Univerzita J. Selyeho v Komárne
Trnavská univerzita v Trnave
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Katedra technické a informační výchovy Pedagogickej fakulty PF UP v Olomouci
Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Radom
Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowsky, Rzeszów
Instytut Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Vás pozývajú na medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

XXV. D I D M A T T E C H 2012
organizovanej pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča

10. - 13. septembra 2012
Univerzita J. Selyeho v Komárne

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie výsledky a poznatky z oblasti materiálov a technológií,
vrátane vzdelávacích a informačno-komunikačných technológií, ako aj poskytnúť účastníkom
konferencie možnosť prezentovať výsledky z vedeckých výskumov a profesionálnych činností so
zameraním na didaktické aspekty vzdelávania.
Konferencia je určená predovšetkým pre učiteľov, ktorí vyučujú predmety zamerané na oblasť materiálov
a technológií, príp. používajú vo vyučovaní moderné didaktické technológie, digitálne technológie a IKT,
ďalej pre výskumných pracovníkov v uvedených oblastiach a tiež pre doktorandov, ale i postgraduálnych
a nadaných študentov. V čase konferencie bude vydaný zborník abstraktov príspevkov. Z vybratých
príspevkov, ktoré prinášajú originálne výsledky bude po konferencii vydaná recenzovaná vedecká
monografia v kategórii AED/AEC s ISBN, spolu s výťahom prednášok pozvaných prednášateľov.
Príspevky môžu byť publikované v ktoromkoľvek jazyku konferencie. Príspevky autorov, ktorí sa nebudú
môcť zúčastniť konferencie, bude možné publikovať v monografii za osobitný poplatok.
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Predbežné témy
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Materiály, technológie, technické zariadenia, výroba, metrológia
Moderné vzdelávacie technológie a IKT vo vzdelávaní
Nové technológie vo vyučovaní konkrétnych predmetov
E-learning a dištančné vzdelávanie
Virtuálna triedy a virtuálne laboratóriá
Tvorba softvéru, programovanie a nové technológie v jeho vyučovaní
Aktuálne otázky moderného vzdelávania
Matematika, informatika a výpočtová technika
Ekonomika a manažment

PREDBEŽNÝ ROGRAM:
10. september 2012
Ubytovanie, registrácia účastníkov (ŠD - Danubius, 18:30 – 20:30 hod.)

11. september 2012
9:00 – 18:00
Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie
Prednášky pozvaných prednášateľov
Obed

Prednášky pozvaných prednášateľov
Vystúpenia pozvaných prednášateľov a ostatných účastníkov v paralelných sekciách podľa
počtu a zamerania príspevkov
19:00 Recepcia

12. september 2012
8:30 – 18:30

Vystúpenia pozvaných prednášateľov a ostatných účastníkov v paralelných sekciách podľa
počtu a zamerania príspevkov
Obed

Vystúpenia účastníkov v paralelných sekciách podľa počtu a zamerania príspevkov

13. september 2012
Exkurzia (podľa záujmu účastníkov: Pevnosť, Nádvorie Európy, Komárom-HU)

Plánovaný program:
o 09:00 Prehliadka mesta Komárno a Nádvoria Európy
o 11:00 Komárňanská pevnosť

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Miesto konania konferencie: UJS v Komárne, Konferenčné centrum UJS
Ubytovanie: Študentské domovy UJS v Komárne. Orientačná cena za ubytovanie v samostatnej
izbe je 25,- eur za noc, za ubytovanie v dvojposteľovej, prípadne trojposteľovej izbe 15,eur za osobu a noc. Účastníci uhradia poplatok za ubytovanie v hotovosti pri prezentácii.
Stravovanie: jedáleň UJS (cena obeda 11. a 12. septembra 2012 ako aj spoločnej večere 11.
septembra 2012 je zahrnutá v konferenčnom poplatku).

Úprava abstraktu do zborníka abstraktov – pokyny budú zaslané elektronickou poštou pre
prihlásených a tiež ich bude možné nájsť na webovej stránke konferencie.
Pokyny na úpravu príspevkov dostanú prihlásení autori súčasne s oznámením o prijatí
príspevku a tiež ich bude možné nájsť na webovej stránke konferencie.
Konferenčný poplatok: 95,- eur (zahŕňa organizačný poplatok, poplatok za zborníky, poplatok za 2
obedy a 1 večeru, občerstvenie počas prestávok). Zahraniční účastníci môžu zaplatiť
konferenčný poplatok v hotovosti pri prezentácii po dohode s organizátormi. Autori, ktorí sa
konferencie nemôžu zúčastniť, ale chcú publikovať svoje príspevky v zborníku, zaplatia osobitný
poplatok 45,- eur za rozsah 6 strán formátu zborníka, za každú začatú ďalšiu stranu priplatia 5,eur. Nezúčastneným účastníkom sa konferenčný poplatok nevracia, autor alebo vysielajúca
organizácia však môže na konferenciu vyslať náhradníka.
Zborník bude vydaný po konferencii. Organizátori si vyhradzujú právo vylúčiť z publikácie v zborníku
príspevky, ktoré recenzenti neodporučia k publikácii alebo nebudú upravené podľa záväzných pokynov
k publikácii.
Rokovacie jazyky konferencie: angličtina, slovenčina, čeština, maďarčina, esperanto, nemčina,
poľština, ruština (okrem prvých troch len pre sekčnú časť pri dostatočnom počte účastníkov, ale pre
publikovanie v zborníku bez obmedzenia). Vzhľadom na medzinárodný charakter konferencie
odporúčame preferovať anglický jazyk.
Ostatní záujemcovia sa môžu s výsledkami konferencie zoznámiť prostredníctvom zborníka, ktorý si
môžu aj v zahraničí vyžiadať prostredníctvom medziknižničnej služby (povinné výtlačky, ISBN).

Odporúčanie: odporúčame prihláseným účastníkom, aby si urobili pre prípadnú reklamáciu
kópiu svojej záväznej prihlášky;
Záväzné prihlášky s anotáciou príspevkov prosíme zaslať do 30. 6. 2012 na túto adresu:
PaedDr. Krisztina Czakóová
XXV. DIDMATTECH 2012
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
945 01 KOMÁRNO, Slovakia

elektronické prihlášky:
didmattech@selyeuni.sk

Konferenčný poplatok uhraďte na účet COMENIUS:
3871534001/5600 Dexia – Prima banka Slovensko a. s. pobočka Komárno, Slovensko, a. s.
pobočka Komárno, variabilný symbol 1013092012 s poznámkou „DIDMATTECH 2012
a meno účastníka“
Zahraniční účastníci môžu platiť na účet COMENIUS :
IBAN: SK66 5600 0000 0038 7153 4001
BIC bank code: KOMASK2X
Variabilný symbol: 1013092012 s poznámkou „DIDMATTECH 2012 a meno účastníka“
alebo v hotovosti pri prezentácii.
Platba má byť realizovaná do 15. 8. 2012.
Informácie organizačnej povahy možno získať na adrese:
PaedDr. Krisztina Czakóová,
Katedra matematiky a informatiky, Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho,
Bratislavská cesta 3322, 945 01 KOMÁRNO, Slovakia, didmattech@selyeuni.sk
Zvláštne upozornenie:
Aktuálne informácie o konferencii ako aj elektronickú prihlášku nájdete na:
http://didmattech.selyeuni.sk/

ZÁVÄZNÁ

PRIHLÁŠKA

na jubilejnú medzinárodnú vedeckú konferenciu XXV. DIDMATTECH 2012,
konanú 10. - 13. septembra 2012 na Univerzite J. Selyeho v Komárne
Meno, priezvisko, všetky tituly a najvyššia vedecká hodnosť:
Adresa účastníka na pracovisku, vrátane PSČ, čísla telefónu, faxu, e-mailu:
Domáca adresa, vrátane PSČ, čísla telefónu:
Konferencie sa zúčastním: a) osobne s príspevkom do programu
b) bez príspevku
Konferencie sa osobne nezúčastním, chcem len publikovať v zborníku príspevkov.

Pre každého účastníka musí byť samostatná prihláška!!!
Ak sa konferencie neplánujete zúčastniť, prosíme odovzdať/preposlať prihlášku inému potenciálnemu
záujemcovi.

Žiadam rezervovať ubytovanie na noc: áno/nie
z 10. 9. 2012 na 11. 9. 2012
z 11. 9. 2012 na 12. 9. 2012
z 12. 9. 2012 na 13. 9. 2012
z 13. 9. 2012 na 14. 9. 2012

Počet osôb v izbe:

Mená spolubývajúcich:
Záväzne objednávam stravu:
obed:
11. 9. 2012
12. 9. 2012
13. 9. 2012

Ubytovanie:
Danubius/Čajka
Danubius/Čajka
Danubius/Čajka
Danubius/Čajka
účastník konferencie
áno/nie

počet:

večera:
11. 9. 2012 - welcome party
12. 9. 2012
–––––––––––––-

Záväzne sa prihlasujem na spoločenské posedenie večer 11.9. 2012
Dátum:

počet:

áno/nie

Podpis účastníka:

Anotácia
Autor(i) príspevku:
Názov príspevku v jazyku, v ktorom bude na konferencii prednesený:
Názov príspevku v anglickom jazyku:
Abstrakt v jazyku príspevku (max. počet znakov 500):
Abstrakt príspevku v anglickom jazyku (max. počet znakov 500):
Elektronickú prihlášku zaslať na adresu: didmattech@selyeuni.sk
Pokyny k vyplneniu:
Dopísať aktuálne údaje, príp. ponechať platné!
Počet riadkov v tabuľkách môžete upraviť podľa potreby!

