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Správy 
 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Európska mládežnícka 

politika 2014 – Výsledky vedeckého výskumu v roku 10. výročia 

vstupu SR do EÚ 
 

V dňoch 29. – 30. 9. 2014 z podnetu dekana FSV UCM Petra Horvátha 

a prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť Ladislava Macháčka, 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 zorganizovala Fakulta sociálnych 

vied UCM konferenciu s medzinárodnou účasťou ,,Európska mládežnícka 

politika – Výsledky vedeckého výskumu v roku 10. výročia vstupu SR do EÚ“. 

 Na konferencii študenti doktorandského štúdia FSV UCM v Trnave 

prezentovali 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. 

Konferenciu, ktorá sa konala v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleni-

ciach, otvoril v mene dekana FSV vedúci katedry Politológie Milan Čáky. 

Počas dvoch dní sa predstavili účastníci so svojimi odbornými príspevkami zo 

Slovenska a zo zahraničia. Prvý deň boli prezentované výsledky projektov 

projektov VEGA a KEGA. Súčasťou konferencie bola diskusia redaktorov a 

členov 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) s autormi a čita-

teľmi. Najviac diskutovanými témami boli financie a kvalita publikovaných 

štúdií, resp. kvalita rukopisov, ktoré prichádzajú do redakcií. Ako vyplynulo 

z pomerne intenzívnej diskusie, oba fenomény majú svoje úskalia (odzrkadľu-

júce sa v konečnom výsledku každého uverejneného čísla), ktoré sa redakcie 

časopisov snažia preklenúť s každým pripravovaným číslom. 

  V utorok 30.9.2014 uviedol rokovanie Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu 

politických vied SAV, jedného z dvoch hlavných organizátorov konferencie. 

V tento deň odzneli predovšetkým príspevky s výsledkami výskumov z medzi-

národného projektu MYPLACE, ale aj informácie 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 Marti Taru z Estónska, ktorý infor-

moval o výsledkoch výskumu zameraného na tému Mládež a jej záujem 

o politiku, porovnal výsledky z niekoľkých európskych krajín (Slovensko, 

Fínsko, Veľká Británia, Estónsko, Nemecko) z roku 2003 a 2012. 
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 Jaroslav Mihálik z FSV UCM v Trnave predniesol závery a zistenia z vý-

skumu MY PLACE na tému 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 jednotli-

vých okresoch Slovenska. Silvia Dončevová prezentovala v rámci MY PLACE 

analýzu témy 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). 

 Záver konferencie patril zhodnoteniu stavu vedecko-výskumnej oblasti za 

uplynulý rok, návrhom, ako pomôcť zlepšiť kvalitu predkladaných projektov 

s cieľom zaistiť ich prijatie a celkovo skvalitneniu participácie na výskumných 

projektoch, domácich aj medzinárodných.  

 

Ladislav Macháček 


