
 
 

 

 

 

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity 
v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika 
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Štátna vysoká škola technicko-ekonomická kňaza Bronisława 
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POZÝVA 

 
 
 

na 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
 
 

 

„MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, 

FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA“ 
(MTS 2019) 

 
 
 

 
 
 
 

03. – 05. 10. 2019 
 

KOŠICE – JAROSŁAW 
Slovenská republika – Poľská republika 

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Košiciach, dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc. 

   



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 a miesto konania: 
03. – 04. 10. 2019 v Košiciach, Slovenská republika a 05. 10. 2019 v Jarosławi, Poľská republika 

Organizátori konferencie: 

 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská 

republika http://phf.euba.sk  

 Štátna vysoká škola technicko-ekonomická kňaza Bronisława Markiewicza v Jarosławiu, Poľská republika 

https://www.pwste.edu.pl/ 

 Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana – Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so 

sídlom v Košiciach, Slovenská republika – https://phf.euba.sk/fakulta/strediska/nadacia-prof-ing-j-pazmana 

 Nadácia profesora Čolláka – Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v 

Košiciach, Slovenská republika – https://phf.euba.sk/fakulta/pedagogicke-pracovisko-michalovce/nadacia-

profesora-collaka 

 Politechnika Lubelska, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu, Poľská republika – 

http://wz.pollub.pl/pl/katedry/katedra-marketingu 

 Politechnika Rzeszowska Ignacego Łukasiewicza, Fakulta manažmentu, Poľská republika 

https://wz.prz.edu.pl/ 

 Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Fakulta manažmentu a Fakulta manažmentu a 

sociálnej komunikácie https://www.ka.edu.pl/ziks/ 

 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Fakulta bezpečnostných vied – 

https://www.ka.edu.pl/nob/ 

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 31.07.2019 a bude uverejnený na web sídle 

konferencie http://mts-conference.euke.sk/ a na USB kľúči bude odovzdaný počas registrácie dňa 

03.10.2019 aktívnym účastníkom konferencie. 

2. Zborník vedeckých príspevkov prejde recenzným konaním a bude zaslaný hlavnému (prvému uvedenému) 

autorovi na jeho korešpondenčnú adresu. 

3. Autorom najkvalitnejších príspevkov bude navrhnuté ich publikovanie v prestížnom vedeckom časopise. 

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:  31. 07. 2019 

Akceptácia prihlásenia do:     21. 08. 2019 

Zaslanie príspevku a úhrada poplatkov do:  03. 09. 2019 

Kontakt: http://mts-conference.euke.sk/, info.mtsconference@gmail.com 
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