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SÚČASNÉ TRENDY VEREJNEJ SPRÁVY V EURÓPSKOM PRIESTORE
26. - 27. APRÍL 2017
Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre akademickú prezentáciu a diskusiu o aktuálnych
trendoch v oblasti verejnej správy nielen v domácom, ale aj európskom priestore.
Ponúkame Vám možnosť aktívnej účasti v nasledujúcich tematických paneloch:
Voľby a volebné pravidlá v podmienkach samosprávy v krajinách V4.
Samospráva ako základný subsystém verejnej správy je výrazom decentralizácie moci štátu,
ktorá je typická pre väčšinu demokratických a právnych štátov. Zvlášť v prípade, ak je spojená
s volenými orgánmi územných jednotiek. Cieľom odbornej diskusie je hľadať odpovede na
otázky, ktoré sa vynárajú v dôsledku viacerých politických zámerov za ostatné obdobie, najmä
v súvislosti so zmenou volebných pravidiel do orgánov územnej samosprávy v podmienkach
Slovenskej republiky.
Tretia dekáda systémov verejnej správy krajinách V4.
Krajiny Vyšehrádskej skupiny po roku 1989 prešli procesom transformácie politického a
spoločenského systému. Ten sa nedotýkal výlučne len politických inštitúcií, ale aj verejnej
správy a jej subsystémov. Cieľom odbornej diskusie je hľadať odpovede na viaceré kľúčové
otázky, ktoré sprevádzajú súčasné, minulé a budúce fungovanie verejnej správy, v krajinách
obývajúcich spoločný geografický priestor strednej Európy.
Na konferencii vystúpia okrem iných účastníkov aj:
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
Assoc. Prof. Dr. Zsuzsanna FEJES
Assoc. Prof. Dr. habil. Edit Soós
Autori sa môžu uchádzať o publikovanie svojich príspevkov v nasledujúcich formách:
A) Vedecký zborník z konferencie so zahraničným ISBN (možnosť publikovať v anglickom a
slovenskom jazyku)
B) Recenzovaný vedecký časopis SLOVAK JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, zaradený v
databáze ERIH PLUS (možnosť publikovať v anglickom jazyku); http://spr.fsvucm.sk/
C) Recenzovaný vedecký časopis SLOVAK JOURNAL OF PUBLIC POLICY AND PUBLIC
ADMINISTRATION (možnosť publikovať v anglickom a slovenskom jazyku);
http://sjpppa.fsvucm.sk/
Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenia prihlasovacieho formulára a
zaplatenia účastníckeho poplatku.
Prihlasovací formulár nájdete na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX95p8BJPTdc
c9ciBXgakHDJ8XN8XtdQRsGf8SuZyhFs3tWw/viewform
Organizačné pokyny
Termín pre vyplnenie elektronickej prihlášky spolu s názvom príspevku a abstraktom (150
slov): 16. 03. 2017

Konferenčný poplatok
Výška konferenčného poplatku: 50 € (študenti PhD. 30 €)
Poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, publikovanie príspevku, jeden výtlačok publikácie, konferenčné
materiály a občerstvenie počas konferencie.
Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 16. 03. 2017.
Bankové spojenie:
IBAN: SK98 5600 0000 0069 5165 6002
Banka: Prima banka Slovensko, a. s.
SWIFT: KOMASK2X
Názov účtu: Slovenská spoločnosť pre verejnú správu pri SAV
Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko účastníka
Pokyny pre publikujúcich
Termín zaslania finálneho príspevku v šablóne: 9. 5. 2017
Maximálny rozsah príspevku: 12 normostrán (vrátane grafov, tabuliek a zoznamu použitej literatúry)
Finálny príspevok je potrebné zaslať na emailovú adresu: konferencia.fsv@ucm.sk

Bližšie informácie o konferencii nájdete na:

www.fsvucm.sk
Konferencie je realizovaná ako súčasť riešenia projektu KEGA č. 017UCM-4/2017 Dynamika premien
politického systému SR.

Slovenská spoločnosť
pre verejnú správu pri SAV

