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- doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. – riaditeľka -  Ústav verejnej správy VŠEMvs v Bratislave, 
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- prof. Ing. Daniela Todorova, PhD.  – rektorka – Dopravná Univerzita Todora 
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- Dr.h.c. prof. Ing. Petar Kolev, PhD. – prorektor Dopravná Univerzita Todora 

Kableškova, Sofia, Bulharsko  

 

 

 

 

 



 

 

- Yuner Wang – prezident Univerzita Financií a Ekonomiky v Ningbo, Čínska ľudová 
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- Dr.h.c. prof. Dr. hab. Stanislaw Sosnowski, PhD., MBA - prezident– Wyzsza Szkola 
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-     prof. dr. Zoran Čekerevac – Union Nikola Tesla Universita, Fakulta manažmentu a práva,  

      Belehrad, Srbsko,  

- Doc.Milanka Bogavac, PhD.  – vlastník a generálny manažér Fakulty manažmentu a práva, 

Union Nikola Tesla univerzita, Belehrad, Srbsko 

- Dr. Harald Wilhelm – viceprezident University of Applied Sciences for Public 

Administration in Bavaria, Hoff, SRN 

- Mag. Thomas Prorok – zástupca riaditeľa KDZ – Výskumné centrum verejnej správy Viedeň, 

Rakúsko 

- prof. Dr.h.c. Dr. Xiaotian Zhang – výkonný vice-prezident SHU, Šanghajská univerzita, 

Šanghaj, Čínska ľudová republika 

- assoc. prof. dr. Russell Gerrard, PhD.  Cass Business School of City University  Londýn, 

Veľká Británia, 

- prof. dr. Vladimir Ivanovich Trukhachev – rektor – Stavropol State Agrarian University, 

Ruská federácia,  

- doc. Dr. Róbert Magda, PhD. – Szent István University, Gödöllo, Maďarsko 

- prof. Dr. Elena Rayevneva, DSc. – Národná ekonomická univerzita Semena Kuzneca, 

Charkov, Ukrajina   

- Doc. Ing. Povchan, Ihor Fedorovič, DSc.  - dekan Fakulty informačných technológií, 

Užhorodská národná univerzita v Užhorode, Ukrajina  

- prof. Dr.  Ostapov Sergey Eduardovič, DSc – riaditeľ Inštitút fyzikálno-technických a  

počítačových vied, Černivecká národná univerzita Jurija Feďkviča, Černivci, Ukrajina  

- prof. Dr. Shakovská B. Natalia, DSc.  Vedúca Katedry  umelých inteligentných systémov, 

Ľvovská národná univerzita, Polytechnika, Ľvov, Ukrajina 

- prof .Dr. Roskladka Adrii, DSc. - vedúci Katedry kybernetiky a systémových analýz, 

Národná obchodno- ekonomická univerzita, Kyjev, Ukrajina  

- prof. Dr. Achmed-Zaki Žumakanovič, PhD. – prezident Univerzita medzinárodného  

podnikania, Almaty, Kazachstan  
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Cieľ konferencie:  

 

Aktuálne trendy a perspektívne výzvy v rozvoji verejnej správy, malého a stredného 

podnikania, ako hybnej sily rozvoja regiónov v kontexte s rozvíjajúcou sa digitálnou 

spoločnosťou a jej dopadmi na ekonomiku a kvalitu života v SR.  

Prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z oblasti zvyšovania efektívnosti štátnej 

správy a samospráv, regionálneho rozvoja, malého a stredného podnikania v SR 

a v zahraničí.  

Konferencia bude tiež miestom na nadviazanie a prehĺbenie vzájomných kontaktov 

s domácimi a zahraničnými vysokoškolskými ustanovizňami, vedecko-výskumnými 

pracoviskami, orgánmi a inštitúciami verejnej správy a hospodárskej praxe. 

Príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie budú prezentované vo vedeckom časopise 

VŠEMvs v Bratislave „Verejná správa a regionálny rozvoj - Ekonómia a Manažment“- 

Scientific Journal Public Administration and Regional Development  č. 2/2019. 

 

 

Tematické zameranie konferencie: 

 

Sekcia : Ústav ekonómie a manažmentu VŠEMvs v Bratislave 

 
Malé a stredné podnikanie v kontexte udržateľnosti ekonomického a sociálneho rozvoja. 
Tematickým zameraním sekcie budú efekty malého a stredného podnikania,  regionálne 

disparity  v  ekonomickom  a sociálnom prostredí, determinanty udržateľného rozvoja a 

ekonomická bezpečnosť podnikateľských subjektov v špecifickom prostredí.      

V neposlednom rade to budú strategické prístupy podnikových manažmentov    

v rozhodovacích procesoch a pri eliminovaní  bezpečnostných  rizík  v  podnikateľskom    

 prostredí. 

 

Sekcia : Ústav verejnej správy VŠEMvs v Bratislave 

 
Verejná správa a politika v globalizovanom priestore. Zefektívnenie verejnej správy 

cestou modernizácie nových prístupov a využívania nových informačných 

a komunikačných technológií. Sociálno-ekonomická úroveň regiónov, životné 

podmienky, životné prostredie a kvalita života. Tendencie, konflikty a konfrontácie 

kultúry a identít ako výzva pre verejnú politiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dátum a miesto konania konferencie:    

 

Plenárne rokovanie konferencie  : 14.11.2019 

Rokovanie v sekciách                    : 15.11.2019 
 

 

 

Program konferencie: 

 

 

14.11.2019        Plenárne rokovanie konferencie 

 

09.00 – 09.30         Registrácia účastníkov konferencie 

 

09.30 – 09.50         Otvorenie plenárneho rokovania konferencie a rozšíreného zasadnutia   

                               vedeckej rady VŠEMvs v Bratislave 

 

10.00 – 11.00         Udeľovanie čestného titulu  Dr.h.c.   

 

11.00 –12.00          Príhovory hostí 

 

12.30 – 14.00         Prestávka na obed 

 

14.00 – 15.00         Odovzdanie „Pamätného listu rektorky VŠEMvs v Bratislave“ k 15.  

                               výročiu založenia VŠEMvs v Bratislave 

 

15.00                      Pozvánka na vernisáž 

 

 

15.11.2019      Rokovanie v sekciách 
 

08.30 – 09.00       Registrácia účastníkov konferencie 

09.00 – 09.15       Otvorenie konferencie v sekciách 

09.15 – 12.30       Vystúpenia účastníkov konferencie v sekcii ÚEM 

12.30 – 13.30       Prestávka na občerstvenie 

13.30 – 15.30       Vystúpenia účastníkov konferencie v sekcii ÚVS 

15.30 – 16.00       Záver konferencie 

 

 



 

 

Rokovacie jazyky konferencie: 
- slovenčina, 

- čeština, 

- angličtina, 

- ruština. 

 
 

Organizačné pokyny a informácie pre účastníkov konferencie: 

 

Prihlasovanie: 

 
Vyplnenú prihlášku, ktorá je prílohou pozvánky, je potrebné zaslať riadnou poštou na 

kontaktnú adresu alebo elektronickou poštou na e-mail: edita.kulova@vsemvs.sk do 

30.10.2019. 

 

Termín zaslania príspevkov: do  6.11.2019.  

 

Príspevky po recenzii budú zverejnené vo  vedeckom časopise VŠEMvs v Bratislave. 

Vybrané príspevky budú po recenznom konaní zverejnené vo vedeckom časopise CROMA. 

 

Úhrada nákladov: 
 

Cestovné náklady (doprava a ubytovanie) si hradia účastníci sami, ostatné náklady 

(občerstvenie, publikovanie odprezentovaných príspevkov) hradí pozvaným účastníkom 

organizátor.  

 

Potvrdenie účasti: 
 

Účasť na konferencii je potrebné oznámiť organizačnému sekretariátu alebo prostredníctvom 

priloženej prihlášky do 30.10.2019. 

 

Organizačný sekretariát: 
 

JUDr. Edita Kulová, referát vedy a výskumu VŠEMvs 

tel.: 00421 917 209 084 

e-mail: edita.kulova@vsemvs.sk 

Ing. Gabriela Repová, tajomníčka rektorky VŠEMvs 

tel.: 00421 918 688 870 

e-mail: gabriela.repova@vsemvs.sk 
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INFORMÁCIE A POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV NA KONFERENCIU 

 

Príspevok  na konferenciu a do  vedeckého časopisu VŠEMvs: 
 

 

Redakcia prijíma a uverejňuje príspevky v slovenskom, českom, anglickom a ruskom jazyku. 

Za originalitu, odbornú i formálnu správnosť príspevku zodpovedá autor. V časopise nie je 

možné publikovať článok, ktorý už bol uverejnený v inom periodiku. Redakcia si vyhradzuje 

právo uverejnenia len pôvodných príspevkov, ktoré spĺňajú obsahové a všetky formálne 

náležitosti vedeckého článku a boli recenzentom odporúčané na publikovanie. 

 

 

PRÍSPEVKY SA PREDKLADAJÚ 

 

Jedenkrát elektronicky (e-mailom na adresu: edita.kulova@vsemvs.sk  

Príspevky je potrebné odovzdať vo formáte MS Word. Rozsah príspevku je limitovaný na 

max. 15 strán,  vrátane grafov, tabuliek a literatúry. 

 

PREHLÁSENIE O PÔVODNOSTI PRÍSPEVKU 

 

Spolu s príspevkom odovzdá autor prehlásenie o tom, že príspevok je originálny a nebol 

doteraz ponúknutý k publikovaniu inému vydavateľovi. 

 

ZÁKLADNÉ FORMÁTOVANIE A NASTAVENIA STRANY: 

 

• Veľkosť papiera je A4. 

• Okraje stránky musia byť nastavené na 2 cm zo všetkých strán. 

• Musí sa zvoliť voľba zrkadlových okrajov. 

• Vzdialenosť záhlavia a päty od okraja stránky má byť 1,25 cm. 

TEXT: 

• Typ písma textu príspevku musí byť Arial s veľkosťou 10 bodov. 

• Riadkovanie 1,5. 

• Prvý riadok každého odseku má byť odsadený o hodnotu 0,8 cm. 

• Za každým odsekom je potrebné nastaviť medzeru 6 bodov. 

• Pred každým nadpisom je potrebné vynechať dva prázdne riadky a za každým  

  nadpisom  jeden voľný riadok. 
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OBRÁZKY: 

 

• Musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. 

• Pred a za obrázkom sa vynecháva jeden voľný riadok. 

• Označenie obrázka sa musí začínať skratkou a číslom (Obr. 1), za ktorými sú dve  

  medzery a nasleduje popis obrázka. 

• Skratky Obr. a číslo obrázka sú napísané tučnými písmenami. 

 

GRAFY: 

 

• Musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. 

• Pred a za grafom sa vynecháva jeden voľný riadok. 

• Označenie grafu sa musí začínať slovom (Graf 1) a číslom, za  ktorými sú dve  

  medzery a nasleduje popis grafu.  

• Slová Graf a číslo grafu sú napísané tučnými písmenami. 

• Grafy je potrebné uviesť v Exceli, a to aj ako prílohu v elektronickej verzii  

   k rukopisom. 

 

TABUĽKY: 

 

• Musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. 

• Pred a za tabuľkou sa vynecháva jeden voľný riadok. 

• Označenie tabuľky sa musí začínať skratkou a číslom (Tab. 1), za ktorými sú dve  

  medzery a nasleduje popis tabuľky. 

• Skratka Tab. a číslo tabuľky sú napísané tučnými písmenami. 

• Pod každým obrázkom, tabuľkou i grafom musí byť uvedený zdroj, z ktorého autor  

  údaje čerpal. 

 

ROVNICE: 

 

• Musia byť napísané v editore rovníc Microsoft Equation, ktorý je súčasťou 

textového 

   editora MS Word. 

 •Matematické symboly je nutné písať aj vo vnútri textu pomocou editora rovníc 

 

ANGLICKÝ NÁZOV A ABSTRAKT: 

 

• V každom príspevku musí byť uvedený anglický názov a abstrakt rozsahu 8 riadkov 

   v anglickom jazyku. 

• Pod abstraktom je potrebné uviesť kľúčové slová (keywords) v angličtine a JEL  

  klasifikácia (viď https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LITERATÚRU: 

 

• Uvádzať v súlade s normou STN ISO 690 v abecednom poradí podľa vzoru 

uvedenom 

   v šablóne. 

• Odvolania na literatúru sa označujú v texte metódou mena, dátumu a poradia  

  v zozname literatúry tak, že na príslušnom mieste v texte sa do zátvoriek napíše 

meno  

  autora, dátum publikovania dokumentu/ číslo podľa toho, ako sú tieto údaje uvedené  

  abecednom profile v zozname literatúry; napr. (Kotler,2001/14) 

 

 

RECENZOVANIE PRÍSPEVKOV: 

 

• Recenzovanie príspevkov zabezpečuje vedecký výbor konferencie, resp. redakčná 

rada vedeckého časopisu. Recenzné konanie voči autorovi  príspevku je anonymné. 

 

 

 

 

 

Kontaktná adresa: 

 

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) 

JUDr. Edita Kulová, referát vedy a výskumu 

tel.: 00421 917 209 084 

e-mail: edita.kulova@vsemvs.sk 

Furdekova 16 

851 04 Bratislava  

tel.: 00421 905 864 457 (sekretariát) 

 

 

  

 


