
 

  

                            
 

Vysoká škola evropských a regionálních studií 
v eských Bud jovicích 

a  
Konrad-Adenauer-Stiftung Prag 

 

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní v deckou konferenci 

„„UUddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  IIVV..  --  
RReeggiioonnáállnníí  ppoolliittiikkaa  aa  uuddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  vv  pprrooggrraammoovvaaccíímm  

oobbddoobbíí  22000077--22001133  aa  ppeerrssppeekkttiivvyy  rroozzvvoojjee  22001144--22002200““,,  
 

která se koná pod záštitou hejtmana Jiho eského kraje Mgr. Ji ího Zimoly 
a primátora m sta eské Bud jovice Mgr. Juraje Thomy 

 

        

               

 
 
 

   
 Termín konání: 21.3.-22.3.2013  

 Místo konání: 
 

 Krajský ú ad Jiho eského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Bud jovice 
(zastávka MHD U Soudu), zasedací místnost zastupitelstva 

 

 KKoonnffeerreennccee  jjee  uurr eennaa  pprroo  ooddbboorrnnoouu  vvee eejjnnoosstt,,  ssttuuddeennttyy,,  pprraaccoovvnnííkkyy  vvee eejjnnýýcchh  iinnssttiittuuccíí,,  

nneezziisskkoovvýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí  ii  pp eeddssttaavviitteellee  ssoouukkrroommééhhoo  sseekkttoorruu..   

 

 Cíle konference:  
 

 1. Zhodnotit sou asné p ístupy k problematice udržitelného rozvoje, které jsou založeny na evropské integraci 
a rovnováze cíl  ekonomických, sociálních, ekologických a environmentálních, 

2. identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalitativního i kvantitativního rozvoje životní úrovn  z 
hlediska sou asného ekonomického vývoje, 

3. postihnout základní trendy a prognózovat scéná e budoucího vývoje, p íležitosti a hrozby v rámci EU. 

Jednací jazyky konference: 
eština, slovenština, angli tina, n ina, ruština 
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LENOVÉ V DECKÉHO VÝBORU: 
 Ing. Ji í Dušek, Ph.D. (p edseda) (Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice, R) 
 doc. JUDr. PhDr. Ji í Bílý, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice, R) 
 Dr. Werner Böhler (Konrad-Adenauer-Stiftung Prag, Praha, R) 
 doc. Ing. Eva Cudlínová,  CSc.  (Ekonomická fakulta, Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích, eské 

Bud jovice, R) 
 doc. PhDr. Peter ajka, Ph.D. (Fakulta politických vied a medzinárodných vz ahov, Univerzita Mateja Bela, 

Banská Bystrica, Slovensko) 
 doc. Ing. Aleš Hes, CSc. (Provozn  ekonomická fakulta, eská zem lská univerzita v Praze, R) 
 doc. Ing. Marie Hesková, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice, R) 
 plk. Mgr. Št pán Kavan, Ph.D. (Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, eské Bud jovice, R) 
 doc. PhDr. Branislav Ková ik, PhD. (Fakulta politických vied a medzinárodných vz ahov, Univerzita Mateja 

Bela, Banská Bystrica, Slovensko) 
 doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. (Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko) 
 Ing. Libuše rtlová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, R) 
 doc. Dmitrij Jevgenjevi  Moskvin, CSc. (Jekat rinburská akademie moderního um ní, Jekat rinburg, Ruská 

federace) 
 doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice, R) 
 doc. JUDr. Alena Pauli ková, PhD. (Vysoká škola v Sládkovi ove, Slovensko) 
 JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice, R) 
 doc. Andrij Borisovi  Po tovjuk, CSc. (Kremen ugská státní univerzita M. Ostrohradského, Kremen ug, 

Ukrajina) 
 prof. Ing. Vladimír Sedlák, CSc. (Vysoká škola bezpe nostného manažérstva, Košice, Slovensko) 
 Ing. Heidy Schwarczová, PhD. (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Slovensko) 
 doc. Ing. Ladislav Sko epa, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice, R) 
 JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice, R) 
 doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice, R) 

 
LENOVÉ ORGANIZA NÍHO VÝBORU: 

Ing. Ji í Dušek, Ph.D. (p edseda); Dr. Mgr. Milena Berová; Mgr. Vladimír ížek; RNDr. R žena Ferebauerová; Ing. 
Dagmar Hánová; PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.; Ing. Petra Klimešová; doc. Mgr. Ji í Korostenski, CSc.; Mgr. Josef 

íha; Ing. Martina Leskovcová; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D.; Jana Píchová; doc. Ing. Ladislav Sko epa, 
Ph.D.; Mgr. Št pán Strnad; Ing. Milan Šim nek; Bc. Daniel Turek 
 
TEMATICKÉ OKRUHY V JEDNOTLIVÝCH ODBORNÝCH SEKCÍCH: 

I. Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje 
II. Politologické a bezpe nostní aspekty udržitelného rozvoje 
III. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzd lávání 
 

IHLÁŠKA NA KONFERENCI: 
ihlásit na konferenci se m žete od 14.1.2013 na adrese http://konference.vsers.cz/form 

________________________________________________________________________________ 
 

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE 
 
21. 3. 2013 

  9:00  registrace ú astník , ob erstvení 
10:00  slavnostní zahájení konference 
10:00–12:00 plenární zasedání  
12:00–13:00    ob d (Krajský ú ad) 
13:00–18:00    jednání v sekcích I. a II. 
                            (v pr hu p estávky s ob erstvením) 
18:00-18:30 ukon ení 1. dne konference 
19:30  spole enský ve er 

22. 3. 2013 

  9:00–11:30 jednání v sekci III. 
11:30–12:00 ukon ení 2. dne konference 
12:30  ob d (Krajský ú ad) 
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ležité termíny: 

- pro zaslání p ihlášky na konferenci, anotace p ísp vku do   7. 3. 2013 
- pro zaslání p ísp vku do kolektivní recenzované monografie do 21. 3. 2013 
- pro zaplacení konferen ního poplatku (lze i na míst ) do 21. 3. 2013 
 
Vaše p ísp vky do recenzované kolektivní monografie, která bude po konferenci vydána 
tiskem, zasílejte, prosím, pouze e-mailem Dr. Mgr. Milen  Berové na adresu: edicni@vsers.cz. 
 
Informace ke konferenci: Ing. Ji í Dušek, Ph.D. na adrese dusek@vsers.cz nebo  
    Jana Píchová na adrese rektorat@vsers.cz 
 
Otišt ny budou výhradn  p ísp vky na konferenci osobn  prezentované, které jsou v souladu 
se zam ením konference, neprezentované p ísp vky pouze ve výjime ných p ípadech po 
rozhodnutí organiza ního výboru. 
 
Za dodržení výše uvedených termín  d kujeme. 
 
Pokyny pro autory p ísp vk : 

 Prosíme autory, aby dodrželi termín zaslání p ísp vku 21. 3. 2013. P ísp vky obdržené po 
tomto termínu nebudou do recenzované publikace za azeny. 

 Délka p ísp vku m že být maximáln  6 stran a p ednáška 15 minut.  
 Celý text pište, prosím, v Times New Roman fontu, velikost písmen 12, neformátovat. 
 ádkování 1,5, okraje standardní: zleva, horní, zprava a dolní 2,5 cm. 
 ísp vek odevzdávejte v programu WORD 2000 a vyšším ve formátu DOC pop . ve 

formátu RTF. 
 Struktura p ísp vku: nadpis –  v  eštin  (slovenštin )  a  angli tin ;  jméno, p íjmení; 

abstrakt v eštin  (slovenštin ); klí ová slova v eštin  (slovenštin ); abstrakt v 
angli tin ; klí ová slova v angli tin ; text p ísp vku; použitá literatura; p esná adresa 
autora a kontaktní údaje. Struktura je stejná jako u p ísp vk  pro asopis Auspicia (viz 
http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Pokyny-pro-autora.pdf). ísp vky, kde 
nebude tato struktura p esn  dodržena, budou autor m vraceny k dopln ní, pop . 
nebudou otišt ny. Dodržení p edepsaných náležitostí autory umožní vydání recenzované 
kolektivní monografie ve v asném termínu. 

 ísp vek zašlete na adresu edicni@vsers.cz, zprávu prosím ozna te jako „P ísp vek 
z konference 2013“. 

 

edem Vám d kujeme za dodržení p edepsané formy. Nemáme asovou ani personální kapacitu na 
redak ní úpravy a zm ny. 
 
Doprava do místa konání konference: 
 

Krajský ú ad Jiho eského kraje se nachází v ulici U Zimního stadionu . 2, od vlakového i 
autobusového nádraží trolejbus . 2, nástup: zastávka Nádraží, sm r jízdy Rožnov, výstup: zastávka 
U Soudu (5 min). Z Vysoké školy evropských a regionálních studií se do místa konání konference 
dostanete p šky za cca 8 min. 
 

Ubytování Vám  po  dohod  zajistíme  (rektorat@vsers.cz), náklady na ubytování si ú astník 
konference uhradí sám v míst  ubytování. Bližší informace poskytneme zájemc m individuáln . 
 
Konferen ní poplatek pro autory lánk  v rámci sekce I. a II. je 1000 K  – lze zaplatit na míst  
v den konání konference, nebo poslat na ú et: OBERBANK AG eské Bud jovice íslo ú tu: 
7000012206/8040, Variabilní symbol: jako VS uve te I O organizace, která bude vložné platit. 
IBAN: CZ 83 8040 000 0070 0001 2206 
Konferen ní poplatek pro autory lánk  v rámci sekce III. je 0 K  (financováno z projektu 
Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzd lávání pedagogických pracovník  
CZ.1.07/1.3.00/14.00.75, ze sekce bude vydán samostatný sborník) 


