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17. – 19. 05. 2018 
 

KOŠICE – UŽHOROD 
Slovenská republika – Ukrajina 

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Košiciach, doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD., mim. prof. 

   



HLAVNÝ CIEĽ KONFERENCIE 
 

Cieľom konferencie je podať ucelený prehľad o vedecko-technickom výskume týkajúcom sa pravidiel a 

stimulov, či manažérskych postupov, ktoré prispejú k celkovej udržateľnosti rozvoja. Budeme skúmať a 

diskutovať súčasnú situáciu európskej hospodárskej praxe, progresívnych technických a systémových 

inovácií v priemysle, podnikovom hospodárstve a výrobnom manažérstve, ako odozvu na medzinárodné, 

európske strategické rozvojové dokumenty (najmä EURÓPA 2020, HORIZONT 2020, Udržateľná 

produkcia a zelený rast) a implementáciu najlepších dostupných techník a technológií (BATT), ktoré 

indikujú rozvojové trendy výskumu a vývoja, modernizáciu vedeckej infraštruktúry a zlepšenie celkových 

podmienok pre výskum a vývoj v procesnom a finančnom riadení a vo výrobnom manažérstve. 

 

Sekcie konferencie: 

1. Procesné a finančné riadenie 

2. Výrobné manažérstvo 
 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

Termín konania: 
17. – 19. 05. 2018 

Organizátori konferencie a miesto konania: 

 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, 

Slovenská republika http://phf.euba.sk a Centrum rozvoja PHF, o. z. (17. – 18. 05. 2018) 

 Ekonomická fakulta Užhorodskej národnej univerzity, Užhorod, Ukrajina 

http://www.uzhnu.edu.ua/en/cat/faculty-economics (19. 05. 2018) 

Jazyk príspevku: anglický 

Požadovaný rozsah príspevku: 5 strán 

Rokovacie jazyky konferencie: slovenský, český, ukrajinský, poľský a anglický 

Publikačné výstupy konferencie: 

1. Zborník abstraktov vedeckých príspevkov bude zostavený z abstraktov spracovaných v príslušnej 

šablóne a zaslaných na e-mail info.mtsconference@gmail.com do 23. 03. 2018 a ako výstup 

z konferencie bude odovzdaný počas registrácie dňa 17. 05. 2018. Zborník abstraktov vedeckých 

príspevkov dostane každý aktívny účastník konferencie. 

2. Zborník vedeckých príspevkov s názvom „PRODUCTION MANAGEMENT AND BUSINESS 

DEVELOPMENT“ prejde recenzným konaním  vykonaným podľa požiadaviek vydavateľstva CRC 

Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Holandsko (www.crcpress.com, www.balkema.nl, 

www.taylorandfrancis.com) a po vydaní bude predložený na indexovanie v databáze 

Elsevier/Scopus. Zborník vedeckých príspevkov bude doručený hlavnému (prvému uvedenému) 

autorovi na jeho korešpondenčnú adresu. 

3. Autorom najkvalitnejších príspevkov bude navrhnuté dopracovanie príspevkov na ich uverejnenie ako 

kapitoly v monografii. 

Poplatky: 

100 €/príspevok – poplatok za uverejnenie príspevku v zborníku vedeckých príspevkov 

70 €/osoba – osobná účasť na konferencii  

30 €/príspevok – prezentovanie príspevku bez bezprostrednej prítomnosti v mieste konania konferencie 

(poster, resp. telemost) 

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY  

 

Vyplnenie online prihlášky a zaslanie abstraktu do:  23. 03. 2018 

Akceptácia prihlásenia do:      06. 04. 2018 

Zaslanie príspevku do:      20. 04. 2018 

Úhrada poplatkov do:      20. 04. 2018 

Kontakt: 

http://mts-conference.euke.sk/   

info.mtsconference@gmail.com 
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