
Konferencie 
  
2014 
 
Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách 
Regionálne voľby 2013 na Slovensku. Výsledky, dôsledky a budúcnosť 
Európska mládežnícka politika 
Ochrana súkromia zamestnanca 
Premeny postavenia prezidentov v politických systémoch 
 

 
 
NAJNOVŠIE TRENDY A VÝZVY EURÓPSKEHO VÝSKUMU V EDUKAČNÝCH 
VEDÁCH 
 
7. 2. 2014 usporiadala Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci so Slovenskou 
pedagogickou spoločnosťou pri SAV medzinárodnú vedeckú konferenciu  ,,Najnovšie trendy a výzvy 
európskeho výskumu v edukačných vedách“ . Konferenciu otvoril rektor UCM v Trnave Dr. h. c. doc. 
Ing. Jozef Matúš, CSc.  Zúčastnili sa jej súčasný prezident Asociácie európskeho výskumu 
vzdelávania prof. Lejf Moos z Dánska i nastupujúci prezident asociácie prof. Theo Wubbels 
z Holandska. Na konferencii boli prezentované najnovšie poznatky z oblasti výskumu v edukačných 
vedách. 
Podpredseda Rady Slovenských vedeckých spoločností pri SAV a prodekan pre vedu a výskum na 
FSV UCM prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., ocenil nezvyčajný  záujem popredných vedecko-
pedagogických pracovníkov na Slovensku o stretnutie s predsedom EERA prof. L.Moosom, ktorý vo 
svojom referáte naznačil nové možnosti participácie Slovenska na výskumných programoch 
podporovaných EÚ.  Prof. T. Wubbels referoval o výsledkoch výskumu o problematike vzťahu 
učiteľov a žiakov ,,Cross-cultural research in education: The case of teacher - student 
Relationships´´ 

 
 
REGIONÁLNE VOĽBY 2013 NA SLOVENSKU. VÝSLEDKY, DÔSLEDKY 
A BUDÚCNOSŤ 
 
13. 2. 2014 sa uskutočnila na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci s Katedrou 
politológie FF UPJŠ v Košiciach, Katedrou politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre a spolu s 
partnerom zo zahraničia - Fakultou manažmentu a správy UJK v meste Kielce v Poľsku 
medzinárodná vedecká konferencia k regionálnym voľbám do vyšších územných celkov na 
Slovensku s názvom ,,Regionálne voľby 2013 na Slovensku. Výsledky, dôsledky a budúcnosť". Témy 
boli rôznorodé, pokúsili sa vysvetliť dôvody výsledkov volieb v jednotlivých krajoch. Konferenciu 
otvorili príhovormi rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, 
CSc. a dekan Fakulty sociálnych vied UCM PhDr. Peter Horváth, PhD. Ako uviedol dekan FSV UCM: 
„obsahom konferencie nebol len teoretický pohľad na súčasné nastavenie volebného systému 
v týchto voľbách, ale aj rozbor  konkrétnych výsledkov volieb v každom kraji. Jednotliví 
prednášajúci diskutovali o výsledkoch volieb napríklad z Bratislavského, Trenčianskeho, 
Banskobystrického kraja a ďalších." Diskutujúcich najviac zaujala téma výsledkov volieb 
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v Banskobystrickom kraji. Zaujímavé porovnania priniesol príspevok  Doc. Mgr. Pavela Šaradína, 
PhD. v téme Kraje v České republice, volby, zastupitelé a voliči, ako aj vystúpenie ďalších 
odborných pracovníkov napríklad zo Slovinska alebo Karlovej univerzity v Prahe. 
V rámci prezentácií výsledkov výskumov sa mohli účastníci dozvedieť aj o ovplyvňovaní výsledkov 
volieb do orgánov územnej samosprávy účelovým prihlasovaním sa na trvalý pobyt v obci, rovnako 
bola prezentovaná komparácia krajov/žúp v Českej republike a na Slovensku počas posledných 12-
tich rokov. Boli predstavené aj poznatky o pôsobnosti prokuratúry SR v kontexte volieb a 
taktiež  poznatky o vplyve médií na priebeh a výsledky regionálnych volieb 2013 
v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Zo zahraničných príspevkov boli prezentované o.i. aj 
príspevky, ktoré sa venovali pozorovateľom volieb a ich úlohe pri ochrane hlasovacích práv 
v Rusku, či voľbám do miestnych samospráv v Poľsku v oblastiach susediacich so Slovenskom. 
Vybrané príspevky budú publikované v medzinárodnom vedeckom časopise Verejná politika a 
verejná správa, ktorý bude dostupný aj v knižniciach na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
Zároveň vybrané príspevky budú publikované vo vedeckom časopise Slovak Journal of Public Policy 
and Public Administration vydávaným Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave. Na konferencii so svojimi príspevkami vystúpili nielen domáci, ale aj zahraniční hostia - 
konkrétne prednášajúci z Poľska, zo Slovinska, či z Českej republiky. 

 
 
EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA 

 
29. - 30. septembra 2014 organizovala Fakulta sociálnych vied UCM pod záštitou dekana FSV UCM 
PhDr. Petra Horvátha, PhD. konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom ,,Európska 
mládežnícka politika - Výsledky vedeckého výskumu v roku 10. výročia vstupu SR do EÚ". 
Koncepciu konferencie pripravil prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., prodekan pre vedecko-
výskumnú činnosť v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Slovenskou sociologickou 
spoločnosťou pri SAV, Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou spoločnosťou 
pre verejnú správu pri SAV. 
Konferenciu, ktorá sa konala v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach, otvoril v mene 
pána dekana FSV doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. Počas dvoch dní sa so svojimi odbornými príspevkami 
predstavili účastníci zo Slovenska a zo zahraničia. Prvý deň prezentovali účastníci konferencie 
výsledky projektov VEGA a KEGA. S autormi a čitateľmi diskutovali aj redaktori a členovia 
redakčných rád vedeckých časopisov  (Slovak Journal of Political Sciences, Studia Politica Slovaca, 
Slovak Journal for Public Policy and Public Administration, PEDAGOGIKA.SK, Mládež a spoločnosť). 
V utorok, 30. septembra 2014 uviedol rokovanie PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu 
politických vied SAV, jeden z dvoch hlavných organizátorov konferencie. Tento deň odzneli 
predovšetkým príspevky, ktoré prezentovali výsledky medzinárodného projektu MYPLACE, 
informovali o nových projektoch MyWeb, Youth at Work a Good Citizen, na ktorých v súčasnosti 
participuje FSV UCM v Trnave. V rámci projektu MY PLACE vystúpil s príspevkom Marti Taru, PhD., 
z Estónska, ktorý informoval o výsledkoch výskumu venovanom téme Mládež a jej záujem 
o politiku a porovnal výsledky výskumu niekoľkých európskych krajín (Slovensko, Fínsko, Veľká 
Británia, Estónsko, Nemecko) z roku 2003 a 2012. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., z FSV UCM 
v Trnave, predniesol závery a zistenia z výskumu pod názvom Mládež: história a pamäť, 
zameraného na vnímanie historických tém u mladých ľudí, ich rozdielne názory na aktuálne otázky 
v oblasti politiky, problematiky menšín, historických udalostí v jednotlivých okresoch Slovenska. 
PhDr. Silvia Ťupeková-Dončevová, PhD., analyzovala v rámci projektu MY PLACE tému Sociálne 
siete, vzťahy medzi pohlaviami a sexualita, v ktorej sa zamerala na aktuálny stav vnímania 
sociálnych vzťahov z hľadiska rodovej rovnosti, s reflexiou vnímania a tolerancie inakosti vo 
vzťahoch mužov a žien a vo vzťahu k iným komunitám (LGBT). Študenti doktorandského štúdia FSV 
UCM v Trnave prezentovali na konferencii výsledky projektov podporených Fondom UCM pre 



mladých vedeckých pracovníkov za rok 2014, informovali o pripravovaných projektoch, s ktorými 
sa budú uchádzať o finančné príspevky z tohto fondu v roku 2015. 
 
 

OCHRANA SÚKROMIA ZAMESTNANCA  
 
Friedrich Ebert Stiftung, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Asociácia pracovného práva a Fakulta 
sociálnych vied UCM v Trnave, ako spoluorganizátor usporiadali 6.11.2014 konferenciu „Ochrana 
súkromia zamestnanca zamestnanca“.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PREMENY POSTAVENIA PREZIDENTOV V POLITICKÝCH SYSTÉMOCH 
  

Dňa 2. 12. 2014 sa v priestoroch trnavskej radnice konala významná medzinárodná konferencia na 
tému postavenia prezidentov v politických systémoch, nad ktorou prevzal záštitu bývalý prezident 
Poľskej republiky Aleksander Kwaśniewski. 
Hlavným organizátorom konferencie bola Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci s 
Fakultou manažmentu a administrácie v Kielcoch, Katedrou politológie IPS FSV UK v Prahe a s 
Katedrou politológie FF UPJŠ v Košiciach. Konferenciu otvoril rektor UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozef 
Matúš, CSc., mim. prof., po ňom sa prítomným prihovoril i dekan FSV UCM PhDr. Peter Horváth, 
PhD.. Dekan FSV UCM Peter Horváth informoval, že na konferencii odznejú mnohé zaujímavé 
príspevky venované tematike postavenia prezidentov, pričom výstupom konferencie bude 
medzinárodný zborník v dvoch jazykoch. Na konferencii sa osobne zúčastnil a s príspevkom vystúpil aj 
Aleksander Kwaśniewski. Ako sám povedal o význame a pozícii prezidenta v súčasnosti: ,,Pozícia 
prezidenta je symbolom nezávislosti, niečoho, čo je dôležité pre ľudí." Počas hlavného pléna vystúpil 
aj doc. Arkadiusz Modrzejewski (z UNIWERSYTET GDAŃSKI) s príspevkom venujúcim sa 
prezidentskému obdobiu A. Kwaśniewskemu v rokoch 1995-2005. Následne vystúpil PhDr. Miloš 
Brunclík, PhD. z Karlovej univerzity v Prahe s príspevkom ,,Prezidentský kabinet v České republice: 
symptom krize parlamentního režimu? Hlavný panel zakončil prof. Jerzy Jaskiernia z UJK v Kielcoch, 
ktorý priblížil prezidentský model v Poľsku. 
Po hlavnom pléne sa program rozdelil do niekoľkých sekcií zameraných na nasledovné témy: 
•POSTAVENIE A VÝVOJ INŠTITÚCIE PREZIDENTA V POLITICKÝCH SYSTÉMOCH 
•ÚSTAVNÉ A REÁLNE PRÁVOMOCI PREZIDENTA V PODMIENKACH SR (POZÍCIA PREZIDENTA V 
POLITICKOM SYSTÉME SR) 
•ZMENY V SPÔSOBE VOĽBY PREZIDENTA 
•POLITICKÁ KOMUNIKÁCIA A POLITICKÝ MARKETING V RÁMCI PREZIDENTSKÝCH VOLIEB 
Svoje príspevky tu prednieslo množstvo významných autorov venujúcich sa problematike postavenia 
prezidentov najmä zo Slovenska, Poľska, z Českej republiky, ale aj z Maďarska, či Uzbekistanu. 
 

 

 

 

 

 

 

 


