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Slovenská fyzikálna spoločnosť Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

 
a spoluorganizátori: 

 
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, JSMF-Pedagogická sekcia 

 
Vás pozývajú na 

 

Festival Fyziky 2018 
Tvorivý učiteľ fyziky XI 

Smolenice 9.- 11.4.2018 
 

Festival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží 
na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. 
Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť 
vyučovanie fyziky. Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, členovia SFS, vysokoškolskí 
študenti fyziky a učiteľstva fyziky ako aj ďalší záujemci. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu 
zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú 
záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie.  

Popri vystúpeniach a praktických prezentáciách je dôležitou súčasťou Festivalu fyziky „Trh fyzikálnych nápadov“, 
na ktorom účastníci predvádzajú a ponúkajú osvedčené fyzikálne experimenty a praktické učebné pomôcky, hotové 
na prebratie do školskej praxe.  

Prezentované príspevky budú vydané v tlačenom recenzovanom zborníku Tvorivý učiteľ fyziky XI. Zborníky 
z predchádzajúcich ročníkov sú dostupné aj v elektronickej forme:  

http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/ 

Každoročne sa podujatia zúčastňujú poprední slovenskí fyzici, didaktici fyziky, aktívni učitelia a záujemcovia 
o fyzikálne vzdelávanie. Veríme, že aj tohto roku tomu tak bude. 
  

Dátum a miesto konania: 9. - 11. apríl 2018, Kongresové centrum SAV, Smolenice 

Konferenčný poplatok: 70 € (cena zahŕňa ubytovanie, stravovanie, konf. večeru a zborník) 

Uzávierka prihlášok a abstraktov príspevkov: 29. marec 2018 

Odovzdanie príspevkov do zborníka:  30. apríl 2018 

Organizačný výbor:  M. Kireš, Z. Ješková, P. Rapavý, J. Beňuška, R. Adámek.   

http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/
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Predbežný rámcový program 
 

Pondelok, 9.4.2018 
 

10:00 – 12:30 Registrácia 
12:30 – 13:15 Obed 
13:15 – 15:00 Otvorenie 

P1 blok prednášok 
diskusia pri káve/čaji 

15:30– 17:15 P2 blok prednášok 
večera 

18:30 – 20:00 Trh fyzikálnych 
nápadov

Utorok, 10.4.2018 
 

9:00 – 10:30 P3 blok prednášok 
diskusia pri káve/čaji 

11:00 – 12:30 P4 blok prednášok 
obed 

13:30 – 16:00 P5 blok prednášok 
diskusia pri káve/čaji 

18:00 -  konferenčná večera

Streda, 11.4.2018 
 

09:00 – 11:00 P6 blok prednášok 
11:00 - 11:15 ukončenie konferencie 

obed 
 
 
 
 

 
Podrobný program bude zostavený po obdržaní prihlášok. Prezentácie môžu byť robené formou prednášky s 
bohatým využitím digitálnych technológií, praktickou trojrozmernou ukážkou, demonštračným 
experimentom, alebo akoukoľvek inou zaujímavou formou, napríklad rozhovorom, scénkou a podobne. 

Názov príspevku, abstrakt a typ príspevku (prednáška 25 min., prednáška 15 min., poster, trh nápadov) 
uveďte pri registrácii. K dispozícii bude dataprojektor, počítač a priestor na praktické ukážky. Pokiaľ by ste 
mali ďalšie požiadavky, uveďte ich v poznámke.  

Ubytovanie v Smoleniciach je prevažne v dvojposteľových izbách. Smolenice sú dobre dostupné autobusom 
aj vlakom. Vzhľadom na obmedzenú ubytovaciu kapacitu neváhajte s prihlasovaním.  

Ak sa podujatia nemôžete zúčastniť v celom rozsahu, uveďte to pri prihlasovaní. 

Zaviedli sme elektronické prihlasovanie cez portál konferencie, ktoré nájdete na stránkach:  

 

https://conf.upjs.sk/tuf/tuf2018 
 

Tešíme sa na vašu účasť. 
 

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. 
za organizačný výbor 

v Košiciach, 11.3. 2018 

https://conf.upjs.sk/tuf/tuf2018
https://conf.upjs.sk/tuf/tuf2018

