
 

Meno a priezvisko (titul): 

 

…………………………………………………...… 

Inštitúcia (názov a adresa): 

 

……………………………………………................ 

 

…………………………………………………...… 

 

…………………………………………… 

 

Korešpondenčná adresa na poslanie zborníka:  

 

……………………………………………................ 

 

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

Tel. číslo: 

…………………………………………………... 

E-mail: 

…………………………………………………... 

Záujem o ubytovanie:* 

 noc z 5. novembra na 6. novembra 2014 

 noc zo 6. novembra na 7. novembra 2014 

 noc zo 7. novembra na 8. novembra 2014 

 nemám záujem o ubytovanie 

* hodiace sa podčiarknite 
 

Prosíme záujemcov o ubytovanie prihlásiť sa na 

kontaktnú adresu najneskôr do 30. 9. 2014. Po tomto 

termíne Vám nemôžeme garantovať, že 

zabezpečíme ubytovanie v našich ubytovacích 

zariadeniach. 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Medzinárodná vedecká konferencia 

 
 
 
Termín konania  
6. a 7. novembra 2014 
 
Začiatok konferencie: 9.00 hod. 
 
Miesto konania 
Ekonomická fakulta UMB 

Tajovského 10 

Banská Bystrica 
 
 

Termín uzávierky prihlášok: 30. 9. 2014 

Prihlášky posielajte na kontaktnú adresu e-mailom: 

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

Tel. +421 48 446 6222 

IEV - Cesta na amfiteáter 1 

974 01 Banská Bystrica 

 
 

Bez konferenčného poplatku. Účastníci si hradia 

ubytovanie a cestovné výdavky.  

 
 
Rokovací jazyk 
slovenský, český, anglický 

 

Odporučené 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 XII. ročník medzinárodnej 

vedeckej konferencie konferencie konanej pod 

záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR Jána Richtera  

 

 

DDeetteerrmmiinnaannttyy  ssoocciiáállnneehhoo  rroozzvvoojjaa::  

VVzzddeelláávvaanniiee  aakkoo  ddeetteerrmmiinnaanntt  rroozzvvoojjaa  

ssoocciiáállnneehhoo  ppooddnniikkaanniiaa    

66..  aa  77..  nnoovveemmbbeerr  2014 

Banská Bystrica 

 

Konferencia je výstupom  

projektu KEGA č. 037UMB-4/2013 Inovatívny 

študijný program Sociálna ekonomika a 

podnikanie 

 

  
PPoodduujjaattiiee  ppooddppoorriillii::  

  

            

mailto:erika.lapinova


  
HLAVNÉ TEMATICKÉ OBLASTI 
 

- Vzdelávanie ako determinant trhu 

a medzitrhu práce – teória a prax 

- Vzdelávanie manažéra sociálneho 

podnikania na rôznych typoch stredných 

a vysokých škôl 

- Sociálna ekonomika a podnikanie – nový 

inovatívny a interdisciplinárny študijný 

program na vysokých školách doma 

a v zahraničí 

- Sociálny manažment a marketing 

- Sociálne podnikanie v sociálnej oblasti 

(manažér zariadení sociálnych služieb, 

care mananžér, case manažér) 

- Príklady dobrej praxe 

 

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ VÝBOR 

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. 

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

prof. PhDr. Anna Hudecová, PhD. 

doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc. 

doc. Mgr. Wojciech Sońta, PhD. 

doc. Ing. Peter Pisár, PhD. 

Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. 

JUDr. Nadežda Šebová 

Mgr. Beata Puda 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

Ing. Erika Ľapinová, PhD. 

Ing. Kamila Borseková, PhD. 

Ing. Eva Kmeťová 

Ing. Mária Svidroňová, PhD. 

 

KONTAKTNÁ OSOBA 

Ing. Erika Ľapinová, PhD. 

 

 

PROGRAM  KONFERENCIE 

6. november  

 

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 

18:00    Spoločenský večer s predstavením 

vedeckých publikácií z projektu KEGA 
 

 

7. november  

 

08:30 – 10:30  Prezentácia príspevkov 

10:30 – 10:45 Prestávka 

10:45 – 12:00 Prezentácia príspevkov        

12:00 – 12:30 Diskusia 

12:30 – 13:00 Závery konferencie 

13:00                Obed 

 

 

Prihlasujem sa na konferenciu  

 s príspevkom, s ktorým aj vystúpim,  

 s príspevkom, účasť bez vystúpenia, 

 s príspevkom, bez účasti,  

 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 20. 10. 2014.  

 

Svoje prezentácie na konferenciu môžete 

posielať do 5. 11. 2014 na mailovú adresu 

kontaktnej osoby.  

Ďalšie informácie: V rámci konferencie bude 

prezentácia výrobkov sociálnych podnikov, 

chránených dielní a zariadení sociálnych služieb. 

Záujemcov, ktorí chcú prezentovať a predávať 

svoje výrobky, prosíme nahlásiť sa v prihláške 

na tomto mieste.................................................... 

 


