
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

2011 politológia

2013 verejná politika

2018 verejná politika a verejná 

správa

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

od 2018

IV.c Rok / Year

I.1 Priezvisko / Surname Daško

I.2 Meno / Name Martin

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other
IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

I.7 Pracovné zaradenie / Position odborný asistent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address martin.dasko@ucm.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28302

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Univerzita Komesnkého v Bratislave 

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher 

education

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3 0000-0001-8909-3511

III.b Inštitúcia / Institution

UCM v Trnave, Fakulta sociálnych vied

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees PhDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1988

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej 

správy

Trnavská univerzita v Trnave

Odborný asistent

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation 

Agency for Higher Education (SAAHE) applications.

24.11.2021

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Bučianska ul. 4/A, Trnava, 917 01

II.4 Titul docent / Associate professor

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

verejná správa
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. politické vedy/Political 

Science

II. politické vedy/Political 

Science

II. politické vedy/Political 

Science

II. politické vedy/Political 

Science

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I.
politické vedy/Political 

Science

II.
politické vedy/Political 

Science

6

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile 

courses taught in the current academic year according to study programmes 

Analýza verejnej politiky

Nástroje verejnej politiky

Verejná politika

Proces tvorby verejnej politiky

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom 

akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university 

in the current academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

7

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

verejná správa

euróspke štúdiá a politiky

verejná správa

verejná správa

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

verejná správa

Politický marekting európske štúdiá a politiky

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Verejná mienka

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

T_Z_VUPCH_SjAj_1_2020



VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

26

1

5

2

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus 

databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

AEC: Daško, M. Local action groups in Slovakia on facebook - the real mirror of their activities. Marketing Identity 2018, UCM v Trnave, 2018. ISBN 978-80-8105-

984-1. ISSN 1339-5726, s. 48-58.

ADE: Mechanisms of Decision-making in Local Self-government and Their Democratic Deficit: The Slovak Case / Malíková Ľudmila, Daško Martin, 2016.

In: Central and Eastern European Legal Studies. - ISSN 2310-2705. - Č. 1 (2016), pp. 183-192.

Kn.: Verejná politika / Malíková, Ľudmila (Autor) ; Daško, Martin (Autor) ; Potúček, Martin (Recenzent) ; Gbúrová, Marcela (Recenzent). - 1. vyd. - Bratislava 

(Slovensko) : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, 2018. - 186 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8200-021-7.

Ohlasy:

Báliková K., Dobšinská, Z., Šálka, J. Platby za ekosystémové služby lesa na Slovensku. In: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej 

republiky, 2018 (zborník vedeckých prác z konferencie). ISBN 978-80-8093-259-6.

Rakúske skúsenosti so zlučovaním a spoluprácou obcí na príklade spolkovej krajiny Štajersko = Austrian experiences with merging and cooperation between 

municipalities on the example of the province of Styria / Daško Martin, 2015.

In: Regionální rozvoj mezi teorií a praxí : odborný recenzovaný časopis. - ISSN 1805-3246. - Č. 4 (2015), s. 145-157.

Ohlasy:

Ježek, J. Slučování obcí a meziobecní spoupráce ve vybraných evropských zemích. In: Spolupráce obcí a měst (Ježek a kol.), 2015. ISBN 978-80-261-0698-2.

Kn.: Verejná politika / Malíková, Ľudmila (Autor) ; Daško, Martin (Autor) ; Potúček, Martin (Recenzent) ; Gbúrová, Marcela (Recenzent). - 1. vyd. - Bratislava 

(Slovensko) : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, 2018. - 186 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8200-021-7.

Ohlasy:

Rojíková, D., Vaňová, A., Borseková, K. Úloha a postavenie národnej značky v kultúrnej a zahraničnej politike krajiny. In: Ekonomika a spoločnosť, 2020, roč. 21, 

č. 1. ISSN 2729-8213 (online).

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

AAB: Analýza kvality lokálneho environmentálneho governance z pohľadu užívateľov verejných služieb a zamestnancov lokálnej samosprávy [textový 

dokument (print)] / Daško, Martin [Autor, 100%] ; Šramel, Bystrík [Recenzent] ; Dobšinská, Zuzana [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta sociálnych vied, 2021. – 194 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-572-0122-9.

Počet všetkých autorov: 1

2

5

1

26

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited 

lectures at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

Daško M., Malíková Ľ. Verejná politika. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2018, 186 s., ISBN 978-80-8200-021-7.

AAB: Analýza kvality lokálneho environmentálneho governance z pohľadu užívateľov verejných služieb a zamestnancov lokálnej samosprávy [textový 

dokument (print)] / Daško, Martin [Autor, 100%] ; Šramel, Bystrík [Recenzent] ; Dobšinská, Zuzana [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta sociálnych vied, 2021. – 194 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-572-0122-9.

Počet všetkých autorov: 1

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

AFD: Local action groups in Slovakia on facebook - the real mirror of their activities : Marketing identity 2018: Digitálne zrkadlá, 06.11.2018-07.11.2018, 

Slovensko / Daško, Martin (Autor 100%). - angličtina // Marketing Identity : Digital Mirrors - part I. / Čábyová, Ľudmila (Zostavovateľ, editor 34%) ; Rybanský, 

Rudolf (Zostavovateľ, editor 33%) ; Bezáková, Zuzana (Zostavovateľ, editor 33%). - Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta 

masmediálnej komunikácie, 2018. - ISBN 978-80-8105-984-1. - ISSN 1339-5726, s. 48-58.

Daško M., Malíková Ľ. Verejná politika. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2018, 186 s., ISBN 978-80-8200-021-7.

ADE: Mechanisms of Decision-making in Local Self-government and Their Democratic Deficit: The Slovak Case / Malíková Ľudmila, Daško Martin, 2016.

In: Central and Eastern European Legal Studies. - ISSN 2310-2705. - Č. 1 (2016), pp. 183-192.

AEC: Daško, M. Local action groups in Slovakia on facebook - the real mirror of their activities. Marketing Identity 2018, UCM v Trnave, 2018. ISBN 978-80-8105-

984-1. ISSN 1339-5726, s. 48-58.

AFD: Local action groups in Slovakia on facebook - the real mirror of their activities : Marketing identity 2018: Digitálne zrkadlá, 06.11.2018-07.11.2018, 

Slovensko / Daško, Martin (Autor 100%). - angličtina // Marketing Identity : Digital Mirrors - part I. / Čábyová, Ľudmila (Zostavovateľ, editor 34%) ; Rybanský, 

Rudolf (Zostavovateľ, editor 33%) ; Bezáková, Zuzana (Zostavovateľ, editor 33%). - Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta 

masmediálnej komunikácie, 2018. - ISBN 978-80-8105-984-1. - ISSN 1339-5726, s. 48-58.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

Kn.: Verejná politika / Malíková, Ľudmila (Autor) ; Daško, Martin (Autor) ; Potúček, Martin (Recenzent) ; Gbúrová, Marcela (Recenzent). - 1. vyd. - Bratislava 

(Slovensko) : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, 2018. - 186 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8200-021-7.

Ohlasy:

Konečný, S. Polityka publiczna lub narodziny (nowej) nauki. In: Studia i Analizy Nauk o Polityce, 2020, vol. 2. ISSN 2719-4795 (online).
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5.

1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

Analýza kvality lokálneho environmentálneho governance z phľadu užívateľov verejných služieb a zamestnancov lokálnej samosprávy - vedúci projektu VEGA 

(spoluriešiteľ = 2017-2019/ vedúci prjketu 2019-2020)

Strategické plánování obcí, měst a regionú: výzvy, problémy, možnosti řešení (spoluriešiteľ = 2014-2015)

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

T_Z_VUPCH_SjAj_1_2020



VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

02/2017 - 06/2017 ERASMUS - PhD.

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

Pekařská 16Univerzita Karlova v Prahe, Fakulta sociálních věd

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
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