Medzinárodná konferencia CEFE 2018 Ekonomickej fakulty TUKE
III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Central Europen Conference
in Finance and Economics - CEFE 2018 sa uskutočnil v dňoch 04. – 05. septembra 2018 v
priestoroch učebno-výcvikového zariadenia TUKE v Herľanoch pod vedením dekana
Ekonomickej fakulty TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD.

Konferencia bola zaujímavým stretnutím akademikov, praktikov, výskumných pracovníkov a
mnohých odborníkov z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík. Počas konferencie
sa viedli zaujímavé diskusné fóra spojené s prezentáciou vedeckých výsledkov činnosti
jednotlivých účastníkov v štyroch tematických oblastiach s cieľom Inšpirovať, Informovať a
Aktivovať. Priestor sa poskytol aj výskumným projektom APVV a VEGA, kde sa účastníci
spoločne dotkli širokého spektra vlastných skúseností a praktických a teoretických znalostí.

Konferencie CEFE 2018, zabezpečovanej organizačným tímom pod vedením doc. Ing. Aleny
Andrejovskej, PhD., sa celkovo zúčastnilo 85 domácich i zahraničných účastníkov z Čiech,
Poľska, Maďarska, Litvy, Nemecka a Ukrajiny. Účastníkov dňa 04. septembra 2018 privítala
prodekanka Ekonomickej fakulty, doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD., ktorá zároveň zahájila
plenárne zasadnutie. Hosťujúce vystúpenia prijali doc. Ing. Luboš Buzna, PhD. s témou
prednášky Spravodlivé rozdelenie obmedzených zdrojov v sieťach, ďalej prof. Ing. Ján
Pokrivčák, PhD. s témou prednášky Potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej
Európy a Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik s témou prednášky Digitalizácia
a Priemysel 4.0: Budeme mať dosť práce? Vystúpenia pozvaných hostí boli veľmi zaujímavé
a načrtli problémy, s ktorými sa v súčasnosti stretávame na poli vedeckom, ako aj odbornom.

V rámci rokovania v sekciách boli prezentované a diskutované aktuálne problémy v štyroch
tematických oblastiach, a to Financie a investovanie, Ekonomické problémy a verejné financie,
Podnik, podnikanie a start-upy a oblasti špeciálnej témy konferencie CEFE 2018 - Dane a
zdaňovanie v kontexte globalizácie. Konferencia ponúkla priestor prezentácií dvoch vedeckých
projektov, a to projektu APVV s názvom Ekonomický model elektronických trhov s
frekvenčným spektrom pod vedením prof. Ing. Vladimíra Gazdu, PhD. a projektu VEGA
s názvom Oceňovanie nehmotných aktív a spôsobov ich vykazovania pod vedením doc. Ing.
Jozefa Glovu, PhD., vo forme workshopu.

Už tradične súčasťou konferencie CEFE 2018 bola aj súťažná sekcia Mladých vedcov, určená
pre študentov doktorandského štúdia. Mladí vedci si vymenili znalosti, skúsenosti a nápady pre
budúci výskum vo svojej oblasti na vlastných univerzitách. Zároveň súťažná sekcia ponúkla
doktorandom špeciálnu možnosť získať peňažnú odmenu určenú pre tri najlepšie prezentácie
príspevkov. Hodnotiaca komisia tvorená piatimi členmi, ktorej predsedom bol prof. Ing.
Vladimír Gazda, PhD., vyhodnotila súťažne prezentované doktorandské príspevky podľa
vopred určených hodnotiacich kritérií a udelila ocenenia. Prvé miesto obsadil kolektív autorov
pod vedením Ing. Michala Mešťana (Ekonomická fakulta UMB), druhé miesto získala Ing.
Vladimíra Adamkovičová (Ekonomická fakulta TUKE) a na treťom mieste sa umiestnila Ing.
Zuzana Čarnogurská (Ekonomická fakulta TUKE). Ocenené príspevky boli slávnostne
vyhodnotené prodekankou fakulty, doc. Ing. Mariannou Siničákovou, PhD., po ukončení
konferenčných sekcií. Autorom víťazných príspevkov ešte raz srdečne blahoželáme.

Súčasťou septembrovej medzinárodnej konferencie bol spoločenský večer, ktorý účastníkov
príjemne zabavil a priniesol nezabudnuteľné zážitky v podobe dobrého jedla, programu
a cimbalovej hudby, ktorú tento rok zabezpečovali Muzikanci Raslavicke. Atmosféra
príjemného večera sa niesla až do neskorých večerných hodín a jej súčasťou bol i Herliansky
gejzír o 02.20 hod. Domáci ako aj zahraniční účastníci preto ani tento rok neboli ukrátení
o nezabudnuteľný zážitok.

Konferencia aj ako po iné roky prevýšila očakávania a splnila hlavné ciele v podobe inšpirácie
na nové ekonomické výzvy a možnosti ich riešení, informovanosti o nových spoločenských
trendoch a aktivity pre rozvoj vedeckej spolupráce a vzájomnej podpory.

Veríme, že ďalšie ročníky konferencie CEFE organizované Ekonomickou fakultou TUKE budú
minimálne také úspešné ako ročník 2018.
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