
  
 

  

POZVÁNKA 

  

35. ročník vedeckej konferencie 

 

EKOMSTAT  2022 
Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-

výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi 
 

ktorá sa uskutoční 
 

v Trenčianskych Tepliciach, DSZSU, v termíne 15. – 18. mája 2022. 
 

Očakávame, že epidemiologické podmienky umožnia uskutočniť vedeckú 
konferenciu EKOMSTAT 2022 prezenčným spôsobom, v Trenčianskych 
Tepliciach. V opačnom prípade sa konferencia zrealizuje v online priestore 
a uhradené vložné sa refunduje v primeranej výške. 
 

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: 
• Makroekonomický vývoj 

• Efektivita verejných financií 

• Mikropodnikové štatistiky 

• Štatistické a simulačné modely 

• Databázové spracovanie údajov 

• Dopady starnutia na dôchodkový systém a verejné financie 

• Trh práce 

• Vzdelávanie 

• Demografické prognózy 

• Finančné ukazovatele podnikov 

• Oceňovanie podnikov 

 

 
 

spoluorganizujúca inštitúcia: 



Dôležité termíny:    

• prihlásenie účasti:    19. apríl 2022 

• zaslanie abstraktu:   19. apríl 2022 

• úhrada registračného poplatku:  1. máj 2022 
 

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 
vedeckej konferencie – v Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov (DSZSU). 
V prípade naplnenia kapacitných limitov bude suma konferenčného poplatku znížená 
a ubytovanie si bude účastník riešiť individuálne. 
 

Možnosť úhrady registračného poplatku:  

Bankovým prevodom na bežný účet Slovenskej štatistickej a demografickej 
spoločnosti do 1. mája 2022: 

o IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256 
o Variabilný symbol konferencie: 2202 
o Poznámka pre príjemcu: EKOMSTAT 2022 [+meno a priezvisko účastníka] 
o Číselný kód banky: 7500 
o SWIFT (BIC) kód: CEKOSKBX 
o Označenie banky: CEKOSA 
o Československá obchodná banka, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava 

 
 
Príprava a zaslanie abstraktu:  

- abstrakt prosíme pripraviť v softvéri MS Word podľa šablóny FSS, ktorá je 
dostupná na www.ssds.sk v časti Časopis FSS, 

- prijaté a prezentované príspevky budú publikované v Zborníku abstraktov 
z konferencie, 

- abstrakt prosíme zaslať e-mailom do 19. apríla 2022 na adresu 
ekomstat@ssds.sk, prípadne aj na adresu administrátora webovej stránky SŠDS: 
adm.ssds@gmail.com. 

 
 
Registrácia účasti:  

Prostredníctvom Google-formuláru: 

https://forms.gle/MZN9QCp6QMMR9ejg8 

 
 
Kontaktná osoba:  

Ing. Ivan Lichner, PhD. 
Ekonomický ústav SAV 
Adresa: Šancová 56, 811 05 Bratislava 
E-mail: ivan.lichner@savba.sk 
Telefón:  02/ 5249 7053 
Klapka:  137 

http://ssds.sk/casopis/fss_template_for_authors_final.dotx
http://www.ssds.sk/
https://forms.gle/MZN9QCp6QMMR9ejg8

