
 

              
 

  

POZVÁNKA 

  

33. ročník vedeckej konferencie 

 

EKOMSTAT  2019 
Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-

výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi 
 

ktorá sa uskutoční 
 

v Trenčianskych Tepliciach, DSZSU, v termíne 2. júna - 5. júna 2019 
 

Cieľom konferencie je: Oboznámenie sa, diskusia a prezentácia vybraných metód na 
podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi, 
výsledkov matematickej a ekonomickej štatistiky, makroekonomických prognóz 
a spracovania údajov pre potreby ekonomických analýz, marketingových výskumov,  
riadenia kvality a  ich softvérového spracovania v praxi, analýz rozličných činnosti, 
filozofických aspektov a iných oblastí.  
 

 

Témy konferencie: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 
Dôležité termíny:    

• prihlásenie účasti:    24. máj 2019 

• zaslanie abstraktu:   25. máj 2019 

• úhrada registračného poplatku:  31. máj 2019 

• zaslanie konečnej verzie príspevku:  31. máj 2019 



 

Poplatok za účasť na konferencii: 60 EUR/deň, zahŕňa účasť na prednáškach, 
ubytovanie, stravu, občerstvenie počas prestávok a účasť na spoločenskom programe. 
Uvedená suma konferenčného poplatku je platná v prípade ubytovania v mieste konania 
vedeckého seminára – Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov (DSZSU). 
V prípade naplnenia kapacitných limitov bude suma konferenčného poplatku znížená 
a ubytovanie si bude účastník riešiť individuálne. 
 

Registrácia účasti: Pre záväzné prihlásenie účasti na vedeckej konferencii EKOMSTAT 
2019 je nevyhnutné navštíviť stránku www.ssds.sk, na ktorej sú po vytvorení konta 
v časti registrácia dostupné všetky potrebné pokyny pre prihlásenie. Zároveň sú po 
registrácii a prihlásení pod vytvoreným kontom na stránke www.ssds.sk, dostupné 
formuláre pre zadanie abstraktu a zaslanie príspevku na konferenciu. Zaslané príspevky 
budú publikované v Zborníku príspevkov a vybrané príspevku môžu byť po absolvovaní 
recenzného procesu zaradené na publikovanie vo vedeckom recenzovanom časopise 
Forum Statisticum Slovacum.  
 
Spoluorganizátormi konferencie EKOMSTAT  2019 je Inštitút zamestnanosti a Profini, 
táto konferencia je súčasťou série konferencií projektu Politiky  zamestnanosti 
realizovaného Inštitútom zamestnanosti a workshopov projektu Odvetvové štandardy 
pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve . Tieto projekty sú podporované 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS. 
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http://www.ssds.sk/
http://www.ssds.sk/
https://www.iz.sk/sk/projekty/politiky-zamestnanosti
http://www.profini.sk/category/projekty/
http://www.profini.sk/category/projekty/
http://www.reformuj.sk/

