
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontaktná adresa: PhDr. Darina Koreňová, PhD., FVS UPJŠ, Popradská 66, Košice, tel. +421 55 234 5141, email: darina.korenova@upjs.sk 

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy ponúka 
možnosť publikovania vedeckých príspevkov na tému:  

 
 

Trvalo udržateľný rozvoj  
v krajinách Európskej únie 

 
 

Vážené kolegyne a kolegovia, ponúkame Vám možnosť 
publikovať Vaše vedecké príspevky v pripravovanom 
nekonferenčnom zborníku vedeckých prác v súvislosti 
s Európskym týždňom udržateľného rozvoja. Pripravovaný 
zborník je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0302/18 
Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo 
udržateľného rozvoja miest SR. Príspevky prejdú recenzným 
konaním a budú publikované v elektronickom zborníku do konca 
júla 2019.  
 
Radi privítame Vaše výstupy v oblastiach:  

- Udržateľné mestá a obce 
- Udržateľné regióny 
- Enviromentálne udržateľná ekonomika 
- Inteligentná verejná správa  
- Znalostná ekonomika 
- Udržateľná doprava 
- Vzdelávanie pre život 
- Sociálna inklúzia  
- Podpora zdravého životného štýlu 

 
Bližšie informácie a pokyny k príspevku nájdete na stránke 
https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/kervs/ 
 
Ďakujeme. Tešíme sa na Vaše vedecké príspevky. 
 

Cieľ recenzovaného vedeckého 
zborníka:  
Výmena poznatkov, skúseností a názorov 
odborníkov z praxe a akademického 
prostredia týkajúcich sa zabezpečenia 
trvalo udržateľného rozvoja v krajinách 
Európskej únie. 
 
Zostavovatelia: 
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 
PhDr. Darina Koreňová, PhD. 
 
Vedeckí recenzenti: 
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach 
doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, 
PhD.: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 
 

 

Pokyny  

Prosíme autorov, aby svoje príspevky písali 
podľa šablóny, ktorá je súčasťou prílohy 
tejto pozvánky.  
Maximálny rozsah príspevku je 10 strán. 
Príspevky budú akceptované v slovenskom, 
českom a anglickom jazyku. 
 
Príspevky posielajte na adresu:  
darina.korenova@upjs.sk 
 

Dôležité termíny 

Zaslanie príspevku do: 15. apríla 2019 

Recenzné konanie do:  15. júna 2019 

Úhrada poplatku  bezplatné 
 

Prosíme Vás o posunutie tejto informácie  
o možnosti publikovania v recenzovanom 
nekonferenčnom vedeckom zborníku svojim 
kolegom a ďalším prípadným záujemcom. 
 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy 
Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy 

 

VEGA č. 1/0302/18 Inteligentné mestá ako spôsob implementácie  
konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest SR 

 
  

 
 


