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Katedra ekonomiky a manažmentu Ukrajinskej akadémie vied a spoločnosť INTER M & K, 

spol. s r.o. v spolupráci s Ústavom priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MtF 

STU Bratislava so sídlom v Trnave a partnerské univerzity z krajín EU, Ruska a Ukrajiny 

Vás pozývajú na šiesty ročník medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie 

In Look Days 2012 

Téma: Moderné technológie riadenia. Inovatívnosť a praktické aplikácie. 

Termín konania: 23. mája 2012 

Začiatok konferencie: 10.00 hod. (registrácia od 9.00 hod.) 

Ukončenie konferencie: 17.00 hod. 

Miesto konania: Ukrajinská akadémia vied, Semashko street 13, Kyjev, 03104, Ukrajina 

Cieľ konferenie 

prezentácia nových prístupov, metód, technológií a systémov pre podporu 

manažmentu s cieľom zlepšiť a zefektívniť vzájomne prospešnú spoluprácu medzi 

akademickým sektorom a praxou v rámci nasledovných skupín:  

 manažment organizačného správania, ľudských zdrojov a kompetencií,  

 manažérstvo procesov, manažérstvo projektov, manažérstvo organizácie,  

 tvorba, aktualizácia a publikovanie riadiacej dokumentácie,  

 informačný manažment a integrácia informačných systémov,  

 manažérstvo kvality,  

 spoločensky zodpovedné podnikanie (táto sekcia je podporovaná Agentúrou 

na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP – 0384-09 „ 

Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility”, 

interné číslo projektu 1K19. 

Sekcia je tiež súčasťou schváleného projektu KEGA č. 037STU-4/2012: 

“Zavedenie predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ do 

študijného programu Priemyselný manažment v druhom stupni na MtF STU 

Trnava“, interné číslo projektu 1747).  

Konferencia je určená zástupcom podnikov, verejnej správy, výskumných a vývojových 

centier, univerzít a vedeckých inštitúcií ako aj všetkým záujemcom o vyššie uvedené oblasti. 

Registrácia: 

 pomocou elektronického formulára “Prihláška na konferenciu“ alebo “Prihláška k 

aktívnej účasti“  

Podmienky registrácie: 
Zaslanie záväznej prihlášky na účasť bez vystúpenia v termíne do 22. 05. 2012 

Zaslanie záväznej prihlášky na účasť s vystúpením v termíne do 19. 04. 2012 

Zaslanie záväznej prihlášky na publikovanie príspevku v zborníku bez účasti v termíne do 

19. 04. 2012 

Zrušenie registrácie nie je možné, ale je možné zastúpenie inou osobou. 

http://www.inlook.eu/events/prihlaska-na-inlookdays/
http://www.inlook.eu/events/prihlaska-k-aktivnej-ucasti-inlookdays/
http://www.inlook.eu/events/prihlaska-k-aktivnej-ucasti-inlookdays/
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Súvisiace informácie: 
Rokovací jazyk: ukrajinský, ruský, anglický, slovenský 

Zverejnenie programu konferencie v termíne do 19. 04. 2012 

Zaslanie príspevku do zborníka v termíne do 19. 04. 2012 

Úhrada základného účastníckeho poplatku v termíne do 23. 05. 2012 

Účastnícky poplatok 
Účastnícky poplatok je 90 €/osobu. 

Ak prejavíte záujem o uverejnenie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii, poplatok 

je 50 € za každý príspevok. 

Účastnícky poplatok zahŕňa: zborník príspevkov na CD nosiči s číslom ISBN, občerstvenie 

počas konania konferencie, organizačno-technické zabezpečenie konferencie. 

Organizačný výbor konferencie: 
Bogdan Vadim, PhD., Academic, tel.: +38044 424 51 99, E-mail: bogdan_vadim@mail.ru 

Ing. Natália Goryslavets, Ph.D, te.: +38050 382 47 02, E-mail: gornatkiev@mail.ru  

 


