
POZVÁNKA 

   

Slovenská spoločnosť pre 

hospodársku informatiku 

 

v spolupráci s 

Ekonomickou univerzitou  v Bratislave 

 

 

Vás pozýva na vedecký webinár 

 

Inteligentné riešenia 

pre 

hospodársku prax  

(IRpHP 2021) 

 

Kedy? 15. marec 2021 o 10.00 

Ako? Online prostredníctvom platformy  

MS Teams 

 

 

 

 

Témy a ciele 

 Webinár sa zameriava na aplikovanie inteligentných 

riešení v hospodárskej praxi a problémov, ktoré s nimi 

súvisia. Témy sa týkajú nasledujúcich oblastí 

 

▪ výpočtová inteligencia ako základ efektívneho 

narábania s neurčitými informáciami, 

▪ strojové učenie a jeho využitie v podnikovej praxi, 

▪ problémy nasadzovania riešení pre dáta veľkých 

objemov, 

▪ inteligentné riešenia pre SCM, CRM.... 

▪ využívanie inteligentných technológií v logistike 

▪ umelá inteligencia v hospodárskej praxi, 
▪ znalostné technológie na v manažmente 

 
Workshop - prezentácia riešení v rozsahu 15 minút + 

diskusia účastníkov 

 

Termíny 

Od 01.03.2021  - preregistrácia a zaslanie abstraktu 

podľa šablóny 

Do 20.03.2021  - zaslanie finálnej verzie podľa 

šablóny 

Do 14.03.2021  - úhrada registračného poplatku 

15.03.2021 - webinár 

Prezentácia účastníkov o 9:45 

Otvorenie webinára o 10:00 

 

Poplatky 

 Registračný poplatok: 
Účastník................................................................75 € 

Študent akéhokoľvek stupňa  štúdia ....................50 € 

 

Príjemca platby: Slovenská spoločnosť pre 

hospodársku informatiku 

Dolnozemská cesta 1,  

85235 Bratislava-Petržalka 

IČO: 36069485 Právna forma: Občianske združenie 

IBAN číslo účtu: SK7509000000000174906240 

kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.) 

Správa pre prijímateľa: IRpHP 2021 a Priezvisko 

účastníka 

 

Programový výbor 

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. FHI EUBA, Bratislava 

 doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD, FPV UCM, 

Trnava 

 Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD., FEI ŽU, Žilina 

 Doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec, FHI EUBA, Bratislava 

 Doc. Ing. German Michalčonok, CSc. MtF STU, 

Trnava 

 

 Organizačný výbor 

RNDr. Eva Rakovská, PhD., FHI EU BA 

Ing. Pavol Jurík, PhD. FHI EU BA 

Ing. Pavol Sojka, FHI EU BA 

 

Technické zabezpečenie: 

Ing. Pavol Sojka, FHI EU BA 

 

Kontaktné osoby na zasielanie prihlásenia sa na 

webinár mailom: 

RNDr. Eva Rakovská, PhD., FHI EU BA 

eva.rakovska@euba.sk 

  

 

Publikácia z webinára: 

Zborník rozšírených abstraktov, ktorý bude vydaný po 

webinári formou CD.  

 

Zasielanie abstraktov na vyššie uvedenú mailovú 

adresu. 

 

Formát rozšíreného abstraktu:  

Maximálne strana A4 formátu, v MS Word. Obsah: 

A4 abstrakt v anglickom, slovenskom resp. českom 

jazyku. V prípade slovenského alebo českého jazyka 

na druhej strane – skrátený abstrakt v anglickom 

jazyku. Vzor ako písať abstrakt v prílohe mailu po 

registrácii.  

mailto:eva.rakovska@euba.sk

