
               

 

Katedra spoločenských vied  

Technickej univerzity v Košiciach  
 

Vás pozýva  

na medzinárodné vedecké kolokvium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice, 11.6.2014 
 

 

Kolokvium sa uskutočňuje pod podporou vedeckého projektu MŠVVaŠ SR KEGA                              
č. 015TUKE-4/2013 Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre 
neekonómov riešeného na Katedre spoločenských vied Technickej univerzity v Košiciach.  
 

  

POZVÁNKA 

 

Kvalifikácia pre budúcnosť 



Vedecký výbor kolokvia: 
PhDr. Daniela Hrehová, PhD. (KSV TU, Košice)  
PhDr. Anna Jenčová, PhD. (KSV TU, Košice)  
doc. PhDr. Mária Antošová, PhD. (Berg F, TU, Košice)  
hab. Dr. Jerzy Przybysz (Politechnika Poznańska, Poznaň, Poľsko) 
Dr.h.c. prof. Ing. Václav Liška, Dr. (FSv ČVUT, Praha, Česko) 
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. (PF KU, Poprad) 
       
Organizačný výbor kolokvia: 
Mgr. Martin Gluchman, PhD. 
Mgr. Marián Horenský 
 
Tematické okruhy: 
- miesto spoločenských a humanitných vied v príprave študentov na trh práce 
- teoretické a praktické otázky prípravy študentov na trh práce  
- spolupráca VŠ so zamestnávateľmi, trhom práce 
- podpora prípravy na trh práce v programoch celoživotného vzdelávania 
- prezentácia aktuálnych informácií z oblasti podnikateľského vzdelávania   
 
 
Zborník z kolokvia bude vydaný na CD nosiči s ISBN.  
Príspevky budú recenzované.  
Uverejnenie príspevkov je bez poplatku.  
Príspevky musia byť svojím zameraním v súlade s obsahovým zameraním kolokvia a  
naformátované podľa zverejnenej šablóny. 
Rokovací jazyk: slovenčina, čeština, angličtina, poľština, ruština a iné. 
 
 
Kontaktná adresa: 
Katedra spoločenských vied 
Technická univerzita v Košiciach 
Vysokoškolská 4 
040 02 Košice 
Tel.: + 421 6024301 (sekretariát KSV)  
        + 421 602 4204 (Daniela Hrehová)  
        + 421 602 4149 (Anna Jenčová) 
 
Dôležité termíny: 
Prihláška online do 15.5.2014 
Príspevok poslať online najneskôr do 6.6.2014 
Recenzný posudok poslať online najneskôr do 6.6.2014 
Predpokladaný termín vydania zborníka 19. september 2014. 
Informácia o kolokviu nájdete na stránke: http://web.tuke.sk/kasv/aktuality.php 
V prípade otázok: ksvtukezbornik@gmail.com 



 
Pokyny pre autorov: 
 
Recenzný posudok – šablóna (každý autor zabezpečí jedného recenzenta pre svoj článok, 
vypracovaný recenzný posudok posiela recenzent online na mail ksvtukezbornik@gmail.com)  
Predmet správy: Recenzný posudok 
Text správy:  Recenzent: Meno a Priezvisko recenzenta 
  Autor: Meno a Priezvisko autora 
           Názov článku: Názov článku 
Do prílohy vloží recenzent svoj recenzný posudok podľa šablóny vo formáte .pdf alebo .docx 
 
Príspevok – šablóna 
Vypracovaný príspevok je zaslaný na mail ksvtukezbornik@gmail.com 
Predmet správy: Príspevok 
Text správy:  Vaše Meno a Priezvisko 
           Názov článku 
Do prílohy vložiť vypracovaný príspevok vo formáte .pdf alebo .docx 
 
Technické parametre príspevku: 

Formálna úprava 
- formát papiera A4  
- textový procesor Word  
- písmo Times New Roman 12  
- riadkovanie 1  
- okraje zhora a zdola 2,5 cm, vpravo a vľavo 2,5 cm  
- strany nečíslovať 
 
 
Text príspevku 
- názov tučným písmom (veľkosť 14)  
- meno autora tučným písmom (veľkosť 12)  
- abstrakt/abstract v slovenskom jazyku /anglickom jazyku (resp. inom jazyku) (veľkosť 
písma 10) 
- kee words/ kľúčové slová v slovenskom jazyku /anglickom jazyku (resp. inom jazyku) 
(veľkosť písma 10) 

Maximálny rozsah príspevku – 7 strán (vrátane príloh a zoznamu literatúry) 
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