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Vás srdečne pozýva na
2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019
(PEMF2019)
„Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia podnikov“
ktoré sa uskutoční v dňoch 17. a 18. októbra 2019 v Poprade, Slovensko.
PEMF

2019

2. ročník konferencie PEMF2019 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov
a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov
v nastupujúcej ére štvrtej priemyselnej revolúcie, z oblasti rozvoja ľudského potenciálu
a oblasti cestovného ruchu. Výmena aktuálnych teoretických a praktických poznatkov z oblasti
celostného manažmentu je žiaduca a naliehavá. Širšia spoločná platforma prispeje k napĺňaniu
myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, k skvalitneniu študijných programov na
vysokých školách, k networkingu a k vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov
z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov a v neposlednom rade študentov.

KONFERENCIA JE ROZDELENÁ DO TROCH TEMATICKÝCH OKRUHOV:
● Cestovný ruch – tradícia, súčasnosť a budúcnosť
→ aktuálne otázky a trendy v oblasti rozvoja cestovného ruchu a využitie nových foriem
marketingovej komunikácie,
→ tradícia podnikania v cestovnom ruchu na Slovensku,
→ potenciál rozvoja cestovného ruchu mesta Poprad v dimenziách regiónu Vysoké Tatry,
podtatranský región a poľský cezhraničný región,
→ spolupráca súkromného a verejného sektora v oblasti cestovného ruchu,
→ potenciál sakrálnych pamiatok a pamiatok UNESCO v kontexte rozvoja cestovného ruchu.
● Rozvoj ľudského potenciálu
→ aktuálne otázky a trendy v oblasti rozvoja ľudských zdrojov,
→ riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, riadenie pracovného výkonu, personálny marketing,
personálny audit, znalostný manažment, sociálna a emočná zrelosť, podniková kultúra,
→ personálne činnosti v podniku, vzdelávanie a rozvoj ľudského potenciálu, sociálna
starostlivosť o zamestnancov, informačné systémy v personálnej práci,
→ zmena, resp. zánik tradičných profesií a vznik nových, vysokošpecializovaných profesií.
● Manažment výroby v kontexte zmien v makroprostredí a mikroprostredí
→ aktuálne otázky a trendy v oblasti rozvoja manažmentu výroby,
→ štvrtá priemyselná revolúcia (Industry 4.0) a jej vplyv na zmeny spôsobu života, práce
a vzájomných vzťahov,
→ faktor národnej a organizačnej kultúry v globálnom svete,
→ synergia efektov v kontexte posunu paradigmy manažmentu,
→ využitie nových foriem marketingu v dodávateľsko-odberateľskom reťazci,
→ environmentálny faktor makroprostredia,
→ inovácia a kvalita – piliere konkurencieschopnosti podnikov a plnenia očakávaní širokého
spektra záujmových skupín.
Rokovacím jazykom konferencie je slovenský, český a anglický jazyk.
PRIHLÁŠKA, ABSTRAKT A PODÁVANIE PRÍSPEVKOV
Prihlasovanie na konferenciu prebieha cez elektronický formulár TU. Po posúdení abstraktu
bude autor vyrozumený o jeho prijatí alebo zamietnutí. V prípade prijatia abstraktu budú
autorom zaslané informácie ohľadom spôsobu podávania príspevkov.
PUBLIKOVANIE
Konferenčný zborník z prvého ročníka PEMF 2017 bol indexovaný v databáze Web of Science.
Konferenčný zborník príspevkov PEMF 2019 bude tiež podaný na indexáciu do databázy Web
of Science. Bližšie informácie o obsahových a formálnych náležitostiach príspevkov, ako aj
o recenznom konaní sú zverejnené na stránke
http://www.manazmentpp.sk/blog/konferencia-pemf/

KONFERENČNÝ POPLATOK
150,- € /príspevok - poplatok za uverejnenie príspevku v zborníku vedeckých príspevkov
(vydavateľský poplatok) a osobnú účasť na konferencii (účastnícky poplatok)
o poplatok sa vzťahuje na jeden odprezentovaný príspevok bez ohľadu na počet autorov
90,- € /príspevok - poplatok za uverejnenie príspevku v zborníku vedeckých príspevkov
(vydavateľský poplatok) bez osobnej účasti
o poplatok sa vzťahuje na jeden uverejnený príspevok bez ohľadu na počet autorov
Poplatky (vydavateľský a účastnícky) sú nevratné. Pokyny k platbe, bankové údaje a pokyny
pre autorov budú zverejnené na web stránke konferencie.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Termín na prihlasovanie na konferenciu (názov + abstrakt)
Termín rozhodnutia o prijatí/zamietnutí abstraktu
Termín na podanie plného textu príspevku
Termín rozhodnutia o prijatí/podmienenom prijatí/zamietnutí príspevku
Termín na zapracovanie pripomienok
Termín rozhodnutia o prijatí/zamietnutí príspevku
(len pri revidovaných príspevkoch)
Termín zaplatenia konferenčného poplatku
Dátum konania konferencie

22. marca 2019
5. apríl 2019
24. máj 2019
7. júna 2019
21. júna 2019
28. júna 2019
30. august 2019
17.-18. október 2019

Prosíme účastníkov o dodržanie termínu pre prihlasovanie na konferenciu a termínu pre
podávanie plných textov príspevkov. Prihlásenia resp. príspevky realizované po termíne
bohužiaľ nebudú môcť byť včasne spracované.
KONTAKTY
Web stránka konferencie www.manazmentpp.sk
všeobecné informácie:
administratíva:
platby:
publikovanie:

Ing. Anna Diačiková, PhD.
Ing. Zuzana Gončárová, PhD.
Ing. Jana Janičková, PhD.
doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.

anna.diacikova@ku.sk
pemf.poprad@gmail.com
jana.janickova@ku.sk
pemf.poprad@gmail.com

