
 

Meno a priezvisko (titul): 

 

…………………………………………………...… 

Inštitúcia (názov a adresa): 

 

……………………………………………................ 

 

…………………………………………………...… 

 

…………………………………………… 

 

Korešpondenčná adresa na poslanie zborníka:  

 

……………………………………………................ 

 

................................................................................... 

Tel. číslo: 
…………………………………………………... 

E-mail: 

…………………………………………………... 

Záujem o ubytovanie:* 

 noc z 24. marca na 25. marca 2014 

 noc z 25. marca na 26. marca 2014 

 nemám záujem o ubytovanie 

* hodiace sa podčiarknite 
Ubytovanie:  

1. Ekonomická fakulta (10 €/osoba/izba obsadená 2 

osobami; 15 €/osoba/izba obsadená 1 osobou)  

2. Právnická fakulta (12 €/osoba/ izba obsadená 2 

osobami; 18 €/osoba/izba obsadená 1 osobou)  

Základné informácie o ubytovaní nájdete na: 
http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/Page/SD2 

GPS: 48.744842,19.146209 

Prosíme záujemcov o ubytovanie prihlásiť sa na 

kontaktnú adresu najneskôr do 1. 3. 2014. Po tomto 

termíne nebude možné zabezpečiť ubytovanie 

organizátormi 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Medzinárodná vedecká konferencia 

 
 
 
Termín konania  
25.  marca 2014 
 
Začiatok konferencie: 9.00 hod. 
 
Miesto konania 
Ekonomická fakulta UMB 

Tajovského 10 

Banská Bystrica 
 
 
Termín uzávierky prihlášok 
15. 3. 2014 

Prihlášky posielajte na kontaktnú adresu e-mailom. 

 

 

Bez konferenčného poplatku. Účastníci si hradia 

ubytovanie a cestovné výdavky.  

 
 
 
Rokovací jazyk 
slovenský, český, anglický 

 

Príspevky účastníkov budú vydané 

v recenzovanom zborníku vedeckých štúdií 

v elektronickej forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomická fakulta UMB 

a  

Inštitút ekonomických vied Ekonomickej fakulty 

UMB 

           

Vás  pozývajú na medzinárodnú vedeckú 

konferenciu realizovanú v rámci riešenia 

projektu podporeného Vedeckou grantovou 

agentúrou Ministerstva školstva SR (VEGA) 

 

DDeetteerrmmiinnaannttyy  vvyyuužžíívvaanniiaa  fflleexxiibbiilliizzáácciiee  

pprrááccee  vv  SSRR  zz  ppoohhľľaadduu  rrooddiinnyy  aa  iicchh  

iimmpplleemmeennttáácciiaa  ddoo  ssoocciiáállnneehhoo  ssyyssttéémmuu    

2255..   marec  2014 

Banská Bystrica 

 

  
  

PPoodduujjaattiiee  oorrggaanniizzoovvaannéé  vv  ssppoolluupprrááccii::  

  

            
  

  

 



  
HLAVNÉ TEMATICKÉ OBLASTI: 
 

- Pozitívna a negatívna flexibilizácia práce,  

ekonomické aspekty 

- Pozitívna a negatívna flexibilizácia práce, 

mimoekonomické aspekty 

- Programy Európskej únie na podporu 

flexibilzácie práce 

- Riešenie flexibilizácie práce v európskych 

krajinách, európske politiky 

- Perspektívy, potenciál, výzvy v oblasti 

flexibilizácie práce na Slovensku a vo svete 

- Príklady dobrej praxe  

 

Medzinárodný vedecký výbor 

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. 

prof. Ing. Viera Marková, PhD. 

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc., ČR 

doc. Ing. Peter Pisár, PhD. 

Ing. Vilém Kunz, Ph.D., ČR 

Ing. Mária Filipová 

Organizačný výbor 

Ing. Erika Ľapinová, PhD. 

Ing. Eva Kmeťová 

Ing. Marica Mazureková 

 

Kontaktná adresa 
Ing. Erika Ľapinová, PhD. 

IEV - Cesta na amfiteáter 1 

974 01 Banská Bystrica 

e-mail: eerriikkaa..llaappiinnoovvaa@@uummbb..sskk 

Tel. +421 48 446 6222 

 

 

 

PROGRAM  KONFERENCIE 

08:30 – 09:00  Prezentácia účastníkov 

09:00 – 09:15 Slávnostné otvorenie 

09:15 – 11:15 Prezentácia príspevkov        

11:15 – 11:30 Diskusia 

11:30 – 11:45 Prestávka 

11:45 – 12:50 Prezentácia príspevkov        

12:50 – 13:10 Diskusia 

13:10 – 14:00  Obed 

14:00 – 16:15  Prezentácia príspevkov 

16:15 – 16:30  Prestávka 

16:30 – 18:00  Diskusia, závery konferencie 

18:00    Záver konferencie  
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlasujem sa na konferenciu  

 s príspevkom, s ktorým aj vystúpim,  

 s príspevkom, bez vystúpenia, 

 účasť bez príspevku. * 
* hodiace sa podčiarknite 

 

Názov príspevku: 

......………………………................................ 

……………………………...................................

............................................…………………... 

 

Anotácia: ...…………………………………....... 

……………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………….......

……………………………………………….......

…………………………………… 
 

V prílohe Vám posielame šablónu,  podľa ktorej je 

potrebné  písať príspevok. 

Príspevky prosíme zaslať na e-mailovú 

kontaktnú adresu do 24. 3. 2013.  

 

Kvôli plynulosti priebehu konferencie môžete do 

24. 3. 2014 posielať svoje prezentácie na 

mailovú adresu kontaktnej osoby.  

Ďalšie informácie: 

 

mailto:erika.lapinova

