
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program seminára: 

 

 

18. jún 2019, utorok 

 

09.30 –12.00 Využitie kvantitatívnych metód vo 

vedecko–výskumnej činnosti a v praxi   

13.00  Obedná prestávka 

15.00 – 18.00 Využitie kvantitatívnych metód vo 

vedecko–výskumnej činnosti a v praxi   

20.00  Spoločenský večer 

 

 

19. jún 2019, streda 

 

09.30 – 12.00 Využitie kvantitatívnych metód vo 

vedecko–výskumnej činnosti a v praxi   

13.00  Obedná prestávka 

15.00 – 18.00 Využitie kvantitatívnych metód vo 

vedecko–výskumnej činnosti a v praxi   

 

20. jún 2019, štvrtok 

09.30 – 11.00 Diskusia k odborným a vedeckým 

aktivitám (časopisy, semináre, zahraničné 

aktivity, výskum) 

11.00 – 12.00 Závery seminára 

  Individuálny odchod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská spoločnosť pre operačný 

výskum 
a 

Fakulta hospodárskej informatiky 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 

Vás pozývajú  

na medzinárodný vedecký seminár  

 

VYUŽITIE KVANTITATÍVNYCH METÓD 

VO VEDECKO–VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

A V PRAXI XIII 

 

 

18. – 20. jún 2019 

 

 

  

Zuberec 

http://zuberec.uniza.sk/ 

 

 

 

 

 

 

http://zuberec.uniza.sk/


Programový výbor: 
Martin Lukáčik, Ekonomická univerzita, Bratislava (predseda) 

Ivan Brezina, Ekonomická univerzita, Bratislava 

Michal Fendek, Ekonomická univerzita, Bratislava 

Juraj Pekár, Ekonomická univerzita, Bratislava 

Josef Jablonský, Vysoká škola ekonomická, Praha 

Petr Fiala, Vysoká škola ekonomická, Praha 

Jana Hančlová, Vysoká škola báňská – TU, Ostrava 

Stanislav Palúch, Žilinská univerzita, Žilina 

Prípravný výbor: 
Andrea Furková, Ekonomická univerzita, Bratislava  

Brian König, Ekonomická univerzita, Bratislava  

Adriana Lukáčiková, Ekonomická univerzita, Bratislava 

Marian Reiff, Ekonomická univerzita, Bratislava 

 

Cieľ: 
Cieľom seminára je vytvoriť priestor pre výmenu 

skúseností o súčasnom stave vo využívaní kvantitatívnych 

metód vo vedecko-výskumnej činnosti na ekonomických 

vysokých školách a fakultách a prezentovanie praktických 

aplikácií 

 

Tematické okruhy seminára: 
 Oblasti aplikácie kvantitatívnych metód 

v ekonomickom rozhodovaní. 

 Výsledky riešenia vedecko-výskumných projektov 

v oblasti kvantitatívnych metód v ekonómii. 

 Súčasný stav vo výučbe kvantitatívnych metód 

v ekonómii na vysokých školách. 

 

Kontaktná adresa: 

 Marian Reiff  

               KOVE FHI EU 

               Dolnozemská 1b, 852 35 Bratislava 

               e-mail: ssov@euba.sk 

  

  

  

 

 

 

 

 

Organizačné pokyny: 
Seminár sa bude konať v univerzitnom stredisku Zuberec – 

„UNIZA“ nad obcou Zuberec v malebnej časti Slovenska, 

Západné Tatry – Roháče. Ubytovanie pozostáva z 15-tich 

samostatných chatiek umiestnených v tichom horskom 

prostredí neďaleko Múzea oravskej dediny. 

 

Pre účastníkov seminára je rezervované: 

 

 ubytovanie v dňoch 18. –  20. jún (2-krát nocľah)  

 stravovanie (2-krát raňajky, 2-krát obed, 2-krát večera).  

 

Dopravu, ubytovanie a stravovanie si účastníci hradia 

individuálne.  

 

Účastnícky poplatok: 
(náklady spojené s organizáciou seminára) 

 pre členov Slovenskej spoločnosti pre operačný 

výskum alebo interných doktorandov: 50 €  

 pre ostatných účastníkov: 80 € 

 

Ostatné výdavky: 
Každý účastník si hradí ubytovanie a stravu individuálne. 

 

 
Termíny: 
Záväznú prihlášku je potrebné zaslať na kontaktnú adresu 

SSOV do 31. marca 2019 spolu s názvom príspevku. Do 

30. apríla 2019 je potrebné zaslať príspevok. 
 

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť do 30. apríla 2019 

na účet SSOV v Slovenskej sporiteľni,  Bratislava–mesto, 

číslo účtu:11485760/0900 

IBAN: SK6009000000000011485760 

BIC: GIBASKBX  

 

 
 

 

 

 

Záväzná prihláška na seminár 
 

 

VYUŽITIE KVANTITATÍVNYCH METÓD  

VO VEDECKO–VÝSKUMNEJ ČINNOSTI  

A V PRAXI  XIII 

 

Zuberec  

18. –  20. jún 2019 

 

Meno a priezvisko:................................................................ 

Adresa  pracoviska:............................................................... 

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

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

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

e-mail:.................................................................................... 

 

Názov príspevku .................................................................... 

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

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

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

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

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


