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POSLANIE 

HODNOTY 

MOTTO 
 

Poslaním časopisu „Kvalita Inovácia 
Prosperita“ je prinášať nové, originálne, 
redakčnou radou recenzované vedecké 
články o kvalite práce, produkcie a života 
zo všetkých spoločenských oblastí pre 
náročných odborníkov, akademickú 
verejnosť a postgraduálnych i graduálnych 
študentov. 

Hlavnú náplň časopisu tvoria state 
súvisiace s navrhovaním, meraním, 
monitorovaním, analýzou a hodnotením, 
ako aj strategickým a operatívnym 
riadením kvality a inovácií pre dosahovanie 
prosperity. 

Zvýšená pozornosť je venovaná prezentácii 
výsledkov medzinárodných projektov, 
ktoré pomáhajú organizáciám, regiónom 
a štátom v novej, vedomostnej spoločnosti. 

Vrcholnou hodnotou pre vydavateľa 
a redakčnú radu časopisu je spontánnosť 
rozvoja demokracie, ktorú podmieňujú 
a vytvárajú také vlastnosti a hodnoty 
ako je: 

• tvorivosť, 
• podnikavosť, 
• tímovosť, 
• profesionálnosť a pod. 

Motto: 

„Poznanie je výsledkom nenásilnej 
komunikácie medzi slobodnými 
a  rozumnými   ľuďmi“ 

Richard Rorty, Stanford University 
 

Časopis vychádza dvakrát ročne pre 
slovenskú, českú a prípadne aj širšiu 
európsku odbornú komunitu.  
Číslo bolo vydané s podporou projektu 
KEGA 3/6411/08. 

ELEKTRONICKÁ VERZIA 

http://www.qip-journal.eu 

MISSION 

VALUES 

MOTTO 
 

Mission of the “Quality, Innovation, 
Prosperity” journal is to dispense updated, 
original and by the editorial board 
reviewed scientific articles on the quality of 
work, production and life from any social 
domains intended for ambitious 
professionals, academic public and for both 
graduated and undergraduate students. 

The journal principal content  will be 
articles focused on designing, measuring, 
monitoring, analyzing and assessing quality 
and innovations with the objective to 
arrive at prosperity. 

Close attention will be paid to presenting 
results of those international projects that 
are of benefit to organizations, regions and 
countries when boosting a new, cognizant 
society. 

Of maximum value for as the journal 
publisher so the editorial board is 
spontaneity of developing democracy, 
which is conditioned and created by such 
properties and values as, e.g.: 

• Creativity, 
• Competitiveness, 
• Team spirit, 
• Professionalism, etc. 

Motto: 

“Knowledge is the result of nonviolent 
exchange of ideas among free-minded and 
intelligent people “ 

Richard Rorty, Stanford University 
 

The journal will be issued twice a year for 
the Slovak, Czech and possibly also for a 
more general European professional 
communities. This issue was granted by 
project KEGA 3/6411/08. 

ELECTRONIC VERSION 

http://www.qip-journal.eu 


