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Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Katedra ve řejné správy a regionálního 
rozvoje  

a Kraj Vyso čina 

si Vás dovolují pozvat k účasti na konferenci 
 

„Ve řejná správa jako významný faktor 
rozvoje regionu“ 

 

která se koná pod záštitou Ing. Jakuba Novotného Ph .D., rektora VŠP Jihlava, 
RNDr. Miloše Vystr čila, senátora Parlamentu ČR, 
Ing. Martina Hyského, radního Kraje Vyso čina  
a Ing. Mgr. Zde ňka Kadlece, ředitele Krajského ú řadu Kraje Vyso čina 
 

 

Termín konference:       31. května 2012 

Cíle konference: 

• diskuse o problémech a možnostech veřejné správy, veřejných financí a regionálního 
rozvoje z pohledu odborníků z organizací veřejné správy, podnikatelských subjektů, 
akademických pracovníků a odborné veřejnosti; 

• naznačení možností veřejné správy při řešení problémů a hledání nových trendů 
rozvoje regionu z pohledu vybraných aspektů trvale udržitelného rozvoje, životní 
úrovně obyvatel, lidských zdrojů, ochrany společnosti a životního prostředí. 
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Jednání konference bude organizováno v sekcích: 

• Veřejná správa, regionální rozvoj, veřejné finance 

• Veřejná správa, konkurenceschopnost, lidské zdroje, podpora podnikání 

• Ochrana společnosti, životní prostředí, bezpečnostní management 

• Regionální disparity, jejich měření a využití pro rozvoj regionu 

 

Důležité termíny: 
• do 1. 4. 2012 zaslání předběžné přihlášky k účasti na konferenci včetně abstraktu 

příspěvku 
• do 15. 4. 2012 oznámení programového výboru o přijetí/nepřijetí příspěvku do programu 

konference a sborníku 
• do 30. 4. 2012 registrace účasti na konferenci a zaslání finální verze příspěvku 

k publikování ve sborníku  
 
Publikování p řijatých p říspěvků: 
Přijaté příspěvky budou recenzovány a publikovány v elektronické formě (CD) sborníku 
konference s ISBN. Příspěvky prosím vložte do šablony, kterou najdete na 
https://most.vspj.cz/aktivity/detail/id/41/menu/111 ve formátu doc a zašlete na adresu: 
krenovj@vspj.cz  
Další informace naleznete na stránkách projektu Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť 
https://most.vspj.cz/aktivity/detail/id/41/ 
Prosíme autory o zaslání plného textu příspěvku v délce nepřesahující deset stran A4. 
Příspěvky na konferenci budou prezentovány v jednotlivých sekcích dle odborného 
zaměření. Přijímány jsou příspěvky v jazyce českém, slovenském a anglickém. 
 
Účast na konferenci je hrazena z projektu Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť. 
Účastníci nehradí  žádný konferenční poplatek.  

Rámcový program: 

9:00 – registrace účastníků, občerstvení 

10:00 – slavnostní zahájení 

10:00 – 12:00 jednání v plénu 

12:00 – 13:00 oběd 

13:00 – 16:00 jednání v sekcích 

16:15 – ukončení konference 

16:30 – raut, neformální diskuse 
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Programový výbor a odborní garanti konference: 

• doc. Ing. Pavel Zahradníček,CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

• Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

• RNDr. Miloš Vystrčil, Vysoká škola polytechnická Jihlava, senátor Parlamentu ČR 

• doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

• doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

• Ing. Mgr. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina 

• Prof. Paed.Dr. Jaroslav Vencálek, CSc., Prešovská univerzita v Prešove 

• doc. Ing. Jana Jarábková, Ph.D., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

• doc. Ing. Mária Fáziková, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

• doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých  Budějovicích 

• Ing. Jiří Dušek, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České 

Budějovice 

• doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., Mendlova univerzita v Brně 

• RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni 

 

Organiza ční výbor 

• Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. předseda 

• doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc. 

• Ing. Věra Nečadová 

• Ing. Vladimír Křesťan 

• Ing. Lukáš Lojda 

• Jana Křenová 

• Jitka Kalabusová 

 

Místo konference 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Tolstého 16 

586 01 Jihlava 

Administrátor konference:  lojdal@vspj.cz,  

Kontakt:  krenovj@vspj.cz 

 

 


