
                           

 

 

 

                      

                         

                                                     

Organizátori: 

Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo: 

Fakulta práva Janka Jesenského VŠD 

Fakulta verejne politiky a verejnej správy VŠD 

Fakulta sociálnych štúdií VŠD 

Vysoká škola evropských a regionálnych studií v Českých Budějoviciach 

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd Kutná Hora 

 

Miesto konania: 
Vysoká škola Danubius, 925 21 Sládkovičovo 

Richterova 1171 

 

Pozvané vystúpenia a hostia konferencie: 

Ing. Vladimír MAŇKA, poslanec a člen Predsedníctvo Európskeho parlamentu, kvestor 

Európskeho parlamentu, člen Výboru pre rozpočet a člen Delegácie pri Parlamentnom výbore 

pre spoluprácu EÚ – Rusko 

Ing. Ľubomír PETRÁK, CSc., poslanec NR SR a predseda Výboru NR SR pre 

vzdelávanie, vedu, mládež a šport, starosta obce Hurbanova Ves 

Doc. Ing. Katarína LIPTÁKOVÁ, PhD., docentka na Katedre politológie Fakulty 

politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici.  

MEDZINÁRODNÁ INTERDISCIPLINÁRNA KONFERENCIA 

  Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva        

                           a verejnej správy Slovenska II. 

Termín konania:    

27. september 2018 od 9.00 hod. do 16.00 hod. 



Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D., prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj, statutární zástupce 

VŠERS České Budejovice 

Mgr. Simona Kováčová, PhD., odborný asistent na Katedre politológie Fakulty 

politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici.  

 

Ciele konferencie: Analyzovať procesy na základe teórie a praxe pri realizácii 

zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v praxi štátnej správy a územnej samosprávy 

z pohľadu teórie verejnej správy, verejnej politiky, verejnej ekonomiky, sociálnej praxe a 

správneho práva. Ukázať možnosti pre riešenie súčasných aj budúcich úloh a problémov 

vybraných oblastí v podmienkach Slovenska a ďalších krajín. 

 

Konferencia je určená: Akademickej obci a odbornej verejnosti, najmä zamestnancom, 

menovaným a voleným zástupcom verejnej správy a absolventom študijných odborov 

zameraných na verejnú správu, verejnú ekonomiku, správne právo, politológiu, verejné a 

medzinárodné vzťahy, ktorí pôsobili alebo pôsobia v praxi verejnej správy, vo verejnom a 

súkromnom sektore. 

 

VEDECKÝ  VÝBOR  KONFERENCIE 

Predseda: Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD., dekan, Fakulta verejnej politiky a 

verejnej správy Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 

Členovia: 

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., vedúca katedry, Katedra sociológie a  sociálnej 

psychológie Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD., vedúci katedry, Katedra politológie Fakulta politických vied a 

medzinárodných vzťahov UMB, Banská Bystrica  

Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických 

a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora 

Doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor pre študijné záležitosti, Academia Rerum 

Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora 

Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., dekan, Fakulta politických vied a medzinárodných 

vzťahov UMB, Banská Bystrica   

PhDr. Natália Kováčová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy, vedu a výskum, 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 

Doc. Ing. Ján Králik, CSc., vedúci katedry, Katedra verejnej správy Fakulta verejnej politiky 

a verejnej správy Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 



PhDr. Andrea Čajková, PhD., odborný asistent, Katedra verejnej správy Fakulta sociálnych 

vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 

ORGANIZAČNÝ  VÝBOR  KONFERENCIE 

Predseda: doc. Ing. Dušan Masár, PhD.,  prodekan pre štúdium, rozvoj a akreditáciu a 

vedúci katedry verejnej politiky a verejnej ekonomiky, Fakulta verejnej politiky a verejnej 

správy Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 

Členovia: 

PhDr. Hermína Mareková, PhD., vedúca Katedry sociálnej práce, Fakulta sociálnych štúdií 

Vysokej školy Danubius, Sládkovičovo 

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA, odborný asistent Katedra verejnej správy Fakulta verejnej 

politiky a verejnej správy Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 

Iveta Rekenyová, sekretárka dekana, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Vysoká 

škola Danubius, Sládkovičovo 

Alžbeta Bondorová, študijný referent, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Vysoká 

škola Danubius, Sládkovičovo 

Artur Pelevin, odborný referent KIEVS – knižnično - informačné a edično - vydavateľské 

stredisko VŠD Danubius 

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY A ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

 Za účasť na vedeckej konferencii ani za publikovanie sa nevyberá poplatok a náklady 

spojené s organizovaním konferencie a publikovaním sú hradené z Vedeckej a edukačnej 

internej grantovej agentúry – VEIGA. 

Uverejnenie príspevku v zborníku nie je podmienené Vašou osobnou účasťou na konferencii. 

Počet miest pre aktívne vystúpenie na konferencii je limitovaný počtom 11 vystúpení a časove 

na 15 minút.  

 

► Prihlásiť Vašu účasť na konferencii alebo publikovanie v zborníku z konferencie Vás 

žiadame vykonať mailom na adresu:   

                              vsnatalia.kovacova@gmail.com do 10. septembra 2018. 

Pri prihlásení mailom je potrebné uviesť: 

● Meno a priezvisko, titul 

● Vašu mailovú adresu a kontaktnú adresu pracoviska 

● Vyjadrenie, či sa zúčastníte na konferencii alebo bude len publikovať     

    v zborníku, bez účasti na konferencii. 



► Príspevok do zborníka je potrebné poslať najneskôr do 10. septembra 2018 v elektronickej 

podobe na adresu vsnatalia.kovacova@gmail.com. Formálne náležitosti príspevku sú 

priložené k pozvánke.  

► Jazyk konferencie: slovenčina, čeština, poľština, ruština, angličtina bez tlmočenia 

► Účastníci konferencie si hradia cestovné náklady a náklady spojené s ubytovaním. 

 

Program konferencie: 

  8.30 –   9.00 hod. registrácia a prevzatie publikácie z I. ročníka konferencie 

  9.00 – 10.30 hod. otvorenie, vystúpenia hostí a pozvané vystúpenia 

10.30 – 11.00 hod. prestávka na občerstvenie - káva, čaj, nealko nápoje 

11.00 – 12.30 hod. 5 limitovaných vystúpení účastníkov konferencie 

12.30 – 13.30 hod. prestávka na osobné stretnutia a obed (obed pre prihlásených    

                               účastníkov bude podaný bezplatne v jedálni VŠ Danubius)  

13.30 – 15.30 hod. 6 limitovaných vystúpení účastníkov konferencie 

15.30 – 16.00 hod. diskusia a záver konferencie s bufetom   

   

Tešíme sa na Váš príspevok a stretnutie s Vami na VŠ Danubius  

dňa 27. septembra 2018 . 

Vaše otázky môžete zasielať alebo telefonovať na: 

vsnatalia.kovacova@gmail.com 

dusan.masar@vsdanubius.sk 

Tel: 031 773 28 81 
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