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ŠTATISTICKÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

FAKULTA  HOSPODÁRSKEJ  INFORMATIKY 
EKONOMICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE 

 

P o z v á n k a 
na   k o n f e r e n c i u 

 

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2017 
Meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-

ekonomických fenoménov 
(Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva) 

 
pod záštitou 

Alexandra Balleka 

predsedu Štatistického úradu SR 

 
 

Termín: 25. apríl 2017 (utorok), 13.00 - 18.00 hod.  
Miesto: Spoločenská miestnosť V2 v budove rektorátu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave - Petržalka, Dolnozemská 1 
 
 
Ciele konferencie: 

1) Diskutovať o vplyve nových spoločensko-ekonomických fenoménov na 
meranie výkonnosti slovenskej ekonomiky 

2) Prezentovať výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP  
3) Prezentovať návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP   



Programový výbor: 

Ing. Alexander Ballek – ŠÚ SR 

Ing. František Bernadič – ŠÚ SR 

Ing. Ján Haluška, PhD. - Infostat 

doc. Ing. Jozef Chajdiak, PhD. – ÚM STU 

RNDr. Peter Mach - SŠDS 

doc. RNDr. Viliam Páleník PhD. - EÚ SAV 

Ing. Marek Radvanský, PhD. - EÚ SAV 

doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. – SŠDS 

doc. Ing. Mária Vojtková, PhD. – FHI EÚ 

 
 

Organizačný výbor: 

Lýdia Darášová – ŠÚ SR 

Ing. František Bernadič – ŠÚ SR 

doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. – SŠDS 

doc. Ing. Mária Vojtková, PhD. – FHI EÚ 

 
 

Rámcový program: 

12.30 – 13.00 Prezentácia účastníkov 

13.00 – 13.15 Otvorenie konferencie 

13.15 – 15.00 Vystúpenia účastníkov konferencie – časť 1 

15.00 – 15.30 Prestávka 

15.30 – 17.00 Vystúpenia účastníkov konferencie – časť 2 

17.00 – 18.00 Diskusia 

18.00   Záver konferencie 

 

 

Prednášať a diskutovať prídu odborníci z/zo: 

Štatistického úradu SR, Infostatu, Ekonomického ústavu SAV, Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, Inštitútu finančnej politiky, Národnej banky 
Slovenska, komerčných bánk a ďalší. 

  



Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 (PES 2017) 

Meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-
ekonomických fenoménov 

(Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva) 
 

25. apríl 2017 

 

Pokyny pre účastníkov 
 

Prihlášku na konferenciu prosíme zaregistrovať na internetovej stránke SŠDS 
http://www.ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/38/pes17/ do 20.4.2017. Včas prihlásení účastníci 
dostanú konferenčný zborník pri prezentácii.  

Vložné na konferenciu je dobrovoľné, odporúčaná výška je min. 10 EUR (študenti 
a dôchodcovia zdarma). Vložné je možné uhradiť buď na účet SŠDS alebo aj v hotovosti pri 
prezentácii (Pozn.: SŠDS nie je platcom DPH). 

Kontaktná adresa: 

Slovenská štatistická a demografická 
spoločnosť 
Miletičova 3, 82467 BRATISLAVA 
Slovenská republika  
IČO: 00178764 
DIČ: 2021504276 

Bankové spojenie na SŠDS: 

Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu: 4021244256/7500 
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256 
SWIFT kód: CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 1702 
Poznámka: meno účastníka konferencie 

 
Dĺžka vystúpenia účastníkov bude max. 15 minút. Hlavná diskusia k problematike sa uskutoční 
na záver konferencie. Písomné príspevky prednášajúcich budú uverejnené v konferenčnom 
zborníku. Termín zaslania príspevkov v písomnej podobe je do 16.4.2017. V zborníku je možné 
uverejniť aj reklamné materiály (termín na dodanie reklamného textu je do 16.4.2017). 
Podrobnosti o možnosti reklamy poskytne organizačný výbor mailom. Všetky konferenčné 
zborníky PES sú na stránke SŠDS tu: http://www.ssds.sk/sk/archivzbornikov/. 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prihlásenia na konferenciu a reklamy, prosíme, 
kontaktujte organizačný výbor na e-mailových adresách: 

adm.ssds@ssds.sk  alebo  Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk  

http://www.ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/38/pes17/
http://www.ssds.sk/sk/archivzbornikov/
http://ssds.sk/sk/
mailto:Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk


Pokyny pre vytvorenie konta a  registráciu na webstránku SŠDS 
 

Prihlášku na konferenciu PES 2017 prosíme zaslať len elektronicky, cez webovú stránku SŠDS. 
K podaniu záväznej elektronickej prihlášky na konferenciu je potrebné, aby ste mali vytvorené 
používateľské konto na stránke  www.ssds.sk. 
 

Registrácia: 

Vo webovom prehliadači (napríklad v programe Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome alebo 

Opera) napíšte odkaz: 

www.ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/38/pes17/ 

Ak ešte nemáte vytvorené konto na webovej stránke SŠDS, tak v pravej hornej časti obrazovky 

kliknite na voľbu „registrácia“. Aktivujete tým Registračný formulár pre vytvorenie 

používateľského konta, vyplňte ho a kliknite na tlačidlo „Odoslať registračný formulár“. 

O potvrdení registrácie dostanete e-mailovú správu systému a môžete prejsť na položku 

„prihlásiť“ v pravej hornej časti obrazovky. 

 

Prihláška: 

Po úspešnom prihlásení na stránku www.ssds.sk vaším používateľským kontom kliknite na menu 

Akcie – Konferencie, a potom na voľbu Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017. V dolnej časti 

stránky sa Vám aktivuje predvyplnený prihlasovací formulár na konferenciu. Skontrolujte prosím 

správnosť Vašich osobných údajov, vyplňte ďalšie potrebné položky prihlasovacieho formulára 

a na záver kliknite na tlačidlo „Odoslať záväznú prihlášku“. Po úspešnej registrácii na konferenciu 

Vám bude doručený automatický e-mail, ktorý potvrdí Vašu prihlášku na konferenciu Pohľady na 

ekonomiku Slovenska 2017.  

 

Posielanie príspevkov do zborníka konferencie: 

Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov. Rozsah príspevku nie je obmedzený, ale článok by 

mal mať minimálne 6 strán. Termín zaslania príspevkov v písomnej podobe do zborníka 

konferencie PES 2017 je stanovený na 16.4.2017. Články musia byť naformátované podľa šablóny, 

ktorá sa nachádza na stránke SŠDS: 

http://ssds.sk/casopis/fss_template_for_authors_final.dotx 

Články prijímame len vo formáte Word dokumentu. Súbor posielajte cez stránku konferencie 

a pomenujte takto: priezvisko_autora1_PES17.docx (bez diakritiky, t. j. pri pomenovaní súboru 

použite len písmená anglickej abecedy, číslice, podčiarkovník alebo pomlčku). K zaslaniu príspevku 

je potrebné, aby ste boli elektronicky prihlásený na konferenciu PES 2017, až potom sa Vám objaví 

formulár na posielanie súborov. Pomocou formulára môžete postupne poslať aj viac súborov 

(abstrakt, článok, prílohy a pod.). Je potrebné vrátiť sa vždy na podstránku konferencie a 

zopakovať postup posielania súborov. K posielaniu súborov sa vyžaduje, aby ste boli aktuálne 

prihlásený na webovej stránke www.ssds.sk svojím používateľským kontom. 

http://www.ssds.sk/
http://www.ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/38/pes17/
http://www.ssds.sk/
http://ssds.sk/casopis/fss_template_for_authors_final.dotx
http://www.ssds.sk/

