
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Fakulta verejnej správy  

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy 

 

vás pozývajú na vedecký seminár organizovaný v rámci 

riešenia projektu VEGA 1/0153/18 Evaluácia výkonnosti 

regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a 

sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike 

 

 
Miesto konania: UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra ekonomiky a riadenia 

verejnej správy, Popradská 66, 041 32 Košice 

 

Termín konania: 20. máj 2019, 9:00 – 13:00 

 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický 

 

Cieľ vedeckého seminára 
Vedecký seminár vytvára priestor na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, výmenu 

poznatkov a skúseností ako aj otvorenú diskusiu z oblasti evaluácie výkonnosti regionálnej 

samosprávy zameranú najmä na hľadanie vhodných konceptov merania výkonnosti a hodnotenia 

vplyvu výkonu regionálnej samosprávy na ekonomický a sociálny rozvoj regiónov.  

Odborná diskusia bude zameraná na tematické okruhy: 

 fiškálna decentralizácia, 

 regionálna samospráva a jej vplyv na ekonomický a sociálny rozvoj regiónov,  

 ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov, 

 hodnotenie výkonu regionálnej samosprávy na úrovni NUTS 3,   

 súčasné trendy v oblasti hodnotenia výkonu regionálnej samosprávy, 

 konkurencieschopnosť regiónov. 

 

Vedecký výbor vedeckého seminára 
prof. Ing. Viktória Bobáková, PhD., UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy 

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD., UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy 

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta 

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta 

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD., UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy 

Ing. Eva Mihaliková, PhD., UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy 

Ing. Lenka Pčolinská, PhD., UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy 

Ing. Eva Výrostová, PhD., UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy 

 

Organizačný výbor vedeckého seminára 

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 

PhDr. Lucia Rožová 

Mgr. Milan Douša 

 



Program vedeckého seminára 
9:00 – 9:30 – prezentácia účastníkov  

9:30 – otvorenie vedeckého seminára  

9:40 – 11:00 – prezentácia príspevkov a diskusia  

11:00 – 11:30 – prestávka 

11:30 – 13:00 – prezentácia príspevkov a diskusia 

13:00 – záver vedeckého seminára  

Zmena programu je vyhradená.  

 

Dôležité termíny:  

Prihláška na vedecký seminár do 17. 05. 2019 

 

Kontakt:  

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 

UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice 

tel. 055/7883642 

email: zuzana.hrabovska1@upjs.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-verejnej-spravy

