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„Život nie je rovná a jednoduchá chodba, ktorú by sme voľne  
a nerušene prechádzali, ale bludisko chodieb,  

v ktorom si musíme hľadať cestu, stratení a zmätení,  
občas uviaznutí v slepej uličke. No vždy, ak máme vieru, sa nám 

otvoria dvere, možno nie tie, ktoré sme si sami predstavovali,  
ale také, ktoré sa nakoniec ukážu pre nás dobré.“

„Życie nie jest prostym i łatwym do przejścia korytarzem,  
którym podążamy wolni i nieskrępowani. Jest labiryntem, 

w którym musimy nieustannie szukać drogi, często czujemy się 
zagubieni i wystraszeni ciągle trafiamy w ślepe zaułki.  

Jeżeli jednak nie tracimy wiary, to na pewno otworzą się przed 
nami drzwi. Być może nie te, o których myśleliśmy, ale zawsze 

będzie za nimi czekało na nas coś dobrego.” 

“Life is not a straight and easy corridor, which we freely 
and peacefully passed, but the maze of corridors in which 

we must find a way lost and confused, sometimes stuck in an 
impasse. But always, if we have faith, the door are opened, 

maybe not those that we had in our mind, but that, at the end 
we can see, are the best for us.”

a. j. croNiN



Nové prístupy v riadeNí a vedeNí ľudí

  Človek sa každý deň vo svojom profesionálnom aj osobnom živote stretáva 
s  výzvami, je konfrontovaný s mnohými poznatkami a prijíma rozhodnutia. Tie-
to rozhodnutia môžu pozitívne aj negatívne ovplyvniť chod spoločnosti, ako aj 
životy konkrétnych ľudí, malé komunity alebo aj celú spoločnosť. Konferencia 
bude venovaná otázkam vodcovstva a tímovej práce v celospoločenskom kon-
texte, ktoré majú v týchto oblastiach zásadný vplyv na vývoj človeka, komunity 
a spoločnosti. Líder má veľké poslanie, ktoré od neho vyžaduje úsilie o veľké 
veci uskutočnené v službe iným. To všetko môže iba človek, ktorý je pokorný, 
rozvážny, odvážny, mierny, spravodlivý. Zrelosť lídra zachytávajú aj oblasti zao-
berajúce sa morálnym profilom lídra a úskaliami etiky založenej na pravidlách.
 Cieľom tejto konferencie je vytvoriť priestor pre interdisciplinárnu disku-
siu medzi vedeckými a odbornými pracovníkmi z akademickej oblasti a praxe, 
ktorá bude mať spoločný cieľ zameraný na hľadanie nových prístupov v riadení 
a vedení ľudí v rôznych oblastiach pracovného, spoločenského a osobného 
života. Výchova, vzdelávanie, osvojovanie si cností, hľadanie zmyslu života, 
obdobie aktívnej práce i aktívny odpočinok má priamy vplyv na človeka a jeho 
konanie. Bližšie sa tomu venujú viaceré vedné disciplíny, bádania ktorých po-
skytujú ucelenejší pohľad na vodcu a následne na tímovú prácu. 
 Súčasťou konferencie je aj kultúrno-spoločenský večer tvorený vokálno-

-inštrumentálnou interpretáciou, propagáciou produktov a ochutnávkou ná-
pojov.

Nowe podejście w zarządzaNiu i przywództwie

  Człowiek na co dzień w swoim życiu zawodowym i osobistym się spotyka 
z wyzwaniami, jest konfrontowany z dużą ilością wiedzy i podejmowanim de-
cyzji. Decyzje te mogą pozytywnie i negatywnie wpływać na funkcjonowanie 
firmy, jak również na życie konkretnych ludzi, małe społeczności lub na całe 
społeczeństwo. Konferencja będzie dotyczyć kwestii przywództwa i pracy ze-
społowej w kontekście całego społeczeństwa, które mają w tych dziedzinach 
znaczący wpływ na rozwój człowieka, wspólnoty i społeczeństwa. Lider ma mi-
sję, która od niego wymaga niezbędne wysiłki o wielkie rzeczy dokonujące się 
w służbie innym. Wszystko to może tylko osoba, która jest pokorna, rozważna, 
odważna, umiarkowana, sprawiedliwa. Dojrzałość lidera przechwytują także 
tematy dotyczące moralnego profilu i pułapek etyki opartej na prawidłach.



 Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla interdyscyplinarnej dys-
kusji między naukowcami i specjalistami ze środowisk akademickich i prak-
tyki, która będzie miała wspólny cel nakierowany na poszukiwanie nowego 
podejścia do zarządzania i przywództwa ludzi w różnych dziedzinach pracow-
nego, społecznego i osobistego życia. Wychowywanie, edukacja, nabywanie 
cnót, szukanie sensu życia, okres aktywnej pracy i aktywnego odpoczynku 
ma bezpośredni wpływ na człowieka i jego działanie. Więcej się tym zajmują 
dyscypliny naukowe, których badania pozwalają wydobyć pełniejszy widok 
na lidera, a następnie na pracę zespołową.
 Konferencja to także wydarzenie kulturalno-społeczne składające się 
z wokalno-instrumentalnej interpretacji, propagacji produktów i napojów do 
degustacji.

approaches iN MaNageMeNt aNd Leadership

  Every day in our professional and personal lives we come across the chal-
lenges, we are confronted with a great deal of knowledge and need to take 
decisions. These decisions can positively and negatively affect our society as 
well as the lives of real people, a small community or a whole society. The 
Conference will address the issue of leadership and teamwork in society-wide 
context having in these areas a major impact on human development, com-
munity and society. The leader has a mission where he is required contribute 
the efforts of great things accomplished in the service of others. All this can 
do only person who is humble, prudent, courageous, moderate, and fair. Ma-
turity leader also captures subjects dealing with moral leadership profile and 
pitfalls ethics rules-based.
 The aim of this conference is to create a space for interdisciplinary discus-
sion between scientists and professionals from academia and practice that 
will have a common goal aimed at finding new approaches to management 
and leadership of people in different areas of labor, social and personal life. 
Education, training, acquisition of virtues, finding the meaning of life, the 
period of active work and active recreation has a direct impact on man and 
his actions. More about these topics is possible to find in various scientific 
disciplines, explorations which provide a more complete view on the leader 
and correspondingly on teamwork.
 Part of the conference is also a cultural and social event consists of vocal 
and instrumental interpretation, promotion of products and tasting beverages.



obLasti diskutovaNých téM:

 Stratégie vzdelávania a vedomostný manažment
 Nová úloha manažérov ako lídrov, ktorí podnecujú k zmene 

v zdravotnej starostlivosti 
 Vývoj s vysokým potenciálom, plánovanie častí v pokroku a zvyšovanie 

výkonnosti vo vzdelávaní 
 Výskum založený na trendoch vo vedení
 Tímová práca a vodcovstvo v podnikaní
 Tímová práca a vodcovstvo v personálnom manažmente; modely 

stratégie v personalistike ako podpora spolupráce v podnikaní
 Vodcovstvo v marketingu, reklame a v kontaktoch s verejnosťou
 Vodcovstvo tradičných a nových médií
 Vodcovstvo vo finančnej sfére
 Vodcovstvo vo farmaceutickom priemysle
 Vedenie a tímová spolupráca v kultúrnych determinantoch tvorby 

bohatstva
 Štandardy zodpovednosti organizácií
 Filozofia tvorby bohatstva
 Ďalšie témy navrhnuté účastníkmi

teMaty: 

 Metody szybkiego uczenia się i zarządzanie wiedzą
 Nowa rola menedżerów jako liderów, aby zachęcić do zmian w opiece 

zdrowotnej
 Wysoki potencjał rozwoju, sukcesywne planowanie i zwiększanie 

wydajności w edukacji
 Badania w oparciu o trendy w czołówce
 Praca zespołowa i przywództwo w biznesie
 Praca zespołowa i przywództwo w zarządzaniu personelem, Modele 

zarządzania zasobami ludzkimi jako wzmaganie współpracy w biznesie
 Przywództwo w marketingu, reklamie i kontaktach z publicznością
 Przywództwo tradycyjnych i nowych mediów
 Przywództwo w sferze finansowej
 Przywództwo w przemyśle farmaceutycznym



 Przywództwo i praca zespołowa w uwarunkowaniach kulturowych 
tworzenia bogactwa

 Normy odpowiedzialności organizacji
 Filozofia tworzenia bogactwa
 Inne tematy zaproponowane przez uczestników

discussioN topics: 

 Learning Strategies and Knowledge Management 
 The New Role of Managers as Transformational Leaders in Health-care 
 Developing High Potentials, Succession Planning and Performance 

Learning 
 Research-based Future Trends in Leadership 
 Teamwork and leadership of business 
 Teamwork and leadership of Human Resource Management; the 

Human Resource Strategy Model for Supporting the Business 
 Leadership of marketing, advertising, public relation 
 Leadership of traditional media and new media
 Leadership of the financial sphere
 Leadership of the pharmaceutical industry
 Leadership and teamwork in the cultural determinants of wealth 

creation 
 Standards of responsibility of organizations
 The philosophy of wealth creation
 Other topics suggested by participants

 Rámec programu konferencie bude zahŕňať plenárne zasadnutie a disku-
sie v sekciách. Všetkých záujemcov o tieto témy srdečne pozývame.

 Ramy konferencji obejmują sesje plenarne i dyskusyjne. Wszyscy zainte-
resowani w tym temacie są bardzo mile widziani.

 Framework of the conference program will include plenary session and 
debates in sections. We invite all persons interested in the subjects.



prograM koNfereNcie | prograM koNfereNcji |  
coNfereNce prograM:

24. 9. 2016
09:00 registrácia účastníkov  rejestracja uczestników   

registration of participants
10:00 otvorenie konferencie  otwarcie konferencje   

opening ceremony
10:15 I. časť konferencie  I. część konferencji   

part I of the conference
11:45 prestávka na kávu  przerwa na kawę  coffee break
12:15 II. časť konferencie  II. część konferencji   

part II of the conference
14:00 obed  obiad  lunch
15:30 III. časť konferencie  III. część konferencji   

part III of the conference
18:30 záver odborného programu  zakończenie programu naukowego 

 conclusion of the scientific program
19:30 slávnostný večer spojený s večerou  roczysty wieczór z kolacją  

festive evening with dinner

25. 9. 2016
08:00 raňajky  śniadanie  breakfast
09:00 IV. časť konferencie  IV. część konferencji   

part IV of the conference
10:30 prestávka na kávu  przerwa na kawę  coffee break
10:45 V. časť konferencie  V. część konferencji  part V Conference
12:15 záver odborného programu  zakończenie programu naukowego 

 conclusion of the scientific program
12:30 slávnostný obed  uroczysty obiad  luncheon
14:00 ukončenie konferencie  zamknięcie  

konferencje  closing ceremony
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