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Srdečne pozývame k aktívnej účasti na konferencii zástupcov akademickej 

obce, praxe a odborníkov na problematiku inovácií a  podnikateľského 
prostredia. 

V rámci konferencie sa uskutoční špecializovaný PANEL PRE DOKTORANDOV 
a mladých vedecko-výskumných pracovníkov.   

Konferencia predstavuje platformu pre  výmenu  skúseností a poznatkov, ako 

aj prezentovanie výsledkov výskumu  v tematických okruhoch: 
 

Riadenie inovačných aktivít v organizácii, hospodárstve, EÚ a vo svete 
 Globálny pohľad na inovácie; Regionálne integračné stratégie; 

 Inovačné metódy riadenia v podnikateľských subjektoch, ako aj verejnej 

správe; 

 Nové koncepcie riadenia – pohľady teórie a praxe; 

Kreativita, inovácie, podnikanie ako teoretický problém a predmet 
výskumu 

 Kreativita, inovácie a podnikanie v stratégii organizácií; 

 Nové pohľady na úlohu manažmentu v ekonomických procesoch; 

 Inovačné modely biznisu, eko-inovácie; 

 Modely učiacej sa a inovačnej organizácie; 

 Spoločenský kontext inovácií; 

 Inovácie v procese zvyšovania konkurencieschopnosti firiem; 

Potenciál inovačnej organizácie (podpora inovačných schopností 

organizácie)  
 Zdroje inovácií (stimulovanie kreativity pracovníkov, kreatívne pre dispozície 

organizácie, úloha kompetencií vedúceho pracovníka, inovačné tímy, 

angažovanie pracovníkov do inovačných procesov); 
 Proaktívny prístup k inovácii; 

 Bariéry inovácií, príležitosti a ohrozenia, odolnosť voči inováciám; 

 Podpora  kreativity  a inovácií v organizáciách; 

 Zdroje financovania inovácií; 

Inovácie – príčina a efekt podnikania 

 Inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP) ako predpoklad vytvárania   

nových pracovných miest; 
 Podnikanie ako činiteľ stimulácie inovačnej aktivity MSP; 

 Vytváranie pro-inovačného prostredia pre MSP; 

 Determinanty rozvoja podnikania (nástroje, oblasti, bariéry, prejavy); 

 Formovanie podnikateľského potenciálu organizácií verejného sektora, 

vzdelávacích inštitúcií a vysokých škôl; 

 Úspechy a úskalia podnikania; 

 Podpora podnikania; 

 

 

http://nowa.uek.krakow.pl/
http://nowa.uek.krakow.pl/en/university/faculties/faculty-of-management.html
http://www.ef.umb.sk/
http://www.mg.gov.pl/
http://www.mg.gov.pl/
http://www.rig.katowice.pl/
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HARMONOGRAM A PRIHLÁŠKY 
 24.02.2014 r. – termín prihlásenia účasti na konferencii a zaslanie abstraktu 

 03.03.2014 r. – termín zaslania informácie o akceptovaní prihlásených 
príspevkov 

 30.03.2014 r. – termín zasielania príspevku v elektronickej podobe 

 30.03.2014 r. – termín uhradenia konferenčného poplatku  

 
PUBLIKÁČNÉ VÝSTUPY Z KONFERENCIE 

Texty zaslané v anglickom jazyku budú po pozitívnych recenziách publikované v:  
1) mesačník „Przegląd Organizacji"  

- (publikácia v anglickom jazyku, 12 príspevkov (z toho 3 príspevky mladých 

vedeckých pracovníkov a doktorandov); 
2) Vedecký časopis „Forum Scientiae Oeconomia” 

(publikácia v anglickom jazyku); 
3) monografia (publikácia v anglickom jazyku) 

 
KONFERENČNÝ POPLATOK: 

 80 eur – účasť na konferencii  s publikovaním príspevku (poplatok zahŕňa: 

účasť na konferencii, konferenčné materiály, publikovanie príspevku, 
občerstvenie) 

 45 eur – účasť na konferencii bez publikovania príspevku (poplatok zahŕňa: 
účasť na konferencii, konferenčné materiály, občerstvenie) 

 75 eur - publikácia príspevku bez účasti na konferencii 

Účastnícky poplatok nezahŕňa cenu ubytovania; 
 

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť prevodom  na bankový účet 
(do 30.03.2014): 

ING Bank Śląski S.A. 
IBAN: PL 05 1050 1227 1000 0023 3028 9576 

BIC (SWIFT): INGBPLPW 

poznámka pre prijímateľa: „INNOVATION 2014" 

 

Pokyny pre autorov príspevkov, formulár prihlášky a 
informácie o konferencii sú k dispozícii na webových 

stránkach: www.wsb.edu.pl/innowacje 
 

Kontaktná adresa: 
The Academy of Business in Dąbrowa Górnicza 

Cieplaka Str. 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland 

tel.+48 32 295 93 40, fax. +48 32 295 93 44 

www.wsb.edu.pl/innowacje;    e-mail: innowacje@wsb.edu.pl 


