Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
ve spolupráci s Magistrátem města Pardubice
a Pardubickým krajem
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

VEŘEJNÁ SPRÁVA 2014
Záštitu nad konferencí převzali
Mgr. Miluše Horská, Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Štěpánka Fraňková, Primátorka města Pardubic
Konference se bude konat 25. 9. 2014 na Univerzitě Pardubice.
CÍL A ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Hlavním záměrem konference je vytvořit prostor pro dlouhodobější propojování poznatků z oblasti
soudobé veřejné správy, regionálního rozvoje a sociální politiky. Konference by se měla stát
inspirativním setkáním vědecko-výzkumných pracovníků s fundovanými odborníky z praxe.
Předpokládá se, že v jejím průběhu budou z pohledu nejen české, ale i evropské dimenze diskutovány
vysoce aktuální problémy soudobé veřejné správy. Hlavními tématy budou problematika regionálního
rozvoje a regionální politiky, financování a management veřejného sektoru, aktuální otázky
sociální politiky a hodnocení kvality v podnikatelském sektoru a veřejné správě.
S přihlédnutím k nastíněným prioritám budou v letošním roce vítány příspěvky z výše uvedených
oblastí.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
předsedkyně: doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. – Univerzita Pardubice, FES
členové:
prof. dr, Teodoras Tamošiūnas – Šiauliai University, Litva
prof. dr. Ligita Šimanskiené, Klaipeda University, Litva
doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
doc. Ing. Irina Bondareva, Ph.D. – Slovenská technická univerzita, Bratislava
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. – Vysoká škola ekonomická, Praha
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. – Masarykova univerzita, Brno
prof. Ing. Jan Čapek, CSc. – Univerzita Pardubice, FES
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
předsedkyně: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.
členové: Martina Floriánová, Ivana Veselá, Mgr. Jan Mandys, Ph.D., Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
PLÁNOVANÝ PROGRAM

9.00 – 10.00 registrace účastníků
10.00 – 12.00 prezentace příspěvků
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 15.00 jednání v sekcích
15.00 – 15.30 coffee break
15.30 – 17.00 jednání v sekcích
17.00
slavnostní ukončení konference

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Mgr. Miluše Horská, Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR – „Senioři na prahu chudoby: Jak
pomůže sociální bydlení?“
Mgr. Bohdan Urban, Ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu, Ministerstvo vnitra České
republiky – „Další kroky v reformě veřejné správy v návaznosti na Strategický rámec rozvoje
veřejné správy a eGovernmentu“
Ing. Jiří Houdek, Náměstek ministryně pro veřejné investování a cestovní ruch Ministerstvo pro
místní rozvoj – „Cestovní ruch a podpora na rozvoj regionů“
Mgr. Zdeněk Semorád, Vedoucí kanceláře primátorky města Pardubice – „Integrovaná územní
investice v Hradecko-pardubické metropolitní oblasti“
doc. JUDr. Eleonóra Marišová, Ph.D., Proděkanka pro zahraniční vztahy, Slovenská
poľnohospodárska univerzita, Nitra – „Quality Assessment of Employment Services in Slovakia: Is
the Reform necessary?”
PODMÍNKY ÚČASTI
1. Vyplnit závaznou přihlášku - a to elektronicky na adrese http://vs2014.upce.cz
nejpozději do 15. 7. 2014.
2. Uhradit konferenční poplatek ve výši 900,- Kč nejpozději do 29. 8. 2014
na účet Komerční banky Pardubice, Masarykovo náměstí 1544, 531 41 Pardubice.
Číslo účtu: 37030561/0100
Variabilní symbol: 4690440011
IBAN: CZ2901000000000037030561
SWIFT/BIC:KOMBCZPPXXX
Konferenční poplatek je nevratný, ale lze vyslat náhradní osobu. Zahrnuje vložné, občerstvení
v průběhu konference, recenzovaný sborník z konference a DPH.
Účastníci konference mohou přihlásit svá vystoupení v závazné přihlášce. Prezentace příspěvků se
předpokládá v rozsahu max. 15 minut na jeden příspěvek. Programový výbor vybere z podkladů
zaslaných zájemci příspěvky pro aktivní prezentaci na místě.

Jednacími jazyky budou čeština, slovenština, angličtina.
ORGANIZAČNÍ POKYNY
Pokyny pro příspěvek do sborníku:
Příspěvek do sborníku zašlete, prosím, e-mailem na adresu: martina.florianova@upce.cz, nejpozději
do 15. 7. 2014. Na webových stránkách konference naleznete i přesné pokyny pro psaní příspěvku.
K recenznímu řízení jsou přijímány pouze příspěvky, jejichž struktura odpovídá obecným
požadavkům na strukturu vědecké práce. Pro psaní příspěvku využijte šablonu
s předdefinovanými styly a formáty (číslování, odrážky, atd.) - viz webové stránky.
Přednastavená struktura obsahu příspěvku je povinná. Příspěvky, které nebudou
odpovídat uvedeným pokynům, budou autorům vráceny k přepracování.

Vybrané příspěvky budou publikovány v časopise Scientific Papers of the University of
Pardubice – Series D, který byl kladně posouzen a bude zařazen do databáze Scopus.
Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI)
společnosti Thomson Reuters.
Místo konání:
Konference bude probíhat na Univerzitě Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice,
označení místností DB B1, DB B2, DB B3 (budova Dopravní fakulty Jana Pernera).

KONTAKT
Veškeré důležité informace budou pravidelně doplňovány na http://vs2014.upce.cz
nebo je lze získat u:
Martiny Floriánové
Ivany Veselé
tel. 466 036 072, e-mail:
tel. 466 036 454, e-mail:
martina.florianova@upce.cz
ivana.vesela@upce.cz

