
                           

 

 

 

                      

                         

                                                     

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 

 

 

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: Odbornej verejnosti, akademickej obci, najmä odborníkom z 

praxe, menovaným a voleným zástupcom verejnej správy, doktorandom a absolventom 

študijných odborov zameraných na verejnú správu, verejnú ekonomiku, správne právo, 

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ  INTERDISCIPLINÁRNA 

KONFERENCIA 

  Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva        

                           a verejnej správy Slovenska IV. 

Termín konania:    

4. február 2021 od 09.30 hod. do 15.00 hod. 



politológiu, verejné a medzinárodné vzťahy, sociálnu prácu, 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. Ing. Peter Plavčan, CSc., rektor ad interim VŠD, predseda Vedeckej rady VŠD 

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. JUDr. Jozef Králik, CSc. MBA., dekan, Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola 

Danubius 

Prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., zástupkyňa vedúcej Katedry manažmentu na Fakulte 

podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD., vedúca katedry Sociálnej práce Vysoká škola 

Danubius, Sládkovičovo 

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   

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

a verejnej správy Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 

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

vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici 

Doc. Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D., poverený rektor VŠERS České Budejovice 

Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., prorektor a.i. VŠD 

Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu, 

Fakulta sociálnych vied, UCM        

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

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 



Mgr. Simona Kováčová, PhD., odborná asistentka na Katedre politológie Fakulty politických 

vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici  

 

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: 

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

politiky a verejnej správy Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 

Alžbeta Bondorová, študijný referent, sekretárka dekana, Fakulta verejnej politiky a verejnej 

správy Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 

Mgr. Michal Jankovič, odborný referent KIEVS – knižnično - informačné a edično - 

vydavateľské stredisko VŠD Danubius 

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY A ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

V reakcii na aktuálnu pandemickú situáciu so šírením ochorenia Covid-19 sa konferencia 

prekladá z novembra 2020 a bude sa konať online formou dňa 4.2.2021. 

 Za online participáciu 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 online participáciou na 

konferencii.  

 

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

Vás žiadame vykonať mailom na adresu:   

                              vsnatalia.kovacova@gmail.com do 31. januára 2021 

Pri prihlásení mailom je potrebné uviesť: 

● Meno a priezvisko, titul 

● Vašu mailovú adresu a kontaktnú adresu pracoviska 

● Vyjadrenie, či máte záujem odprezentovať Váš príspevok online formou alebo  

bude len publikovať v zborníku. 

 



► Príspevok do zborníka je potrebné poslať najneskôr do 31. januára 2021 v elektronickej 

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

k pozvánke.  

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

 

O všetkých potrebných informáciách, o priebehu konferencie vrátane harmonogramu 

konferencie a o technickom zabezpečení Vás budeme včas informovať. 

 

Vaše otázky môžete zasielať alebo telefonovať na: 

vsnatalia.kovacova@gmail.com 

dusan.masar@vsdanubius.sk 

Tel: 031 773 28 81 
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