FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED UCM V TRNAVE
v spolupráci

s Vysokou školou sociálně správní v Havířově,

Faculty of Law and Political Sciences, University of Szeged,
a Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła
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Miesto konania:
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Bučianska 4/a
(Trnava, Slovensko)

PUBLICY 2019

Pozývame všetkých záujemcov na diskusiu o týchto, ale i ďalších problémoch, ktoré máme v súčasnosti
na Slovensku. V spolupráci s našimi zahraničnými partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky sa pokúsime
nielen problémy pomenovať, ale aj načrtnúť možné riešenia. Pripravili sme štyri základné okruhy
medzinárodnej vedeckej konferencie:
1) Komunálne voľby 2018 – nové trendy v riadení samospráv ?
2) Prezidentské voľby 2019
3) Najvyšší ústavní činitelia v systéme verejnej správy – prezident, parlament, vláda a ústavný súd
4) Dynamika verejnej správy – trendy a výzvy

Vedecký výbor
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Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
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Organizačné pokyny
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Konferenčné príspevky prejdú anonymným recenzným konaním, na základe ktorého budú publikované
v konferenčnom zborníku. Autori príspevkov musia rešpektovať stanovené citačné kritériá a formálne
úpravy textu.

Vybraní účastníci konferencie budú mať možnosť publikovať príspevok v recenzovanom vedeckom
časopise Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, prípadne podieľať sa na tvorbe
kolektívnej monografie, reflektujúcej závery konferencie.
Termín zaslania názvu príspevku a abstraktu (150 slov): 25. 4. 2019
Termín zaslania finálneho príspevku: 15. 5. 2019

Abstrakt a finálny príspevok je nutné zaslať na emailovú adresu: publicy2019@gmail.com
Prihlasovací formulár je dostupný online tu.

Kontatná osoba: PhDr. Ján Machyniak, PhD. (jan.machyniak@ucm.sk)

Konferenčný poplatok

Aktívni účastníci konferencie: 40 €, doktorand 20 €

www.fsvucm.sk
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OKRUHY

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave chce na medzinárodnej vedeckej konferencii PUBLICY 2019
zareagovať na najnovšie trendy v oblasti verejnej správy od najvyššej až po najnižšiu úroveň spravovania
vecí verejných. V uplynulom období sme boli aktérmi komunálnych volieb, ktoré priniesli ústup
tradičných politických strán v systéme riadenia našich obcí a miest. Nielen ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva v obci Fekišovce otvorilo viaceré otázniky o schopnosti najmä najmenších
obcí na Slovensku spravovať efektívne svoj vlastný chod a rozvoj. V súčasnosti sme aktérmi pomerne
netradičnej prezidentskej kampane, na konci ktorej budeme mať novú hlavu štátu. Kreovanie ústavného
súdu ako ochrancu ústavnosti prináša viac otáznikov ako kvalifikovaných odpovedí. Parlament je
miestom, kde politická kultúra dostáva zásadné údery, namiesto toho, aby bola miestom džentlmenských
politických zápasov a súbojov ideí o čo najkvalitnejší rozvoj našej spoločnosti.
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