník príspevkov):  

29. apríl 2016 

Konferenčné publikácie 
Výstupy konferencie budú publikované v dvoch recenzovaných elektronických konferenčných zborníkoch 
(každý s vlastným ISBN), ktoré budú prihlásené do akademických databáz Google Scholar a ISI Conference 
Proceedings Citation Index. Abstrakty akceptovaných a prednesených vystúpení budú publikované v zborníku 
abstraktov. Prednesené vystúpenia budú publikované v recenzovanom zborníku príspevkov. Podmienkou na 
publikovanie textu, ppt prezentácie, posteru alebo videozáznamu v konferenčných publikáciách je potvrdená 
registrácia účastníka a zaplatenie registračného poplatku.  
Vybrané príspevky, ktoré budú spĺňať medzinárodné kritériá na vedecké publikácie, budú publikované 
v špeciálnom viacjazyčnom konferenčnom čísle časopisu Journal of Language and Cultural Education 
(registrovaný v ERIH+). 
 

Registrácia 
Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie individuálne, 
vrátane prednášateľov, prezentérov, druhých a ďalších autorov, poslucháčov a vystavovateľov. Údaje z 
registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie faktúr na zaplatenie konferenčného poplatku, na 
vydanie účastníckych certifikátov a povolenie vstupu do konferenčných priestorov. Registrácia je možná len 
prostredníctvom on-line formulára na: http://www.jolace.com/conferences/conferences-2016/sucasne-
vyzvy-2016/registracia/. 

 
Registračné poplatky: 
A. základná registrácia:    7 EUR (do 31. januára 2016) / 10 EUR (od 31. januára 2016) 

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2x konferenčné občerstvenie, tlačený 
program konferencie, certifikát  účastníka konferencie. 
 

B. rozšírená registrácia: 25 EUR (do 31. januára 2016) / 35 EUR (od 31. januára 2016) 
zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2x konferenčné občerstvenie, tlačený 
program konferencie, certifikát účastníka konferencie, obed 29. 4. 2016, konferenčné publikácie. 
 

C. Registrácia autorov príspevkov, workshopov alebo posterov: 80 EUR (do 31. januára 2016) / 90 EUR (od 31. 
januára 2016), doktorandi 40 EUR. 
zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2 x konferenčné občerstvenie, 
tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, predloženie príspevku na 
posúdenie pre publikovanie v konferenčnom zborníku - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné 
publikovanie príspevku. 
 

D. registrácia autorov virtuálnych príspevkov: 70 EUR, doktorandi 40 EUR. 
zahŕňa: konferenčný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, predloženie 
príspevku na posúdenie pre publikovanie v konferenčnom zborníku - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj 
samotné publikovanie príspevku, poštové náklady na zaslanie konferenčných materiálov. 
 

E. registrácia vystavovateľa: 100 EUR  
zahŕňa: výstavný priestor, distribúciu reklamných materiálov v konferenčných balíčkoch pre účastníkov, energie, 
možnosť workshopu pre učiteľov, publikovanie reklamy v tlačenom programe konferencie (max. A4) a v ostatných 
konferenčných publikáciách (max. A5). 
 
 
Svoje prípadné otázky, podnety a pripomienky adresujte na: 
Ing. Beata Menzlová (ŠPÚ): beata.menzlova@statpedu.sk 
PaedDr. Michal Hudec (SlovakEdu, o.z.): slovakedu@gmail.com 
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