
 

 

 

 

  

 
 

Cieľom prvej medzinárodnej vedeckej konferecie „Central European Conference in Finance and Economics“ je poskytnúť výskumným pracovníkom, akademikom, praktikom 
a mnohým odborníkom z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra tak teoretických, ako aj praktických 
aktuálnych problémov, súčasných trendov aj budúcich výziev v procese ekonomického vývoja krajín v rámci Európskej únie. 
 
Central European Conference in Finance and Economics má tri základné ciele: 

 INŠPIROVAŤ - Na základe analýz, konfrontácií a diskusií o aktuálnych trendoch a výzvach v oblasti financií a ekonomiky v teoretickom i praktickom kontexte inšpirovať k 
návrhom nových oblastí vedeckého skúmania, k tvorbe aktívnych programov a stratégií pri implementácií vedeckých poznatkov do praxe, k tvorbe konfrontačných 
scenárov a vízií v širokom spektre aktuálnych národných a svetových problémov v oblasti financií a ekonomiky. 

 
 

 INFORMOVAŤ - Na základe prezentácie výstupov vedeckých výskumov, národných a medzinárodných projektov informovať o aktuálnych ekonomických výzvach, 
problémoch a možnostiach ich riešení v kontexte nastolených trendov vypovedajúcich o súčasnej stratégii vývoja národných ekonomík. Ich široký ekonomický záber 
bude transformovaný do štyroch oblastí: Financie a investovanie, Ekonomické aspekty a verejné financie, Obchodovanie, podnikanie a Start-up a Špecifická téma pre rok 
2015: Manažment zdravotnej starostlivosti. 

 
 

 AKTIVOVAŤ - Prostredníctvom konferencie aktivovať, stimulovať a rozvíjať rôzne formy vedeckej spolupráce v prepojení s praxou, integrovať v nej inovačný potenciál 
nevyhnutný pre zvýšenie konkurencieschopnosti krajín EÚ v globálnej konkurencii. Konfrontáciou a komunikáciou aktuálnych problémov v ekonomikách jednotlivých 
krajín preukázať významnosť medzinárodnej spolupráce pri implementácii vedeckých výstupov do praxe, ako aj významnosť integrity medzinárodných výskumných tímov 
pre rozvoj vedeckého bádania. 
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Konferenčný výbor 

Vedecký výbor konferencie: 

Predseda 

doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko 

Podpredseda 

doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD., MBA. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko 
prof. RNDr. Vincent ŠOLTÉS, CSc. , Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko 

Členovia vedeckého výboru konferencie 

prof. Dr. Stefan DANIEL, Petru Maiorc University, Targu Mures, Rumunsko  
prof. Dr. Dejan ERIC, Faculty for Banking, Insurance and Finance, Belgrade Banking Academy, Belehrad, Srbsko  
prof. Dr. Alessandro FIGUS, Campus Link University, Rím, Taliansko  
prof. Ing. Lumír KULHÁNEK, CSc., Ekonomická fakulta, VSB - TU Ostrava, Česká republika  
prof. Patrick MUSSO, GREDEG, University of Nice Sophia Antipolis, Nice, Francúzsko  
prof. Ing. Jiří POLÁCH, CSc., Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava, Česká republika  
prof. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, PhD., Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko  
prof. Ing. Vladimír GAZDA, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko  
prof. Ing. Helena KUVIKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko  
prof. Ing. Tomáš SABOL, CSc. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko  
Dr. Nadia CIPULLO, PhD., Campus Link University, Rím, Taliansko  
Dr. Laurent DALMAS, University of Versailles St-Quentin-En-Yvelines, Paríž, Francúzsko  
Assoc. prof. İhsan Cemil DEMİR, Afyonkarahisar Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turecko  
doc. Mgr. Martin KAHANEC, PhD., M.A. , Central European University in Budapest, Budapešť, Maďarsko  
doc. Mgr. Grzegorz MICHALSKI, PhD., Faculty of Engineering and Economics, Wroclaw University of Economics, Wroclaw, Poland  
Assoc. prof. Srdjan REDZEPAGIC, PhD., University of Nice Sophia Antipolis, Nice, Francúzsko  
Assoc. prof. Dr. Zsuzsana SZABO, Petru Maior University, Targu Mures, Rumunsko  
doc. Ing. Radoslav DELINA, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko  



doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko  
doc. Ing. Emília JAKUBÍKOVÁ, CSc., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko  
doc. Ing. Kristína KOČIŠOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko  
doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko  
doc. Ing. Juraj SIPKO, PhD., MBA, Ekonomický ústav SAV, Bratislava, Slovakia  
doc. Ing. Tomáš ŽELINSKÝ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko  
RNDr. Libuša RÉVESZOVÁ, PhD. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko  
Ing. Viera BAKOŠOVÁ, CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Bratislava, Slovakia  
Ing. Luboš ČERNÝ, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Slovensko  
MUDr. Katarína KAFKOVÁ, Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky, Bratislava, Slovakia  
Mgr. Iveta NAGYOVÁ, PhD., Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko  
Martin SMATANA, MSc., Inštitút zdravotnej politiky, Bratislava, Slovensko  

Organizačný výbor konferencie: 

doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD. MBA, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko  - Predsedníčka organizačného výboru 
doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko 
doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko 
Ing. Lucia MIHÓKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko 
Ing. Viliam VAJDA, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovenskoa 
Ing. Michal KOČIŠ, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko 
Ing. Lenka VEJAČKOVÁ, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko 
 
Vybraní študenti PhD. štúdia. 

 

 

Beáta Gavurová - Head of Organizing Committee 

Contact email:conference.ekf@tuke.sk 

Contact phone:+421 55 602 3267 
 

 
 

 

 

  

 
 

Témy 

Privítame zaslanie teoretických a empirických výskumných prác v odborných oblastiach ekonomických problémov a verejných financií, financií a investovania, podniku, 
podnikateľstva a start-upov, ako aj v oblasti špeciálnej témy tohtoročnej konferencie CEFE 2015 - Manažment zdravotnej starostlivosti: 

http://www.ekf.tuke.sk/
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 Financie a investovanie 

 
Financie a investovanie pokrývajú alokáciu aktív a záväzkov v čase za podmienok istoty a neistoty:  

o osobné financie (ochrana pre neočakávanými osobnými udalosťami, efekty daňových politík, vplyv zadlženia na jednotlivca, tvorba plánu úspor, plánovanie 
bezpečnej finančnej budúcnosti a pod.) 

o podnikové financie (kapitálová štruktúra, kapitálové rozpočtovníctvo, oceňovanie podnikov, finančné modelovanie, riadenie peňažných tokov, zásob a úverov, 
riadenie investícií, riadenie finančného rizika a pod.) 

o finančné služby (finanční sprostredkovatelia, získavanie vlastného kapitálu podniku, inštitucionálni investor, penzijné fondy, súkromní investor a pod.) 
o finančná ekonomika (ceny, úrokové sadzby, oceňovanie aktív, teória investovania, finančné trhy, finančné modely a princípy a pod.) 

 
 

 Ekonomické problémy a verejné financie 

 
Tematický okruh ekonomických problémov a verejných financií pokrýva posledné trendy v ekonomickom a empirickom výskume v rozsiahlej oblasti makroekonomických 
a mikroekonomických tém: 

o problematika fiškálnej a monetárnej politiky a výziev počas krízy 
o globalizácia a globálne nerovnováhy 
o zdaňovanie a verejná spotreba 
o architektúra medzinárodného finančného systému 
o voľba spotrebiteľa behaviorálna ekonomika 
o verejné statky, externality a veľkosť riadenia 
o chudoba a nerovnováha rozdelenia príjmov 
o poučenie sa z ekonomickej histórie 
o ekonomická teória na rázcesti 

 
 

 Podnik, podnikanie a start-upy 

 
Podnik, podnikanie a start-upy pokrýva štúdie o všeobecných problémoch vo vzťahu k podniku, ekonomickým výzvam a problémom v oblasti organizácie podniku, jeho 
riadenia, tvorby stratégie, aktuálnych trendov a výziev v podnikaní:  

o aktuálne problémy malých a stredných podnikov 
o aktuálne požiadavky a stratégie podnikania 
o dispozícia pre podnikanie, vzdelávanie v oblasti podnikania, sociálne podnikanie 
o potreby a potenciál start-upov 
o inkubátory, problémy a aktivity inkubácie 
o financovanie start-upov 



 
 

 Špeciálna téma pre CEFE 2015: Manažment zdravotnej starostlivosti 

 
Manažment zdravotnej starostlivosti zahŕňa aktuálne problémy v systémoch zdravotnej starostlivosti rôznych krajín:  

o hodnotenie zdravotných politík v krajinách, meranie a riadenie efektívnosti zdravotných systémov v krajinách, efektívnosť zdravotníckych zariadení, eHealth 
o optimalizácia všetkých typov procesov v zdravotníckych zariadeniach, meranie a riadenie kvality v zdravotníctve 
o problematika ICT a IS v zdravotníckych zariadeniach, sociálno-ekonomickým otázkam súvisiacim s dlhodobou zdravotnou starostlivosťou v krajinách, v prepojení s 

prognózovanými celosvetovými dopadmi "globálneho starnutia" obyvateľstva 
o problematika unitárneho a pluralitného systému zdravotného poistenia v krajinách 
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Registrácia 

Potenciálni autori sú vyzvaní, aby predložili elektronickú verziu príspevku v angličtine týkajúcu sa tém konferencie (pri registrácii predkladanie abstraktu). Programový výbor 
konferencie rozhodne, ktoré príspevky budú zahrnuté do programu konferencie. Potvrdenie o prijatí abstraktu a následne o akceptácii príspevku s výsledkom recenzného 
konania príspevkov bude zverejnené online ako súčasť registračného portálu. Autori zamietnutých príspevkov budú informovaní e-mailom. 
 
Pre prístup do konferenčného registračného systému kliknite na "Registrácia". Pri registrácii môžete zadávať osobné údaje, registrovať abstrakt a príspevok a informácie o 
ubytovaní.  
 
Pri tvorbe príspevku použite "Template". Programový výbor konferencie si vyhradzuje právo zamietnuť príspevok, nespĺňajúci tieto pokyny.  
 
Všetky príspevky budú podrobené recenzii a tie s akceptačným statusom budú zaradené do online zborníka, ktorý bude zaslaný na posúdenie jeho zahrnutia do CPCI 
(Conference Proceedings Citation Index, integrovaný index v rámci Web of Science, Thomson Reuters).  
 

http://www.ekf.tuke.sk/
mailto:conference.ekf@tuke.sk?subject=CEFE2015_Question
http://www.tuke.sk/
http://cefe.ekf.tuke.sk/registracia
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MLADÍ VEDCI 

Cieľom sekcie Mladých vedcov, ktorá je súčasťou konferencie, je podporovať a povzbudzovať doktorandov v rozvoji výskumných aktivít v kontexte súčasných ekonomických 
problémov. 
 
Mladí vedci dávajú doktorandom možnosť uľahčiť výmenu znalostí a diskusiu výsledkov výskumu na medzinárodnej úrovni prepojením doktorandov a skúsených výskumných 
pracovníkov v profesionálnom a sociálnom fóre. Konferencia zároveň doktorandom poskytuje stimulujúce prostredie, v ktorom si môžu vymieňať nápady, vytvoriť neformálne 
siete a iniciovať budúci výskum založený na spolupráci.  
 
Sekcia Mladí vedci ponúka pre študentov doktorandského štúdia špeciálnu výhodu. Prezentované príspevky budú posúdené výborom konferencie a tri najlepšie prezentácie 
budú odmenené: 
1. miesto: 300 EUR 
2. miesto: 200 EUR 
3. miesto: 100 EUR 

Registrácia 

Potenciálni autori sú vyzvaní, aby predložili elektronickú verziu príspevku v angličtine, v súlade s témami konferencie. Programový výbor konferencie rozhodne, ktoré príspevky 
budú zahrnuté do programu konferencie. Potvrdenie o prijatí abstraktu a následne o akceptácii príspevku s výsledkom recenzného konania príspevkov bude zverejnené online 
ako súčasť registračného portálu. Autori zamietnutých príspevkov budú informovaní e-mailom. Pri tvorbe príspevku použite "Template". Programový výbor konferencie si 
vyhradzuje právo zamietnuť príspevok, nespĺňajúci tieto pokyny.  

http://www.ekf.tuke.sk/
mailto:conference.ekf@tuke.sk?subject=CEFE2015_Question
http://www.tuke.sk/


 
Všetky príspevky budú podrobené recenzii a tie s akceptačným statusom budú zaradené do online zborníka, ktorý bude zaslaný na posúdenie jeho zahrnutia do CPCI 
(Conference Proceedings Citation Index, integrovaný index v rámci Web of Science, Thomson Reuters).  

Registrácia, termíny a poplatky 

Pre informácie týkajúce sa tém, registrácie, termínov a poplatkov kliknite prosím na ďalšie časti konferenčnej stránky CEFE 2015. 
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Termíny 

Začiatok registrácie 15. máj 2015 

Zaslanie abstraktu 21. jún 2015 

Oznámenie o akceptácii abstraktu 30. jún 2015 

Zaslanie finálneho príspevku 30. august 2015 

Oznámenie o akceptácii príspevku 15. september 2015 

Platba 20. september 2015 

Finálny program konferencie 25. september 2015 
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Poplatky 

Registračné poplatky konferencie „Central European COnference in Finance and Economics“ sú nasledovné:  
 
 
Regulárny registračný poplatok 

Konferenčný poplatok* 200 € 

Poplatok za sprievodnú osobu (doprovod)** 100 € 

*Konferenčný poplatok zahŕňa konferenčný zborník, ubytovanie, materiály ku konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.  
**Poplatok za sprievodnú osobu, čo predstavuje osobu bez príspevku (alebo druhého a ďalšieho spoluautora príspevku) zahŕňa ubytovanie, ubytovanie, materiály ku 
konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.  
 
 
Registračný poplatok pre študentov doktorandského štúdia 

Poplatok pre študenta doktorandského štúdia* 100 € 

*Poplatok zahŕňa Konferenčný zborník, ubytovanie, materiály ku konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.  
 
Zaplatený konferenčný poplatok v prípade neúčasti sa nebude vracať späť: (je však možná účasť náhradníka).  
V prípade akýchkoľvek problémov, otázok a informácií ohľadom konferencie CEFE 2015 prosím kontaktovať Konferenčný organizačný výbor. 
 
Platby pre SR: 

Číslo účtu: 7000151417/8180 

IBAN: SK29 8180 0000 0015 1417 

Swift (BIC): SPSRSKBAXXX 

Variabilný symbol: 2015 

Účel platby: ID, Meno a Priezvisko, Organizácia 

 
 
 
Medzinárodné platby: 

mailto:conference.ekf@tuke.sk?subject=CEFE2015%20-%20payment%20question


Názov banky: Statna pokladnica 

Adresa pobočky: 
Radlinskeho 32 

810 05 Bratislava 

Číslo účtu: 7000151417/8180 

IBAN: SK29 8180 0000 0015 1417 

Swift (BIC): SPSRSKBAXXX 

Variabilný symbol: 2015 

Účel platby: ID, Meno a Priezvisko, Organizácia 
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Miesto konania 

Konferencia CEFE 2015 sa koná v Učebno-výcvikovom zariadení TUKE v Herľanoch.  

 

 

Adresa zariadenia: Herľany 47, 044 45 Herľany, Slovensko  

Web:http://www.slanskevrchy.sk/Lokality/Herlany/Herlany.html  

http://www.herlany.ocu.sk/sk  

http://www.ekf.tuke.sk/
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Lokácia Učebno-výcvikového zariadenia Technickej univerzity v Herľanoch  

GPS: 48.801088, 21.478310  

 

Obec Herľany je umiestnená pod úpätím západných svahov Slanských vrchov. Nachádza sa približne 28 km od Košíc. Obec Herľany bola už v 17. storočí dobre známa svojimi 

minerálnymi prameňmi. Táto skutočnosť bola príčinou vzniku miestnych kúpeľov. Keď v r.1869 minerálne pramene nestačili kryť spotrebu liečivých minerálnych vôd, začal sa v 

r. 1870 vŕtať vrt, ktorého výsledkom je dnešný svetový unikát Herliansky gejzír. Hoci význam obce ako zdravotného strediska vybledol po roku 1945, svetový unikát v podobe 

prírodného studeného gejzíra udržiava jedinečnosť obce Herľany takmer 130 rokov. Základné parametre Herliannskeho gejzíru: 

 hĺbka 404 m 
 dosiahne výšku cca 20m počas erupcie 
 erupcia trvá cca. 30 min. 
 interval medzi erupciami je 32 až 36 hodín 
 teplota gejzíru je 14-18 ° C a jeho voda je silne mineralizovaná. 

Gejzír bol vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu.  

Ubytovanie 



Ubytovanie je zahrnuté v konferenčnom poplatku (pre bližšie informácie prosím pozrieť časť Poplatky). Ubytovanie je možné v Učebno-výcvikového zariadenia Technickej 

univerzity v Herľanoch.  

Možnosti dostupnosti miesta konania: 

Letecky 

Pravidelné lety prichádzajú na medzinárodné letisko Košice (z Bratislavy / každý deň, Prahy/ každý deň, Viedne / každý deň, Londýnu-Luton / 4 krát týždenne) alebo na 

medzinárodné letisko v Bratislave. Pre ďalšie informácie o všetkých letoch prosím navštívte webovú stránku: www.airportkosice.sk, http://www.bts.aero alebo sa informujte 

porstredníctvom bezplatnej non-stop informačnej linky pre cestujúcich na tel. č.: 421 55 6832 100. Dopravný podnik mesta Košice prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu, 

ktorá zabezpečuje pravidelnú autobusovú linku (č. 23) spájajúcu letisko Košice s centrom mesta (Jazda trvá asi 20 minút). Cestovný poriadok tejto linky mestskej hromadnej 

dopravy je možné si vyhľadať na stránke: http://imhd.zoznam.sk/ke/cestovny-poriadok/linka/23.html. Z letiska je možné použiť aj taxi službu (prosím pozrieť časť Taxi).  

Vlakom 

Vlakové spojenia prichádzajú do Košíc pravidelne, a to z Viedne, Bratislavy a Prahy. K dispozícii je možnosť využiť komfortnú prepravu v podobe EC / IC vlaku z Prahy (trvanie 

8 hodín), z Bratislavy (trvanie 5 hodín) alebo Budapešti (trvanie 3,5 hodiny). K dispozícii je aj nočná preprava s možnosťou využitia lôžkového vozňa, či prepava motorail 

vlakom. Pre informácie o vlakových spojeniach prosím navštívte webovú stránku: https://www.slovakrail.sk/ alebo sa informujte porstredníctvom bezplatnej non-stop 

informačnej linky pre cestujúcich na tel. č.: +421 24 48 58 188.  

Autobusom 

 

Väčšina krajín v Európe je prepojená so slovenskými destináciami prostredníctvom autobusovej dopravy. Pravidelnú službu poskytuje Eurolines, ponúka spojenie do 34 krajín 

a viac než 700 destinácií po celej Európe. Ďalšou možnosťou je Student Agency alebo Eurobus. Pre informácie o jednotlivých autobusových spojeniach prostredníctvom 

uvedených poskytovateľov prosím navštívte webovú stránku Student Agency http://www.studentagency.sk/ alebo Eurobus http://www.eurobus.sk.  

 

http://www.studentagency.sk/
http://www.eurobus.sk/


 

Cesta z Košíc do obce Herľany je tiež možná:  

Autobusom: 

Pre informácie o jednotlivých autobusových spojeniach prosím navštívte webovú stránku Student Agency:click here  

Autom - pozrite si GPS a mapu. 

  

GPS:48.801088°N, 21.478310°E  

Taxi: 

American Taxi Košice - 055 175 00  

City taxi - 055 16 222  

VIP taxi - 055 16 500, 0907 556 677  

Easy taxi - 055 178 88, 0907 234 263, 0902 122 224  

TaxiKošice - 0915 040 727 

 

 

Beáta Gavurová - Head of Organizing Committee 

Contact email:conference.ekf@tuke.sk 

Contact phone:+421 55 602 3267 
 

 

 

 

http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/?date=30.09.2015&time=5%3a00&f=Ko%c5%a1ice&t=Her%c4%beany&fc=1&tc=1&direct=true&lng=E&submit=true
http://www.ekf.tuke.sk/
mailto:conference.ekf@tuke.sk?subject=CEFE2015_Question
http://www.tuke.sk/
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