
 

2.výzva 
 

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV                                                 
– Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach 

a 
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach 
 

 

usporiadajú v rámci projektu 

APVV-15-0745 

Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku                                                         

(komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020)                                

(TESS2) 

medzinárodnú vedeckú konferenciu, 

s názvom 

Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21.storočia 

 

v dňoch 14. - 15. novembra 2018 (streda-štvrtok) 

v Košiciach 

v Historickej aule, Rektorátu UPJŠ (Šrobárova 2, Košice) 

 

Rokovacím jazykom konferencie je slovenský, český a anglický jazyk. 

Výsledkom konferencie bude zborník s predpokladanou dobou vydania september 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizačný výbor konferencie: 

Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. 

Prof. PhDr. Jozef Výrost. DrSc. 

PhDr. Jana Šutajová, PhD. 

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. 

Mgr. Lucia Heldáková 

Mgr. Barbara Kacerová 

Cieľom konferencie je diskutovať o mieste, spôsobe a metódach výskumu a interpretácie postavenia 

národnostných menšín na Slovensku a v ďalších stredoeurópskych krajinách a národnostnej politike. 

Cieľom bude analýza vývoja národnostných vzťahov v rokoch 2004-2016, v rámci ktorej bude 

zámerom postihnúť: vývoj v oblasti národnostných vzťahov, stratégiu národnostnej politiky v štátoch 

strednej Európy v politickej, hospodárskej oblasti, v oblasti školstva. Mediálnej politiky, 

admoinistratívneho členenia, osobitne tiež z pohľadu právneho postavenia národnostných menšín. 

Pozornosť je možné venovať, cieľom a zámerom politických strán v závislosti od etnickej príslušnosti, 

spolkom a občianskym aktivitám, sledovať demografický vývoj národnostných menšín na začiatku 

21.storočia, kooperáciu európskej a slovenskej politiky v oblasti inštitúcií a riadenia národnostnej 

politiky, zhodnotenie činnosti a politiky vlád v sledovanom období, vnímanie histórie národnostných 

menšín, skúmanie historickej pamäte s osobitným zameraním na historické udalosti s etnickým 

pozadím (slovensko-maďarské vzťahy, rusínsko-ukrajinské vzťahy, vzťahy majority a minority, rómska 

problematika, nové menšiny, migrácia, bezpečie...), ale tiež negatívnym javom v oblasti národnostnej 

politiky a postavenia národnostných menšín (marginalizácia, extremizmus...) a pod. Osobitne 

sledovať aj vzťahy s materskými štátmi menšín žijúcich na Slovensku. 

Problémové okruhy: 

1 Národnostná politika ako predmet vedeckého výskumu – výsledky komparatívneho 

výskumu národnostnej problematiky 

2 Spoločenské a humanitné vedy a výskum národnostných vzťahov v strednej Európe 

(Historické, politologické, etnologické, psychologické, sociologické, filozofické a pedagogické 

aspekty menšinovej problematiky) 

3 Etnické menšiny a ich postavenie v krajinách strednej Európy (školské, kultúrne, 

administratívne, politické, bezpečnostné a iné súvislosti reálnej menšinovej politiky)  

4 Problémy právneho postavenia menšín na Slovensku a v strednej Európe 

 

Vyplnenú prihlášku prosím zaslať do 15. februára 2018. 

 

                                                                                                    za organizačný výbor konferencie   

                                                                                                       prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. 

                                                                                                                koordinátor projektu 



 

 

 

Prihláška 

Záväzne sa prihlasujem na konferenciu s názvom 

Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21.storočia 

v dňoch dňa 14. - 15. novembra 2018 v Košiciach. 

 

Meno a priezvisko....................................................................tituly a vedecké hodnosti....................... 

 

Zamestnanie (adresa, tel. č., e-mail.............................................................................................. 

 

Názov prednášky (max. 20 min.).............................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

Výsledkom z konferencie bude konferenčný zborník vedeckých štúdií Stredoeurópske súvislosti 

národnostného vývoja na začiatku 21. storočia, 

 ktorého základom budú príspevky prednesené na vedeckej konferencii. 

 Vedecké štúdie na publikovanie požadujeme odovzdať jeden mesiac po ukončení 

konferencie s predpokladaným vydaním v roku 2019 

 Štúdie v rozsahu minimálne 18 000 a maximálne 50 000 znakov prosíme dodať 

podľa Pokynov pre autorov zverejnených v časopise Človek a spoločnosť - 

http://www.saske.sk/cas/home/pokyny/ do konca roku 2018 

 Náklady pre účastníkov konferencie (cestovné, ubytovanie, strava) hradí vysielajúca 
organizácia. 

 Prihlášku zasielajte na adresu: sutaj@saske.sk alebo poštou na adresu 
Spoločenskovedného ústavu SAV. 
 

 Karpatská 5, 041 01 Košice. Slovak Republic,  : 00421 (0) 55 62 55856,  

e-mail: sutaj@saske.sk  

 
 

 

Dátum...............................................................       Podpis.............................................. 

 

http://www.saske.sk/cas/home/pokyny/
mailto:sutaj@saske.sk

