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Predhovor

O sociológii na Slovensku, jej problémoch, otázkach, neriešených 
témach, úspechoch a pádoch, osobnostiach a aktéroch rôzneho význa-
mu bolo napísané v rozlične veľkých, prevažne však fragmentárnych 
formátoch už pomerne dosť. Zhrnúť všetky možné tematické okruhy 
do jednej ucelenej práce je pravdepodobne nemožné – žijeme, slova-
mi Z. Baumana, v „tekutej dobe“ a pasujeme sa s jej „tekutými dô-
sledkami“, ktorými sú, okrem iného, premenlivosť a nestálosť reality 
(priestorovej, časovej, personálnej a iných jej dimenzií) – rezultujú-
cej do potreby neustáleho preformátovania myšlienkových vzorcov, 
algoritmov myslenia a disciplinovania tvorby myšlienok s ohľadom 
na meniace sa okolnosti do podoby dostatočne fl exibilnej a zároveň 
konzistentnej výpovede o skutočnosti, ktorú sme niekedy na začiat-
ku našej práce chceli sformulovať. Nemá zmysel čitateľa unavovať 
výpočtom všetkých dôvodov, pre ktoré autorky predloženého textu 
niečo zvýznamnili, niečo naopak vynechali či marginalizovali, aby sa 
sústredili na to, čo po dokonalom zvážení pokladajú za najviac zmys-
luplné a refl ektujúce kľúčové otázky zadania. V zhode s názorom 
P. Bergera1 ohľadom nebezpečenstva nudy z čítania sociologických 
textov, možno konštatovať, že „... v ostatných desaťročiach trpela so-
ciológia dvomi neduhmi – metodologickým fetišizmom, pričom skú-
mala len tie fenomény, ktoré sa samy prepožičiavali kvantitatívnym 
metódam, a ideologickou propagandou, opakujúcou stále dookola 
rovnaké mantry (niekedy s obohateným slovníkom). Oba tieto ne-
duhy produkujú prehlbujúcu sa nudu. Na kvantitatívnych metódach 
samotných nie je nič zlé a môžu byť užitočné, ale pre záujmy tých, 
ktorí sú ochotní fi nancovať nákladné rozpočty výskumných projek-
tov, ich výsledkom sú často čoraz sofi stikovanejšie metódy skúmania 
čoraz triviálnejších predmetov. Pokiaľ ide o ideologické mantry, tie 
mohli nadchnúť pred tridsiatimi rokmi, ale dnes ľahko vyvolajú zíva-
nie. Samozrejme existujú výnimky. Niektorí sociológovia odvádzajú 
zaujímavú a dôležitú prácu. Ale domnievam sa, že ich možno opráv-
nene považovať za menšinu“ (P. Berger, s. 6). Samozrejme, pomerne 
čerstvá skúsenosť amerického, pôvodom rakúskeho sociológa môže 

1  P. L. Berger, 2012: Dobrodružství náhodného sociologa.
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a nemusí byť neprenosná. Jednako nesie so sebou naliehavú požia-
davku zaujať čitateľa a podať tému spôsobom, a pravdepodobne aj 
rozsahom, ktorý bude stráviteľný a v informačnom oceáne súčasných 
sociologických poznatkov a refl exií dostatočne atraktívny. Nič viac 
a nič menej nestojí pred autorkami tohto textu. 

Nemôžeme rovnako opomenúť pripomienku diskurzívnej regu-
larity, sformulovanú M. Foucaultom2, v zmysle ktorej nie je nutné 
vzťahovať rôzne modality (vedeckých) výpovedí k jednote nejakého 
subjektu (Foucault, s. 86). Naopak, odlišné modality výpovedí môžu 
byť umiestnené do rôznych pozícií, do diskontinuity rovín, v kto-
rých prebieha diskurz. Tento prístup nám umožňuje sledovať vybra-
né tematické okruhy bez toho, aby sme nutne hľadali ich jednotiace 
spojivo či systémovú prepojenosť. Jednotlivé autorské výpovede sú 
budované s rešpektom k povahe roviny, v ktorej autorky odkrývajú 
jej dominantné charakteristiky a formulujú vlastné výpovede. Toto sú 
mimochodom aj dôvody, pre ktoré text komprimuje zložitosť, previa-
zanosť a rôznobežnosť tém a ich prístupov i prínosov nositeľov vedy 
spôsobom, ktorý predkladáme čitateľovi.

Úvodné časti práce sú pokusom zaujať čitateľa metasociologickým 
a historizujúcim prístupom k vymedzeniu okolností, podmieňujúcich 
formovanie sociológie na Slovensku, s dôrazom na premeny, sprevá-
dzajúce jej vývoj tak po etablovaní samostatnej disciplíny v 1. polo-
vici 20. storočia, ako aj neskôr po rozpade komunistického sveta. Pred-
metom záujmu sú základné kontexty politického prevratu a jeho pre-
mietnutie do spôsobu sociologického uvažovania a praktickej tvorby. 
Sledujeme následne procesy diferenciácie a pluralizácie, ktoré s rôznou 
intenzitou a rozličnými cestami sprevádzajú sociologické myslenie na 
Slovensku, pričom venujeme pozornosť „magickému“ dejinnému míľ-
niku – prelomu milénia – ktorý síce nie osudovo, ale na pozadí pre Slo-
vensko významných dejinno-politických súvislostí predsa len ovplyv-
nil zameranosť sociológov na určité tematické okruhy, ktorých idey 
fungovali ako povestné „výhybky dejín“, tematizované kedysi dávno 
M. Weberom v neopomenuteľnej slovenskej interpretácii F. Novosáda.3 
Na osudoch vybraných odvetvových sociológií sa pokúsime ilustrovať 
pôsobenie uvedených skutočností a zároveň neopomenúť istú mieru 
rezistencie voči „tlaku výhybiek“ vnútri vedných subdisciplín, sprevá-

2  M. Foucault, 2016: Archeologie vědění.
3  F. Novosád, 1997: Osud a voľba. Max Weber ako diagnostik modernej kultúry.
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dzajúcich tieto pohyby. V súvislosti s naznačenou trajektóriou našich 
úvah poukážeme na ambivalentnosť zameraní sociológov na univer-
zálne, resp. lokálne problémy, tradičné a moderné, resp. postmoderné 
optiky a témy sociologického diskurzu.

Druhá časť pojednáva o základných trendoch v teórii a praxi vý-
voja sociológie na Slovensku, a to v kontexte jej diferenciácie a plura-
lizácie, približuje rozvoj odvetvových sociológií na pôde Slovenskej 
sociologickej spoločnosti, so zameraním na trajektóriu vývoja dvoch 
vybraných subdisciplín, a to sociológie zdravia a zdravotníctva a so-
ciológie práva. Kapitola vyúsťuje do interpretácie profesionálneho 
uplatnenia študentov odboru sociológie, skúmaného na vzorke absol-
ventov najstaršej katedry sociológie na Slovensku. 

V tretej kapitole sa autorky sústredili na problematiku výstavby te-
órie a formovania vedeckých škôl v slovenskej sociológii, čo aktuali-
zuje prehľad profi lujúcich osobností slovenskej sociológie na prelome 
milénií, s uvedením ich základných charakteristík, profesionálneho 
pôsobenia, najvýznamnejších prác, projektov a funkcií vykonávaných 
v spoločenských a vedeckých organizáciach.

Záver práce poukazuje na niektoré aktuálne problémy, ktoré pred-
stavujú výzvy pre súčasnú sociologickú teóriu ako aj pre odbornú prax 
a ktoré súvisia s dominantnými trendmi postmodernej doby v širšom 
medzinárodnom i domácom kontexte.
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1

Ideové zdroje slovenskej sociológie

1.1 Paradigmatické východiská 
 slovenskej sociológie v 20. storočí

Spoločenské a politické súradnice dejinného pohybu na geogra-
fi ckej ploche súdobého Slovenska od začiatku minulého storočia 
podmieňovali s opakujúcou sa zotrvačnosťou myšlienkovú rôzno-
bežnosť, premietnutú do vzniku viacerých intelektuálnych smerovaní 
a stretov koncepcií, ktoré už dávnejšie výstižne charakterizoval V. Ba-
koš.1 V tomto procese zohrávala kľúčovú rolu inteligencia, podieľa-
júca sa na procese formovania moderného slovenského národa a jej, 
spočiatku sebazáchovný2, neskôr koncepčne rozvojový program vy-
budoval základy pre kontinuitný vývin národného povedomia. V rám-
ci aktivizácie slovenskej inteligencie, myšlienky európskej kultúrnej 
proveniencie (či už západnej – napr. z pera teológa a jazykovedca 
J. Lajčiaka) alebo východnej (A. Škarvana ako predstaviteľa tolstojov-
cov) si adoptovali a ďalej rozvíjali aktéri intelektuálneho diania, ktorí 
prispeli aj k formovaniu základov sociológie na Slovensku a jej po-
stupnej inštitucionalizácii.3 Keďže na divergentné myšlienkové línie 
a ich reprodukciu v spoločenskom myslení na Slovensku v 20. storočí 
sme upozornili už dávnejšie4, treba poukázať na ich dlhodobé pôsobe-
nie na poli sociológie, ktoré napokon vyústilo do zásadných paradig-
matických odlišností a vývinových zlomov, ktoré sa stali predmetom 
diskusií najmä od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia.5 
Je zrejmé, že samotný problém rôznobežnosti myšlienkových zdro-
jov v slovenskom prostredí je historickým produktom, ktorý má širší 

1  V. Bakoš, 1995.
2  V časoch útlaku zo strany uhorskej administratívy.
3  Bližšie napr. v: A. Hirner, 2014.
4  Ľ. Turčan – E. Laiferová, 1997 v: O kontinuitu a modernu. Predpoklady, možnosti 

a realita rozvoja sociológie na Slovensku; L. Macháček, 2004.
5  Napríklad na stránkach časopisu Sociológia č. 3, v roku 1995 (príspevky R. Roška, 

J. Pašiaka, S. Szomolányiovej)
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významový rámec, daný existenciou tzv. strednej Európy (Mitteleuro-
pa), ponímanej ako pojem historický, ktorý v našom kontexte nadobú-
da aj rozmer sociologický. 

Na uvedené súvislosti upozornil D. Janák6, a to nielen objasnením 
samotnej genealógie pojmu, ale predovšetkým originálnym pokusom 
o vlastné vymedzenie stredoeurópskej sociológie ako kultúrneho pro-
duktu. Zvolil cestu uberajúcu sa diskurzívnou rovinou vedy v odlišnosti 
od jej inštitucionálnej roviny. Uvedená optika vymedzuje strednú Európu 
ako špecifi ckú kultúru, prepojenú spoločným osudom, ktorej arbitrárne 
hranice sú síce premenlivé – podľa toho, na základe akých geopolitic-
kých a historických kritérií ich budeme posudzovať – no existuje množ-
stvo dobrých dôvodov na to, aby sme ponímali stredoeurópsky región 
ako špecifi cký celok a prípadne viedli diskusiu o jeho hraniciach, ak ich 
podstatnou charakteristikou je práve premenlivosť.7 Na druhej strane, aj 
sám autor priznáva prepojenosť väzby vedenia v zmysle poznávania, teda 
tvorby vedeckých poznatkov ako východiska pre diskurzívnu rovinu na 
priestor, vymedzený inštitucionálnou rovinou.8 Samotnú stredoeurópsku 
sociológiu vymedzuje potom dualisticky v jej diskurzívnom aj inštitucio-
nálnom aspekte. Sociológia, v danom zmysle nielen stredoeurópska, sa 
javí ako disciplína dvoch tvárí – inštitucionálnej, ktorú možno popísať na 
základe geopolitického konceptu, a diskurzívnej, ponímanej na základe 
kultúrneho konceptu. Ukazuje sa, že v prípade písania biografi í socioló-
gov je užitočné a potrebné oba koncepty prepájať. Samozrejme, vyvstá-
va problém, ako priestorovo lokalizovať diskurzívnu podobu sociológie, 
ak nejestvuje čistá informácia bez svojho materiálneho nosiča.9 Logika 
veci však núti uvažovať spôsobom, pri ktorom treba kalkulovať s aspoň 
elementárnou podobou väzby informácie na priestor, čiže aj diskurz sa 
vzťahuje k určitému priestoru, hoci aj premenlivému, defi novanému 
externými, mimovednými faktormi. Nositeľmi vedeckého poznania sú 
potom vedecké texty, vyjadrené v ich rukopisnej, printovej či elektronic-
kej forme, a vedomie samotných aktérov – vedcov v podobe ich refl exie 
a sebarefl exie skúmaných skutočností. 

Sociológia, čiže aj tá stredoeurópska, predstavuje špecifi ckú formu 
spoločenskej sebarefl exie na diskurzívnej rovine, previazanú zároveň 

6  D. Janák a kol., 2014.
7  Bližšie v: D. Janák a kol., 2014.
8  Tamže, s. 24-25.
9  Tamže, s. 25.
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na národno-štátne hranice na rovine inštitucionálnej, keďže jej akté-
ri – sociológovia – spravidla skúmajú reálie, či už národného alebo 
mnohonárodného štátu, v danom časopriestore. Z tohto pohľadu tre-
ba rozlišovať, či sa širšie spoločenské, dejinné kontexty podieľajú na 
„otváraní“ alebo „uzatváraní“10 činnosti, predmetu bádania socioló-
gov do pôsobnosti inštitucionálnych a kultúrnych rámcov. Uvedeným 
spôsobom by bolo zaujímavé interpretovať napríklad prácu socioló-
gov, ktorí žili viac-menej na jednom mieste, no ich životné trajektó-
rie preťalo niekoľko politických režimov, čo sa zásadným spôsobom 
odrazilo v predmete ich skúmania, ako aj v možnostiach, resp. obme-
dzeniach ich pôsobenia na vedeckom poli a v spoločenskom živote 
vôbec.11 Navyše, sociológovia, ak uvažujeme minimálne v stredoeu-
rópskom kontexte, nezostávali aktívni len na poli vedy, a teda neboli 
akýmisi pasívnymi objektmi pôsobenia zmienených inštitucionálnych 
a kultúrnych kontextov, ale často vstupovali do politického života, do 
politického procesu12, čo v konečnom dôsledku problematizuje po-
sudzovanie vzťahu vedy a spoločnosti vôbec. Platí to, ak si v zhode 
s U. Beckom dovolíme konštatovať, že vplyv vedy na spoločnosť má 
skôr charakter nezamýšľaných dôsledkov ľudského konania, než ne-
jakého racionálneho sociálneho inžinierstva.13 Uvedené skutočnosti 
v skratke naznačujú, aké zložité a nejednoznačné je nazeranie na pô-
sobnosť práce sociológov práve v uvedených kontextoch – kultúrnom 
aj inštitucionálnom – ak sú prejavom takého premenlivého charakteru 
sociologickej refl exivity. Ostatne, posilňuje to Beckov východiskový 
argument o vedeckom poznaní (vedení) ako najsilnejšom faktore so-
ciálnej dynamiky v súčasnej fáze historického vývoja.14 

Ak sa vrátime k významu kultúrneho aspektu vedeckej činnosti, ve-
deckého poznávania, nemožno opomenúť rolu národného jazyka, v kto-
rom sa vedecké, v našom prípade sociologické poznatky produkujú. 

10 Možno použiť termín „klietkovanie“ – caging (pozri v: A. Maryanski – J. H. Turner, 
1992).

11  Ako príklad možno uviesť profesijnú a životnú dráhu A. Štefánka, ktorú poznačil 
režim rakúsko-uhorského dualizmu, existencia demokratickej Československej re-
publiky, vojnový Slovenský štát, povojnová obnova demokracie v ČSR a napokon 
obdobie komunistického režimu.

12  Angažovanosť T. G. Masaryka alebo A. Štefánka ako osobností česko-slovenskej po-
litiky a zároveň dejín českej a slovenskej sociológie sú toho explicitným príkladom.

13  U. Beck, 2011, pozri tiež: D. Janák, 2014.
14 U. Beck, 2011.
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Ako pripomína D. Janák15, národný jazyk je podstatným faktorom, 
ktorý možno považovať za kľúčového nositeľa vedeckého poznania 
(vedenia) a reprezentácie toho, čím veda vôbec je, a ako taký rozli-
šuje tzv. „veľké“ a „malé“ sociológie: v tomto zmysle sú sociológie 
väčšiny stredoeurópskych krajín a v nich žijúcich národov viac-menej 
uzatvorené do malých národných jazykov16 a myšlienky a poznatky 
tak nachádzajú svojich recipientov len v príbuzných jazykových pro-
strediach. Za príklad nám môžu slúžiť publikácie v češtine, slovenčine 
a poľštine, navzájom pomerne dostatočne zrozumiteľné v rámci od-
bornej verejnosti. História však dokladá, že spoločenskí myslitelia, 
tým pádom aj sociológovia, ktorí mali schopnosť osloviť a ovplyvniť 
spoločenské a v užšom slova zmysle sociologické myslenie, a to v ce-
losvetovom meradle už v prvej polovici 20. storočia, museli preraziť 
predovšetkým na angloamerickej scéne, či už to bol B. Malinowski, 
F. Znaniecki, P. F. Lazarsfeld, K. Mannheim, spomedzi Slovákov 
spomeňme M. Hodžu17, a to až po určitej dobe strávenej v emigrácii. 
Netreba zabudnúť aj na inú funkciu národného jazyka vo vzťahu k so-
ciologickej tvorbe, a to v súvislosti s formovaním národných štátov 
v strednej Európe, keď tvorba v národnom jazyku bola považovaná za 
určitú morálnu hodnotu najmä v obdobiach, keď reprezentovala poli-
tický zápas o uznanie daného národa, jeho emancipáciu, snahu o se-
baurčenie vo vzťahu k dobovým mocenským štruktúram. Problém 
„malej sociológie“ má v kontexte jej významu v danom spoločenskom 
prostredí určité špecifi ká. Upozornil na ne R. Klobucký18, keď pouká-
zal na pretrvávajúcu nízku početnosť sociologickej komunity na Slo-
vensku vôbec, ako aj na deštruktívny vplyv mimovedných faktorov na 
vedu s obmedzenými tradíciami. „Malá sociológia“ musí čeliť množ-
stvu praktických obmedzení, ako sú napríklad nízke administratívne 
kapacity, čo núti vedcov venovať sa viac organizačným a riadiacim, 
ako aj administratívnym činnostiam na úkor vedy, ale problémom 

Ideové zdroje slovenskej sociológie

15 D. Janák a kol., 2014.
16  Za také nemožno považovať národy či krajiny s nemecky hovoriacou majoritou, 

v prípade ktorých už zrejme nemôžeme hovoriť o vyslovene „malých“ sociológiach. 
Napríklad z Rakúska pochádzajúci autori bežne publikovali a stále publikujú v Ne-
mecku či Švajčiarsku, nehovoriac už o angloamerickom publikačnom priestore.

17  Treba zdôrazniť, že M. Hodža nebol sociológom, no v jeho prácach nachádzame so-
ciologické kontexty, na ktoré poukázal už A. Hirner v: Česká a slovenská sociológia 
do r. 1948, 2014.

18  R. Klobucký, 2005.
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je spomenutá obmedzenosť tradícií, ktorej dôsledkom je neúplnosť, 
nedostatočná kumulatívnosť poznania.19

Problém „malého národa“ alebo „malej sociológie“ nie je tiež 
emocionálnym výrazom pre kultúrnu malosť alebo kognitívne defi -
city, odráža realitu pozície vo vzťahu k majoritnému mocenskému 
a kultúrnemu centru. Na objasnenie vzťahu centra a periférie mož-
no použiť koncepciu I. Wallersteina20, na ktorého odkazujú D. Janák 
a kol., ako aj E. Laiferová.21 V zmysle tohto prístupu zahŕňa pojem 
vzťahu centra a periférie tak geopolitickú (priestorovú), ako aj kul-
túrnu (diskurzívnu) dimenziu. Stredoeurópske „malé“ sociológie sa 
od svojho etablovania dlho javili ako periférne, resp. semiperiférne 
sociológie v porovnaní s mainstreamovými sociológiami typu americ-
kej, francúzskej, ruskej, nemeckej a pod. V dôsledku „nepomeru síl“ 
sa prejavoval stereotyp o neustálom dobiehaní, prípadne zaostávaní 
„malých“ (periférnych a semiperiférnych) za “veľkými“ (centrálny-
mi), čo však už dávno nezodpovedá realite.22 Ich vzťah je vzájom-
ný a s postupom globalizácie intelektuálneho priestoru, sociológovia 
z „malých“ krajín sú schopní energicky a kompetentne vstupovať do 
diskurzu v rámci spoločenstva sociológov na globálnej úrovni. Ostat-
ne, svedčí o tom napríklad ich zastúpenie v orgánoch a pracovných 
skupinách ISA, ESA a množstva ďalších medzinárodných štruktúr23, 
nehovoriac už o mnohovrstevnej medzinárodnej spolupráci na poli 
vedy a výskumu. Pohyblivosť geopolitických hraníc strednej Európy 
v konečnom dôsledku nezabránila migrácii myšlienok naprieč kultúr-
nym priestorom, a hoci konkrétne historické okolnosti a formy tohto 
pohybu boli veľmi odlišné, jednako sa stali súčasťou pamäťovej stopy 
intelektuálnych aktivít stredoeurópskych sociológov.

Predchádzajúce úvahy smerovali k pochopeniu zložitosti etablo-
vania sociológie na Slovensku, podmienenej komplikovanou a v čase 
značne premenlivou politickou a národno-kultúrnou históriou, ktorá 
osudovo zasahovala do života a tvorby kultúrnych dejateľov, osobitne 

19  Tamže, s. 190.
20  I.Wallerstein, 2005.
21  D. Janák a kol., 2014; E. Laiferová, 2014.
22  Na inšpiráciu dobovej sovietskej sociológie „malou“ slovenskou, resp . českosloven-

skou poukázala výstižne D. Alieva, 2014. 
23 Slovenský sociológ L. Macháček napríklad dlhodobo aktívne pracoval v pracovnej 

skupine Youth (Mládež) v rámci činnosti ISA (Medzinárodnej sociologickej asociá-
cie), Z. Kusá pracuje v orgánoch ESA (Európskej sociologickej asociácie).
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spoločenských a humanitných vedcov. Jej myšlienkové zdroje teda 
musíme hľadať v rôznorodosti fi lozofi ckých a sociologických prúdov, 
politických orientácií, niekedy aj krátkodobých, módnych, v zásade 
ale marginálnych zameraní.24 Počiatky slovenskej sociológie boli, ako 
konštatujú R. Klobucký a D. Janák,25 poznačené politickými a spolo-
čenskými pomermi začiatku 20. storočia, v kontexte ktorých bolo Slo-
vensko napoly feudálnou, agrárnou, hospodársky zaostalou súčasťou 
Uhorska, usilujúceho sa o maďarizáciu všetkých nemaďarských náro-
dov na svojom samosprávnom území. Moderné myšlienkové prúdy sa 
tu len pomaly presadzovali, čo súviselo predovšetkým s málopočet-
nou komunitou vzdelancov, orientovaných na obranu a rozvoj vlast-
ného národa prostredníctvom pestovania národnej kultúry a vzdelá-
vania. Ďalším špecifi kom bola z hľadiska modernizačného procesu 
nevýhodná sociálna štruktúra, ktorej rozhodujúcu časť tvorili roľníci, 
spätí s prevažne tradicionalistickým spôsobom života i myslenia. Dô-
vodov, pre ktoré tieto hendikepy bolo ťažké prekonávať, bolo viacero, 
pre nás je však rozhodujúcim kultúrny rozmer, keďže jeho organickou 
súčasťou je aj vedecká tvorba, ktorá sa v danej dobe sústreďovala 
najmä okolo národne orientovaných denníkov a časopisov – chýbali 
zavedené a funkčné vedecké inštitúcie, národné školstvo, ale aj do-
statočne motivovaná a zjednotená národná inteligencia s pregnant-
ne formulovaným programom. To všetko sa rodilo postupne a ťažko 
a dôsledky vtedy vzniknutého kultúrneho zaostávania za inými stre-
doeurópskymi národmi (nehovoriac už o veľkých národných komuni-
tách) prekonávala slovenská inteligencia ešte dlho po svojej kultúrnej 
emancipácii po vzniku spoločného česko-slovenského štátu. R. Klo-
bucký26 poukazuje na tieto modernizačné defi city v súvislosti s ich 
ambivalentnými dôsledkami: na jednej strane v prevažne vidiecko-ag-
rárnom prostredí umožňovali uchovávať pospolitostné a komunitné 
väzby, ktoré boli svojím spôsobom ochranou proti akejkoľvek globál-
nej identite – teda aj ochranou pred maďarizáciou – na druhej strane 
nedovolili plne rozvinúť slovenskú národnú identitu ani po r. 1918. 

Ideové zdroje slovenskej sociológie

24  Napríklad to bol tolstojizmus na Slovensku, šírený A. Škarvanom či D. Makovic-
kým. Ostatne na rôznorodosť myšlienkových prúdov v slovenskom intelektuálnom 
pohybe upozornil už dávno J. Lajčiak v ikonickej práci Slovensko a kultúra, vydanej 
v r. 1920.

25  D. Janák a kol., 2014.
26  Tamže, s. 122-123.
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Výraznejšiu dynamiku zaznamenala kultúrna modernizácia na Slo-
vensku až v medzivojnovom období vďaka rýchlemu nárastu množ-
stva vedeckých, kultúrnych a osvetových inštitúcií, v začiatkoch 
ktorých na nich pôsobili najmä českí odborníci, vedci, učitelia, admi-
nistratívni pracovníci a iní. Výrok z pera historika M. Zemka27 – slo-
venská profesionálna veda sa zrodila a len postupne formovala až po 
vzniku ČSR – ani s odstupom času nemožno spochybňovať. Problé-
mom boli skôr čechoslovakistické postoje, ktoré presadzovali na Slo-
vensku hlavne odborné autority v spoločenských vedách, čo zasa bolo 
súčasťou programovej línie pražského centra, vychádzajúcej z Ma-
sarykovho poňatia jednotného československého národa. Reakciou 
na to boli odmietavé postoje časti slovenskej inteligencie, ale najmä 
emancipačné a autonomistické snahy časti politickej reprezentácie.28

V prostredí gradujúcich hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
premien sa rodila slovenská sociológia ako samostatná vedná disciplí-
na doslova za pochodu: od svojich počiatkov v hlasistickom hnutí sa 
formovala na pozadí spoločenských a politických konfl iktov o smero-
vaní a modernizácii Slovenska, najmä však o vymedzení národa v po-
liticko-konštruktivistickom, resp. etnicko-kultúrnom zmysle. Aktérmi 
napätí a konfl iktov, týkajúcich sa národnej otázky, boli na jednej stra-
ne liberálne a prosociologicky orientovaní hlasisti a antiscientistickí 
konzervatívci.29 V prípade prvého zoskupenia primárnou snahou bolo 
zbližovanie slovenského a českého národa, v druhom prípade bolo 
v popredí dosiahnutie národnej jednoty na etnicko-kultúrnom zákla-
de. Nebudeme na tomto mieste riešiť otázku, do akej miery boli ale-
bo neboli hlasisti sociológmi, na čo upozorňuje aj R. Klobucký30, za 
rozhodujúci považujeme fakt, že uvedená tenzia poznamenala nielen 
politický, ale aj spoločensko-vedný diskurz a prispela k profi lova-
niu divergentných prístupov k predmetu sociologického poznávania 
a k formovaniu jeho metodologických základov. Jednako, obdobie 
medzivojnovej ČSR možno s trochou zveličenia považovať za „zla-
tý vek“ pre slovenskú sociológiu, ktorá prekonala detské choroby, 

27  M. Zemko, 2012.
28  Máme tu na mysli predovšetkým Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu, ktorá získavala 

v parlamentných voľbách medzivojnového Československa opakovane významné 
politické zastúpenie.

29 Bližšie v: Ľ. Turčan – R. Klobucký, 2004; D. Janák a kol., 2014.
30  D. Janák a kol., s. 127.
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vytvorila si základné inštitucionálne zázemie na vlastný rozvoj a za-
pojila sa v rámci svojich personálnych možností do kultúrneho dis-
kurzu so svojimi pendantmi tak na domácom poli, ako aj v zahraničí.31 
Sociológia sa stala disciplínou s nevyhnutnými atribútmi autonómnej 
vedy, a hoci v danej dobe jej aktéri nevytvorili ucelený systém, porov-
nateľný so šírkou a hĺbkou sociologických systémov typu E. Chalup-
ného alebo I. A. Bláhu v Čechách, v prípade hlasistov plnila celkom 
pragmatickú funkciu, a to propagovať sociológiu ako modernú empi-
rickú vedu o spoločnosti a hľadať v nej inšpirácie na potrebné spolo-
čenské reformy. V popredí ich záujmu bolo modernizovať slovenskú 
spoločnosť a prekonávať tradičné pospolitostné a komunitné väzby, 
no úlohu sťažovala nízka úroveň socioekonomického rozvoja, ktorá 
mala širšie spoločenské a politické dôvody, ktoré na tomto mieste ne-
budeme skúmať. Už ako súčasť mocensko-politickej elity medzivoj-
novej ČSR sa väčšina hlasistov angažovala predovšetkým v politickej 
sfére, a neskôr len A. Štefánek presedlal na akademickú dráhu a stal 
sa významným predstaviteľom sociologickej akademickej komunity.32 
Samotný Štefánek sa svojím prístupom k rozvoju sociologického po-
znania a uplatňovaním predovšetkým sociografi ckej metódy výsku-
mu zaradil k pozitivisticky orientovaným sociológom, s dôrazom na 
evolučné poňatie vývinu skúmanej reality – slovenskej spoločnosti – 
chápanej najmä v jej etnickom ukotvení.33 Táto pozitivistická línia sa 
reprodukovala u jeho viacerých žiakov, opierajúcich sa o sociografi u, 
aplikovanú na výskum rozmanitých spoločenských objektov, ako boli 
napríklad M. Katriak, B. Štefánek, P. Chlebuš, I. Gašparec, D. Slávik, 
I. Šmákalová a ďalší.34 V prípade A. Štefánka a jeho nasledovníkov 
môžeme hovoriť o vzniku prvej sociologickej školy v histórii sloven-
skej sociológie, čo dokumentuje text, venovaný tomuto fenoménu.35 

Príklad odlišnej trajektórie budovania sociológie predstavoval 
Štefánkov žiak, no nie epigón ani nasledovník, A. Hirner, ktorý od 
štyridsiatych rokov 20. storočia pôsobil na pôde Matice slovenskej. 

Ideové zdroje slovenskej sociológie

31  Spomedzi reprezentantov hlasistického hnutia možno uviesť ako príklad intenzívne 
kontakty A. Štefánka s významným českým sociológom I. A. Bláhom alebo s rumun-
ským sociografom D. Gustim.

32  O A. Štefánkovi a jeho mnohovrstevnej činnosti podrobnejšie napr. v: Anton Štefánek 
– vedec, politik, novinár. Eds. Ľ. Turčan – R. Klobucký, 2011.

33  Podrobnejšie komentuje: E. Laiferová, 2011.
34  Viac v: E. Laiferová, 2017.
35  Tamže.
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Ako je známe, zaslúžil sa o založenie sociologického odboru pri MS 
a o vydávanie prvého slovenského sociologického periodika – Socio-
logického sborníku.36 A. Hirner sa stal predstaviteľom druhého socio-
logického centra, ktoré sa zaslúžilo o komplexnejší rozvoj socioló-
gie, než bola užšia orientácia na sociografi u. Do histórie disciplíny 
sa zapísal nielen ako autor množstva monografi í, vedeckých štúdií 
a výskumných správ, no predovšetkým ako dobovo výnimočne me-
todologicky vybavený odborník s bohatou skúsenosťou z empirické-
ho výskumu, teoretik a historik sociológie. Ústredným motívom jeho 
dlhodobej a systematickej činnosti bolo zvedečtenie sociológie, kto-
rú ponímal hodnotovo neutrálne, no zároveň ako teoreticky hlboko 
rozpracovanú a metodologicky sofi stikovanú disciplínu. O presahu 
metodologických princípov sociologického skúmania až do súdobej 
sociológie pojednáva jeho žiak, Juraj Schenk.37 Z. Nešpor, súčasný 
historik českej sociológie, považuje A. Hirnera a P. Gulu – odchovan-
cov O. Machotku, ktorý krátkodobo pôsobil v sociologickom seminá-
ri na Univerzite Komenského – za kľúčových predstaviteľov rodiacej 
sa slovenskej sociológie v martinskom centre.38 Za plne oprávnené 
možno považovať Nešporovo konštatovanie ohľadom významu osob-
ností A. Štefánka a A. Hirnera, ktorých poníma ako predstaviteľov 
samostatných sociologických škôl na Slovensku.39

Nemalú váhu v rozvoji sociológie na Slovensku nadobudla kres-
ťanská sociológia ako paradigmatický invariant sekulárne pozitivistic-
ky ponímanej sociológie, ktorej aktéri sa združovali v bratislavskom, 
resp. martinskom centre. Keďže tu existovali dve základné línie kres-
ťanskej sociológie, a to katolícka a evanjelická, líšili sa navzájom vo 
viacerých otázkach, ktoré profi lovali nielen diela ich predstaviteľov, 
ale mali zároveň zásadný význam v širšom spoločenskom a kultúr-
nom diskurze, presahujúcom rámce sociologickej, resp. náboženskej 
diskusie a polemiky. Boli to témy ako otázky národa a nacionalizmu, 
rola cirkvi v spoločnosti, sociálno-etické témy, problém spravodlivosti, 
názory na moderné ideológie ako liberalizmus, socializmus, komu-

36  Osobnosti A. Hirnera boli dedikované state v Sociológii, roč. 32, č. 2, 2000; ďalej tiež 
zborník ALEXANDER HIRNER (1911 – 1987). 100. výročie narodenia významného 
sociológa – osobnosti, vedca, vysokoškolského učiteľa, 2013.

37 J. Schenk, 2013.
38  Z. Nešpor a kol., 2014.
39  Tamže, s. 630.
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nizmus a ďalšie.40 Jednako osobitné miesto medzi nimi prináleží 
J. Lajčiakovi41, ktorého dielo sa z pohľadu dneška považuje za najviac 
oceňované:42 najväčšou mierou sa na tom podieľa pravdepodobne 
fakt, že J. Lajčiak (aktívne pôsobiaci evanjelický kňaz) bol na svoju 
dobu výnimočne kritickým, ale súčasne hlboko erudovaným auto-
rom, ktorý podrobne analyzoval slovenskú spoločnosť a jej kultúru 
v kontexte modernizačného procesu. Hoci R. Klobucký mu pripisuje 
scientizmus a pozitivizmus43, zároveň zvýznamňuje Lajčiakovo od-
mietanie metafyziky, dôraz na kritiku slovenských pomerov a analýzu 
negatívnych spoločenských javov. Kresťansky orientovaní sociológo-
via sa voči Lajčiakovi buď odmietavo vymedzovali, v lepšom prípade 
ho nekomentovali, ale každopádne aj posmrtne (skonal v r. 1918) boli 
jeho myšlienky predmetom vášnivých diskusií.44 Kresťanská socio-
lógia v oboch variantoch tematizovala otázky, ktoré korešpondovali 
s potrebami dobovej hlboko veriacej väčšiny obyvateľstva, ale v jej 
katolíckom variante sa v niektorých prípadoch prikláňala k zdôrazňo-
vaniu nacionalisticky ladených tém, čo zasa súviselo so spoločenskou 
objednávkou obdobia tzv. Slovenského štátu.45

Paletu sociologizujúcich prístupov v dobe postupnej inštituciona-
lizácie sociológie na Slovensku dopĺňa marxistická paradigma, repre-
zentovaná predovšetkým príslušníkmi skupiny DAV, medzi ktorými 
v jej začiatkoch neboli priamo sociológovia zastúpení. Ako je známe 
z prác I. Gašparca 46, intelektuáli združení v spomínanom spolku DAV 
organizovali sociografi cké exkurzie47, ktorých cieľom bolo najmä vy-
zdvihnúť charakteristické črty sociálnej reality, chudobu a zaostalosť 
vybraných slovenských regiónov v čase medzivojnovej ČSR, pričom 
účastníci týchto zájazdov neboli školení sociológovia, ich výskumy 
mali amatérsky ráz a výsledky boli spravidla využívané v politickom 
boji a na stránkach dobovej ľavicovej tlače. 

Ideové zdroje slovenskej sociológie

40 Uvedeným problémom sa venovali dávnejšie autori A. Kvasničková, E. Laiferová, 
Ľ. Turčan na stránkach časopisu Sociológia v r. 1998 a 2001.

41  J. Lajčiak, 1994.
42  D. Janák a kol., 2014.
43 Tamže, s. 130.
44  Upozorňujeme najmä na kritické stanoviská A. Kompánka v: Slovák, jeho povaha, 

vlastnosti, schopnosti, 1921.
45  Bližšie vo vyššie uvedených autorských textoch E. Laiferovej z r. 1998 a 2001.
46  Pozri v: I. Gašparec, 1968.
47  Podrobnejšie o nich referuje A. Hirner, 2014.
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Pre celé obdobie názorového „kvasenia“, ale aj riešenia prvotných 
praktických problémov na poli vedy bolo charakteristické, že doň 
vstupovali viacerí aktéri – osamelí bežci – vyzbrojení entuziazmom, 
nie vždy relevantnými poznatkami, no so snahou zachytiť tie stránky 
skutočnosti, ktoré vypovedali o dovtedy neriešených, dokonca nepo-
znaných sociálnych problémoch slovenskej spoločnosti. Spravidla pra-
covali v iných profesiách a sociológia bola pre nich sférou, ktorá sa 
určitým spôsobom prelínala s ich profesionálnym záujmom. Napriek 
tomu, s odstupom času sa ukazuje, že boli prínosom pre rozvoj socio-
logickej vedy u nás a ich príspevok možno zaradiť do zlatého fondu 
dejín sociológie na Slovensku. Patril k nim napr. I. Karvaš, právnik 
a národohospodár, ktorý mal blízko k sociológom, dokonca bol zvolený 
v r. 1945 za predsedu sociologického odboru Matice slovenskej, ktoré-
ho založenie inicioval A. Hirner.48 Podpredseda sociologického odboru 
MS, A. Chura, pediater a „lekár chudobných“ uskutočnil priekopnícky 
dotazníkový prieskum, ktorý poukázal na sociálnu podmienenosť det-
skej úmrtnosti a chorobnosti. Vďaka hĺbkovej analytickej práci s dátami 
zanechal inšpiratívne a komparačne dodnes využiteľné dielo, ktoré do-
sahovalo úroveň porovnateľnú s prácami sociologických profesionálov 
tých čias.49 Za sociológa – samorasta – možno považovať aj J. Šamka,
na ktorého sociologické dielo z oblasti sociológie hudby upozornil nie-
len A. Hirner50, ale aj rad muzikológov, našich a zahraničných odborní-
kov. Šamkova práca predstavuje originálny príspevok k rozvoju socio-
logickej disciplíny, ktorá sa neskôr etablovala v sociológii globálne, no 
v danej dobe naňho nikto v našich podmienkach nenadviazal.

Hlbší ponor do východiskových rámcov ranosociologického dis-
kurzu, jeho námetov, príspevkov a prínosov umožní plnšie pochopiť 
rozsah zmien, ktoré v relatívne krátkom časovom rozpätí absorbovala 
a zároveň generovala slovenská sociológia po zmene politickej pa-
radigmy v r. 1989. Porovnanie podmienok medzivojnového obdobia 
s dobou po páde komunistického režimu indikuje principiálnu podob-
nosť, a to historickú šancu rozvíjať sociológiu ako multiparadigma-
tickú vedu, ktorej rámce nevymedzujú bariéry stavané ideologickými 
konštrukciami, aj napriek faktu, že v štyridsiatych rokoch 20. storočia 

48 O I. Karvašovi z pohľadu sociológie viac v: A. Hirner, 2014; D. Janák a kol., 2014.
49 O A. Churovi z pohľadu sociológie v: D. Slávik, 1968; A. Hirner, 2014; D. Janák 

a kol., 2014. 
50  A. Hirner, 2014.
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tu existoval totalitný vojnový režim s jasným ideologickým profi lova-
ním. Oveľa horšie spoločenské podmienky determinovali existenčne 
sociológiu a jej protagonistov v období fungovania druhej – komunis-
tickej – totality, ktorá pre nepomerne dlhšie trvanie a hlavne masívnej-
šiu ideologickú propagandu systematicky krivila vedu a manipulovala 
ňou v prospech mocenských záujmov.51

1.2 Spoločenské kontexty politického obratu 
 na konci osemdesiatych rokov 20. storočia 
 a jeho dopad na sociologické myslenie

Rozsah a mnohodimenzionalita zmeny, ktorou prešlo Slovensko 
po „nežnej revolúcii“ r. 1989, je dodnes predmetom spoločenské-
ho diskurzu. Slovenský fi lozof F. Novosád v tejto súvislosti hovorí 
o zmene kultúrno-civilizačnej paradigmy52, ktorá svojím rozsahom 
pohltila aj zmenu politického systému. Radikálne premeny a ruptúry, 
sprevádzajúce tieto procesy, prepísali geopolitické súradnice, odra-
zili sa v socioekonomických, duchovných, politických a kultúrnych 
podmienkach fungovania slovenskej spoločnosti. Aj „nežná revolú-
cia“ bola spoločenskou revolúciou, ktorá „roztavila“53 inštitucionálne 
štruktúry spoločnosti, epizodické a efemérne procesy sa neraz stávajú 
formou prejavu dlhodobo kumulovaných napätí v spoločnosti a až ex 
post sa dá rozlíšiť, čo bolo naozaj dôležité a čo bola náhodná fl uktu-
ácia.54 V tomto kontexte treba ponímať všetko to, čo bolo neoddeli-
teľnou súčasťou širokých spoločenských premien v krajinách strednej 
a stredovýchodnej Európy koncom osemdesiatych rokov 20. storočia, 
a to intelektuálny pohyb. Jeho zdrojmi boli rozličné zoskupenia či už 
mimorežimových alebo aj vnútrosystémových kruhov od konzerva-
tívnych, najmä náboženských spoločenstiev, cez liberálne zmýšľajú-
cich intelektuálov a umelcov až po myšlienkovú ľavicu, ktorá však 
bola u nás sotva viditeľná a až na výnimky55 v čase zlomu kompro-
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51  Téme bolo venované rokovanie konferencie v r. 2013 a vydaný text: Sociológia v ére 
normalizácie – trinásť refl exií, 2014. 

52  F. Novosád, 2004.
53  Uvedeným pojmom odkazujeme na F. Novosáda, 2004.
54  Tamže, s. 11.
55  Ako napríklad Egon Bondy.
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mitovaná straníckou príslušnosťou. Samozrejme, v každom prostredí, 
v každej krajine, ktorá uvedenú zmenu absolvovala, sa podmienky 
od prípadu k prípadu líšili. Záviselo to od miery slobody prejavu ná-
zorov, od možností verejného zhromažďovania a deklarovania kri-
tických pozícií, od stupňa náboženskej slobody, ale aj individuálnej 
odvahy čeliť nepriazni mocenských štruktúr. Z tohto hľadiska pomery 
v bývalom Československu boli poznačené traumatickou skúsenos-
ťou z obdobia vstupu vojsk Varšavského paktu do ČSSR v r. 1968 
a násilného obsadenia krajiny na nasledujúce dve desaťročia. Okrem 
toho, nemalý vplyv mala aj historická skúsenosť okolitých krajín, ako 
napríklad Poľska či Maďarska, ktoré zakúsili mocenské násilie pod-
porené silou tankov už v päťdesiatych, v prípade Poľska ešte aj začiat-
kom osemdesiatych rokov minulého storočia. 

V sociálnej pamäti národov Československa, umocnenej navyše 
spomienkami na dobu Mníchovského diktátu spred polstoročia, sa za-
korenil kultúrny vzorec inšpirujúci k nenásilnému riešeniu kritických 
dejinných situácií. Uvádzame to ako jednu z možných hypotéz, prečo 
napokon prevzatie moci v Československu na jeseň roku 1989 prebehlo 
bez väčšieho použitia fyzického násilia zo strany iniciátorov mocenské-
ho prevratu, pomenovaného ako Nežná (zamatová) revolúcia, a taktiež 
neskôr k nenásilnému rozdeleniu Československej federácie v r. 1992.56

Totalitný režim v jeho normalizačnej podobe na Slovensku nebol 
jednoznačne negatívne prijímaný. Súviselo to s existenciou radu so-
ciálnych istôt, ktorých stratu veľká časť obyvateľstva neskôr bolestne 
pociťovala a ktorá bola s veľkou pravdepodobnosťou významným 
faktorom odporu množstva občanov voči reformnému úsiliu jednak 
zo strany federálnej vlády v spoločnom štáte a neskôr, po rozdelení 
ČSFR, voči reformátorom ďalšej generácie politikov, smerujúcich 
Slovensko na trajektóriu euroatlantickej a vnútroeurópskej integrácie. 

Ako všetky tieto okolnosti refl ektovala sociológia na Slovensku, 
o aké poznatky a skúsenosť sa opierala a ako ich transponovala do 
svojich výpovedí? V tomto bode treba rešpektovať naliehanie, aké 
sformuloval už dávnejšie N. Elias57 a ktoré upozorňuje na problém 

56 Nebudeme na tomto mieste odkazovať na príspevky radu českých a slovenských his-
torikov, politológov, fi lozofov pojednávajúcich o oboch zlomových obdobiach našej 
nedávnej histórie, ani na nie vždy jednoznačné alebo problematické interpretácie vý-
vinu udalostí a roly ich aktérov.

57 Bližšie v: N. Elias, 1983.
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spoločenskej vedy vôbec: vzťah medzi angažovanosťou a dištanco-
vaním. N. Elias poukazuje na to, že spoločenskí vedci utvárajú po-
znatky, pomocou ktorých možno bojovať za lepší svet, no zároveň 
si musia udržať odstup od politického konania, keďže tento dištanc 
je podmienkou vedeckej práce vôbec. O riešenie dilemy vzťahu me-
dzi angažovanosťou a dištancovaním sa pokúsil súčasný sociohistorik 
G. Noiriel, ktorý premietol Eliasovu výzvu do požiadavky uchope-
nia spoločenskej vedy ako určitej formy kultúrnej aktivity.58 V takom 
prípade sa refl exia histórie nezameriava na diskurzy, ale uprednost-
ňuje výskum v oblasti praktík, ktoré spájajú určitý počet aktérov 
vnútri danej konfi gurácie. V tomto zmysle sa dostávajú do popredia 
praktiky výskumu, nie samotný predmet histórie. „Teórie, nástroje, 
špecializované časopisy sú objektívnymi faktormi, ktoré silne „zašti-
ťujú“ vedecké aktivity. Vďaka tomuto procesu dištancovania môže 
vedec rozvíjať „emočné odkúzlenie“, ktoré charakterizuje vedecký 
postoj.“59 Pre nás je takýto spôsob uvažovania výzvou nepodľahnúť 
pokušeniam ideologických zdôvodnení určitého konania vedeckých 
kolektivít, predstavujúcich nami skúmané konfi gurácie, a opierať sa 
o koncepciu objektivity, vychádzajúcej zo skúmania vybraných prak-
tík, ktoré by nás mali priviesť k odkrytiu podstaty konania.

Skúmať dopady spoločenskej zmeny na sociologické poznáva-
nie, myslenie a konanie znamená v danom kontexte rozlišovať na-
príklad aktivity vedecké a mimovedecké, spontánne a organizované, 
súkromné a inštitucionalizované, a takto by sme mohli pokračovať 
uplatňovaním ďalších možných kritérií, či už bipolárnych alebo 
viacvariantných. Nemožno však zabudnúť, že v premenlivosti, ne-
stálosti, emergentnosti udalostí na sklonku osemdesiatych rokov sa 
vyššie uvedené kritériá preskupovali v čase, pretínali, konvergovali, 
vylučovali, a tak prísne zaškatuľkovanie činností a praktík jednotli-
vých aktérov a celých komunít (spoločenských, vedeckých) nedáva 
veľmi zmysel, pokiaľ celý diskurz nepostavíme len na klasifi kačných 
a diferenciačných kritériách. Ide o to, že z dnešného pohľadu už histo-
rických udalostí, jednotlivci alebo celé zoskupenia zaujali rôzne roly 
a ich praktiky presahovali v časopriestore do viacerých polí: podie-
ľali sa na mobilizácii verejnosti, zároveň pôsobili v akademických či 
iných inštitúciách, štátnych resp. verejných, v politických stranách, 
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58  G. Noiriel, 2012.
59 Tamže, s. 112.
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spoločenských organizáciách, v disente – na javisku alebo za scénou, 
prípadne v hľadisku celospoločenského diania. Z povahy sociológie 
ako vedy samotnej vyplýva, že jej reprezentant, nositeľ spravidla ne-
disponuje exkluzivitou pozície „neutrálneho pozorovateľa“, naopak, 
okolité prostredie a verejnosť od neho očakávajú zaujatie konkrétne-
ho stanoviska k spoločenským problémom, a to najmä v situáciách 
neprehľadných, s nepredvídateľným priebehom deja a neočakávaný-
mi dôsledkami konania. Uvedené okolnosti vo veľkej miere determi-
novali správanie a konanie sociológov – aktérov, subjektov i objektov 
spoločenského diania na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych 
rokov v situácii zmeny politickej paradigmy. Prirodzenou konzekven-
ciou tejto atmosféry bola rôznobežnosť konania a hľadanie stratégií 
pôsobenia v radikálne zmenenej situácii. Rozhodujúcim spôsobom sa 
pod tieto procesy podpísali predovšetkým politické a socioekonomic-
ké súradnice spoločenskej tranzície, ktoré odštartovali transformačné 
procesy v pôvodnom Československu. Povahu týchto procesov v so-
ciológii pravdepodobne najpodrobnejšie charakterizoval Z. Nešpor, 

ktorý na príklade českej sociológie – no v danom čase možno uvedené 
skutočnosti vzťahovať i na slovenskú – konštatoval ich ďalekosiahly 
vplyv na vývoj samotnej vedy.60 Koniec obdobia neslobody nastolil 
otázku, ako využiť existujúce zdroje a možnosti na efektívne získava-
nie poznatkov, produktívnosť samotnej vedy, ale aj prezentáciu vlast-
ného poznania v konfrontácii so zahraničím.

A rovnako ako v českých krajinách, aj na Slovensku sa vyššie 
uvedené zmeny prejavili v raste nových inštitucionalizovaných verej-
ných, privátnych a neskôr aj mimovládnych pracovísk, akademických 
ustanovizní, v „odkliatí hraníc“ publikačných možností, rozvíjania 
kontaktov so zahraničím a získavania zdrojov na výskumnú a odbor-
nú činnosť. Politické a socioekonomické dopady prežívali sociológo-
via jednak ako subjekty poznávacej, výskumnej činnosti, jednak ako 
občania krajiny, v ktorej nastali turbulentné zmeny v oblasti politiky 
a práva, ekonomiky a celej sociálnej sféry, čo sa napokon odzrkadľo-
valo v ich individuálnych životných trajektóriách vzostupu, resp. po-
klesu, podľa toho, v akých konkrétnych situáciách rodinnej a profesij-
nej dráhy sa ocitli. Možno konštatovať, že materiálne aspekty života 
celých skupín obyvateľstva sa stávali čoraz významnejším faktorom 
sociálnej mobility a postupne začali vytesňovať zo spoločenského 

60  Z. Nešpor a kol., 2014, s. 517.
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vedomia zmysel nemateriálnych hodnôt, ktoré stáli v popredí počas 
revolučných zmien, ako boli sloboda, spravodlivosť, tolerancia a pod. 
Zmienené hľadanie individuálnych stratégií – existenčných a profesi-
onálnych – sa premietlo do budovania kariér, kde bolo možno využiť 
osobnostný potenciál, ale aj sociálne siete (v zmysle kontaktov, zná-
mostí), kultúrny a sociálny kapitál na rozvoj vlastného podnikania, 
získanie spoločensky rešpektovanej pozície v štátnej službe, súkrom-
nej sfére, na politickej dráhe alebo na akademickej pôde. Často nešlo 
o „ideálne typy konania“ vo weberovskom slova zmysle, ale v mno-
hých prípadoch sa kariérne roly jednotlivých aktérov prepájali medzi 
sférou politickou a nepolitickou, verejnou a súkromnou, čo možno zo 
spätného pohľadu považovať za produkt doby, za symptóm tranzície 
a nevyjasnenosti pravidiel.61 Tak ako reagovala väčšina občanov, rea-
govali na zmenu podmienok aj mnohí sociológovia a podľa vlastných 
schopností, možností, niekedy odvahy či šťastia sa etablovali, inšti-
tucionálne preskupovali, migrovali medzi profesiami i vnútri socio-
logickej profesie v závislosti od stability/nestability danej inštitúcie, 
prostredia. Ostatne, osobnostné predpoklady mobility a fl exibility sa 
stali postupne dôležitým atribútom uplatnenia na trhu práce vôbec. 
Len máloktorí patrili do clustru „tvorcov poriadku“ (order givers pod-
ľa terminológie R. Collinsa)62, drvivá väčšina spadala do kategórie 
„order takers“, a teda danému poriadku sa viac-menej podriadila, ak 
nebola z celkom legitímnych dôvodov priamo marginalizovaná.63 Ne-
treba zabudnúť ani na aktérov, ktorí boli predchádzajúcim režimom 
z politických dôvodov vytesnení na okraj sociologickej komunity 
a ktorých občianskou a profesionálnou rehabilitáciou sa „očistila“ aj 
sociologická veda od biľagu nomenklatúrne (stranícky) vymedzova-
nej spoločenskej vedy.64 Títo aktéri sa ofi ciálne vrátili do profesijnej 
komunity, hoci, ako napr. J. Pašiak, z nej v skutočnosti nikdy reálne 
neodišli, no nemohli pôsobiť priamo na pracoviskách a vo funkciách, 
kde sa vyžadovalo zaradenie medzi nomenklatúrne kádre, kam spada-
li aj sociologické akademické pracoviská. V porovnaní s novodobou
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61 Neskôr hovoria niektorí autori o spoločnosti na Slovensku ako anomickej (P. Ondrej-
kovič, 2000; J. Schenk, 2004; 2010). 

62  R. Collins, 2004.
63 Napríklad stratou zamestnania.
64  Na Slovensku išlo napr. o J. Pašiaka, Z. Šťastného, P. Ondrejkoviča, v Čechách to 

bola celá plejáda sociológov pôsobiacich v disente či v emigrácii.
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históriou českej sociológie však išlo o minimálne množstvo ľudí, 
keďže aj samotné normalizačné obdobie malo v Čechách podstatne 
tvrdšie dopady na sociologickú obec než na Slovensku.65

Ako vidno, utvárali sa podmienky na vznik rozmanitých konfi gu-
rácií konajúcich aktérov a celých kolektivít, ktoré postupne vytvorili 
mechanizmy správania, zakotvujúce pravidlá efektívnosti, kooperácie 
a postupne stabilizovali svoje pozície či už v starších alebo novovzni-
kajúcich inštitúciách. O procesoch zmien, prebiehajúcich v týchto in-
štitúciách, referovali autori viacerých prác.66 Na tomto mieste však 
musíme zdôrazniť, že množstvo príležitostí profesijného uplatnenia – 
ktoré sa vynorili po páde režimu v súvislosti s vytvorením základných 
právnych rámcov v oblasti budovania inštitúcií a organizačných jed-
notiek nového typu67 – umožňovalo relatívne rýchlo naštartovať ka-
riérne dráhy, hoci samotní aktéri nemali a spravidla ani nemohli mať 
na danom poli žiadnu skúsenosť (napr. práca v reklamných agentú-
rach, živnostenské podnikanie v oblasti poskytovania poradenských, 
konzultačných a radu ďalších služieb na jednej strane, ale aj vstup na 
politickú scénu, do výkonu vysokých štátnych funkcií bez predchá-
dzajúcej skúsenosti na strane druhej). Ostatne, neboli v tom sami, celé 
spoločenské kategórie sa za pochodu museli adaptovať na rýchlo sa 
meniace podmienky, ktoré navyše ovplyvňovala celková nestabilita 
vonkajšieho spoločensko-politického prostredia, s dopadmi ktorej sa 
spoločnosť neľahko vyrovnávala. S odstupom času možno konštato-
vať, že sociológovia novú realitu nielen skúmali a refl ektovali, ale 
podieľali sa aj na jej premenách, čo bolo dané obsahom rol a pozícií, 
v ktorých sa ocitli niektorí na dlhšiu dobu, niektorí len nakrátko. 

Ak chceme charakterizovať dopady celospoločenských zmien na 
pôsobenie sociológov a sociologické myslenie na Slovensku, treba 
poukázať na význam niektorých faktorov, ktoré zásadne ovplyvnili 

65 Porovnaj: Z. Nešpor a kol., 2014: Dějiny české sociologie; Eds. E. Laiferová – 
Ľ. Mistríková, 2014: Sociológia v ére normalizácie – trinásť refl exií.

66 Napríklad Kusá, Z. – Búzik, B. – Turčan, Ľ. – Klobucký, R., 2002: Sociology – Slo-
vakia. In: Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbo-
ok on Economics, Political science and Sociology (1989 – 2001), ďalej Búzik, B. 
– Laiferová, E., 2003 In: SOCIOLOGY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. 
Transformation at the Down of a New Millenium, E. Laiferová, 2002, In: STUDIES 
IN MODERN SOCIOLOGY.

67 Ako boli napr. neziskové organizácie, podnikateľská činnosť, zakladanie živnosti 
a pod.
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procesy prebiehajúce v inštitúciách a zároveň formovali vzťahy a po-
dobu diskurzu vnútri profesionálnej komunity v priebehu prvej deká-
dy po páde komunizmu:
• Rozsiahla inštitucionálna a personálna dekompozícia, prinášajúca 

nové mechanizmy výberu vedúcich pracovníkov v štátnej a verej-
nej sfére sprvu na základe otvorenej voľby, neskôr prostredníc-
tvom konkurzov. Jej zmyslom bolo predovšetkým nahradiť systém 
politických nominácií otvorenejším a transparentnejším spôsobom 
na základe kompetentnosti a predpokladov na riadiacu činnosť.

• Demokratizácia, liberalizácia a rast autonómnosti vnútorného pro-
stredia vedy, čo sa prejavovalo v zameraní výskumných projektov, 
v organizácii práce, v rozšírení medzinárodnej spolupráce najmä 
s krajinami a regiónmi, voči ktorým existoval dlhodobý defi cit, na 
druhej strane v pomerne razantnom ukončení alebo obmedzení spo-
lupráce s krajinami, kde dlhodobo, hoci aj z donútenia, fungovala.68

• Obmedzenie tokov fi nančných prostriedkov na vedu, výskum 
a školstvo s dôrazom na potrebu personálnej racionalizácie, čo 
bolo zdôvodňované jednak potrebami transformačnej stratégie, 
najmä však ekonomickou nevyhnutnosťou.69

• Rozpad spoločného štátu nastoľujúci výzvu koncepčne zamerať 
a personálne zabezpečiť sociologickú výskumnú činnosť do oblas-
tí, kde dovtedy panovala deľba práce medzi českými a slovenský-
mi pracoviskami.70

• Diverzifi kácia a fragmentácia sociologickej obce rezultujúce do 
čiastočného obmedzenia komunikácie a vzájomného odcudzenia 
aktérov.71

S pôsobením vyššie uvedených faktorov sa musela sociologic-
ká komunita v priebehu deväťdesiatych rokov vyrovnať čo najskôr, 
keďže tlak externých vplyvov vyžadoval prijímať rýchle, efektívne, 
niekedy existenciálne riešenia: sociálna realita už vtedy nadobúdala 
vysokú mieru premenlivosti a neistoty, čo tematizovala dobová teo-
retická sociológia v koncepciách tekutej modernity (Z. Bauman) 
či refl exívnej modernizácie (U. Beck, A. Giddens). Sloboda konania 
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68  Bližšie o probléme referujú: E. Laiferová – B. Búzik, 2003.
69 Tamže, s. 340-341.
70 J. Sopóci – B. Búzik, 1999.
71 K problému sa vyjadrili R. Roško, 1993 a J. Sopóci, 1994.
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sa prirodzene ocitla v kontrapozícii voči povinnosti voľby a násled-
nom prevzatí zodpovednosti za ňu: profesijné dráhy boli predmetom 
voľby, ale konanie v ich inštitucionálnych rámcoch vyžadovalo pre-
myslené stratégie a akceptovanie očakávaných i neočakávaných dô-
sledkov z nich vyplývajúcich. V siločiarach vonkajších mimovedných 
vplyvov neboli uvedené voľby vôbec jednoduché a v nich sa pohy-
bujúci aktéri participovali na tvorbe „malých“ sociologických dejín 
vlastnou dramaturgiou.

1.3 Univerzálne a špecifi cké, tradičné, moderné 
 a postmoderné v slovenskej sociológii

1.3.1 Univerzálne a špecifi cké

Základné univerzálne hodnoty ako sloboda, demokracia a rešpek-
tovanie ľudských práv, ktoré zrodilo európske osvietenstvo a huma-
nizmus, sa relatívne rýchlo stali súčasťou právneho a politického sys-
tému Slovenska, avšak s ohľadom na absenciu historickej kontinuity 
sa tieto hodnoty a s nimi späté tradície v podobe zodpovedajúcich 
noriem a vzorov správania len pomaly vstrebávajú do chodu inštitú-
cií, ako aj do každodenného života ľudí. Procesy prekonávania zauží-
vaných stereotypov a premeny spoločenského vedomia treba vnímať 
v dlhodobejšej perspektíve, než sa zdalo na počiatku reformných pro-
cesov. Vynorilo sa množstvo problémov, ktorým musia sociológovia 
čeliť v každodennej praxi, ak chcú zdolať najrozličnejšie inštitucio-
nálne bariéry a mentálne stereotypy. Uvedený problém tematizoval 
už R. Dahrendorf , keď refl ektoval zmeny, ktoré sa vynorili v kľúčo-
vých oblastiach života spoločnosti bezprostredne po páde komunizmu 
a ktoré prebiehali nerovnakým tempom. Interpretoval ich z pohľadu 
temporality ako prejavy zaostávania dynamiky spoločenského vedo-
mia za ekonomickou, sociálnou a kultúrnou sférou.72 

Na pôde slovenskej sociológie sa preto diskutuje tak o meritórnych 
otázkach sociologickej teórie a metodológie, ako aj o poznatkoch zís-
kaných empirickým výskumom. Za významné stimuly na vedecký 
diskurz možno považovať podnety prichádzajúce zo stretnutí európ-
skych sociológov, z celosvetových sociologických fór a diskusných 

72  R. Dahrendorf, 1991.
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skupín, prípadne výzvy rešpektovaných autorít zaujať postoj k závaž-
ným problémom súčasnej sociológie (ako napr. podnety I. Wallers-
teina73). Napriek tomu, že v priebehu 90. rokov minulého storočia sa 
niesla diskusia na Slovensku skôr v duchu pochybností o teoretickom 
zázemí slovenských sociológov, v ďalšej dekáde sa objavili viaceré 
práce, ktoré smerovali k rozvíjaniu všeobecnej sociologickej teórie 
z pera J. Sopóciho74, najmä však práce D. Alijevovej, charakteristické 
originalitou perspektívy, poznávacieho inštrumentária a imagináciou. 
Autorka je príkladom tendencie, keď bezprostredný kontakt so socio-
lógmi, ktorí nepracujú len so štandardne používanou metodológiou 
a osvedčenými teoretickými rámcami – v danom prípade je to vplyv 
francúzskej sociológie a M. Maffesoliho75 – umožňuje istý spôsob 
širšej vizualizácie slovenských autorov v konfrontácii so zahraničím. 
D. Alijevová svojou invenciou motivuje už generácie svojich študen-
tov k tvorivému rozvoju a hľadaniu nekonvenčných riešení. 

Sociologická teória na Slovensku hľadala v prvej porevolučnej deká-
de svoju tvár a identitu, na čo upozornil R. Klobucký: o totalitnej hege-
mónii marxizmu sa v období rokov 1990 –1995 v časopise neobjavil ani 
jeden text rámcovaný marxistickou perspektívou alebo obhajujúci princí-
py marxistickej ideológie. S odvolaním na tvrdenia B. Búzika z r. 199776 
existujú tieto dve vysvetlenia náhleho odmlčania sa marxizmu: 1. au-
tori pred rokom 1989 marxizmus používali iba z taktických dôvodov 
− ako nevyhnutnú rekvizitu sociologického publikovania 2. niektorí au-
tori mali ľahostajný vzťah k akejkoľvek teórii. Ďalším vysvetlením je 
generačná zmena – na ktorú upozornili Z. Kusá, B. Búzik, Ľ. Turčan, 
R. Klobucký77 – alebo nepoužiteľnosť marxistickej paradigmy na so-
ciologické sledovanie transformácie spoločnosti po roku 1989.78 Časom 
sa posilnila diskusia na poli sociologickej teórie, a to aj vďaka nástupu 
ďalšej generácie, čomu poskytuje platformu jednak osobitná sekcia so-
ciologickej teórie pri Slovenskej sociologickej spoločnosti SAV, jednak, 
samozrejme, bádateľský záujem aktérov, ktorí sa špecializujú na uve-
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73 I. Wallerstein, ISA, Letter from the President, 1996, č. 4
74 J. Sopóci, 2000, 2004, 2007.
75 Vďaka úsiliu D. Alievy bola preložená Maffesoliho publikácia Rytmus života. Variá-

cie o postmodernom imaginárne, 2006.
76 B. Búzik, 1997.
77 Z. Kusá – B. Búzik – Ľ. Turčan – R. Klobucký, 2002. B. 
78 R. Klobucký, 2009.
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denú problematiku. Tá sa premieta prakticky do všetkých oblastí socio-
logického poznávania, ktoré zovšeobecňujú a abstrahujú nadobudnuté 
poznanie do ucelenejších explanačných rámcov. Treba tiež zdôrazniť, že 
nie je neobvyklé, ak do tohto diskurzu, napríklad v podobe teoretických 
seminárov, ako aj publikačnou činnosťou, vstupujú popri slovenských 
sociológoch aj českí kolegovia, resp. účastníci z iných krajín, ako aj od-
borníci z príbuzných odborov, čo vo výslednom efekte umožňuje vidieť 
problémy z rôznych perspektív, uchopiť z pozícií odlišných paradigma-
tických východísk a ponímať ich v interdisciplinárnom vyjadrení.79

Metodológia sociologického výskumu v slovenskej sociológii 
má napriek úzkemu personálnemu zázemiu dlhodobejšiu tradíciu. 
Tá sa formovala už v medzivojnovom období 20. storočia najskôr 
prácami A. Štefánka, neskôr A. Hirnera, P. Gulu, M. Katriaka, v nad-
väznosti na túto tradíciu v súčasnej dobe predovšetkým J. Schenka, 
P. Ondrejkoviča, I. Radičovej, Z. Kusej, O. Csámpaia a ďalších.80

Ich diela sú dokladom schopnosti prepojiť erudíciu a kreatívne 
myslenie so znalosťou a skúsenosťou, získanou realizáciou mnohých 
empirických výskumov, čoho výsledkom sú interpretačne korektné 
poznatky a odporúčania pre prax. Paralelne s dobovými trendmi v sú-
časnej sociológii slovenskí sociológovia aplikujú popri štandardných 
kvantitatívnych výskumoch taktiež kvalitatívnu metodológiu, najmä 
vo výskumoch typu oral history.81 Biografi cká metóda sa ukazuje 
užitočná hlavne pri výskumoch tematizovaných sociálnou pamäťou, 
generačnými zážitkami a skúsenosťami v období totalitných režimov.

Už dávnejšie sme odkazovali na závažný a pretrvávajúci jav slo-
venskej spoločnosti, akým je korupčné správanie, ktorému nedokážu 
efektívne čeliť verejné ani mimovládne subjekty napriek množstvu 
iniciatív a programov na jej potláčanie.82 Napriek tomu, že tento jav 

79 Možno poukázať na rad podujatí, ktorých interdisciplinárny, resp. medzinárodný cha-
rakter prispel k prehĺbeniu odbornej diskusie na atraktívne témy, ako diskusia o post-
modernizme, postmarxizme, sociológie imaginárna, problematike kultúry, kultúrnej 
pamäti, vzťahu sociológie a ekonómie, odkaze myšlienkového dedičstva M. Webera, 
J. Habermasa, E. Durkheima, prínosu B. Latoura a množstva ďalších.

80  Na tomto mieste neodkazujeme na konkrétne tituly, keďže problematike je venovaná 
osobitná časť práce.

81 Napríklad Z. Kusá, 2007; M. Tížik, 2007.
82 Na tomto mieste nebudeme riešiť formálne a obsahové stránky fenoménu korupcie 

v spoločnosti, keďže ide o príklad sociálneho javu, ktorý je predmetom bádateľského 
záujmu sociológov.
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možno identifi kovať v celom rade spoločenstiev formálnych aj nefor-
málnych, navyše ho stelesňujú verejnosti známi nositelia, rezistencia 
týchto síl voči kritike, odmietaniu, dokonca voči masovým protestom 
sa javí mocnejšia než manifestovaný spoločenský nesúhlas. Prob-
lematike sa venujú dlhodobo tak vládne (napríklad Národná proti-
korupčná jednotka pri Úrade vlády SR, Úrad boja proti korupcii PZ 
SR), ako aj mimovládne organizácie, ktoré stoja v čele iniciatív pro-
tikorupčného boja, ako napríklad Transparency International Slova-
kia, Aliancia Fair Play a dnes už celý rad občianskych združení. Ich 
mediálny vplyv dokáže pomerne účinne formovať spoločenské vedo-
mie a odkrývať neraz latentné, sofi stikované korupčné mechanizmy 
v spoločnosti. 

Dedičstvo predošlých spoločenských systémov vo forme mecha-
nizmov, generovaných počas desaťročí autoritárskych režimov83 na 
báze zvykových, lokálnych, priateľských a príbuzenských vzťahov, 
však petrifi kovalo formy sociálneho správania, ktorého dôsledky sú 
zjavné hlavne v oblastiach, kde zúčastnené záujmové zoskupenia 
narábajú s verejnými prostriedkami v relatívne veľkých fi nančných 
objemoch v prospech úzkeho, skupinového záujmu. Prostredie výraz-
nej spoločenskej apatie, nedôslednej alebo zámerne marenej sociál-
nej kontroly, len udržiavajú mechanizmy neželanej solidarity, prehl-
bujúcej inštitucionálnu nedôveru a odcudzenie verejnosti vládnucim 
elitám. Konzekvencie uvedeného správania sa prejavujú v defi citoch 
prostriedkov, najmä vo verejných službách, zdravotníctve, školstve 
a ďalších oblastiach. Hlboké korene korupcie siahajú do mentálnych 
štruktúr minulosti, nie sú javom novodobej histórie84 a z konštatovaní 
historikov, zaoberajúcich sa predmetným problémom, je zrejmé, že 
ide o jav univerzálnej povahy, ktorý sa šíri naprieč kultúrami, jednako 
v každom prostredí nadobúda osobitné lokálne kontúry, formuje a de-
formuje vedomie ľudí a v konečnom dôsledku profi luje ich konanie. 
Zložitosti slovenského prerodu spoločnosti, ktorá „... prechádza štá-
diom národnej integrácie... premenou predmodernej, fragmentovanej 
a regionálne značne diferencovanej spoločnosti na masovú spoloč-
nosť...“85 prinášajú mnoho protirečení, prehlbujú jej heterogénnosť 
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83  Máme na mysli obdobie vojnového Slovenského štátu, ako aj obdobie komunistické-
ho režimu.

84 Korupcia, 2016.
85 S. Szomolányi, 1999.
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a premietajú sa ďalej do adaptačnej schopnosti na zmenu, ako aj do 
pripravenosti akceptovať odlišné normy fungovania v sociálnom 
priestore. 

Korupcia, resp. korupčné správanie sa stalo predmetom záujmu 
sociológov od počiatkov ekonomickej transformácie86 – hoci nie na-
toľko sústredene, ako po vstupe Slovenska do medzinárodných eko-
nomických a politických štruktúr a s tým spojeného vyžadovania 
transparentnosti v nakladaní s alokovanými fi nančnými prostriedkami 
– a následne tlaku na boj proti korupcii, čo bolo a stále zostáva sú-
časťou agendy diplomatov, vysokých úradníkov a zástupcov partner-
ských zahraničných inštitúcií a organizácií. Svedčia o tom práce vý-
skumných tímov, ako aj jednotlivcov.87 M. Vašečka predstavil ucelenú 
podobu fenoménu korupcie v oblasti verejnej politiky vo forme výstu-
pu z výskumnej úlohy, čo predstavuje vhodnú východiskovú bázu na 
rozpracovanie problematiky do podoby konzistentnej teoretickej kon-
cepcie.88 Téma korupcie predstavuje svojím spôsobom mnohodimen-
zionálny problém – spoločensko-politický, kultúrny, ekonomický, 
eticko-morálny. Svojou povahou je univerzálny i špecifi cký – nado-
búda lokálne podoby – v závislosti od podmienok a miery tolerancie 
vonkajšieho prostredia k jeho prejavom. Má svoje tradičné kontexty 
a sociálne zázemie, na druhej strane jeho aktéri fl exibilne modernizujú 
stratégie a formy pôsobenia. Spôsob pretrvávania a konkrétne prejavy 
korupcie sú jedným zo symptómov „fuzzyfi kácie“ sociálnej reality, 
jej „rozmazania“ medzi priestorom legitimity a nelegitimity, legál-
nosti a nelegálnosti, platnosti a neplatnosti štandardov a noriem, tole-
rancie a netolerancie, atď. Predstavujú však tiež výzvu hľadať nástro-
je nielen na popis a analýzu javu, ale aj smerom k sociotechnickým 
odporúčaniam, k mobilizácii a identifi kácii zodpovednosti inštitúcií 
a aktérov s ním spojených.

Premeny vyššie zmienených adaptačných schopností ilustruje 
príklad uplatnenia obyvateľov Slovenska na trhu práce doma i v za-
hraničí. Slovensko napriek ekonomickému rastu, ktorý dosiahlo 
v rozmedzí štvrťstoročia existencie ako samostatného štátneho celku, 

86 Z. Kusá, 1996.
87 D. Zemanovičová – O. Gyarfášová, 2000; M. Vašečka, 2007; K. Staroňová – Ľ. Malí-

ková, 2007; Z. Bútorová – O. Gyarfášová, 2010; A. Križanová, 2012; R. Džambazo-
vič, 2015; G.Lubelcová, 2009.

88  M. Vašečka, 2007.
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predstavovalo v rámci EÚ krajinu s jednou z najvyšších mier evi-
dovanej nezamestnanosti, ktorá sa pohybovala vo svojom maxime 
na úrovni 19,2% v roku 1999, kým v roku 2017 predstavuje 8,1 %.89 

Samozrejme, vychádzame z predpokladu, že samotný jav nezamest-
nanosti je z hľadiska časopriestoru a vnútornej štruktúry zložitý kon-
štrukt, ktorého štatistická hodnota je premietnutím viacerých veličín 
a je podmienený viacerými faktormi. V našom prípade jeho premenli-
vosť v čase i priestore slúži len ako argument na parciálne zdôvodne-
nie spoločensky univerzálneho javu v podmienkach trhovej ekonomi-
ky, nadobúdajúceho pre spoločnosť dôležitú výpovednú hodnotu za 
špecifi ckých okolností, determinovaných ponukou práce doma, resp. 
v zahraničí, a reakciou pracovnej sily na ňu.

Príkladov možno nájsť viacero, čo však nie je účelom našej práce. 
Predmetná úvaha mala za cieľ poukázať na zložitosť posudzovaných 
javov v kontexte minulosti a dneška, ich univerzality, resp. špecifi c-
kosti výskytu.

1.3.2 Tradičné, moderné a postmoderné

Rozsiahlosť tematickej škály, nachádzajúcej sa medzi polaritami 
univerzálne – špecifi cké, resp. trialitami: tradičné – moderné – post-
moderné, odráža vo veľkej miere zmeny, ktorými prešla slovenská 
spoločnosť počas uplynulého štvrťstoročia a ktoré rezonujú v spô-
sobe, akým sociológovia formulujú problémy a defi nujú predmet 
skúmania. Každá dejinná ruptúra spravidla navodí zmenu v chápaní 
tradičného a moderného, v kontexte súčasnosti navyše postmoderné-
ho. Slovensko ako najširší predmet skúmania sociológov vo svojej 
najnovšej histórii neustále „dobieha“ stav rozvinutosti v porovnaní 
s inými, a nielen okolitými spoločenstvami, či už ide o ekonomický 
stupeň rozvoja, reprodukovanie a rozvíjanie sociálnych alebo men-
tálno-kultúrnych vzorov, a to počas spoločného česko-slovenského 
štátu alebo po jeho rozpade, potom ako súčasť európskeho a euroat-
lantického priestoru.90 Tradicionalisticky ukotvenej, prevažne rurálnej 
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89 Portál Štatistického úradu SR: http://www.statistics.sk/
90 Nebudeme sa zaoberať politickou otázkou previazanosti s konkrétnymi typmi poli-

tického usporiadania a ich vplyvov na spôsob formovania ekonomického, sociálneho 
a kultúrneho systému spoločnosti.
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spoločnosti91 sa pod tlakom modernizačných procesov a aktuálne už 
postmoderných tendencií nevyhol osud zmieneného „dobiehania“, čo 
už po desaťročia dodnes generuje potrebu adaptovať, pochopiť, napo-
kon vstrebať či zavrhnúť normatívne a hodnotové schémy, ktoré do 
spoločnosti otvoreného typu, akým slovenská spoločnosť aktuálne je, 
prúdia. Ak modernizmus ponímame ako racionalisticko-scientistickú 
orientáciu svetovej kultúry a civilizácie s ich dôverou v evolucionistické 
teórie pokroku a súčasne ako protiklad tradicionalizmu,92 postmoder-
nizmus potom vystupuje ako orientačná smernica založená na plurali-
te, heterogénnosti a diskontinuite, zahŕňajúca množstvo netradičných 
kultúrnych aktivít, výtvorov, spojených najmä s fi lozofi ckými, teo-
logickými, etickými a sociologickými refl exiami.93 Zároveň sa javí 
ako reakcia na ekologický a existenciálny defi cit modernizmu, odmie-
tajúca jednostranne racionalistickú projekciu sveta a koncepciu vý-
lučnosti subjektu. Akceptuje mnohoznačnosť, mnohodimenzionalitu, 
vnútornú diferencovanosť, nesúrodosť, hybridnosť a paradoxnosť, 
zmiešanie posvätného a profánneho, minulého a budúceho, záľubu 
v mýtoch a archetypoch, neurčitosť hraníc sémantického poľa. V ére 
postmoderny je zvýznamnený jazyk ako mediátor a tvorca narácie. 
Uvedené atribúty postmodernizmu naznačujú, akým metodologic-
kým ťažkostiam čelí akákoľvek spoločenská veda, nielen sociológia, 
ak chce primerane reagovať na tak zásadne sa meniacu povahu reality. 
Z pohľadu sociológie je to o to ťažšie, že sa od nej očakáva identifi -
kovanie problémov sociálnej skutočnosti, v ktorej sa prelínajú prvky 
tradičného s moderným a postmoderným, a problematizuje sa tým 
už samotná deskripcia sociálnych javov, nieto ešte ich interpretácia. 
Z aspektu rozvoja sociologickej teórie, ako aj metodologických po-
stupov predstavuje nástup postmodernizmu neprehliadnuteľnú výzvu 
a otvára možnosti hľadania nových výskumných stratégií a nástro-
jov, súčasne však zvyšuje riziko omylu, dezorientácie v postupoch, 
nesprávnosti záverov, najmä ak máme do činenia s vysokou mierou 
plurality, heterogenity, mnohovýznamovosti reality, mnohorakosti ži-
votných spôsobov, nepredvídateľnosti konania aktérov aj inštitúcií.

V priebehu spoločenskej tranzície postupne vzrastal význam a sta-
tus sociológie ako vedy, jej inštitucionálneho zázemia a profesio-

91  Ľ. Falťan – J. Pašiak, 2004.
92 M. Petrusek, 1994.
93 Tamže, s. 207.
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nálnych príležitostí.94 Nastala prirodzená diferenciácia tematického 
zamerania, explanačných rámcov a metodologických nástrojov iden-
tifi kácie, deskripcie a analýzy problémov. Aktéri na poli empirického 
výskumu sa začali preskupovať do oblastí, ktoré priniesla spoločenská 
objednávka (výskumy verejnej mienky) alebo ktoré z rôznych dôvo-
dov neboli dostatočne pokryté počas predchádzajúceho režimu (národ, 
etnicita, hodnotové orientácie), resp. v minulosti prakticky nedostupné 
(napríklad téma vierovyznania). Toto bol jeden z dôvodov, pre ktoré 
sa stal výskum verejnej mienky jednou z najdynamickejšie sa rozvíja-
júcich oblastí, ktorého atraktivita nespočívala iba v relatívnej „novos-
ti“95 a náhlom množstve profesionálnych príležitostí, ale aj v mediálnej 
pozornosti, ktorá v čase nástupu informačnej spoločnosti neobvykle 
vzrástla. Napokon, ani komerčná stránka tohto typu profesionálnej 
orientácie nebola zanedbateľná. Jeho rozmach nastal v deväťdesia-
tych rokoch 20. storočia, keď sa postupne inštitucionalizovali štátne, 
mimovládne a najmä mnohé neštátne komerčné agentúry, venujúce sa 
výskumom politického a volebného správania, názorov a postojov ve-
rejnosti k vybraným problémom a marketingovým objednávkam (napr. 
MVK, FOCUS, DICIO, Gfk Slovakia, MARKANT, MEDIAN, POLIS 
a rad ďalších). Niektoré sa na trhu etablovali pevne a stali sa súčasťou 
mediálneho sveta, vďaka čomu ich reprezentanti pravidelne referujú 
o svojich poznatkoch a chtiac-nechtiac sa spätne podieľajú na formo-
vaní verejnej mienky96, iné sa z trhu postupne stiahli alebo v prípade 
zahraničných pobočiek presunuli na iné teritóriá. Krátko po vzniku via-
cerých komerčných fi riem sa ukázalo, že tieto nie vždy rešpektovali 
zavedené metodologické pravidlá výskumu a korektnosť interpretácie, 
čo spôsobilo dočasnú diskreditáciu sociológie vo verejnosti a násled-
ne vyvolalo medzi sociológmi debatu o kompetentnosti a odbornosti 
realizátorov výskumov. Problém rezultoval do polemiky, iniciovanej 

Ideové zdroje slovenskej sociológie

94  Z. Kusá – B. Búzik – Ľ. Turčan – R. Klobucký, 2002.
95 O relativite novosti treba hovoriť v kontexte rešpektovania faktu, že napríklad existo-

vali poznatky z výskumov verejnej mienky aj v období pred r. 1989, no vykonávala 
ich centrálne inštitúcia (Ústav pre výskum verejnej mienky) podriadená najvyšším 
straníckym orgánom a ich výsledky neboli dostupné ani odbornej verejnosti. Ojedi-
nelou publikáciou, venovanou problematike výskumu verejnej mienky, bola práca Ľ. 
Šrámka Zrkadlo verejnej mienky. Kvalita informácií z výskumu verejnej mienky, 1989.

96 Tento typ agentúr zastupujú napr. POLIS SLOVAKIA, MVK, FOCUS. Porovnania 
ich metodologických postupov a konkrétnych zistení vo vzťahu k identickým pred-
metom skúmania by boli hodné dlhodobejšej osobitnej , nielen príležitostnej analýzy.
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snahou o vytvorenie vlastnej profesionálnej komory, ktorá by bola ga-
rantom kompetentnosti a profesionality sociológov. Zmienený zámer 
sa napokon neuskutočnil z nedostatku „vôle“ aktérov sociologického 
zhromaždenia, ktoré o návrhu rozhodlo.97 Faktom je, že problém pres-
nosti štatistických zistení má aj inú stránku, ktorá súvisí s konkrétnymi 
výskumnými postupmi, keďže prešľapy voči korektnosti sa stávajú98, 
no najmä s tým, kto a akým spôsobom následne narába s poskytnutými 
údajmi a hlavne, ako interpretuje vlastné zistenia.

Ak chceme hovoriť o vzťahu tradičného, moderného a postmo-
derného, treba priznať, že samotná tradícia v zmysle vymedzených 
výskumných polí a zameraní má v slovenskej sociológii pomerne 
oklieštenú podobu.99 Môžu za to predovšetkým dve diskontinuity 
v jej vývoji („likvidácia“ počas päťdesiatych rokov a „sterilizácia“ 
v období tzv. normalizácie v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 
20. storočia), ktoré buď nadlho „zmazali“ akýkoľvek ďalší rozvoj 
(päťdesiate roky) alebo oklieštili a deformovali jeho funkcie (obdobie 
normalizácie).100 Preto považujeme za zmysluplné snažiť sa o postup-
né odkrývanie pamäťových stôp, odkazujúcich na tradície, resp. sna-
hy o inovácie v sociologickom poznávaní.101

Z uvedeného hľadiska môžeme niektoré sociologické subdisciplí-
ny považovať v historickom kontexte za tradičné, a to so zreteľom na 
prínos ich zakladateľov alebo popularizátorov, ako aj na tematizáciu 
problémov a spôsob ich rozpracovanosti. Patrí k nim napríklad socio-
lógia sídelných štruktúr, urbanizmu, sociológia vidieka a poľnohospo-
dárstva, národa a etnicity, výskum mládeže, rodiny, zdravia, ktoré sa 
vo svojich základoch etablovali ešte v medzivojnovom období a po-
kračovali až do obdobia likvidácie sociológie.102 Na tradičné oblasti 

97  E. Laiferová – B. Búzik, 2003.
98 O. Gyarfášová, 2002.
99 Diskusiu môže vyvolať už samotný pojem tradície, ktorá môže na poli vedy nado-

budnúť rozličné časopriestorové vyjadrenia. Pre nás má prvoradý význam kontex-
tuálny rámec pojmu, s ktorým dávame do súvislosti isté obdobia vo vývoji vedy, 
spojené s jej reprezentantmi a ich poznávacím aparátom.

100 Ľ. Turčan – E. Laiferová, 2002.
101 Uvedomujeme si, že ďalší archívny výskum vyžaduje napríklad obdobie normalizá-

cie s doteraz nezmapovanými aktivitami.
102 Odkazujeme na práce skôr spomínaných autorov, ako A. Štefánek, A. Hirner, A. 

Chura, ale aj L. Hanus, P. Teriansky, I. Gašparec (poslední traja ako zástupcovia kon-
fesionálne orientovanej sociológie) a radu ďalších.
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výskumu nadviazali konkrétni pracovníci a vedenia výskumných 
pracovísk v čase obnovy sociológie ako vedy v polovici šesťdesia-
tych rokov, avšak za podmienok rešpektovania paradigmy marxizmu. 
No len čo padli prekážky normalizačného obdobia, nastala sloboda 
tvorby a s ňou potreba rýchlej adaptácie na zmenené inštitucionálne 
a existenčné podmienky, autori a autorky pôsobiaci v daných oblas-
tiach mohli rozšíriť a prehĺbiť poznatky všade tam, kde to vonkajšie 
prostredie vedy umožňovalo: ako veľmi perspektívne sa ukázalo za-
pojenie do medzinárodných výskumov na poli priestorovej socioló-
gie, výskumu prihraničných regiónov, sídelných štruktúr, urbanizácie. 
Vznikol rad prác zodpovedajúcich univerzálne platným vedeckým 
štandardom, ako monografi e z oblasti výskumu priestorovej socioló-
gie z pera Ľ. Falťana, P. Gajdoša, J. Pašiaka.103 Kontinuálny výskum 
v týchto sférach priniesol množstvo ďalších publikácií, ktorým sa bu-
deme venovať neskôr.

V strednej Európe a osobitne na Slovensku bola jednou z tradič-
ných oblastí sociológia vidieka a poľnohospodárstva. Napriek tomu, 
že v období jej nástupu v 1. polovici 20. storočia bolo poznanie vidie-
ka späté s politickými záujmami agrárnej strany, nemožno poprieť jej 
prínos z hľadiska rozvoja teórie, ako aj terénneho výskumu.104 O pol-
storočie neskôr sa tematika vidieka dostáva do pozornosti jednak 
v kontexte spomínanej priestorovej sociológie, jednak v rozpracovaní 
problematiky poľnohospodárstva, zvlášť problémov poľnohospodár-
skej politiky v nadväznosti na reformy, ktoré prebehli v deväťdesia-
tych rokoch min. stor. a v dôsledku ktorých bolo slovenské poľnohos-
podárstvo značne utlmené a pôvodné ekonomické a sociálne väzby 
v prostredí vidieka sa začali rozpadávať.105 Refl exie danej témy náj-
deme v prácach G. Blaasa.106 Rozvoj vidieka, ako opätovne nastolená 
téma spoločenskej objednávky, sa vynára na prelome milénia v prá-
cach ďalších autorov, ako S. Buchta, D. Moravčíková, resp. D. Morav-

Ideové zdroje slovenskej sociológie

103 Ľ. Falťan – P. Gajdoš – J. Pašiak, 1995: Sociálna marginalita na území Slovenska; 
Eds. Ľ. Falťan – J. Pašiak, 2004: Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súčasný 
stav; P. Gajdoš – J. Pašiak, 2006: Regionálny rozvoj Slovenska z pohľadu priestorovej 
sociológie.

104 Ide predovšetkým o dielo A. Štefánka Základy sociografi e Slovenska z r. 1945.
105 Možno považovať za raritu, že sociológia poľnohospodárstva sa ako jedna z mála 

tradičných disciplín prednášala a dodnes prednáša na Poľnohospodárskej univerzite 
v Nitre (predtým Vysoká škola poľnohospodárska) už vyše 50 rokov.

106 G. Blaas, 1999. 
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číková – D. Kučírková.107 Fenomén vidieka sa stal zaujímavým aj 
v kontexte výskumných tém, súvisiacich s otázkami nezamestnanosti, 
sídelnej a pracovnej migrácie, ale najmä s problémom postupného vy-
ľudňovania niektorých regiónov Slovenska a masívnej migrácie mla-
dých ľudí do prosperujúcejších regiónov západného Slovenska108, ale 
predovšetkým do zahraničia (Veľká Británia, Írsko, Česká republika) 
a zámoria (USA, Kanada, Austrália). Uvedené pohyby indikujú nárast 
dynamických a veľmi komplexných procesov, ktorých štrukturálne, 
priestorové i časové súvislosti nie je vždy možné plne zachytiť. Vyža-
duje si to sústredenejšiu koncentráciu kapacít výskumu interdiscipli-
nárneho a nadregionálneho charakteru, čo predstavuje aktuálnu výzvu 
na medzinárodnú spoluprácu. Napriek zložitosti uvedenej problema-
tiky existujúce snahy prinášajú pozoruhodné poznatky či už v samot-
nom vymedzení predmetu alebo metodike skúmania, čo odhaľuje 
napríklad monografi cká práca M. Bahnu o migrácii pracovníkov zo 
Slovenska, čomu predchádzal výskum socioekonomických súvislostí 
práce au-pair vo Veľkej Británii.109

Iný príbeh predstavuje genéza tradičnej disciplíny, akou je socio-
lógia práce a podniku. Napriek tomu, že základy ich sociologického 
skúmania boli položené už koncom štyridsiatych rokov 20. storočia110 
a následne v priebehu 70. – 90. rokov minulého storočia vyšlo viacero 
podnetných monografi ckých prác predovšetkým od J. Pichňu, uvedený 
autor nadlho zostával na tomto poli prakticky sám111, hoci jeho pub-
likačná aktivita neustala ani po páde komunistického režimu.112 Ešte 
koncom osemdesiatych rokov bola podniková sociológia zastúpená 

107 Bližšie v prácach: S. Buchta, 2007, 2016; D. Moravčíková – D. Kučírková, 2006; 
D. Moravčíková, 2013.

108 M. Tížik, 2006.
109 M. Bahna, 2005, 2011.
110 V nedokončenom diele P. Gulu, 1948.
111 Nemožno opomenúť príspevky autorov, zaoberajúcich sa praktickými otázkami výsku-

mov na poli práce a podniku, ktoré boli väčšinou fragmentárne, reagovali na aktuálne 
podnety praxe v čase socializmu, ako boli napr. brigády socialistickej práce, fl uktuácia 
zamestnancov v robotníckych profesiách a pod. Jednou z výnimiek bol napr. príspevok 
J. Mihálika K otázkam rozvoja sociológie práce, priemyslu a podniku na Slovensku 
z r. 1966. Z pohľadu histórie bol v tej dobe výnimočným počinom komplexný výskum 
sociálnej kontroly v podniku, ktorý viedol a realizoval A. Hirner so svojimi vtedajšími 
študentmi (Sociálna kontrola: problémy jej empirického výskumu, 1973).

112 J. Pichňa, 1978, 1980, 1982, 1994 – 1995, (1998, 2002).
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v každom odvetví národného hospodárstva, čo súviselo najmä s potre-
bami stabilizovať pracovné sily v národnom hospodárstve, brániť prí-
lišnej fl uktuácii pracovníkov, harmonizovať sociálne vzťahy a posilniť 
sociálnu kontrolu. To boli aj hlavné dôvody, pre ktoré boli podnikoví 
sociológovia početne najviac zastúpení v sociologickej komunite.113 
Už v počiatočnom období ekonomickej transformácie v deväťdesia-
tych rokoch boli výskumní pracovníci z oblasti spoločenských vied, 
najmä podnikoví psychológovia a sociológovia, zaradení do prvej 
vlny prepúšťania zo zamestnania. Mnohí erudovaní odborníci si ob-
ratom museli hľadať nové pozície, a to nielen v rámci svojho odboru, 
ale často v úplne odlišných sférach, ako boli súkromné bezpečnostné 
služby, výkon rôznych typov živností a pod. Za prirodzený dôsledok 
rozvoja nového trhu práce možno považovať čoraz intenzívnejšie sú-
streďovanie profesionálnych kapacít do tých sfér, v ktorých sa objavil 
dopyt po výskumnej, expertnej a pedagogickej činnosti, v oblasti per-
sonalistiky, riadenia ľudských zdrojov. Sociológovia začali pôsobiť na 
postoch poradcov, analytikov, expertov. Prinieslo to rast popularity sa-
motnej disciplíny, lukratívne pracovné príležitosti a možnosť verejnej 
prezentácie vedných výstupov. Časom sa však začal prejavovať efekt 
„rozmazávania hraníc“ medzi odbornými a expertnými činnosťami 
jednotlivých spoločenskovedných odborov, keď jednotlivé stanoviská 
sociológov, politológov a ďalších odborníkov médiá prezentovali často 
skreslene, torzovite, bez uvedenia kontextu a s očakávaním poskytnutia 
kompetentného názoru na akýkoľvek spoločenský problém aj bez pred-
pokladu, že by oslovení odborníci vždy disponovali potrebnou sumou 
poznatkov o danom probléme. Situácia sa v priebehu času čiastočne 
zmenila s nástupom ďalšej generácie odborníkov, ale aj vďaka korek-
ciám v prístupe médií k expertným činnostiam.

Podniková sociológia a sociológia práce sa zdali v poslednej deká-
de storočia marginalizované, no aj na tomto poli nastal obrat a aktu-
álne narastá záujem o problematiku práce v kontexte súčasných pre-
mien práce a tlaku technologických inovácií na zmeny v tejto oblasti. 
Zároveň silnie požiadavka skúmať ekonomické súvislosti pracovných 
procesov a fungovania trhov a súbežne s tým rastú výskumné a publi-
kačné aktivity sociológov, ktorí sa im venujú.114

Ideové zdroje slovenskej sociológie

113 J. Pašiak – L. Macháček, 1998.
114 D. Polonský a kol., 2007; Eds. D. Gerbery – R. Hofreiter, 2015; R. Hofreiter, 2011, 

2015. 
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Nezanedbateľný význam má pre nás skutočnosť, že sociológovia 
pracujú v prostredí názorovo rozpoltenej spoločnosti, čo indikujú dáv-
nejšie i najnovšie výskumné poznatky.115 

Skoro v každej oblasti sociologického výskumu sú jeho aktéri kon-
frontovaní s pôsobením rezíduí minulosti, či už v názoroch a postojoch 
ľudí, v inštitucionálnych postupoch a mechanizmoch, no rovnako aj 
s prienikom univerzálne platných pravidiel a hodnôt, akceptovaných 
v širšom prostredí Európskej únie, ktorej sme inštitucionálnou súčas-
ťou. Treba zdôrazniť, že napriek vysokej miere tradicionalizmu116, 
resp. konzervativizmu prítomného v slovenskej spoločnosti, množ-
stvo príležitostí, vysoká migrácia za prácou, štúdiom i turistikou, 
a možnosti, ktoré poskytuje hodnotovo liberálnejší svet európskeho 
priestoru, postupne vplývajú na zmenu postojov najmä mladšej gene-
rácie a ľudí žijúcich v mestskom prostredí. Toto modifi kuje obraz po-
pulácie ako celku a v konečnom dôsledku núti sociológov kontinuálne 
skúmať súvislosti a dôsledky existujúcich zmien. Vznikla tak nová 
tradícia výskumov, zameraných na hodnotové orientácie obyvateľov 
Slovenska v širokom celoeurópskom kontexte, ktorá poskytuje nielen 
informácie o aktuálnom stave spoločenského vedomia, ale umožňuje 
komparácie na dlhšej časovej osi a v širších regionálnych a nadregio-
nálnych súvislostiach.117

Spektrum záujmu o spoločenskú realitu zahŕňa viacero problémo-
vých okruhov, ktoré súvisia predovšetkým s premenami spoločnosti 
ako celku v európskom rámci a jej lokálnych segmentov z pohľadu 
vývoja samotného spoločenstva. Nové poznatky a diskusia k problé-
mom postmodernej doby predstavujú často centrálne témy odborných 
stretnutí najmä akademickej časti slovenskej sociologickej komuni-
ty. Platformu na výmenu názorov a poznatkov poskytujú jednotlivé 
sekcie Slovenskej sociologickej spoločnosti, ako aj jej výročné kon-
ferencie, ktoré organizuje SSS pri SAV od roku 1994 v dvojročných 
intervaloch. Účastníci prezentujú najnovšie výsledky výskumnej prá-
ce a názory na prerokovávané problémy. Hoci tieto podujatia posky-
tujú priestor na diskusiu a polemiku, zúčastňuje sa ich len zlomok 

115 V. Krivý, 2000; J. Bunčák, 2001; Slovenská spoločnosť z pohľadu výskumu európ-
skych hodnôt (EVS) – bližšie In: Slovenský archív sociálnych dát, dostupné na: sasd.
sav.sk/sk

116 V. Krivý, 1996, 2001.
117 Katalóg dát výskumov európskych hodnôt archivuje ostatné údaje za r. 2014.
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profesionálnej komunity slovenských sociológov. Pravdepodobne to 
súvisí s dlhodobejšie pretrvávajúcou tendenciou straty záujmu o aka-
demickú vedu a prácu na akademickej pôde vôbec, pričom nejde len 
o lokálny symptóm: podobný jav konštatovali na svojich zasadnu-
tiach už v polovici 90. rokov aj českí sociológovia. Organizátori tých-
to podujatí, ale aj iné účelovo formované pracovné tímy tematickým 
zameraním jednotlivých stretnutí a publikovanými prácami sledujú 
líniu prevažujúcich trendov v spoločnosti ako celku a jej vzťahov 
k inštitucionálnym systémom, ktorých súčasťou sa Slovensko postup-
ne stalo, ako sú napríklad OSN, WTO, OBSE, NATO, EÚ a pod. 

Postmoderné témy zahŕňajú pritom široké spektrum otázok, kto-
ré nachádzajú vyjadrenie v množstve tém, kde sa reálne prekrývajú 
prístupy z aspektu tradičného, moderného a postmoderného. Ako ilu-
strácia rôznobežnosti pohľadov na skúmanie konkrétneho sociálneho 
javu môže slúžiť problematika rodiny – uchopenie témy z pohľadu 
teoretického prístupu, metodík skúmania a interpretácií výsledkov.118 
Postavenie rodiny v súčasnej spoločnosti nadobúda odlišné ontolo-
gické, gnozeologické a hodnotové zafarbenie v závislosti od perspek-
tívy, z ktorej k nej pristupujeme. Problematika prístupov k rodine je 
arénou latentných názorových stretov, a to nielen v sociológii. Tento 
stret súvisí s postojmi aktérov diskusií k modelu rodiny a jeho pre-
menám, s náboženskými a ideologickými otázkami, so súčasnými 
demografi ckými trendmi, ale aj s etickými otázkami, týkajúcimi sa 
rodových problémov, sexuality, ľudských práv a s mnohými inými 
faktormi, ovplyvňujúcimi tento komplexný fenomén. Podstata uvede-
ného diškurzu refl ektuje univerzálnejší problém kultúrnej preme-
ny rodiny ako inštitúcie, ktorá produkuje rôzne formy usporiadania 
vnútrorodinných, rodových a partnerských vzťahov v závislosti od 
konkrétnych tradícií, kultúrno-historických, náboženských, sociál-
nych a ďalších podmienok. V oblasti sociálnej vedy sa prejavuje 
odlišnými prístupmi, použitými metodologickými nástrojmi a hlavne 

Ideové zdroje slovenskej sociológie

118 Porovnaj práce P. Guráňa – J. Filadelfi ovej – A. Ritomského: Tradičné verzus mo-
derné: zmeny a život súčasných rodín, 1997; ďalej J. Matulníka – K. Pastora: Po-
kles pôrodnosti na Slovensku ako deviácia a ako výskumný problém, 1997 alebo 
R. Džambazoviča, 2007; ďalej R. Džambazoviča: Reprodukčné a rodinné správanie 
na Slovensku (sociologická interpretácia trendov). In: Rodina na Slovensku v teó-
rii a vo výskume, 2015; P. Ondrejkoviča: Socializácia v sociológii výchovy, 2004; 
J. Matulníka – A. Ritomského: Sociálne a zdravotné dôsledky zmien demografi ckého 
správania na Slovensku, 2007.
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spôsobom interpretácie faktov. Ich prístupy majú širší kultúrny kon-
text, súvisiaci zároveň so spomínanou názorovou rozpoltenosťou 
spoločnosti, ktorej hodnoty varírujú medzi liberalizmom (ako rodo-
vá rovnosť, tolerancia homosexuality, akceptácia spolužitia formou 
partnerstva) a konzervativizmom (preferencia tradičného modelu 
rodiny, založeného na heterosexualite, plodení a výchove detí, pa-
ternalizme a pod.). Na odlišnosť prístupov k interpretácii demo-
grafi ckých trendov v kontexte s problematikou rodiny upozornil 
už R. Klobucký.119

Vôbec vnímanie a identifi kovanie javov z postmoderného hľadis-
ka býva skôr témou teoretického diskurzu než obsahom empiricky 
zameraných výskumov.120 Tým dominuje skôr problematika moderni-
zácie spoločnosti z najrozličnejších aspektov. 

Predovšetkým je to oblasť sociológie politiky, ako sú otázky 
politických vzťahov, preferencií, volieb, pôsobenia záujmových 
skupín v politike a spoločnosti, politických elít a podobne. Socio-
lógovia skúmajú formy politickej súťaže a línie politického zápasu, 
ktorého formy bývajú niekedy značne konfrontačné. Opakovane sa 
prejavujú snahy o hegemóniu politického priestoru viac než štan-
dardná súťaž medzi politickými elitami.121 Politické napätia, mocen-
ské boje a vplyv záujmových skupín na tvorbu politiky, ako aj ich 
odraz vo verejnej mienke sú opakovanou témou empirických výsku-
mov i hlbších teoreticko-analytických prác.122 Všeobecne sú mnohé 
javy, ktoré stoja v centre pozornosti politických sociológov na Slo-
vensku, prejavom spoločných vývinových tendencií posttotalitných 
spoločností vôbec a s menšími obmenami možno identifi kovať po-
dobné fenomény aj v rade iných krajín, ktoré podstupujú transfor-
mačný proces.

Turbulentný spoločenský vývoj ponúka taktiež možnosti bilan-
covať výsledky jednotlivých fáz rozvoja postkomunistickej spoloč-
nosti,124 javov ako napr. konformizmus, ktoré nachádzajú svoj výraz 
v nových podmienkach, alebo komparatívne výskumy hodnotových 

119 R. Klobucký, 2009.
120 Autori diskutujúci k téme postmoderny: D. Alieva, 2006, 2015; A. Kvasničková, 

2015; M. Tížik, 2006.
121 Ľ. Kubín, 2003; G. Lubelcová, 2009; S. Capíková, 2013.
122 Z. Bútorová – O. Gyarfášová, 2006, 2007; J. Sopóci, 1998.
124 B. Búzik, 2005; M. Suríková, 2005.
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orientácií125, prípadne refl exie slovenskej spoločnosti pred vstupom 
do EÚ.126

Kontinuálne sledovanou oblasťou výskumu, dôležitou i z hľa-
diska medzinárodnej komparácie, je problematika spoločenských 
nerovností, stratifi kácia slovenskej spoločnosti a osobitne problema-
tika chudoby ako špecifi ckého fenoménu, sprevádzajúceho procesy 
spoločenských premien. Treba uviesť, že v relatívne krátkom čase 
sa ekonomicky a egalitárne založená slovenská spoločnosť pretrans-
formovala na výrazne stratifi kovanú, čo sa stalo ako fenomén samo 
osebe výzvou pre celé sociologické tímy. Jednako sa výskumu tried-
nej štruktúry, ako poukazuje napr. B. Búzik127, nevenovala dostatočná 
pozornosť a žiadna väčšia diskusia o triedach a sociálnej stratifi kácii 
slovenskej spoločnosti sa nekonala. Uvedené výhrady zazneli už skôr 
od J. Sopóciho128 alebo autorskej dvojice J. Sopóci – R. Džambazo-
vič.129 Keďže teoreticko-metodologické východiská skúmania sociál-
nej stratifi kácie a sociálnej mobility vychádzajú v zásade z prístupov, 
ktoré sa zrodili v americkej a západoeurópskej sociologickej tradícii, 
na Slovensku treba hľadať novú paradigmu, lebo v období komu-
nistického režimu sa mechanicky uplatňoval marxistický prístup ku 
skúmaniu triednej štruktúry a triednych vzťahov. Táto situácia núti 
preto sociológov generovať nové hypotézy a postupne ich overovať 
parciálnymi a komparatívnymi výskumami.130 Ide najmä o sledova-
nie takých socioekonomických kategórií a javov, ktoré v slovenskej 
spoločnosti existovali v dávnejšej minulosti a vynorili sa opätovne až 
po desaťročiach (bezdomovci, tuláci, nezamestnaní, ale aj podnikate-
lia, živnostníci, farmári a pod.). Ďalej ide o javy a sociálne kategórie, 
ktoré vznikli a rozvíjajú sa pod vplyvom globalizačných procesov, 
nových kategórií zamestnania, rozvoja sociálnych sietí, významu 
ľudského kapitálu vo všetkých jeho charakteristických formách. Oso-
bitne problematika chudoby rezonuje v slovenskej sociológii už od 
90. rokov 20. storočia úmerne s rastom spoločenských nerovností, 
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125 J. Schenk – E. Laiferová – Ľ. Mistríková, 2005; J. Schenk, 2008. 
126 J. Stena, 2005; Ľ. Králová, 2005.
127 B. Búzik, 2007.
128 J. Sopóci, 2000.
129 J. Sopóci – R. Džambazovič, 2003.
130 Téma sociálnej stratifi kácie bola rozpracovaná napr. v prácach: J. Sopóci, 2014; 

J. Bunčák – R. Džambazovič – A. Hrabovská – J. Sopóci, 2011.
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preto jej výskum je orientovaný na mieru chudoby, chudobou ohro-
zené skupiny, na príčiny i dôsledky chudoby a sociálneho vylúčenia. 
Chudoba sa stala jedným z najzávažnejších sociálnych problémov 
hlavne preto, že spoločnosť nemala vygenerované dostatočné mecha-
nizmy, ako prekonať transformačné zmeny bez väčších obetí a ab-
sentovali v nej vyskúšané a zažité vzory správania, zodpovedajúce 
zmeneným podmienkam.131 Osobitným problémom sa potom stalo 
postavenie rómskej menšiny na Slovensku, kde sa prejavil synergický 
efekt, keď ekonomický problém chudoby bol multiplikovaný etnic-
kým a sociálnym vylúčením. Slovensko ako multietnická a pomerne 
multikultúrna krajina nastúpilo cestu postupného riešenia zložitého 
komplexu otázok spojených s potrebou inklúzie tejto menšiny, kto-
rej podiel na celkovom počte obyvateľstva je považovaný za jeden 
z najvyšších v členských krajinách EÚ – 9,17 % zistených v r. 2011.132 
Táto otázka dlhodobo zamestnáva tak politikov, ako aj celé spektrum 
spoločenských vedcov a vyžaduje si množstvo terénnej aj analytic-
kej práce sociológov, ako aj sociotechnických odporúčaní.133 Jedna-
ko, výsledné efekty prijatých sociálnych a ekonomických opatrení sa 
dostavujú až s odstupom času a súvisia vo veľkej miere so zmenami 
kultúrnych stereotypov a inštitucionálnych prístupov byrokracií, kto-
rých rozhodnutia túto oblasť zásadne ovplyvňujú. 

Napokon ako zvláštny prípad problémového poľa sociologickej 
refl exie na Slovensku možno uviesť výskum armády ako inštitúcie. 
Sociológia armády patrí k typu subdisciplín, ktoré sa pomerne kon-
tinuálne rozvíjali napriek razantným zmenám politických režimov. 
Ostatne nejakú podobu zaistenia národnej bezpečnosti, a teda určitý 
typ armády potrebuje každá krajina a Slovensko ako člen NATO dis-
ponuje profesionálne etablovanou armádou. Samozrejme, okolnosti, 
za ktorých boli vojenskej sociológii formulované zadania, samotní 
aktéri – sociológovia, ako aj výber tém podliehali forme konkrétneho 
režimu. No na druhej strane sa tu za desaťročia výskumu nazhromaž-
dilo penzum poznatkov, na ktorých je možné ďalej rozvíjať samotnú 

131 R. Džambazovič, 2007; J. Sopóci – R. Džambazovič, 2003; Z. Kusá, aktivistka 
Slovenskej siete proti chudobe (2004), publikovala množstvo prác k téme chudoby 
(1997, 2006, 2013).

132 Pozri: https:// Euractiv.sk/fokus/socialna-politika/romska-strategia-000296/
133 R. Džambazovič – M. Vašečka, 2000; I. Radičová, 2001; E. Kriglerová, 2002; 

M. Štrbová, 2006; E. Gallová-Kriglerová – J. Kadlečíková, 2007. 
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disciplínu. Autori, ktorí sú na poli vojenskej sociológie v posledných 
rokoch čoraz aktívnejší, sprostredkovávajú odbornej verejnosti na 
podujatiach svojej sekcie a celej sociologickej komunity poznatky, 
aké by ich predchodcovia mohli len ťažko zverejňovať v minulos-
ti. Považujeme ich za zaujímavé predovšetkým z toho hľadiska, že 
výskum armády a bezpečnosti nie je zameraný len do vnútra mecha-
nizmu samotnej inštitúcie, ale je tematizovaný aj vzťahom armády 
k verejnosti, verejnou mienkou, týkajúcou sa životne dôležitých otá-
zok bezpečnosti vlastnej krajiny a poslania armády v demokratickej 
spoločnosti a súčasnom svete. Poznatky získané v tejto oblasti uka-
zujú, akým spôsobom možno realizovať inštitucionálny výskum a sú-
časne sprostredkovať refl exiu obrazu inštitúcie vo verejnosti.

Sociológia ako veda v súčasnosti uplatňuje čoraz výraznejšie jed-
nu zo svojich hlavných funkcií, a to je kritická funkcia – predovšet-
kým smerom k verejnému priestoru, verejným inštitúciám a výkonu 
verejných politík. Pri tejto práci však treba poukázať na prejav jednej 
z ambivalencií spoločenskej vedy ako takej: sociológia má schop-
nosť vypovedať o spoločnosti i o sebe samej z nadhľadu a kriticky 
rovnako, ako aj zámerne akcentovať určité etické a hodnotové as-
pekty doby, spoločnosti, jej segmentov a trendov, ako aj vo vnútri 
samotnej vedy na úkor iných oblastí a hľadísk. V tejto súvislosti je 
zrejmá potreba diferencovať problémy, pri riešení ktorých je nutná 
voľba angažovanosti, resp. neangažovanosti aktérov – sociológov, čo 
súvisí s výberom samotných diskusných a výskumných tém, zvole-
ných explanačných rámcov či so spôsobom interpretácie. Skúsenosti 
ukazujú, že vhodnou parketou na prejav angažovaného prístupu so-
ciológov sú diskusie na témy, ktoré generujú napríklad také oblasti, 
ako je výkon politickej moci, sociálna politika, zdravotníctvo, vzde-
lávanie, rozvoj občianskej spoločnosti a mnohé iné. Viacero mož-
ností v tomto smere poskytujú aj mimovládne organizácie, nadácie 
a think-tanky, kde sociológovia nachádzajú profesionálne uplatnenie 
a tým aj šancu angažovať sa v prospech riešenia konkrétnych verej-
ných problémov.134

Ideové zdroje slovenskej sociológie

134 Dlhodobo sa problémovými oblasťami a hodnotením aktuálneho stavu spoločenské-
ho vývoja u nás zaoberá napríklad Inštitút pre verejné otázky, ktorý od r. 1997 kon-
tinuálne zverejňoval analytické ročenky Súhrnná správa o stave spoločnosti a tren-
doch na nasledujúci rok. Popritom vydáva tematické publikácie venujúce sa otázkam 
verejného života a názorom obyvateľov Slovenska na vybrané problémy.
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Naopak, predovšetkým expertná a poradenská činnosť sociológov 
vyžaduje zaujať neangažované kritické stanoviská bez ohľadu na sub-
jekt, ktorý formuluje zadanie a problém a ktorý je predmetom riešenia 
či posúdenia. 

Sociológia plní uvedenú funkciu zo svojej podstaty, bez nej by 
jedna časť jej „tela“ bola „amputovaná“. S takouto podobou vedy má 
Slovensko skúsenosť z obdobia komunistického režimu, keď práve 
kritická funkcia bola potláčaná.135 Vyjadrenie názoru na konkrétny 
problém sa stalo príležitosťou na artikulovanie verejného záujmu, 
na jeho kompetentné posúdenie a využitie argumentačného arzenálu 
v prospech vyjadrenia odborného, ale často aj občianskeho postoja.

135 Ľ. Turčan – E. Laiferová, 2002.
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2

Súčasné trendy v teórii a praxi 
vývoja sociológie na Slovensku

2.1 Diferenciácia a pluralizácia sociológie 
 na Slovensku – vstup do nového milénia 

Poznatky, skúsenosti a refl exia problémov slovenskej spoločnosti 
z dielne sociológov boli v poslednej dekáde tisícročia výrazne diferen-
cované. Široká ponuka príležitostí a výziev, na druhej strane spočiatku 
malá komunita odborníkov, spolu s defi citom preskúmaných oblastí 
a sociologických odvetví boli zrejme zásadnými dôvodmi, pre ktoré 
sa trieštili výskumné kapacity. Nastal pretlak výskumných tém a po-
trieb hľadania odpovedí na otázky, ktoré sa vynárali pod tlakom času 
a najmä mnohostrannej spoločenskej transformácie. Neexistovala, 
samozrejme, hierarchia týchto úloh, preto sústredenie kapacít do nie-
ktorých vybraných oblastí1 oslabovalo možnosti nasadenia v priesto-
roch, kde poznanie absentovalo alebo bolo dovtedy marginalizované. 
V rozvoji teoretického poznania a empirického výskumu existovala 
dlhodobejšia asymetria. Autori v tom čase poukazovali na prílišnú 
empirizáciu sociológie2, spôsobenú otvorením priestoru na vstup za-
hraničných výskumných subjektov a podriadením bádateľských úloh 
ich záujmom a technickým potrebám. Táto tendencia mohla byť pre-
konaná až po zapojení Slovenska a jeho výskumných kapacít do me-
dzinárodných výskumných sietí a programov, najmä v rámci EÚ, kde 
už participujú slovenskí sociológovia ako rovnocenní partneri. 

Diferenciácia výskumných zameraní a budovanie infraštruktúry 
akademického života na poli sociológie prebiehali pomerne spontánne 

1 Sústredené úsilie kapacít bolo zjavné napríklad v prípade kontinuálne sa rozvíjajúcej 
sociológie urbanizácie, priestorovej sociológie a výskumu regionálnych odlišností, na 
druhej strane bolo potrebné rozvíjať výskumné polia, kde absentovali koherentné po-
znatky, ako napríklad oblasť sociálnej politiky, histórie sociológie a ďalšie.

2 Napr. J. Sopóci, 1997; B. Búzik, 1997.
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a v závislosti od formálnych organizačných štruktúr, vrátane mimo-
vedných3, od typov rôznych verejných dotácií, dočasnej podpory mi-
movládnych subjektov cez rozličné grantové schémy, čo napokon pri-
nášalo krátkodobé pozitívne efekty4. Avšak v dlhodobejšej perspektíve 
sa ukázali ako nedostačujúce a v plnej sile sa ich dôsledky prejavili po 
zaradení priestoru Slovenska do medzinárodných štruktúr, keď mnohé 
možnosti „nesystémového“ fi nancovania vedy a vzdelávania boli ukon-
čené a veda vstúpila plne do otvoreného konkurenčného prostredia. 

Významným spôsobom sa zmenila organizačná štruktúra akade-
mického života. Prejavila sa v početnosti pracovísk, ako aj orientácie 
akademického a rezortného výskumu.5 Nastal výrazný rozmach vyso-
koškolských pracovísk, spôsob zakladania domácich univerzít, ako aj 
pobočiek zahraničných preformátoval ponuku vysokoškolského vzde-
lávania na Slovensku do nevídaných rozmerov, čo zmenilo možnosti 
výberu – zo strany uchádzačov o štúdium značne rozšírilo ponuku 
odborov, tým pádom aj sociologického vzdelávania, ktoré však bolo 
sústredené do západoslovenského regiónu (Bratislava, Trnava, Nitra, 
krátko aj Banská Bystrica), zatiaľ čo vzdialenejšie regióny profi tovali 
viac z ponuky českých alebo poľských univerzitných pracovísk. Na 
druhej strane sa sformovalo konkurenčné prostredie, ktoré vzhľadom 
na klesajúcu demografi ckú krivku populácie, vstupujúcej na vysoké 
školy, vytvorilo jednostranný tlak, umocnený smernicami vedení škol-
ského rezortu, prijímať čo najviac uchádzačov o štúdium a postupne 
tak znižovať latku náročnosti pri ich výbere. Ekonómia kvantity hrala 
a dodnes zohráva kľúčovú rolu vo vysokoškolskom priestore a deter-
minuje tak prácu pedagógov, obmedzuje možnosti výberu a výchovy 
perspektívnych a kvalitných odborníkov, zároveň núti zohľadňovať 
citačné a impaktové kritériá v zameraní vedeckej produkcie, dôležité 
pre posudzovanie kvantity a kvality práce tak jednotlivcov, ako ce-
lých vzdelávacích inštitúcií. Na samotných pracoviskách SAV došlo 

3  V tomto zmysle išlo predovšetkým o reťazenie školských a vedných „reforiem“, plo-
diacich spravidla neistotu a hlavne zvyšujúcich administratívnu záťaž akademikov 
a vysokoškolských pracovníkov.

4  Napríklad možnosťami fi nancovať pobyty výskumníkov v zahraničí alebo podporo-
vať tvorbu nových učebných plánov, získavať literatúru zo zahraničia, budovať prí-
strojové vybavenie.

5  Rezortný výskum v priebehu 90. rokov upadol a žiadne ďalšie organizačné zmeny, kto-
ré neskôr nastali v oblasti vedy, nestimulovali dostatočne podnikovú a podnikateľskú 
sféru k premysleným a dlhodobejším investíciám do spoločenskovedného výskumu.
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k redukcii počtu pracovníkov a ustáleniu formalizovaných kritérií na 
hodnotenie kvantity a kvality práce podobné vysokým školám. Príliš 
dlho trvali práce na zásadnej reorganizácii SAV6, realizované zmeny 
mali skôr parciálny charakter, hlavne pokiaľ ide o personálnu reduk-
ciu, čoho prejavom je pragmatická tendencia orientovať pôsobnosť 
aktérov na viaceré výskumné a pedagogické polia súčasne. Jedným 
z dôsledkov je trieštenie intelektuálneho potenciálu nepočetnej so-
ciologickej komunity do množstva rôznorodých činností s nie vždy 
merateľným prínosom na rozvoj disciplíny samotnej, na druhej strane 
však pri naplnení kvantitatívne merateľných výkonových ukazovate-
ľov pre daného zamestnávateľa.

Slovenská sociologická spoločnosť (SSS) pri SAV, združujúca ešte 
na začiatku deväťdesiatych rokov drvivú väčšinu sociológov, zamest-
naných vo svojej pôvodnej profesii, sa stala na prelome milénia po-
četne okrajovou komunitou, konfi guráciou združujúcou akademikov 
a pracovníkov zostávajúcich rezortných inštitúcií, motivovaných po-
dieľať sa na udržiavaní sociologického povedomia a šírení informácií 
o sociologickom dianí doma a v zahraničí, ktorí so symbolickou pod-
porou vedenia SAV organizujú a spolufi nancujú sociologické poduja-
tia. Už skôr sme upozornili na skutočnosť, že viacerí aktívni členovia 
SSS pri SAV sa začali realizovať od začiatku 90. rokov na poli poli-
tiky a v komerčnej sfére, čo výrazne oslabilo členskú základňu, ale 
boli to najmä spory o charakter z hľadiska vedeckej etiky, čo bolo 
podmienené aj politickou diferenciáciou členov SSS.7 Značne upadol 
záujem členov SSS o vedecké aktivity a tvorivý dialóg. Teoretické se-
mináre organizované SSS začali trpieť nedostatkom širšieho záujmu 
a zredukovali sa na stretnutia užšieho kruhu samotných referujúcich.8 
Obrat v podobe výraznejšieho oživenia činnosti nastal po r. 1998 
spestrením ponuky vedeckých konferencií, workshopov a seminárov. 
Od r. 1991 vydávala SSS pri SAV periodický informačný bulletin 
Sociologický zápisník s prílohou Sociologický spravodaj, a to naj-
prv v printovej forme ako štvrťročník, neskôr začal vychádzať z fi -
nančných a organizačných dôvodov už len elektronicky Sociologický 
spravodaj v polročnej periodicite. Napriek uvedenému, činnosť SSS 

6 Od r. 2013 prebiehala intenzívna diskusia o podobe reformy SAV. Zákon o transformá-
cii SAV bol prijatý v máji 2017.

7 E. Laiferová – B. Búzik, 2003.
8 L. Macháček, 2000.
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pri SAV preukazuje schopnosť kontinuálne udržiavať chod inštitúcie, 
ktorej motivačná sila je úmerná počtu aktérov v nej zúčastnených. 
SSS pri SAV tak zostáva jediným reprezentatívnym neziskovým 
združením sociológov na Slovensku, ktoré udržiava kontakt nielen vo 
vnútri vedeckej komunity, ale aj navonok s najvýznamnejšími medzi-
národnými sociologickými organizáciami, ako je ISA resp. ESA.

Optimistickejší obraz poskytuje nahliadnutie do útrob jednotli-
vých oblastí sociologickej činnosti, ktorá napriek výkyvom a pôsobe-
niu zmienených mimovedných faktorov sa kontinuálne diferencuje. 
Na jednej strane je viditeľný návrat k určitým ideovým zdrojom, ktoré 
formovali sociológiu na Slovensku v počiatočných etapách jej inšti-
tucionalizácie a etablovania odvetvových sociológií. Uvedený trend 
je zjavný v odkaze J. Pašiaka a jeho spolupracovníkov/nasledovníkov 
v rozvoji priestorovej sociológie, sociológie sídiel, sociológie urbani-
zácie: autori vzťahujú historický kontext prác k dielu Antona Štefán-
ka, ktorý vytvoril široký rámec na zameranie na výskum Slovenska 
ako priestoru s množstvom sociologicky relevantných tém. Štefánko-
ve práce stimulovali taktiež zameranie na problematiku vidieka, ale 
aj národa, etnicity a kultúry, čo sa však tematicky pretínalo s ideolo-
gicky orientovanými prácami jeho súčasníkov v období vojnového 
Slovenského štátu a nezanechalo bezprostredne výraznú pamäťovú 
stopu v prácach ďalšej generácie sociológov. Tento stav sa zmenil 
až nástupom generácie, ktorá už nebola obmedzovaná ideologickou 
predpojatosťou voči téme národa a etnicity.9 Ostatne, životnému od-
kazu A. Štefánka bolo venovaných viacero odborných prác, medzi 
ktorými vyniká monografi cky orientovaná publikácia Anton Štefánek 
vedec – politik – novinár z r. 2011. Nemenej inšpirujúcim zdrojom 
bol a zostáva Alexander Hirner a jeho spôsob sociologického pozná-
vania, ktorým ovplyvnil silnú generáciu súčasnej slovenskej socio-
lógie a na ktorého presah do sféry súdobej metodológie vedy, ako aj 
historiografi e sociológie už sme upozornili skôr. Ani všetky doterajšie 

9  Istú výnimku v trende predstavovali texty venované tematike národa z pera A. Hirnera, 
na čo upozornila napr. práca E. Laiferovej – J. Schenka, 2002. Samotná problematika 
národa a etnicity bola zatlačená do úzadia v čase komunistického režimu zo známych 
ideologických dôvodov, znovu sa však dostala do povedomia po jeho páde, v prá-
cach zameraných na problémy identity, etnicity, národných menšín a pod. Bližšie napr. 
v: Identity v meniacej sa spoločnosti (Eds. V. Bačová – Z. Kusá), 1997; Ľ. Turčan – 
R. Klobucký, 2004; O. Csámpai, 2007; A. Findor, 2006. 
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odborné podujatia a publikácie dedikované A. Hirnerovi10 nedokážu 
vyčerpávajúco postihnúť všetky aspekty a prínosy celoživotnej práce 
zmieneného autora. Pozoruhodným zdrojom inšpirácie pre sociológiu 
zdravia sa stalo dielo Alojza Churu jednak svojou metodologickou 
prepracovanosťou, jednak samotným prístupom autora – profesiou 
lekára – k sociálnej problematike. Odvetvová disciplína – sociológia 
zdravia a choroby – predstavuje tak jednu z mála disciplín, v ktorej je 
badateľná kontinuita vo výskumnom zameraní. Na druhej strane, za-
čali sa rozvíjať disciplíny, ktorých existencia je podmienená pomerne 
turbulentnými zmenami sociálnej reality, novými fenoménmi, ktoré 
do nej vstupujú a generujú potrebu poznávať a vymedzovať nové po-
lia a systemizovať poznatky v nich, ako sú politická sociológia, so-
ciálna politika, ekonomická sociológia, občianska spoločnosť a tretí 
sektor, výskum spoločenských nerovností, sociálnej mobility, chudo-
by, sociálna patológia, kriminológia.

Odlišný kontext diferenciácie sociológie predstavuje jej vnútorná 
pluralizácia v zmysle uplatnenia osobitných explanačných rámcov 
ako pre koncepcie a teoretické prístupy, tak aj pre objasnenie a inter-
pretáciu poznatkov získaných empirickým výskumom. Jednotlivé eta-
py vývinu sociológie na Slovensku indikujú vzostupné, resp. zostupné 
línie pluralitných tendencií v závislosti od miery slobody rozvíjania 
poznávacej a kritickej funkcie vedy. Pluralita prístupov vo vede bola 
súčasťou vymedzovania autonómnosti sociológie už v časoch jej in-
štitucionalizácie, keď sa formovali základné predpoklady poznáva-
cích a výskumných postupov. Už viackrát spomenuté mimovedné 
zásahy boli cielené práve do tohto priestoru so zámerom „prispôso-
bovať“ vedu potrebám moci a urobiť z nej nástroj sociálneho inžinier-
stva. Nevyhnutným dôsledkom bolo obmedzovanie, resp. likvidácia 
kriticko-poznávacej funkcie sociológie, v horšom prípade likvidácia 
samotnej vedy.11 Na fenomén pluralizácie sociológie upozornil L. Ma-
cháček12 v súvislosti so zmenami, ktoré nastali v dôsledku vnútorných 
pnutí v slovenskej sociológii už v rozmedzí rokov 1985 – 1989, keď 
establishmentovú orientáciu začala nahradzovať antitotalitná orientá-

10 Ako napríklad publikácia Alexander Hirner (1911 – 1987). 100. výročie narodenia 
významného sociológa – osobnosti, vedca, vysokoškolského učiteľa, 2013; prípadne 
Sociológia/Slovak Sociological Review, 2000, Nr.6.

11 Na problém sme upozornili už skôr.
12 L. Macháček, 2004.
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cia. V dobovom kontexte bola vyzdvihnutá potreba anticipovať prob-
lémy a demokratizovať spoločenský život, čo bolo súčasťou výziev, 
artikulovaných vtedajšou mladou generáciou sociológov v časoch 
súmraku totalitného režimu. Súčasťou tohto procesu bol rast názoro-
vej plurality, premietnutej neskôr do rokovania slovenskej sociologic-
kej komunity na II. zjazde slovenských sociológov v Martine v roku 
1989. Uvedená podoba pluralizácie sa však odohrávala latentne oveľa 
skôr13, ale nestala sa predmetom otvorenej názorovej konfrontácie, čo 
sa ukázalo ako spásonosný moment nielen pre samotných nositeľov 
odlišných myšlienkových paradigiem, ale najmä pre samotné kon-
cepcie, ktoré stelesňovali tieto alternatívne prístupy. Pod dáždnikom 
ofi ciálne uplatňovanej marxistickej paradigmy fungovali vlastne oso-
bitné koncepcie, ako napríklad systémový prístup s prvkami funkcio-
nalizmu v podaní J. Pichňu14, Hirnerova koncepcia samoorganizácie 
a autokinézy sociálneho systému15, na povrch sa predieral intenzívny 
záujem o interakcionizmus a fenomenológiu D. Alievy, prezentovaný 
spočiatku informatívnou podobou štúdií venovaných modernej ame-
rickej sociológii16, neskôr monografi ckej práci17 , napokon príklonom 
k sociológii každodennosti a imaginárna.18 Odlišnostiam v rozvoji ex-
planačných rámcov a budovaní teórie sa budeme venovať v ďalšej 
časti našej práce.

Pluralizáciu v sociológii možno chápať nielen ako akt rastu variabi-
lity zameraní a prístupov k teoretickým problémom, ale aj ako proces 
rozvíjania sociologickej metodológie v jej základných, dichotomic-
kých vyjadreniach – kvantitatívnej a kvalitatívnej paradigme. V tomto 
zmysle treba poukázať na vzostup uplatňovania kvalitatívnych metód, 
ktorých miesto vo výskumnom portfóliu posilňujú aj súčasné trendy 
vo všeobecnej metodológii vied, ďalej potreba medzikultúrneho po-
rozumenia, výskumu narácií, oral history, práce s mäkkými dátami.19 

Vzťah medzi kvantitatívnou a kvalitatívnou paradigmou je témou in-

13 Na problém existencie odlišných paradigiem v slovenskej sociológii upozorňujú texty 
D. Alievy, R. Klobuckého, E. Laiferovej v zborníku Sociológia v ére normalizácie – 
trinásť refl exií, 2014.

14 Bližšie v: M. Suríková, 2009; E. Laiferová, 2014.
15 Pozri napr. v: J. Schenk, 1990.
16  D. Alijevová, 1982, 1984, 1985a.
17  D. Alijevová, 1985b.
18  D. Alijevová, 2008, 2005, 2015.
19  Porovnaj: Z. Kusá, 2005.
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terdisciplinárneho diskurzu a ukazuje sa, že za istých okolností môžu 
byť pre výskumníka oba prístupy komplementárne súčasťou štúdia 
komplexných problémov súčasnej doby.

2.2 Situácia v rozvoji odvetvových sociológií 
 
Cieľom podkapitoly je poukázať na vývin a zameranie odvetvo-

vých sociológií, ktoré sa rozvíjali, prípadne iba vznikali, po páde ko-
munistického režimu na Slovensku – s dôrazom na pozíciu sociológie 
zdravia a zdravotníctva a sociológie práva v štruktúre odvetvových 
sociológií. Spektrum sociologických subdisciplín bolo pomerne širo-
ké, ich rozvoj bol rámcovaný inštitucionálnym zázemím a možnos-
ťami rezortného výskumu. K tradičným odvetvovým sociológiám 
(sociológia urbanizácie, vidieka, mládeže, zdravia, rodiny a pod.) po-
stupne pribúdali ďalšie, napr. sociológia sociálnych deviácií, nerov-
ností, chudoby, politiky, športu, tretieho sektora, práva a mnohé iné. 
Tieto odvetvové sociológie sú nielen ukážkou rozvoja sociologického 
myslenia a výskumných možností, ale aj participácie sociológov na 
riešení rôznorodých a aktuálnych sociálnych problémov. Na príklade 
sociológie zdravia a sociológie práva môžeme uvedené charakteristi-
ky patrične ilustrovať. Výber dvoch zmienených subdisciplín vychá-
dza nielen z dlhodobého odborného zamerania autoriek, ale aj z cha-
rakteru vývoja týchto odvetvových sociológií – najmä z odlišností 
v kontinuite ich rozvoja. 

Rozvoj odvetvových sociológií po páde komunistického režimu 
na Slovensku rozšíril brány sociologického poznania najmä v zmysle 
refl exie mnohých nových spoločenských tém, ale aj rozvoja metodo-
logických prístupov. A to nielen na úrovni národnej, ale aj v podobe 
medzinárodnej spolupráce v rozširujúcej sa Európskej únii, kde najmä 
po nástupe nového milénia došlo k výraznému rozvoju spoločných 
vedecko-výskumných programov, ako na to upozorňuje aj E. Laife-
rová.20 Uvádza tiež, že v súvislosti s priebehom spoločenskej tranzí-
cie došlo celkovo k zvýšeniu významu a statusu sociológie ako vedy, 
k rastu profesionálnych príležitostí, ako aj k prirodzenej diferenciácii 
tematického zamerania sociológie – čo môžeme chápať aj ako bázu 
na rozvoj odvetvových sociológií na Slovensku.

20 E. Laiferová, 2009.
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2.2.1 Spektrum odvetvových sociológií 
 po páde komunizmu 

Spektrum odvetvových sociológií je v slovenskej sociológii po-
merne rozsiahle a podľa D. Alievy21 bola ich štruktúra už v 70. – 80. ro-
koch minulého storočia obdobná ako „svetová matrica“. V postko-
munistickom období sa pôvodné spektrum odvetvových sociológií 
postupne rozširovalo a medzi oblasti, ktoré sa rozvíjali najdynamic-
kejšie, môžeme zaradiť výskum verejnej mienky, sociológiu sídel-
ných štruktúr, sociológiu mesta, urbanizmu, kriminality, rodiny, zdra-
via, výskum mládeže, ktoré označujeme ako tradičné, lebo viaceré 
majú korene ešte pred 2. svetovou vojnou.22 Okrem zmienených sub-
disciplín sem zaraďujeme aj sociológiu vidieka, s dôrazom na prob-
lematiku poľnohospodárstva a poľnohospodárskej politiky v prácach 
autora G. Blassa z 90. rokov.23 Nemožno opomenúť ani ďalšiu vý-
znamnú tradičnú subdisciplínu – sociológiu práce a podniku, ktorú 
teoreticky rozvíjal najmä J. Pichňa. Jeho monografi cké práce vychá-
dzali hlavne v období 70.– 90. rokov 20. storočia.24 Aplikáciu tejto 
odvetvovej sociológie zabezpečovali podnikoví sociológovia v mno-
hých odvetviach národného hospodárstva. Postupujúca ekonomická 
transformácia však priniesla značnú redukciu tejto početnej skupiny 
v sociologickej komunite a tým aj oslabenie pozície pôvodne silnej 
odvetvovej sociológie.25 O pôvodne stabilnej pozícii zmienených sub-
disciplín svedčia aj výskumné aktivity a výsledky z obdobia 80. rokov 
publikované na stránkach časopisu Sociológia.26 Problematika práce, 
podniku a riadenia, ako aj poľnohospodárstva patrili k najpočetnejším 
výskumným témam – spolu s rozsiahlym autorským zázemím.27

Odvetvové sociológie sa ku koncu 20. storočia, ako aj v novom 
miléniu profi lovali a štruktúrovali (podobne ako tradičné subdisciplí-
ny) v spojitosti so zameraním sociológie na aktuálne, novovzniknuté 

21 D. Alieva, 1997.
22 E. Laiferová, 2009.
23 G. Blaas, 1999.
24  E. Laiferová, 2009.
25  Bližšie informácie o sociológii vidieka, sociológii práce a podniku sú uvedené v 1. 

kapitole.
26  Časopis Sociológia – ako inštitucionálny pilier slovenskej sociológie (Klobucký, 

2009).
27  Ľ. Mistríková, 2014.
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sociálne problémy, závažné spoločenské témy a oblasti výskumu. 
Vzhľadom na veľkú rôznorodosť a rozsah sociálnej tematiky zrkad-
liacej sa v odvetvových sociológiách sa v našej práci, z objektívnych 
dôvodov, nemôžeme zamerať na detailný rozbor situácie, ale selektív-
ne refl ektovať predovšetkým základné charakteristiky a trendy vo vy-
braných subdisciplínach. V nadväznosti na rôznorodosť sociálnej rea-
lity v novom miléniu sa objavili aj nové odvetvové sociológie. Medzi 
nové subdisciplíny nesporne patrí sociológia chudoby, problematika 
spoločenských nerovností a stratifi kácie slovenskej spoločnosti, ktoré 
sa stali predmetom záujmu celých sociologických tímov.28 Spomedzi 
autorov spomenieme J. Sopóciho, B. Búzika a R. Džambazoviča. Po-
sledný z nich sa intenzívne venuje aj sociológii chudoby, fenoménu, 
ktorý sa stal, v dôsledku prehlbujúcich sa sociálnych nerovností na 
Slovensku, jedným z najzávažnejších sociálnych problémov. Otázky 
miery chudoby, jej príčiny a dôsledky, chudobou ohrozené skupiny 
(vrátane rómskej menšiny) sú jadrom záujmu tejto subdisciplíny.29 

Silnú pozíciu medzi súčasnými odvetvovými sociológiami má so-
ciológia rodiny – rozvíjaná pôvodne ako tradičná subdisciplína, avšak 
v súčasnosti zameraná na aktuálne zmeny v rodinnom správaní, na so-
ciálne dôsledky zmien v demografi ckom vývoji slovenskej populácie, 
modely rodiny. Autorské zázemie tvoria sociológovia ako J. Matulník, 
P. Ondrejkovič, R. Džambazovič, J. Bednárik, P. Guráň, J. Filadelfi o-
vá, S. Porubänová, M. Piscová a ďalší. Uvedení autori reprezentujú 
špecifi cké interpretačné stanoviská k problematike rodiny, vychá-
dzajúce z odlišných názorových platforiem a hodnôt, ktoré variujú 
medzi liberalizmom, ako rodová rovnosť, tolerancia homosexuality, 
akceptácia voľného partnerského spolužitia, a konzervativizmom, 
opierajúcom sa o tradičný model rodiny, založený na heterosexuál-
nych vzťahoch muža a ženy, plodení detí, na kresťanských hodno-
tách.30 Spomedzi početných publikácií chceme upriamiť pozornosť 
na obsiahle syntetizujúce dielo Rodina na prelome tisícročia31, ktoré 
prezentuje teoretické prístupy k problematike rodiny, aj výskumné 
výsledky širokého spektra domácich i zahraničných odborníkov – 
účastníkov významnej medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 

28 E. Laiferová, 2009.
29 Pozri v: R. Džambazovič, 2007; E. Kriglerová 2002; I. Radičová 2001.
30 Bližšie v: E. Laiferová, 2009.
31 Rodina na prelome tisícročia, 2005.



Slovenská sociológia po páde komunizmu

54

v Bratislave. Z najnovších monografi ckých prác si zaslúži pozornosť 
publikácia Rodina na Slovensku v teórii a výskume.32 

Dôležité miesto v štruktúre odvetvových sociológií patrí priesto-
rovej sociológii, ktorá sa postupne vyprofi lovala zo sociológie urba-
nizmu, mesta a vidieka. Hlavnými predstaviteľmi sú: jej zakladateľ 
J. Pašiak, L. Falťan, P. Gajdoš, M. Strussová, I. Kusý, D. Petríková, 
v súčasnosti aj K. Moravanská a ďalší. Korene tejto subdisciplíny sia-
hajú do obdobia konca 60. a začiatku 70. rokov, kedy bolo založené 
oddelenie sociológie urbanizmu v Ústave stavebníctva a architektúry 
SAV v r. 1969 a sekcia urbanizmu Slovenskej sociologickej spoločnos-
ti pri SAV v r. 1972, ktorá v súčasnosti už nie je aktívna. Problematika 
sa rozvíjala v multidisciplinárnom tíme, zastúpenom najmä urbanis-
tami, geografmi, architektmi či ekonómami so zameraním na spolo-
čenské faktory výstavby a celkovo život spoločnosti v rôznych urba-
nistických formách, s cieľom identifi kovať špecifi ká urbanizačného 
procesu na Slovensku.33 Realizovali sa rozsiahle empirické výskumy 
a odborné expertízy, výsledky ktorých ozrejmovali aj problematiku 
veľkých sídlisk, aglomeračných procesov, centrálnych mestských ob-
lastí a pod. Postkomunistické obdobie prinieslo nové, aktuálne témy 
ako regionálna diferenciácia a marginalita, lokálna demokracia, pri-
hraničné regióny, malé obce, suburbanizačný proces, malé mestá atď. 
Spomedzi novších prác spomenieme monografi e Človek, spoločnosť, 
prostredie. Priestorová sociológia,34 Sociálne zdroje lokálneho a re-
gionálneho rozvoja,35 Ako sa mení vidiek na Slovensku.36

2.2.2 Odvetvové sociológie na pôde sekcií 
 Slovenskej sociologickej spoločnosti

Vyššie zmienené odvetvové sociológie sú len jednou súčasťou 
spektra sociologických subdisciplín. Na jeho ďalšiu časť môžeme na-
zerať optikou inštitucionálnej zakotvenosti v Slovenskej sociologickej 
spoločnosti pri SAV vo forme sekcií. Na jej pôde vznikali, a dodnes 

32 Eds. I. Chorvát – R. Džambazovič, 2015.
33 M. Strussová, 2014.
34 P. Gajdoš, 2002.
35  P. Gajdoš – J. Pašiak, 2008.
36  P. Gajdoš, 2015.
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existujú, vedecké spoločenstvá zoskupené okolo spoločného pred-
metu záujmu, najmä na báze sebaorganizácie jednotlivcov a skupín. 
Predstavujú pôdu nielen na rozvoj odvetvových sociológií, ale aj na 
kryštalizáciu sociologických škôl. Tému sociologických škôl syste-
maticky rozpracovala D. Alijevová koncom 90. rokov, kde poukázala 
aj na prepojenosť s odvetvovými sociológiami.37 

Medzi významné a v súčasnosti činné sekcie Slovenskej socio-
logickej spoločnosti (SSS) patrí sekcia sociologickej teórie (pod 
vedením D. Alievy), metodológie (Z. Kusej), sociológie kultúry 
(A. Kvasničkovej), sociológie armády (K. Čukana), sociológie mlá-
deže a výchovy (P. Ondrejkoviča, ktorý prevzal vedenie sekcie po 
L. Macháčkovi), sociológie zdravotníctva (J. Matulníka), sociálnej 
patológie (P. Ondrejkoviča), sociológie organizácie (M. Fera), socio-
lógie vidieka a poľnohospodárstva (D. Moravčíkovej). Nasledujúce 
stručné charakteristiky jednotlivých sekcií dokumentujú rozsah aj cha-
rakter ich činností a primerane dotvárajú obraz o spektre súčasných 
odvetvových sociológií. Pri jednotlivých sekciách uvádzame aj ich 
internetové adresy, ktoré sú súčasťou web-stránky SSS pri SAV.

Sekcie sociologickej teórie a metodológie organizujú teoretické 
semináre a konferencie venované významným predstaviteľom socio-
lógie, ako aj prednášky domácich i zahraničných osobností. Zameria-
vajú sa na diskusie o metodologických otázkach sociologického po-
znávania, na prezentácie výsledkov výskumov. Refl ektujú podnety zo 
stretnutí európskych sociológov, aj z celosvetových diskusných fór. 
Poskytujú teoretické, paradigmatické a metodologické východiská 
aj pre odvetvové sociológie. Spomedzi novších prác spomenieme 
monografi u D. Alievy Sociológia každodennosti (2015) a spomedzi 
ostatných podujatí významný vedecký seminár Anatómia revolúcie: 
historické poučenia a sociologické analýzy (2017).

http://www.sociologia.eu.sk/?p=292
http://www.sociologia.eu.sk/?p=295

Sekcia sociológie kultúry organizuje podujatia venované fenoménu 
kultúry, religiozity, vedám o kultúre, kolektívnej a náboženskej pamäti, 
historickému vedomiu, usporadúva diskusie s umelcami, podieľa sa na 
zahraničných konferenciách. Pod vedením A. Kvasničkovej, dlhoroč-

37  D. Alijevová, 1997.
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nej vedúcej sekcie, vznikli viaceré publikačné výstupy, dokumentujúce 
vývoj sociológie kultúry, napr. Paradigmy kultúry (2003), spomedzi 
novších prác Pamäť v transdisciplinárnej perspektíve (2015). 

http://www.sociologia.eu.sk/?p=301

Sekcia sociológie armády dlhodobo približuje výsledky vý-
skumov z rezortného odvetvia, zamerané na armádu ako inštitúciu, 
na vzťahy a mieru dôvery verejnosti k armáde, venuje sa otázkam ná-
rodnej bezpečnosti a iným. Armádni sociológovia publikujú svoje vý-
skumy a sprostredkúvajú ich odbornej komunite na podujatiach SSS, 
ale aj odbornej verejnosti. Ide najmä o práce autorov K. Čukana,38 
J. Matisa,39 F. Škvrndu,40 K. Murdzu.41

http://www.sociologia.eu.sk/?p=303

Sekcia sociológie mládeže a výchovy patrí k najaktívnejším sek-
ciám, svoju činnosť rozvíjala od polovice 60. rokov 20. storočia pod 
dlhodobým vedením už zosnulého profesora L. Macháčka, ktorý sa 
významnou mierou zaslúžil o rozvoj a stabilné miesto mládežníckej 
subdisciplíny medzi odvetvovými sociológiami, ako aj na poli medzi-
národnej sociologickej spolupráce. Prínosom v oblasti fi lozofi ckých 
a politologických súvislostí problematiky mládeže bolo aj pôsobenie 
a práce fi lozofa J. Suchého.42 Sekcia sociológie mládeže sa zameria-
va na problematiku mládeže z teoretického, výskumného, národného 
aj medzinárodného hľadiska – organizuje vedecké podujatia, podieľa 
sa na spolupráci s medzinárodnou komunitou odborníkov, na rozvo-
ji štátnej politiky mládeže pri aplikácii európskych štandardov, pod-
poruje zverejňovanie výsledkov sociologických výskumov (www.
vyskummladeze.sk), organizuje celosvetové konferencie. Od roku 
2016 pod vedením P. Ondrejkoviča sa zameranie sekcie rozšírilo 
o problematiku výchovy a vzdelávania, s cieľom prispieť ku kreo-
vaniu výchovnej a vzdelávacej politiky adekvátnej súčasnej mládeži.

http://www.sociologia.eu.sk/?p=305

38  K. Čukan, Mládež a armáda, 2007.
39  J. Matis – P. Hamaj – M. Martinská, Sociológia armády: základy sociológie vojny 

a armády pre príslušníkov ozbrojených síl SR, 2008.
40  F. Škvrnda, Slovenská vojenská sociológia na začiatku 21. storočia, 2008.
41  K. Murdza, 2005.
42  J. Suchý, 1989.
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Sekcia sociálnej patológie sa zameriava na sociálnopatologické 
javy v spoločnosti optikou sociologického skúmania, organizuje ve-
decké konferencie a podujatia s cieľom vytvoriť platformu na výmenu 
odborných poznatkov, nadviazanie odborných kontaktov a medziod-
borovej spolupráce. Medzi kľúčové témy patrí kriminalita, korupcia, 
užívanie drog, sociálnopatologické javy u detí a mládeže, alkoholiz-
mus, domáce násilie, mobing a ďalšie. Široké spektrum a súčasný 
stav riešenej problematiky adekvátne ilustruje napr. práca Sociálna 
patológia optikou sociologického skúmania.43 Systematický pohľad 
na problematiku nájdeme v publikácii vedúceho sekcie P. Ondrejko-
viča Sociálna patológia.44 

http://www.sociologia.eu.sk/?p=310

Sekcia sociológie organizácie patrí k mladším sekciám sociolo-
gickej spoločnosti, zameriava sa na otázky ľudského kapitálu, orga-
nizačnej kultúry, pracovnej motivácie, na otázky merania ľudského 
kapitálu, ako aj na teoretické prístupy v sociológii organizácie a vý-
skumné aktivity v danej oblasti. Významné odborné podujatia boli 
venované pôsobeniu sociológie organizácie v informačnej spoločnos-
ti (Bratislava, 2011), dynamike trhu práce (Bratislava, 2012) a proble-
matike práce s dátami v rozličných organizáciách v štátnom, verejnom 
a súkromnom sektore (Bratislava, 2015) iniciované vedúcim sekcie 
M. Ferom.

http://www.sociologia.eu.sk/?p=709

Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva nadväzuje svo-
jou činnosťou na tematiku tradičnej odvetvovej sociológie vidieka 
a poľnohospodárstva, ktorej významným predstaviteľom bol G. Bla-
as. Tematiku vidieka rozvíjajú sociológovia aj v oblasti priestorovej 
sociológie, najmä už zmienený P. Gajdoš, čím dochádza k prelínaniu 
dvoch subdisciplín pri jednej téme. Po znovuobnovení sekcie v r. 2012 
pod vedením D. Moravčíkovej je odborné zameranie orientované na 
nové prístupy rurálneho rozvoja a udržateľné poľnohospodárstvo, na 
výzvy pre manažment prírodných zdrojov, ale aj na témy vidieckej 
mládeže,45 adaptability a stability vidieckych rodín, sebazamestnáva-
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43 Eds. G. Lubelcová – R. Džambazovič, 2013.
44 P. Ondrejkovič, 2009.
45 D. Moravčíková, 2010.
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nia, rozdielov medzi mestom a vidiekom a celkového pôsobenia sociál-
nej a ekonomickej transformácie na vidiecke komunity. Problema-
tika je diskutovaná na odborných podujatiach na akademickej pôde 
a na vedeckých konferenciách, so zámerom akcentovať potrebu in-
terdisciplinárneho prístupu v súčasných výskumoch vidieka a poľno-
hospodárstva a úlohu sociologického pohľadu, najmä pri identifi kácii 
a riešení aktuálnych výskumných tém. Aktívne autorské zázemie sa 
sústreďuje najmä na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre (D. Moravčíková, P. Barát a ďalší).

http://www.sociologia.eu.sk/?p=312

Sekcia sociológie zdravia a zdravotníctva má významné posta-
venie nielen medzi aktívnymi sekciami SSS, ale aj medzi slovenský-
mi odvetvovými sociológiami. Rozvíjala sa od konca 60. rokov mi-
nulého storočia a kontinuálne pôsobí až do súčasnosti. Podrobnejšie 
informácie uvádzame v samostatnej časti tejto podkapitoly. Dôvodom 
je výber uvedenej subdisciplíny ako príkladu na detailnú analýzu 
z hľadiska tematického zamerania, autorského zázemia, inštitucionál-
neho rozvoja, ako aj výskumných aktivít. 

http://www.sociologia.eu.sk/?p=308

2.2.3 Sociológia zdravia a zdravotníctva 

Sociológia zdravia a zdravotníctva (sociológia medicíny) patrí 
medzi tradičné odvetvové sociológie na Slovensku. Korene záujmu 
o problematiku zdravia a choroby v spojení so sociálnymi aspektmi 
života siahajú na Slovensku do medzivojnového obdobia, keď boli 
uverejnené práce A. Churu46 či I. Hálka.47 V dôsledku diskontinuity 
vo vývoji sociológie po nástupe komunistického režimu došlo k in-
štitucionalizácii v oblasti sociológie zdravotníctva až v 60. rokoch 
20. storočia, založením Kabinetu sociológie zdravotníctva na Inštitú-
te pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave v roku 
1967. Zdravotnícka problematika sa zo sociologického hľadiska za-
čala systematickejšie rozvíjať v rámci lekárskych inštitúcií a pred-
náškovej činnosti najmä vďaka J. Matulníkovi a D. Brukkerovej. 

46  A. Chura, 1936. 
47  I. Hálek, 1955.
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Prvé prednášky boli zamerané na úvod do sociológie zdravotníctva48 
a na sociologické aspekty vzťahu lekára a pacienta. K prednáškovej 
činnosti pribudla činnosť výskumná a v 80. rokoch vznikla koncep-
cia špeciálnej prípravy sociológov na výkon práce v zdravotníctve. 
Podľa nej úlohou sociológie zdravotníctva (t. j. rovina „of medicine“) 
bola príprava a realizácia sociologických výskumov, ktorých výsled-
ky mali slúžiť ako podklady na optimalizáciu riadenia liečebno-pre-
ventívnej starostlivosti, sociálnej služby, riadenia zdravotníctva a pre 
tvorbu sociálnych programov.49 

Významnou udalosťou pre sociológiu zdravia bola 1. konferencia 
zdravotníckych sociológov v r. 1988, na ktorej bolo zúročené dovte-
dajšie výskumno-analytické úsilie predstaviteľov vtedy ešte česko-
slovenskej sociológie v zdravotníctve. Konferenciu iniciovala sekcia 
zdravotníckej sociológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri 
SAV, ktorej predsedal J. Matulník. Pestrá ponuka príspevkov pouka-
zovala na pomerne široké autorské zázemie aj obsahové zameranie.50 
V uvedených prácach z 80. rokov minulého storočia v podmienkach 
vtedajšej ČSSR rezonovali nasledujúce tematické oblasti: proble-
matika výživy (R. Bednárik), modely alkoholizmu a svojpomocné 
skupiny (M. Bútora),51 dispenzarizácia mladistvých (V. Brezániová), 
zameranie na výučbu zdravotníckej sociológie (D. Brukkerová, J. Ma-
tulník), sociálne príčiny práceneschopnosti (M. Dianová), prognózy 
rozvoja zdravotníckej starostlivosti (F. Gál), problémy osôb so zme-
nenou pracovnou schopnosťou v pracovnom procese (H. Haščičo-
vá), povolanie lekára (J. Košta), problematika materstva a zdravotnej 

48  V slovenských podmienkach sa diferencovala „sociológia zdravotníctva“ a „socioló-
gia medicíny“ podľa problematiky, na ktorú boli zamerané. Sociológia zdravotníctva 
sa zaoberala samotným zdravotníckym systémom, jeho funkciami, fungovaním, in-
terpersonálnymi vzťahmi (vo svetovej sociológii – rovina „of medicine“). Sociológia 
medicíny bola zameraná na vznik a vývoj chorôb, na civilizačné choroby, psychic-
ké poruchy, alkoholizmus a iné toxikománie (rovina „in medicine“). Podrobnejšie 
v: Brukkerová, 1990.

49  Brukkerová, 1990.
50  Ľ. Mistríková – E. Laiferová, 2010.
51  Práca M. Bútoru, sociológa, spisovateľa, v čase normalizácie terapeuta v protialko-

holickom zariadení – Mne sa to nemôže stať (1989), môže byť príkladom dôsledného 
využitia sociologickej výkladovej schémy a aplikácie teoretických východísk sveto-
vej sociológie medicíny na problematiku alkoholizmu (napr. rolu pacienta – alkoho-
lika špecifi kuje pomocou Parsonsovej univerzálnej roly pacienta, rozmach alkoholiz-
mu vysvetľuje aj pomocou anómie vymedzenej Durkheimom a pod.) 
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výchovy (J. Kops), otázky zdravotného stavu obyvateľov (M. Kovářo-
vá), alkoholizmus a abstinencia (J. Kredátus), pediatrická starostlivosť 
a analýza stavu československej zdravotníckej sociológie (T. Krivdo-
vá), životné prostredie a alkoholizmus (I. Kuceková), výživové sprá-
vanie obyvateľov (I. Laluha), profesia zdravotnej sestry (J. Matulník), 
sociálne faktory a nádorové ochorenia (A. Molnár), ochrana zdravia 
a prognózy rozvoja zdravotníckej starostlivosti (M. Weissová), prob-
lematika pracovnej úrazovosti (J. Žatkuliaková) a iné. Z obsahového 
hľadiska boli v týchto prácach zastúpené obe hlavné línie sociológie 
medicíny – „of medicine“ aj „in medicine“ (t. j. so zameraním na vý-
skyt a priebeh ochorení, civilizačné choroby, alkoholizmus a pod.). Pre 
uvedené obdobie bola tiež charakteristická úzka spolupráca a vzájom-
né ovplyvňovanie zo strany českých sociológov, ktorí sa systematicky 
zaoberali zdravotníckou problematikou (S. Bártlová, J. Jaroš, J. Kapr, 
K. Kabele, E. Mleziva, L. Nerudová, M. Purkrábek).52 V 70. a 80. ro-
koch minulého storočia bolo pre slovenských sociológov zdravotníctva 
charakteristické, že pracovali okrem vzdelávacích inštitúcií, v rôznych 
oddeleniach nemocníc, liečebniach a ústavoch sociálnej starostlivos-
ti. Venovali sa predovšetkým výskumu pracovných podmienok zdra-
votníckych pracovníkov a sociálnej klímy v pracovných skupinách 
a výskumu zdravého spôsobu života.53 

Vývoj zdravotníckej sociológie pokračoval svojím stabilným tem-
pom aj v 90. rokoch, po nástupe demokratického režimu, a môžeme 
konštatovať, že v posledných dvadsiatich rokoch minulého storočia 
nastal kvantitatívny i kvalitatívny posun v úrovni a množstve vý-
skumných výstupov, prezentáciách autorských tímov a publikačných 

52  Tematické oblasti, ktorými sa uvedení autori zaoberali, dokresľujú obsahové zame-
ranie vtedajšej sociológie medicíny: S. Bártlová (výučba sociológie medicíny, prob-
lematika pacienta), J. Jaroš (sociálne determinanty zdravia), J. Kapr (prognózovanie 
v medicíne, problematika choroby), K. Kabele (chronické ochorenia), E. Mleziva 
(sociológia v železničnom zdravotníctve), L. Nerudová (problematika materstva), 
M. Purkrábek (otázky sociálno-medicínskeho výskumu), Krivdová 1990. Podrobnej-
ším rozlišovaním medzi „slovenským“ a „československým“ vo vývoji tejto odvetvo-
vej sociológie sa nebudeme zaoberať. Vzhľadom na viac ako sedemdesiatročné spo-
lužitie Čechov a Slovákov v jednom štáte je uvedené rozlišovanie, podľa mnohých 
odborníkov, neriešiteľným problémom. 

53  Podrobnejšie informácie o situácii v československej zdravotníckej sociológii mô-
žeme nájsť v materiáli Status quo československej zdravotníckej sociológie, ktorý sa 
opiera o údaje expertov získané pomocou ankety (Matulník, J., Krivdová, T.) zamera-
nej na sebarefl exiu tejto disciplíny (Krivdová, 1990).
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aktivitách v uvedenej oblasti, ako aj vo sfére výučby. To umožnilo 
sociológii medicíny a zdravotníctva stať sa v súčasnosti pomerne 
stabilnou súčasťou viacerých študijných programov humanitných aj 
lekárskych disciplín. Oblasti výskumného záujmu sa v posledných 
rokoch nielen rozšírili, ale aj vyprofi lovali do pomerne stabilných 
tematických okruhov. Medzi nimi významnú úlohu zohráva najmä 
problematika demografi ckého a rodinného správania, rola pacienta 
a rola lekára, ako aj ich vzájomná interakcia, zdravotné správanie, 
problematika dobrovoľníctva a svojpomocných skupín v zdravotníc-
tve, ako aj problémy zdravotne postihnutých a starších ľudí a pod. Na 
poli zdravotníckej sociológie sa rozvíja spolupráca medzi sociologic-
kými, medicínskymi, ošetrovateľskými, ale aj pedagogickými a ďal-
šími odborníkmi. Môžeme konštatovať, že rozvoj sociológie zdravia 
a zdravotníctva po páde komunizmu nabral dynamické rozmery a sta-
bilizovanú dráhu. 

Obraz sociológie zdravotníctva od 90. rokov 20. storočia a na za-
čiatku nového milénia dokresľujú konkrétnejšie informácie o autor-
skom zázemí v spojitosti s ich hlavnými sférami výskumného aj teo-
retického záujmu. Medzi charakteristické témy uvedeného obdobia 
patrili nasledovné: demografi cký vývoj s dôrazom na vývoj pôrod-
nosti – sociálne faktory a dôsledky,54 premeny rodiny a manželstva, 
rola lekára – spokojnosť s výkonom profesie, feminizácia profesie, 
rola pacienta – najmä jeho spokojnosť ako ukazovateľ kvality zdra-
votníckych služieb, správanie pacienta,55 interakcia lekár – pacient, 
sledovaná ako miera „compliance“,56 zdravotné správanie, proble-
matika dobrovoľníctva a svojpomoci v zdravotníctve,57 problémy 
zdravotne postihnutých a starších ľudí,58 kvalita života chronicky cho-
rých,59 subjektívne hodnotenie zdravia, zdravotný stav obyvateľstva 
a regionálne diferencie,60 problematika smrti a umierania, samovra-
žedného správania,61 sociálne dôsledky predčasných gravidít62 a ďalšie. 

54  J. Matulník – A. Ritomský – L. Pastor, 2003.
55  Ľ. Mistríková, 1999.
56  D. Brukkerová – Gajdošík, 2007.
57  E. Laiferová – Ľ. Mistríková, 2008, D. Heřmanová, 2000.
58  M. Orgonášová, 2005.
59 Ľ. Mistríková – D. Heřmanová – E. Chandogová, 2007.
60 E. Chandogová – V. Ozorovský, 2010.
61 M. Kostičová – Badalík, 2005.
62 M. Mojzešová, 2005.
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Viaceré uvedené práce dokumentujú plodnú spoluprácu sociologickej 
a medicínskej sféry.63 

Sociológia zdravotníctva sa kontinuálne rozvíja po nástupe nové-
ho milénia. Svedčia o tom nielen mnohé publikačné výstupy, ale aj 
rôzne aktivity v danej oblasti, ktoré sa odohrávajú na pôde Slovenskej 
sociologickej spoločnosti pri SAV v Sekcii sociológie zdravotníctva, 
ako aj na pôde výskumnej činnosti v rámci lokálnych, národných, ale 
aj medzinárodných komparatívnych programov (napr. ISSP Sloven-
sko 2012, APVV, Univerzitný vedecký park UK a pod.64). Pozornosť 
aktérov sa sústreďuje nielen na tradičné témy, riešené už v priebe-
hu 80. a 90. rokov 20. storočia, ako sú sociálne determinanty zdra-
via a choroby, reprodukčné správanie a zmeny v rodinnom správaní, 
zdravotné správanie, problematika vzdelávania a zamestnávania zdra-
votne postihnutých občanov, subjektívne hodnotenie zdravia, rizikové 
faktory a pod., ale aj na témy nové. 

Medzi nové témy refl ektované optikou slovenskej sociológie 
zdravotníctva môžeme zaradiť sociálne nerovnosti v prístupe k zdra-
viu determinované sociálno-ekonomickým statusom, zmeny v sys-
téme zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych profesiách, v pozícii 
pacienta, zdravie v kontexte globálnych rizík, rodinu v rizikovej spo-
ločnosti, životný štýl so zameraním na špecifi cké sociálne kategórie 
(z hľadiska veku, typu ochorenia, sociálneho postavenia, prostredia, 
regionálnych charakteristík a pod.), pôsobenie slovenských sociál-
nych pracovníkov a zdravotníkov v rozvojom svete, právo a zdravie, 
opatrovníctvo, kvalita života seniorov a ďalšie. Väčšina uvedených 
tém aj s ich autorským zázemím je prezentovaná v početných zbor-
níkoch z konferencií sekcie sociológie zdravotníctva SSS pri SAV, 
napríklad Sociálne dimenzie zdravia a zdravotníctva (Trnava 2005), 
Štúdium a zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím (Trnava 
2007), Sociológia zdravia a choroby – nové poznatky a trendy (Bra-
tislava 2011), Vzdelávanie a zamestnávanie osôb so zdravotným po-
stihnutím (Bratislava 2014), Pacient v zdravotnom systéme a v spo-

63  Jedným z príkladov zmienenej spolupráce je zborník Sociálne dimenzie zdravia 
a zdravotníctva, Trnava 2005. Je publikačným výstupom z medzinárodnej konferen-
cie SSS pri SAV a TU v Trnave.

64  V rámci projektu UVP UK sa podieľal riešiteľský tím Katedry sociológie FiFUK 
na špecifi ckej problematike vzťahu k zdraviu a medicínskym inováciám obyva-
teľov Bratislavského kraja, vrátane sociálnych determinantov zdravia. Bližšie v: 
Ľ. Mistríková – E. Laiferová, 2015b
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ločnosti (Bratislava 2014), Životný štýl a zdravie (Bratislava 2015).65 
Cieľom konferencií je predovšetkým vytváranie priestoru na výmenu 
poznatkov medzi sociológmi a pre ich dialóg s odborníkmi z oblasti 
medicíny, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, práva, ekonómie 
a psychológie. Dôraz sa kladie aj na vytváranie podmienok na inter-
disciplinárnu spoluprácu vo výskumnej a analytickej činnosti.

Vývoj sociológie zdravotníctva v postkomunistickom období 
možno považovať za kontinuálny, refl ektujúci zmeny v spektre so-
ciálnych problémov, či už ide o nové javy alebo javy modifi kované 
v dôsledku spoločenských zmien na makro i mikroúrovni. Využívanie 
nových zdrojov informácií a spôsobov bádateľskej práce je nevyhnut-
né v súvislosti s používaním viacerých medzinárodných databáz a zis-
ťovaní (napr. ISSP, EHIS, EU SILC Eurostat) pri koncipovaní vlast-
ných analýz o zdravotnom správaní, o hodnote zdravia66 a pod. Práca 
s dátovými súbormi aj výsledkami z výskumov na účely sekundárnej 
analýzy sa, popri vlastných výskumných akciách, stala inherentnou 
zložkou sociologickej bádateľskej výbavy. Ukážkou takého prístupu 
je napríklad publikácia Zdravie a zdravotná starostlivosť na Sloven-
sku – nerovnosti v zdraví.67 

Súčasné inštitucionálne a profesionálne zázemie zdravotníckej 
sociológie sa nachádza najmä v Bratislave, Martine, Trnave, Nit-
re. I keď táto sociologická subdisciplína prešla od konca 60. rokov 
20. storočia mnohými inštitucionálnymi a personálnymi zmenami, 
vyznačuje sa aj stabilnými prvkami pretrvávajúcimi do súčasnosti. 
Je to najmä sekcia sociológie zdravia a zdravotníctva SSS pri SAV 
pod vedením J. Matulníka a pedagogické pracovisko pre vzdelávanie 
pracovníkov v zdravotníctve, ktoré sa z pôvodného Kabinetu socio-
lógie ILF pretransformovalo na Katedru medicínskej sociológie SZU 
v Bratislave (vedenú D. Brukkerovou). Na rozvíjaní sociologických 
prístupov k zdraviu a chorobe participuje aj Ústav sociálneho lekár-
stva a lekárskej etiky na LFUK v Bratislave, Ústav ošetrovateľstva 
JLF UK v Martine. Pribudlo taktiež špecializované pedagogické pra-
covisko na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave, na ktorej pôsobia viacerí sociológovia so zdravotníckym 

65 Väčšina zmienených zborníkov z konferencií sekcie sociológie zdravotníctva SSS pri 
SAV je dostupná na: http://www.sociologia.eu.sk/

66 Napríklad Ľ. Mistríková – E. Laiferová, 2015a, 2015b.
67 J. Sopóci, R. Džambazovič,D. Gerbery, 2015.
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zameraním. Na výučbe sociológie zdravotníctva a výskumnej činnosti 
v danej oblasti sa podieľa aj Katedra sociológie FiFUK v Bratislave.68

Možno teda konštatovať, že sociálno-zdravotná problematika sa 
v refl exii sociológov v porovnaní so 60. rokmi 20. storočia značne 
rozšírila. Uvedený trend badať aj na personálnom, resp. autorskom 
zázemí, kde nastala významná diferenciácia, a zároveň sa posilnili 
kontakty a spolupráca zdravotníckych sociológov s lekármi, ošetro-
vateľskými profesiami, ale aj s nelekárskymi odborníkmi.69 Táto od-
vetvová sociológia sa naďalej rozvíja v rámci prednáškovej činnosti 
na lekárskych fakultách – v odbore medicína, ošetrovateľstvo, verej-
né zdravotníctvo.70 Zároveň sa však stala súčasťou výučby na nele-
kárskych fakultách, a to nielen ako samostatný (väčšinou voliteľný) 
predmet, ale aj ako súčasť všeobecnej sociológie, čo bolo v 60. rokoch 
20. storočia charakteristické len v prostredí, kde sa sociológia me-
dicíny zrodila – v USA a v západnej Európe. Môžeme uzavrieť, 
že v porovnaní s obdobím komunizmu, súčasná sociológia zdravia 
a zdravotníctva na Slovensku nadobudla celkovo pevnejšie posta-
venie a jasnejšie kontúry, vyznačuje sa vyššou mierou interdiscipli-
nárnej spolupráce, ako aj refl exiou aktuálnych zdravotno-sociálnych 
problémov, ktoré z obsahového hľadiska môžeme zaradiť do roviny 
„in“ (sociológia v zdravotníctve) aj „of“ (sociológia zdravotníctva). 
Rozšírili sa aj možnosti praktického využitia poznatkov, najmä v sú-
vislosti s rozvojom medzinárodných výskumných programov.

68  Problematika sociológie zdravia a zdravotníctva sa ponúka ako samostatný voli-
teľný predmet (Ľ. Mistríková), prednáša sa v rámci sociologickej teórie (J. Sopóci, 
R. Džambazovič), ako aj v rámci výskumnej a projektovej činnosti (Ľ. Mistríková, 
E. Laiferová, R. Džambazovič, D. Gerbery, J. Sopóci).

69  Spomedzi autorov, ktorí sa v súčasnosti systematickejšie venujú problematike zdravia 
a zdravotníctva zo sociologických pozícií, treba uviesť J. Matulníka, D. Brukkero-
vú, R. Bednárika, D. Heřmanovú (†), Ľ. Mistríkovú, E. Laiferovú, A. Ritomského, 
S. Matulaya. Z lekárskeho prostredia nemožno opomenúť L. Hegyiho, L. Badalí-
ka, E. Chandogovú, M. Mojzešovú, M. Kostičovú, S. Capíkovú, V. Ozorovského, 
M. Kovářovú, E. Morovicsovú, M. Orgonášovú. V nelekárskej oblasti spolupracuje 
K. Pastor, A. Falisová. Uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci, slúži len na základnú 
orientáciu v súčasnom personálnom zázemí. 

70  Bližšie In: J. Gajdošík, D. Brukkerová, A. Dukát, 2006; D. Brukkerová, J. Matulník, 
1999.
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2.2.4 Sociológia práva 

Sociológia práva čerpá z dvoch materských disciplín: právnej vedy 
a sociológie, ktoré majú v súčasnosti multiparadigmálny charakter. 
V literatúre nie je postavenie sociológie práva ani v súčasnosti jed-
noznačne určené. Ako zdôraznila M. Čeplíková, pozitivistická právna 
veda je normatívna veda, jej prínos v sociológii práva „je vymedzený 
poskytovaním základného vybavenia právnymi pojmami a inštitútmi 
a interpretáciou pozitívnej právnej úpravy.“71 Prínos sociológie prá-
va spočíva v tom, že poskytuje právnej vede súbor sociologických 
pojmov a kategórií, ktorých znalosť a teoretický rozbor pomáha rie-
šiť zložité teoreticko-právne problémy.72 Predmet sociológie práva sa 
prelína i s predmetom iných vied, predovšetkým kriminológie a poli-
tológie, ktoré na Slovensku po roku 1989 zaznamenali nebývalý roz-
voj v porovnaní s predošlým obdobím neslobody vedeckého bádania. 
Obe zmienené disciplíny skúmajú právo predovšetkým ako regulačnú 
štruktúru – politológia vo vzťahu k regulácii výkonu štátnej moci a re-
gulácii sféry politiky, kriminológia vo vzťahu k najzávažnejším spo-
ločensky nežiaducim javom – trestným činom. Predmetom sociológie 
práva sú predovšetkým spoločenské dopady legislatívy a fungovanie 
právnych inštitúcií, t. j. orgánov tvorby, ochrany a aplikácie práva, 
ako aj spoločenské vplyvy na obsah práva a fungovanie právnych in-
štitúcií, ťažiskom zostáva zameranie na sociálnu determináciu práva. 
V rámci tejto širokej oblasti existujú v anglosaskej tradícii dve meto-
dologicky relatívne odlišné oblasti skúmania: „law and social theo-
ry“ zamerané na spôsob, akým teórie spoločnosti a ich predstavitelia 
refl ektujú právo a právne javy a aplikovanejšie zameranú „law and 
society“. V zahraničí sa inštitucionalizácia sociológie práva uskutoč-
nila najmä (hoci nie výlučne) v prostredí právnických fakúlt, kde sa 
rozvíja aj vďaka sociológom na nich pôsobiacich. 

Sociológia práva má na Slovensku istú tradíciu. V roku 1946 bol 
prvým profesorom sociológie práva na Právnickej fakulte UK v Bra-
tislave menovaný Ivan Dérer, výučbu však nezahájil. Po politickom 
prevrate v roku 1948 a následnej ruptúre v rozvoji spoločenskoved-
ných disciplín došlo k renesancii záujmu o sociológiu práva až v prie-
behu politického „odmäku“ v 60. rokoch 20. storočia, keď začali vy-
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71 M. Čeplíková, 2003, s. 1147.
72 M. Čeplíková, 2003.
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chádzať prekladové práce sovietskych a poľských autorov. Následne 
začali vychádzať publikácie slovenských autorov. Na PF UK bola 
riešená štátna výskumná úloha „Socialistická zákonnosť a právne ve-
domie“.73 V roku 1985 vyšla odbornou verejnosťou priaznivo prijatá 
monografi a Formovanie právneho vedomia študentov vysokých škôl.74

Pred rokom 1989 mala sociológia práva pomerne dobré inštitucio-
nálne východiská na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na UPJŠ 
v Košiciach.75 Iné právnické fakulty na Slovensku vtedy neexistova-
li. Rozvíjala sa však spolupráca s pracoviskami zameranými na teó-
riu práva na právnických fakultách v ČR (najmä Brno) a v Poľsku, 
právnici sa stretávali najmä na právnických vedeckých konferen-
ciách, diskutovali témy spoločenského pôsobenia práva, funkcií prá-
va, právnej kultúry, právneho vedomia. Po roku 1989 akceleroval 
záujem o sociológiu práva v prostredí právnických fakúlt.76 Medzi 
profi lujúce osobnosti a autorov učebníc patrili na prelome milénií 
E. Bakošová, J. Prusák, N. Vaculíková, A. Bröstl, G. Dobrovičová 
a M. Čeplíková. Základy sociológie práva sa aktuálne vyučujú v po-
dobe samostatného predmetu na Právnickej fakulte UK v Bratislave, 
na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a na Právnickej fakulte 
súkromnej Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Pozitívne možno 
hodnotiť fakt, že právnici afi liovaní na týchto inštitúciách tvoria, hoci 
nepočetné, autorské zázemie súčasnej sociológie práva. V akademic-
kom roku 2002/2003 a 2003/2004 sa vyučovala sociológia práva ako 
povinne voliteľný predmet na Katedre sociológie Filozofi ckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. Predmet má zaradený medzi 
povinne voliteľné predmety v pregraduálnom štúdiu Fakulta verejnej 
správy UPJŠ v Košiciach a Katedra sociológie Vysokej školy zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Okrem zmien v akademickom statuse bol obraz sociológie práva 
po roku 1989 obohatený o aktuálne výskumné témy. V dôsledku de-
mokratizácie spoločenského života a vedy sa mohli vedci z oblasti 
právnych a spoločenských vied opäť venovať problematike štátnej 

73  P. Dojčák – A. Krsková – E. Malcevová – J. Prusák, 1980.
74  E. Bakošová a kol., 1985. 
75  Iné právnické fakulty na Slovensku vtedy neexistovali.
76  V roku 2003 bola zavedená výučba sociológie práva na všetkých štyroch právnic-

kých fakultách štátnych univerzít – v Bratislave, Košiciach, Trnave, Banskej Bystrici. 
(Čeplíková, 2003, s. 1155). 
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moci a jej regulácie, funkcií štátu, občianstvu a pod. V roku 1995 
boli poznatky z výskumu právneho štátu a občianstva diskutované 
na spoločnej vedeckej konferencii „Právny štát“, ktorú zorganizoval 
Ústav štátu a práva SAV, na ktorej vystúpili aj pracovníci Sociolo-
gického ústavu SAV. Príspevky boli publikované v časopise Právny 
obzor.77 Vedecké komunity a predstavitelia sociológie a práva sa však 
iba vzácne stretávajú na spoločných vedeckých podujatiach. Na pôde 
Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa uskutočnili dva od-
borné interdisciplinárne semináre v oblasti sociológie práva: „Socio-
lógia práva dnes: témy a osobnosti“ (2003) a „Právne vedomie ako 
právny a sociálny fenomén“ (2004). Medzi úspechy sociológie práva 
patrí, že vďaka ústretovosti redakčnej rady sa v roku 2005 uskutočnilo 
vydanie monotematického čísla karentovaného časopisu Sociológia.78 
Rovnakým pozitívom je i skutočnosť, že sociológia práva bola zastú-
pená štúdiou v monotematickom čísle českého karentovaného perio-
dika Sociologický časopis.79

Pokiaľ ide o knižné publikácie, po roku 1989 dominovali vyso-
koškolské učebnice80 a skriptá základov sociológie a sociológie práva 
pre potreby vzdelávania študentov práva, ktoré boli vydané príslušný-
mi právnickými fakultami v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystri-
ci. Problematika sociológie práva je však vo väčšej či menšej miere 
inkorporovaná i do učebníc teórie práva, napr. v učebnici Úvod do 
právnického štúdia.81 Medzi azda najvýznamnejšie knižné publiká-
cie vydané v 90. rokoch 20. storočia patrí vedecká monografi a Moc 
a právo82, ktorej autorom je E. Bárány. Uvedená monografi a sa za-
meriava na moc ako sociálny fenomén, analyzuje jej jednotlivé typy, 
pričom je teoreticky ukotvená v systémovej teórii a pracuje s radom 
sociologických teórií práva a moci, systematicky pracuje s textami 
M. Webera a N. Luhmanna. Postupne pribúdajú štúdie ďalších auto-
rov, konfrontujúce najmä teoretické východiská N. Luhmanna.83 
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77 Právny obzor, 1995, roč. 78, č. 5.
78 Sociológia, 2005, roč. 37, č. 2, hosťujúcimi editorkami čísla boli G. Lubelcová 

a S. Capíková.
79 S. Capíková, 2005. In: Sociologický časopis, 2005, roč. 41, č. 4. Editorom bol 

J. Přibáň.
80 E. Bakošová – N. Vaculíková, 2006.
81 E.Ottová – N. Vaculíková, 2002.
82 E. Bárány, 1997.
83 Napríklad V. Marčeková, 2015.
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Medzi tradičné oblasti skúmania patrí problematika spoločen-
ských funkcií práva. Medzi nové témy po roku 1989 patrili okrem 
vyššie uvedených otázok usporiadania mocenských vzťahov a demo-
kratizácie štátneho režimu tiež problémy ako legitimita moci a práva 
a jej sociálne zdroje, funkcie a legitimita trestnej justície, sociálny štát 
a jeho právne a spoločenské predpoklady, spravodlivosť,84 sociálna 
spravodlivosť, dostupnosť spravodlivosti a právne služby,85 diskrimi-
nácia, vzťah práva a významných oblastí ľudskej činnosti ako napr. 
náboženstvo a právo,86 šport a právo, zdravotníctvo a právo, europei-
zácia práva, hypertrofi a právneho poriadku a fenomén „legislatívnej 
lavíny“ a i. Došlo k rozvoju problematiky sociálnej deviácie, ktorá 
úzko súvisí s otázkami normativity a postavenia práva.87 Rozpra-
covanie teórie sociálneho ukotvenia sociologičkou G. Lubelcovou88 
presahuje kontext kriminológie. Novou témou v sociológii práva je 
po roku 1989 anómia, ktorej sa venovali v teoretických súvislostiach 
aj v empirickom výskume predovšetkým sociológovia J. Schenk 
a P. Ondrejkovič.89 Po roku 2000 sa uskutočnilo niekoľko dôležitých 
empirických výskumov, na ktorých sa podieľali prevažne socioló-
govia na sociologických pracoviskách. V medzinárodnom meradle 
bolo unikátnym projektom vytvorenie pôvodného meracieho nástro-
ja – škály a indexu anómie J. Schenkom na zistenie miery societál-
nej anómie, pomocou ktorého uskutočnil v rokoch 2001 a 200890 
empirické výskumy na reprezentatívnej vzorke obyvateľov Sloven-
ska. Z výskumov vyplýva, že slovenská spoločnosť bola v sledo-
vanom období anomická vo vysokom stupni, čo do značnej miery 
– hoci nepriamo – potvrdzujú aj niektoré výskumy verejnej mienky 
v danom období. 

Istú tradíciu na Slovensku má téma právneho vedomia. Hoci sa po 
roku 1989 všeobecne konštatuje na Slovensku nízka úroveň právneho 
vedomia obyvateľov, nachádzame v domácej odbornej literatúre skôr 
parciálne výskumy, zamerané na špecifi cké subpopulácie,91 prípad-

84  Napríklad J. Svák, 2013.
85  S. Capíková, 2003; M. Turčan – N. Vaculíková, 2011. 
86  Najmä M. Tížik, 2005 a 2011.
87  Z pohľadu kriminológie najmä P. Ondrejkovič a G. Lubelcová.
88  G. Lubelcová, 2011.
89  P. Ondrejkovič, 2000; P. Ondrejkovič a kol., 2009; J. Schenk, 2004.
90  J. Schenk, 2010; J. Schenk, 2004.
91  Bližšie v: S. Capíková, 2015.
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ne iba prieskumy redukované na zisťovanie právnej informovanosti, 
ktorá je však len jednou zo zložiek právneho vedomia, popri posto-
joch k právu a hodnotení práva. Výskum právneho vedomia žien vo 
výkone trestu odňatia slobody, uskutočnený v r. 2003 na reprezen-
tatívnej vzorke odsúdených pomocou štandardizovaného dotazníka, 
priniesol nové poznatky o sociálnej podmienenosti právneho vedomia 
a ženskej kriminality.92 Autori ďalej publikovali práce zamerané na 
problematiku špecifík ženskej delikvencie a kriminality.93 Uskutoč-
nil sa prieskum právneho vedomia detí „Deti o svojich právach“.94 
Príspevkom k metodológii skúmania právneho vedomia z pohľadu 
psychológie je sonda M. Szarkovej.95 

Od druhej polovice 20. storočia môžeme sledovať nárast význa-
mu právnej regulácie medicínskej praxe a zdravotníctva. Na Ústave 
sociálneho lekárstva LF UK v Bratislave boli približne od polovice 
70. rokov 20. storočia realizované prieskumy, tematicky zamerané na 
problematiku informovania pacienta.96 Zistenia z prieskumov, ktoré 
sa tu realizovali po roku 1989, poukazujú na potrebu konvergencie 
etických a právnych štandardov v oblasti regulácie vzťahu lekár – pa-
cient.97 Vzťah práva a zdravotníctva a otázky právneho vedomia zdra-
votníckych pracovníkov generujú podnety pre výskumy s praktickým 
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92  M. Urbanová – M. Večeřa a kol., 2004. Výskum realizovali pracovníci Katedry socio-
lógie FF UK v Bratislave G. Lubelcová, S. Capíková, R. Džambazovič v spolupráci 
so sociologičkou M. Urbanovou a Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masary-
kovy univerzity v Brne. 

93 G. Lubelcová – R. Džambazovič, 2006; G. Lubelcová – R. Džambazovič, 2004.
94 Zadávateľom výskumu bol Slovenský výbor pre UNICEF, ktorý spolu so sociológ-

mi P. Guráňom a J. Filadelfi ovou pripravil aj otázky do dotazníka, ktoré boli vzhľa-
dom na 20. výročie „Dohovoru o právach dieťaťa“ cielené na všeobecné poznatky 
o informovanosti detí o ľudských právach, právach dieťaťa a hodnotenie aktuálnej 
situácie v SR v ich uplatňovaní (Guráň – Filadelfi ová, 2009).

95 Sonda bola uskutočnená v roku 2011 na vzorke 165 náhodne vybraných študentov 
denného štúdia prvého ročníka ekonomicky zameraných vysokých škôl v Bratislave, 
s využitím kombinácie mentálnych máp, dotazníka, skupinového štruktúrovaného 
rozhovoru a zúčastneného pozorovania (Szarková, 2011).

96 Výskumy v danej problematike sa začali realizovať najprv v rámci výskumnej úlo-
hy odborného plánu Ministerstva zdravotníctva SSR, č. X-1-3/16 „Právne aspekty 
a problémy zdravotníckych služieb“. Záverečná správa pochádza z roku 1974. Veľký 
podiel na realizácii výskumov mala M. Remišová, pôsobiaca na LF UK.

97 M. Remišová – E. Chandogová – V. Ozorovský, 1999; S. Capíková – E. Chandogová 
– D. Heřmanová –V. Ozorovský, 2012; S. Capíková – D. Heřmanová – E. Chandogo-
vá – V. Ozorovský – J. Luha, 2014.
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využitím. Príkladom môže byť analýza efektívnosti právnej úpravy 
posunkového jazyka v SR v kontexte analýzy bariér dostupnosti zdra-
votnej starostlivosti pre osoby so sluchovým postihnutím.98

Jednou z ťažiskových výskumných tém v období po roku 1989 
bola spoločenská transformácia, v rámci nej čiastkové procesy pre-
biehajúce v jednotlivých spoločenských subsystémoch,99 a najmä po-
litická tranzícia. Tieto však predstavujú fenomén sui generis a boli na 
Slovensku predmetom záujmu najmä sociológie politiky a politoló-
gie. Sociológia prispela do debaty o priebehu a aktéroch transformácie 
mnohými publikáciami. Sociálnu transformáciu, ako súčasť sociálnej 
dynamiky vo vzťahu k dynamike práva s jej sociálnymi dopadmi, sa 
pokúsila popísať a konceptualizovať v pojmovom rámci sociológie 
práva S. Capíková.100 Úlohu legislatívy, sociálne dopady právnej rede-
fi nície postavenia členov a majiteľov družstiev v procese transformá-
cie poľnohospodárskych družstiev a diverzifi kácie právnych foriem 
podnikania v poľnohospodárstve na Slovensku po roku 1989 veľmi 
fundovane analyzovala J. Lindbloom.101 Na SÚ SAV bol realizovaný 
kvalitatívny výskum vývoja prokuratúry na Slovensku po roku 1989, 
uskutočnený z pozícií chápajúcej sociológie metódou pološtruktúro-
vaných individuálnych rozhovorov s prokurátormi. Z výskumu vyply-
nulo, že na úspešný výkon každodennej práce prokurátorov sú kvalita 
zákonov, stabilita a jednotnosť práva, ktoré podmieňujú koherenciu 
trestnej politiky, oveľa dôležitejšími faktormi než právne rámce usta-
novujúce samotné postavenie a pôsobnosť prokuratúry.102

Na záver môžeme konštatovať, že sociológia práva na Slovensku 
po roku 1989 sa vyvíjala špecifi cky, prešla inštitucionalizáciou aj 
deinštitucionalizáciou v prostredí univerzít. Požíva však status aka-
demickej disciplíny na niekoľkých slovenských vysokých školách, 
čo je do budúcnosti prísľubom. V porovnaní s predošlým obdobím 

98  S. Capíková, 2014.
99  Významným publikačným počinom bolo ustanovenie publikačnej edície s variabil-

ným autorským zázemím Správa o stave spoločnosti, ktoré sa stali súčasťou portfólia 
publikácií Inštitútu pre verejné otázky – prakticky každá oblasť spoločnosti, ktorá 
bola zahrnutá v správe v jednotlivých ročníkoch (kultúra, životné prostredie, školstvo 
a pod.), obsahovala podkapitolu o zmenách legislatívneho rámca. Hoci niektorí z au-
torov boli sociológmi, tieto texty nesú znaky politologického prístupu.

100  S. Capíková, 2005.
101  J. Lindbloom, 2014.
102 J. Klocoková – J. Lindbloom, 2015. 
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sa rozširuje okruh tém, ktoré sú skúmané z pozícií sociológie práva. 
V súčasnej sociológii práva sa dosiaľ vyprofi lovali dve základné sku-
piny prístupov: prístupy systémové a prístupy interpretatívne,101 ktoré 
sú prítomné aj v slovenskej vedeckej produkcii. Stále chýbajú pre-
klady alebo antológie prác „klasikov“ sociológie práva, rovnako aj 
súčasných zahraničných autorov. Sociológia práva má však na Slo-
vensku veľmi malú personálnu základňu a súčasné inštitucionálne 
a personálne zázemie nachádzame najmä v Bratislave.

2.3  Profesionálne uplatnenie absolventov 
 odboru sociológie

2.3.1  Inštitucionálny rámec profesiovej prípravy 
 sociológov

Spoločensko-politické zmeny po roku 1989 modifi kovali aj priestor 
spoločenského a profesionálneho uplatnenia sociológov a prirodzene 
zasiahli aj do profesionálnej prípravy sociológov. Katedra sociológie 
si vo výučbe tradične uchovávala všeobecnú teoreticko-metodologic-
kú prípravu, doplnenú o vybrané oblasti odvetvových sociologických 
disciplín, čo umožňovalo širokú a variabilnú platformu pracovného 
a odborného uplatnenia jej absolventov. Dominantná oblasť uplatne-
nia sociológov pred rokom 1989 bola vo výskume, a to nielen v zák-
ladnom, ale aj v aplikovanom, v početných výskumných inštitúciách 
rezortného charakteru. Významný a rastúci bol podiel sociológov pô-
sobiacich v podnikovej sfére, a to tak v oblasti personálneho riadenia, 
ako aj vlastného podnikového výskumu. Uplatnenia nachádzali aj vo 
verejnej správe, školstve, zdravotníctve a iných odvetviach v prácach 
analytického a rozborového charakteru.102

Na pozadí sociálno-ekonomickej transformácie po roku 1989 do-
chádzalo k veľmi dynamickým zmenám v sociálnej oblasti. Na Slo-
vensku veľmi rýchlo vzrástla nezamestnanosť, zhoršovala sa sociálno
-príjmová situácia obyvateľstva a zjavovali sa nové sociálne riziká. 
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101  J. Přibáň, 2001.
102  K vývoju inštitucionálneho rámca výučby sociológie bližšie v: E. Laiferová, 1999; 

E. Laiferová: História odboru sociológie na FiFUK v Bratislave, http://www.fphil.
uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/
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Refl ektovali sa sociálne súvislosti a dôsledky spoločenskej transfor-
mácie a pred sociológiou vystali nové výzvy. Katedra na túto meniacu 
sa sociálnu situáciu reagovala už na začiatku 90. rokov a v snahe po-
silniť sociologickú analýzu novo sa formujúcich problémov pripravila 
v rámci štúdia odboru sociológia špecializáciu sociálna práca, s cie-
ľom reagovať na spoločenský vývoj, premeny sociálnych problémov, 
ako aj konceptuálne otázky transformácie sociálnej sféry. Táto špe-
cializácia sa otvárala v treťom ročníku štúdia a po všeobecnej teore-
ticko-metodologickej príprave sociológov v prvých ročníkoch štúdia 
zameriavala prípravu sociológov na analýzu, tvorbu a implementáciu 
sociálnych programov, stratégií a nástrojov sociálnej politiky a politi-
ky zamestnanosti na makrospoločenskej, regionálnej a lokálnej úrov-
ni. Predpokladali sa nové možnosti uplatnenia sociológov na úradoch 
práce, sociálnych odboroch orgánov štátnej správy, samosprávy či 
odborov regionálneho rozvoja. Predpokladal sa nový priestor aj pre 
oblasť personálneho rozvoja a vzdelávania pracovníkov a inštitúcie 
sociálneho partnerstva. 

Koncom 90. rokov sa štruktúra štúdia modifi kovala – namiesto 
špecializácie sociálna práca sa vytvoril v rámci štúdia blok apliko-
vanej sociológie, ktorej profi lujúcim predmetom sa stala sociológia 
sociálnych problémov a sociálna politika (ako inštitucionálna straté-
gia ich riešenia). Tento posun adekvátnejšie odrážal pozíciu a úlohu 
sociológie v novej sociálnej realite – termín sociálna práca sa vzťa-
huje najmä na klientelskú rovinu riešenia sociálnych situácií ľudí, čo 
nie je kompetenciu sociológie, ktorej hlavným prínosom je analýza 
sociálnych problémov a ich spoločenskej podmienenosti.103 Tento 
koncepčný posun sa prejavil v štruktúre predmetov, v ktorých došlo 
k väčšiemu vzájomnému previazaniu a profi lácii na kľúčové oblasti 
sociálnych problémov: sociálne nerovnosti a sociálne deviácie (so za-
meraním najmä na oblasť kriminality).

V roku 2002 bola na katedre realizovaná výskumná sonda zame-
raná na preskúmanie uplatnenia absolventov v rokoch 1990 – 2002. 
Prieskum potvrdil širokospektrálne využitia odbornej prípravy socio-
lógov, ale aj profi lujúce sa oblasti ich pracovného uplatnenia. Domi-
novala oblasť výskumných agentúr, ktorá sa ukázala ako nový priestor 
výskumného uplatnenia sociológov. Išlo najmä o rodiace sa marketin-
gové a reklamné agentúry, ktoré v oblasti výskumu nahradili v nových 

103  G. Lubelcová, 2011.
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podmienkach značne redukovaný svet pôvodných rezortných vý-
skumných ustanovizní spred roka 1989. Relatívne silné bolo v tomto 
období aj zastúpenie pracovných pozícií sociológov v oblasti perso-
nálneho riadenia a riadenia ľudských zdrojov a na rôznych pozíciách 
v sociálnej oblasti.

Koncom 90. rokov dochádza aj k významným inštitucionálnym 
zmenám v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Pod vplyvom eu-
rópskej integrácie SR sa pripravuje prechod na trojstupňový model 
terciárneho vzdelávania a kreditový systém vysokoškolského štúdia. 
Kreditový systém bol na Filozofi ckej fakulte UK aplikovaný v roku 
2000. O päť rokov neskôr, v akademickom roku 2005/2006 bol zave-
dený 3-stupňový model štúdia, ktorý rozdelil pôvodný model 5-roč-
ného vysokoškolského štúdia na bakalársky a magisterský stupeň. 
Magisterský stupeň bol nadväzne prvýkrát otváraný v akademickom 
roku 2008/2009 a prví absolventi tohto samostatného stupňa opúšťali 
brány fakulty v roku 2010.

Tieto inštitucionálne zmeny vysokoškolského štúdia sa dotkli aj 
katedry, pred ktorou stáli úlohy prehodnotiť koncepciu štúdia a pri-
praviť študijné plány nižšieho a vyššieho stupňa profesionálnej prí-
pravy sociológov. Presadil sa model, v ktorom bakalársky stupeň 
vytvára základ všeobecných sociologických disciplín, s aplikačnou 
orientáciou na oblasť aktuálnych sociálnych problémov a stratégií ich 
riešenia. Tento základný profi l je doplnený doplnkovými disciplínami 
z príbuzných odborov. Bakalársky stupeň tak vytvára základné port-
fólio sociologických poznatkov a kompetencií, vrátane metód a tech-
ník empirického výskumu. Magisterský stupeň je potom orientovaný 
na prehĺbenie teoreticko-metodologickej prípravy sociológov a otvára 
priestor špeciálnym disciplínam podľa odborných špecializácií členov 
katedry. Katedra si uchovala tradíciu akademického modelu prípravy 
sociológov, založenom na teoreticko-metodologickej príprave a širo-
kom profi le absolventa. Pre uplatnenie absolventa sociológie platilo 
a stále platí, že sa neviaže na jednoznačne defi novanú oblasť profesií, 
ale umožňuje uplatnenie v širokom spektre pracovných pozícií. Vše-
obecná analytická kompetencia absolventa sociológie je predpokla-
dom relatívne širokého spektra pracovného uplatnenia, ale aj značnej 
miery neurčitosti pracovného uplatnenia, tak zo strany zamestnávate-
ľov, ako aj samotných absolventov.

V snahe získať bližšie informácie o profesiovom uplatnení našich 
absolventov a trendoch v ich orientáciách katedra pripravila a zorga-

Súčasné trendy v teórii a praxi vývoja sociológie na Slovensku



Slovenská sociológia po páde komunizmu

74

nizovala v roku 2015 prieskum svojich absolventov.104 Preskúmanie 
portfólia pracovného a profesiového uplatnenia absolventov môže 
priniesť významné informácie o pracovnej profi lácii absolventov od-
boru v praxi a inšpirácie na orientáciu či prípadnú modifi káciu obsahu 
štúdia odboru. Takáto podoba spätnej väzby na štúdium sa začína stále 
viac uplatňovať v oblasti vysokoškolského vzdelávania, a to tak pod 
tlakom zdôrazňovania kritéria uplatniteľnosti vzdelania na trhu práce, 
ako aj nových stratégií manažmentu vysokých škôl.105

Keďže sme dlhšie systematické informácie o uplatnení našich ab-
solventov nemali, náš prieskum bol mapujúci, zameraný na sledova-
nie uplatnenia našich absolventov za dlhšie obdobie. Do prieskumu 
sme zapojili absolventov od polovice 90. rokov po súčasnosť (zhruba 
20 rokov), čo nám umožnilo sledovanie trendov v oblasti uplatne-
nia našich absolventov, mieru stability či zmeny kľúčových oblastí 
pracovného a odborného uplatnenia sociológov a ich hodnotiaceho 
pohľadu na vzťah nadobudnutého vzdelania a potrieb praxe. Loka-
lizácia začiatku prieskumu refl ektuje spoločenskú zmenu (výstup do 
praxe už v podmienkach trhu práce) a určitú stabilizáciu štúdia odboru 
a jeho profi lácie v nových podmienkach. Základnými cieľmi priesku-
mu absolventov katedry boli:
1. zistiť charakteristiky prechodu absolventov na trh práce 
2. zistiť mieru pracovného uplatnenia a formy pracovného uplatnenia 

našich absolventov
3. zistiť mieru odborného uplatnenia našich absolventov 
4. zistiť oblasti a odvetvia pracovného a odborného uplatnenia absol-

ventov 
5. identifi kovať mieru primeranosti obsahu štúdia k potrebám pra-

covného uplatnenia absolventov v základných oblastiach odborné-
ho uplatnenia absolventov 

6. identifi kovať praxou požadované kompetencie v základných ob-
lastiach odborného uplatnenia absolventov 

104  Projektový zámer pripravila doc. PhDr. G. Lubelcová, CSc., pri spracovaní dotazníka 
a jeho technickej realizácie on-line formou participovala najmä interná doktorandka 
katedry Mgr. Lucia Eckerová, ktorá sa venovala aj štatistickému vyhodnoteniu vý-
skumu a jeho grafi ckému spracovaniu.

105  Inšpiratívnymi sú napr. výskumy absolventov Masarykovej Univerzity v Brne, bližšie: 
https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/sledovani-a-hodnoceni-akademicke
-kvality/pruzkumy-mezi-absolventy?lang=cs
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7. zistiť trendy v pracovnom a odbornom uplatnení našich absolven-
tov v čase

8. identifi kovať vzdelávacie potreby absolventov v základných ob-
lastiach odborného uplatnenia absolventov 

9. zistiť záujem a identifi kovať preferované spôsoby spolupráce ab-
solventov s katedrou

10. identifi kovať potenciál inštitucionálnej spolupráce pre potreby po-
silnenia prepojenia vzdelávania a praxe, sprostredkovanej absol-
ventmi fakulty.

V nasledujúcej časti sa budeme venovať predovšetkým výsledkom 
z oblasti prechodu na trh práce a profesiového uplatnenia absolventov 
katedry sociológie.

2.3.2 Z výsledkov prieskumu absolventov

Prieskum absolventov Katedry sociológie Univerzity Komenské-
ho sa realizoval v akademickom roku 2015/16 formou on-line do-
tazníka zasielaného absolventom elektronicky, využívajúc kontaktné 
informácie z vytvorenej databázy absolventov. Prvým, prípravným 
krokom bolo spracovanie zoznamov absolventov v jednotlivých aka-
demických rokoch a vytvorenie ich adresára. Zdrojmi boli archívne 
databázy fakulty a evidencie katedry sociológie. Pri dopĺňaní kontak-
tov sme využili tiež sociálne siete a vyhľadávanie prostredníctvom 
identifi kovaných kontaktných osôb v jednotlivých ročníkoch. Do 
prieskumu boli zahrnuté absolventské ročníky od roku 1995 po rok 
2014. Z celkového počtu 299 absolventov sa nám podarilo získať 
kontakt na 228, ktorí boli následne oslovení s prosbou o zapojenie sa 
do prieskumu. Celkovo sa zapojilo 128 absolventov. 

Výskumnú vzorku teda tvorilo 128 absolventov, z toho 91 žien 
a 37 mužov. Väčšina respondentov (103) v čase prieskumu žila v Bra-
tislavskom kraji, pričom 15 respondentov uviedlo iný kraj (najvyš-
šie zastúpenie s rovnakým počtom 5 respondentov mal Trnavský 
a Trenčiansky kraj). Celkovo 10 respondentov uviedlo, že aktuálne žijú 
v zahraničí. Regionálne lokalizácia absolventov potvrdzuje domi-
nantné postavenie Bratislavy a okolia aj pre našich absolventov.

Pokiaľ ide o zastúpenie absolventských ročníkov, ich rozloženie 
ukazuje nasledovný graf (Obr. 1). Väčšiu ochotu odpovedať pre-
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ukázali nedávni absolventi (na ktorých sme mali aj spoľahlivejšie 
kontakty) a takí, ktorí na našej katedre absolvovali celé magisterské 
štúdium. Magisterský stupeň vzdelania ako najvyšší totiž dosiahlo 
120 odpovedajúcich absolventov, bakalársky 1 absolvent a doktorand-
ský stupeň 7 absolventi. 

Obr. 1 Absolventský ročník

Väčšina našich absolventov nemala problém s nájdením zamest-
nania po ukončení štúdia sociológie. Vyštudovaný sociológ má vzhľa-
dom na charakter štúdia a ním nadobudnutých zručností pomerne 
široké pole profesiového uplatnenia. To môže byť jedným z dôvo-
dov úspešnosti našich absolventov na trhu práce po ukončení štúdia. 
Viac ako polovica respondentov (52,3 %) si našla zamestnanie do 
troch mesiacov a 10,9 % do 6 mesiacov od ukončenia štúdia. Oso-
bitne zaujímavý je údaj, že takmer tretina respondentov (32 %) si ne-
musela prácu hľadať a pokračovala po ukončení štúdia v zamestnaní, 
do ktorého nastúpili ešte v jeho priebehu, čo upozorňuje na význam 
pracovných aktivít už počas štúdia, ktoré sa ukazujú ako významná 
brána na plynulý prechod na pracovný trh. Celkovo možno hovoriť 
o bezproblémovom zaradení sa našich absolventov na trh práce.

Prirodzene, treba zobrať do úvahy, že do výskumu sa nezapojili všet-
ci naši absolventi. O bezproblémovej zamestnateľnosti však vypoveda-
jú aj údaje o nízkej miere nezamestnaných absolventov fakulty podľa 
ofi ciálnych údajov ústredia práce a nepriamo aj hodnotenie dobrých 
vyhliadok zamestnanosti v porovnaní s inými absolventmi príbuzných 
odborov, ktoré deklarovali naši respondenti v ďalšej časti dotazníka. 



77

Obr. 2 Nájdenie zamestnania po ukončení štúdia

S ťažkosťami pri hľadaní svojho prvého zamestnania sa stretlo len 
19,5 % našich respondentov. Zvyšných 80,5 % absolventov zhodno-
tilo svoj nástup na trh práce ako bezproblémový. Za hlavné dôvody 
ťažkostí respondenti pokladali najmä nedostatok pracovných príleži-
tostí v odbore a neochotu zamestnať čerstvého absolventa (Obr. 3). 

Obr. 3 Ťažkosti pri hľadaní prvého zamestnania

Úspešnosť pri hľadaní prvého zamestnania po ukončení štúdia 
závisí od množstva faktorov. Preto nás zaujímalo, čo absolventom 
v tomto smere pomohlo v najväčšej miere. Ukázalo sa, že podľa ich 
názoru im pomohla najmä ich osobná schopnosť presadiť sa. Druhé 
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miesto obsadil odbor, ktorý vyštudovali. Aj toto hodnotenie respon-
dentov potvrdzuje, že odbor sociológia vzhľadom na svoj charakter 
umožňuje absolventom široké pole profesiového uplatnenia a pomer-
ne bezproblémové zapojenie sa do trhu práce. 

Pri výbere prvého pracovného miesta (Obr. 4) bola pre responden-
tov rozhodujúca najmä možnosť ich odborného rastu a pracovnej ka-
riéry, a tiež možnosť uplatniť odborné znalosti nadobudnuté štúdiom 
sociológie. Na treťom mieste skončila príležitosť získať akékoľvek 
zamestnanie, čo pravdepodobne súvisí s tlakom na absolventov o čo 
najrýchlejšie uplatnenie sa na trhu práce po ukončení štúdia. Platové 
podmienky skončili až na piatom mieste.

Obr. 4 Rozhodujúce faktory pri výbere prvého zamestnania

2.3.3 Profesiová dráha 

Takmer polovica našich respondentov nemala počas svojej profe-
sionálnej kariéry skúsenosť s evidenciou na úrade práce (Obr. 5). Cel-
kovo 28,1 % bolo evidovaných len v období, kým si našli svoje prvé 
zamestnanie. Toto obdobie trvalo v priemere 3,4 mesiaca. Zvyšných 
23,4 % respondentov bolo počas svojej pracovnej kariéry evidova-
ných na úrade práce priemerne 1,87 krát, a to v priemere 7,43 mesia-
cov. Iba jeden respondent uviedol, že bol v priebehu pracovnej kariéry 
nezamestnaný celkovo 36 mesiacov, čo je však súčet troch evidencií 
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na úrade práce. Inak dĺžka nezamestnanosti v ostatných prípadoch ne-
presiahla 18 mesiacov. Preto možno konštatovať, že naši absolventi 
nemajú problém tak s nájdením prvého zamestnania, ako aj s opätov-
ným pracovným zaradením v prípade ukončenia pracovného pomeru.

Obr. 5 Evidencia absolventov na úrade práce

Pri našich absolventoch možno pozorovať pomerne nízku mieru 
pracovnej fl uktuácie. Priemerne za svoju pracovnú kariéru vystrieda-
li necelé 3 pracovné miesta (2,72). Až 72,7 % našich respondentov 
nevystriedala viac ako 3 pracovné miesta, pričom najčastejšie uvied-
li (28,9 %), že v ich doterajšej pracovnej kariére zastávali len jedno 
pracovné miesto. 

Obr. 6 Počet významných zamestnaní počas pracovnej kariéry
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Ak sa pri počte zamestnaní pozrieme na jednotlivé absolventské 
ročníky, možno opäť konštatovať, že miera pracovnej fl uktuácie je 
pomerne nízka a znižuje sa smerom k mladším ročníkom (Obr. 7). 
Zdá sa, že najväčšia dynamika hľadania vhodného zamestnania je 
v období 5 – 10 rokov po ukončení školy, potom sa dynamika zmeny 
zamestnania stabilizuje.

Obr. 7 Priemerný počet zamestnaní podľa absolventských ročníkov

2.3.4 Oblasti a úrovne pracovného a profesiového 
 uplatnenia

Naši absolventi v rámci svojho pracovného uplatnenia celkovo vy-
striedali 271 pracovných pozícií. Ich špecifi kácia je vcelku rôznorodá 
a možno konštatovať, že naši absolventi obsadzujú pomerne široké 
portfólio pracovných pozícií. V dotazníku boli vyzvaní, aby popísali 
svoje pracovné pozície. Na základe ich odpovedí bola vytvorená kla-
sifi kácia najčastejších pracovných pozícií (ich distribúciu znázorňuje 
tab. č. 1). Značný pracovný rozptyl preukazuje aj takmer tretinové 
zastúpenie kategórie „iné“, ktoré reprezentuje rôznorodé označovanie 
pracovných náplní respondentov.

Naši respondenti najčastejšie našli svoje uplatnenie na pozícii ana-
lytika (13,7 %), projektového manažéra (12,2 %) a výskumného alebo 
vedeckého pracovníka (7,75 %). Tieto tri pracovné pozície tvorili spolu 
viac ako tretinu z celkového počtu zastávaných pozícií a dominovali 
svojim zastúpením aj vo väčšine jednotlivých absolventských ročníkov. 
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Ide o pozície, ktoré vyžadujú analytické zručnosti, prácu s dátami, ve-
domosti týkajúce sa metodológie sociologických výskumov, či chápanie 
širších sociálnych súvislostí, čo sú práve zručnosti a vedomosti nado-
budnuteľné štúdiom sociológie. V prípade absolventov končiacich me-
dzi rokmi 2010 – 2014 sa vo väčšej miere objavovala aj pozícia asisten-
ta, čo však môže vyplývať z ich pomerne krátkeho času stráveného na 
trhu práce v porovnaní s ostatnými ročníkmi. Možno teda konštatovať, 
že vzhľadom na charakter štúdia naši absolventi zrejme pomerne často 
nachádzajú profesiové uplatnenie na pozíciách spojených s aplikova-
ným výskumom, projektovým riadením a tiež analýzou dát. 

Súčasné trendy v teórii a praxi vývoja sociológie na Slovensku

PRACOVNÁ POZÍCIA Celkovo
1995 

– 
1999

2000 
– 

2004

2005 
– 

2009

2010 
– 

2014
Analytik 13,7 % 14,6 % 18,7 % 7,4 % 16,7 %
Projektový manažér 12,2 % 12,2 % 6,7 % 17,9 % 10 %
Výskumný/vedecký 
pracovník 7,75 % 4,9 % 13,3 % 2,1 % 11,7 %
Asistent 5,9 % 7,3 % 5,3 % 2,1 % 11,7 %
Referent 4,1 % 2,4 % 1,3 % 6,3 % 5 %
Konzultant 3,7 % 2,4 % 1,3 % 7,4 % 1,7 %
Account manager 2,6 % - 2,7 % 3,2 % 3,3 %
Marketingový manažér 2,6 % - 4 % 3,2 % 1,7 %
Research manager 2,21 % 4,9 % 4 % 1,1 % -
Recruiter 1,9 % - 4 % 2,1 % -
Odborný pracovník 1,9 % - 1,3 % 3,2 % 1,7 %
Sociológ 1,5 % - 4 % - 1,7 %
Redaktor 1,5 % - - 4,2 % -
Produktový manažér 1,1 % - - 2,1 % 1,7 %
Administratívny pracovník 1,1 % - - 3,2 % -
Sociálny pracovník 1,1 % 4,9 % 1,3 % - -
Terapeut 1,1 % 7,3 % - - -
Odborný asistent 1,1 % 2,4 % - 1,1 % 1,7 %
IT špecialista 1,1 % 7,3 % - - -
Koordinátor 1,1 % - - 2,1 % 1,7 %
Riaditeľ 0,7 % 2,4 % 1,3 % - -
Market operator 0,7 % - 2,7 % - -
Stratég 0,7 % - - 2,1 % -
Pedagóg 0,7 % 2,4 % 1,3 % - -
HR špecialista 0,7 % - 2,7 % - -
Iné 27,3 % 24,4 % 24 % 29,5 % 30 %

Tab. 1 Zastávané pracovné pozície
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Pokiaľ uplatníme pri analýze charakteru pracovnej pozície genera-
lizujúcejší pohľad, ukazuje sa, že celkovo až 26,9 % z celkového poč-
tu pozícií, ktoré naši absolventi zastávali v priebehu svoje pracovnej 
kariéry, mali manažérsky charakter. Obsadenie manažérskych pozícií 
je navyše rovnomerne zastúpené aj v rámci jednotlivých absolvent-
ských ročníkov. Celkovo tak možno konštatovať, že zhruba tretina 
našich absolventov sa dostáva na manažérske pracovné pozície, ktoré 
sú frekventovane spojené aj s vyššou úrovňou riadenia. 

Toto zistenie korešponduje s odpoveďami o úrovni riadenia pra-
covných pozícií respondentov (Obr. 8).

Obr. 8 Manažérska pracovná pozícia v rámci ročníkov

Keď sa pozrieme na úroveň riadenia, ukazuje sa, že väčšina pra-
covných pozícií (68,6 %), ktoré naši absolventi obsadili, bola na úrov-
ni radového pracovníka. Riadiace pozície nižšej, respektíve strednej 
úrovne tvorili takmer jednu štvrtinu (23,3 %), top manažérske pozície 
necelé 4 % a SZČO 4,4 %. Rozloženie pozícií radového pracovníka a 
pracovníkov nižšej a strednej úrovne riadenia je pomerne zachované 
aj v rámci porovnania jednotlivých absolventských ročníkov, čo je 
relatívne prekvapivé. Odlišnosť je iba v prípade top manažérskych 
pozícií, ktoré v najväčšej miere zastávali najstarší absolventi. Treba 
však konštatovať, že v tomto prípade ide o pomerne generalizujúci 
pohľad, preto sa nižšie pozrieme aj na zmenu úrovne riadenia pri po-
rovnaní prvého a aktuálneho zamestnania. 
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Tab. 2 Úroveň riadenia na pracovnej pozícii

Osobitne nás zaujímali oblasti pracovného uplatnenia, ktoré nám 
môžu ukázať profi lové uplatnenia našich absolventov a trendy v týchto 
charakteristikách, ktoré by mohli byť využiteľné na ďalšiu profi láciu 
štúdia. V tomto prípade sa respondenti zaraďovali do nami predpokla-
daných hlavných oblastí, ktoré sme rozdelili do 8 oblastí (tab. č. 3).

Tu sa ukázalo, že naši absolventi pracovali najmä v marketingo-
vých a reklamných agentúrach, ktoré boli zastúpené v najvyššej miere 
a celkovo tvorili viac ako štvrtinu (26,3 %) v rámci všetkých odvetví. 
Uplatnenie sa v rámci tohto odvetvia dominuje aj v jednotlivých ab-
solventských ročníkoch, kde takisto vykazuje najvyššie zastúpenie. 
Možno tak konštatovať, že naši absolventi sa vo vysokej miere uplat-
ňujú v odvetví, ktoré svojím charakterom a orientáciou na výskum 
a analýzu dát vyžaduje práve vedomosti a zručnosti, ktoré možno 
štúdiom sociológie nadobudnúť. Súčasne to nepriamo vypovedá aj 
o pracovných inklináciách absolventov a uvedomovaní si tejto kom-
paratívnej výhody. Pomerne frekventovane sa naši absolventi uplat-
ňovali tiež v odvetví výrobných a obchodných spoločností (19,9 %) 
a v štátnych organizáciách a organizáciách štátnej správy (13,6 %).

Tab. 3 Odvetvie profesijného uplatnenia

Súčasné trendy v teórii a praxi vývoja sociológie na Slovensku

ÚROVEŇ RIADENIA Celkovo
1995 

– 
1999

2000 
– 

2004

2005 
– 

2009

2010 
– 

2014
Radový pracovník 68,6 % 62,9 % 71,3 % 65,4 % 74,3 %
Riadiaci na nižšej, 
resp. strednej úrovni 23,3 % 21 % 22,8 % 26,2 % 21,6 %
Top manažér 3,8 % 9,7 % 3 % 1,9 % 2,7 %
Samostatne zárobkovo 
činná osoba 4,4 % 6,5 % 3 % 6,5 % 1,4 %

ODVETVIE Celkovo
1995 

– 
1999

2000 
– 

2004
2005 

– 
2009

2010 
– 

2014
Výrobné a obchodné 
spoločnosti 19,9 % 17,7 % 19,8 % 18,3 % 24,3 %
Organizácie sociálnych 
služieb 2 % 8,1 % 1 % - 1,4 %
Štátne organizácie a organi-
zácie štátnej správy 13,6 % 24,2 % 10,9 % 11 % 12,2 %
Orgány miestnej a mestskej 
samosprávy 0,6 % - 1 % 0,9 % -
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Na druhej strane minimálne uplatnenie nachádzajú naši absolventi 
v oblasti sociálnych služieb a miestnej samosprávy. Určitú výnimku 
preukazujú v sociálnej oblasti ročníky z konca 90. rokov (tí sa objavili 
aj ako sociálni a terapeutickí pracovníci podľa pracovných pozícií). 
Ide síce o malé početnosti, ale môže to byť aj vplyv sociálne oriento-
vanej špecializácie prípravy sociológov, o ktorú v tomto období aj zo 
strany študentov bol vysoký záujem. 

Naši respondenti mali možnosť uviesť aj iné odvetvie svojho uplat-
nenia, pokiaľ sa nezaradili do vyššie uvedených, ktoré boli vzhľadom 
na ich charakter pokladané za pravdepodobné odvetvia ich profesio-
vého uplatnenia. Do tejto kategórie sa celkovo zaradilo 18,5 % absol-
ventov (tab. č. 4), pričom najčastejšie išlo o informačné technológie 
(18,8 %) a bankovníctvo (10,9 %). Zároveň si možno všimnúť, že po-
diel tejto odlišnej (od výskumom predpokladanej) oblasti uplatnenia 
narastá, čo je dokladom diverzifi kácie odvetvového uplatnenia našich 
absolventov. Hypoteticky môžeme predpokladať, že rastúci podiel 
uplatnenia v IT technológiách je výrazom rastu ich pozície a perspek-
tívnosti v súčasnej ekonomike, ale aj presunu rozborovej práce s dáta-
mi do širšieho spektra softvérových aplikácií.

Tab. 4 Iné odvetvie uplatnenia

ODVETVIE Celkovo
1995 

– 
1999

2000 
– 

2004

2005 
– 

2009

2010 
– 

2014
Školstvo, kultúra a iné 
verejné organizácie 6,4 % 12,9 % 2 % 8,3 % 4,1 %
Marketingové a reklamné 
agentúry (prieskum trhu 
a reklama)

26,3 % 24,2 % 28,7 % 26,6 % 24,3 %

Tretí sektor (mimovládne 
a neziskové organizácie) 4,6 % 1,6 % 9,9 % 3,7 % 1,4 %
Masmédiá 
(tlač, rádiá a televízie) 8,1 % 3,2 % 12,9 % 8,3 % 5,4 %

INÉ ODVETVIE Celkovo
1995 

– 
1999

2000 
– 

2004

2005 
– 

2009

2010 
– 

2014
18,5 % 8,1 % 13,9 % 22,9 % 27 %

IT 18,8 % - - 28 % 20 %
Bankovníctvo 10,9 % 20 % 21,4 % 12 % -
Personálne agentúry 6,3 % 40 % 14,3 % - -
Gastronómia a cestovný ruch 6,3 % - 7,2 % 8 % 5 %
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Pri zisťovaní odbornej oblasti uplatnenia absolventov sa ukázalo, 
že v najväčšej miere ide o oblasť marketingových štúdií (27,8 %) – či 
už celkovo alebo v rámci jednotlivých ročníkov – čo korešponduje aj 
s vyššie uvedenými zisteniami týkajúcimi sa odvetvia profesiového 
uplatnenia. Významnú časť pracovných pozícií absolventi zastávali 
aj v oblasti projektového manažmentu (11,3 %), základného a apliko-
vaného výskumu (10,1 %), administratívnych povolaní (10,1 %) 
a riadenia ľudských zdrojov a personálnej práce (9,6 %). Ostatné 
nami predpokladané odborné oblasti uplatnenia sú okrajové. Zároveň 
si môžeme všimnúť klesajúcu tendenciu uplatnenia v oblasti perso-
nálneho manažmentu a relatívne významný nárast administratívnych 
povolaní v prípade najmladších absolventov. Tieto zmeny naznačujú 
aj určité trendy na trhu práce na Slovensku.

Tab. 5 Odborná oblasť uplatnenia

Súčasné trendy v teórii a praxi vývoja sociológie na Slovensku

INÉ ODVETVIE Celkovo
1995 

– 
1999

2000 
– 

2004

2005 
– 

2009

2010 
– 

2014
18,5 % 8,1 % 13,9 % 22,9 % 27 %

Finančníctvo 6,3 % - - 16 % -
Telekomunikácie 4,7 % - - 8 % 5 %
Farmaceutický priemysel 4,7 % - - - 15 %
Poisťovníctvo 3,1 % - 14,3 % - -

ODBORNÁ OBLASŤ Celkovo
1995 

– 
1999

2000 
– 

2004

2005 
– 

2009

2010 
– 

2014
Riadenie ľudských zdrojov 
a personálna práca 9,6 % 9,7 % 16 % 7,7 % 2,9 %
Projektový manažment 11,3 % 3,2 % 10 % 16,3 % 13 %
Sociálne a organizačné 
poradenstvo 0,6 % 0 % 2 % 0 % 0 %
Administratívne povolania 10,1 % 4,8 % 8 % 8,7 % 20,3 %
Základný a aplikovaný 
výskum 10,1 % 8 % 15 % 6,7 % 13 %
Vzdelávanie 3,9 % 8,1 % 2 % 3,8 % 2,9 %
Práca s verejnosťou, 
public relations 0,6 % 0 % 1 % 1 % 0 %
Marketingové štúdie 27,8 % 25,8 % 29 % 26 % 30,4 %
Činnosť hovorcu/hovorkyne - - - - -
Riešenie sociálnych problé-
mov špecifi ckých skupín 3,3 % 1,6 % 7 % 2,9 % 0 %
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Aj v prípade odbornej oblasti profesiového uplatnenia mali res-
pondenti možnosť uviesť inú oblasť, pokiaľ sa do vyššie uvedených 
nezaradili (tab. č. 6). Celkovo do tejto kategórie zaradili respondenti 
21,2 % pracovných pozícií. Tak ako v prípade odvetvia, aj tu boli vo 
významnej miere zastúpené informačné technológie (14,5 %). Rovna-
ký podiel vykazovala aj oblasť marketingu (14,5 %).

Tab. 6 Iná odborná oblasť uplatnenia

Pri skúmaní profesiovej dráhy našich absolventov sme sa na ich 
pracovné uplatnenie pozreli aj prostredníctvom porovnania ich prvého 
a súčasného zamestnania. Celkovo 29 % absolventov zastávalo v čase 
realizácie prieskumu pracovné miesto, ktoré bolo ich prvým aj súčas-
ným zamestnaním. Táto miera bola najväčšia u najmladších absolvent-
ských ročníkoch (45 %), čo pravdepodobne súvisí s ich krátkym poby-
tom na trhu práce po ukončení štúdia. Z tých absolventov, ktorí zmenili 
miesto svojho pracovného pôsobenia, 3 % zastávali v novom zamestna-
ní rovnakú pracovnú pozíciu a 97 % inú pracovnú pozíciu v porovnaní 
s prvým zamestnaním po absolvovaní štúdia. To znamená, že zmena 
pracovného miesta v drvivej väčšine znamená aj zmenu pracovnej 
orientácie (nevyhranenosť pracovnej kariéry). Čo sa týka úrovne riade-
nia, ukázalo sa, že pri zmene zamestnania zostalo 45,5 % absolventov 
na rovnakej úrovni riadenia. Na nižšiu úroveň riadenia sa v súčasnom 
zamestnaní dostalo celkovo 8 % a na vyššiu až 42 %. Väčšina respon-
dentov prostredníctvom nástupu do svojho súčasného zamestnania 
zmenila odvetvie svojho pôsobenia (75 %) aj odbornú oblasť (73 %), 
čo znovu potvrdzuje heterogénnu povahu pracovnej kariéry. 

ODBORNÁ OBLASŤ Celkovo
1995 

– 
1999

2000 
– 

2004

2005 
– 

2009

2010 
– 

2014
Regionálny rozvoj, analýza 
a projektovanie 0,9 % 1,6 % 1 % 0 % 1,4 %
Sociálna práca všeobecne 0,6 % 1,6 % 0 % 0 % 1,4 %

INÁ OBLASŤ
UPLATNENIA

Celkovo
1995 

– 
1999

2000 
– 

2004

2005 
– 

2009

2010 
– 

2014
21,2 % 35,5 % 9 % 26,9 % 14,5 %

IT 14,5 % 13,7 % - 25 % -
Marketing všeobecne 14,5 % - 2,2 % 21,4 % 20 %
Kontrolná činnosť 4,3 % 13,7 % - - -
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Tab. 7 Prvé verzus súčasné zamestnanie

2.3.5  Závery z výskumu

Vývoj po roku 1989 ovplyvnil spoločenský kontext profesiové-
ho uplatnenia sociológie. Významne zasiahol aj do inštitucionálneho 
rámca vzdelávania sociológov. Vysokoškolské štúdium prešlo zme-
nami na kreditný systém, transformovalo sa do povinného modelu 
trojstupňového štúdia. Vzrástol záujem o vysokoškolské štúdium, aj 
na Slovensku prešlo etapou masifi kácie,106 ktoré sa prejavilo v zme-
nách pripravenosti stredoškolskej mládeže na vysokoškolské štúdium, 
ale aj v zmenách ich prístupu ku štúdiu a študijnej motivácie. Presa-
dzuje sa skôr pragmatický prístup ku štúdiu, pod tlakom požiadaviek 
trhu práce. Súčasne toto obdobie prinieslo nárast reálnych sociálnych 
problémov, ktoré sa prirodzene dostali do profesionálneho záujmu so-
ciológie a prejavili sa už začiatkom 90. rokov v posilnení orientácie 
na prípravu v oblasti sociálneho rozvoja, sociálnej politiky a politiky 
zamestnanosti. Vzdelávanie sociológov na Katedre sociológie UK si 

Súčasné trendy v teórii a praxi vývoja sociológie na Slovensku

PRVÉ VS. SÚČASNÉ 
ZAMESTNANIE Celkovo

1995 
– 

1999

2000 
– 

2004

2005 
– 

2009

2010 
– 

2014
PRACOVNÁ POZÍCIA
Bez zmeny zamestnania 29 % 33 % 19 % 17 % 45 %
Rovnaká pracovná pozícia
(pri zmene zamestnania) 3 % 0 % 4 % 4 % 0 %
Iná pracovná pozícia
(pri zmene zamestnania) 97 % 100 % 96 % 96 % 100 %
ÚROVEŇ RIADENIA - pri zmene zamestnania
Rovnaká úroveň riadenia 45,5 % 27 % 38 % 46,5 % 61 %
Zmena úrovne riadenia 54,5 % 73 % 62 % 53,5 % 39 %
Nižšia úroveň riadenia 8 % 9 % 4 % 4 % 14 %
Vyššia úroveň riadenia 42 % 45,5 % 50 % 44 % 23 %
ODVETVIE - pri zmene zamestnania
Rovnaké odvetvie 25 % 17 % 35 % 28 % 25 %
Iné odvetvie 75 % 83 % 65 % 72 % 75 %
ODBORNÁ OBLASŤ - pri zmene zamestnania
Rovnaká oblasť 27 % 8 % 31 % 17 % 47 %
Iná oblasť 73 % 92 % 69 % 83 % 53 %

106  L. Prudký – P. Pabián – K. Šíma, 2010.
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zároveň uchovalo svoju tradičnú všeobecnú sociologickú prípravu, 
s dôrazom na teoreticko-metodologickú prípravu sociológov.

Prieskum absolventov katedry v dvadsaťročnej perspektíve uká-
zal, že táto široko profi lovaná príprava umožňuje širokú škálu uplat-
nenia absolventov. Dominantnou oblasťou uplatnenia sa stala sféra 
aplikovaného výskumu v marketingových a reklamných agentúrach. 
Klesajú príležitosti práce v oblasti personálneho riadenia a v apliko-
vanej sociálnej oblasti. Naopak rastie uplatnenie v širokom rozsahu 
administratívnych činností, ktoré zahŕňajú organizačnú a plánovaciu 
činnosť, riadenie, realizáciu a koordináciu projektov a spracovanie 
a analýzu dát. Uplatnenie absolventov tak do značnej miery aj odráža 
zmeny na trhu práce – v pracovných príležitostiach klesá ponuka špe-
cializovaných analytických prác a rastie dynamicky sa meniace por-
tfólio rôznorodých prác organizačného a rozborového charakteru. To 
podporuje všeobecnú a široko orientovanú prípravu sociológov, ale 
prináša aj výzvy na posilnenie praktických kompetencií a zručností 
študentov spoločenských vied, vrátane sociológie.
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3

Vedecké školy a osobnosti 
sociologickej vedy

3.1 Problémy budovania teórie a formovania 
 vedeckých škôl v slovenskej sociológii 

Už v úvodnej kapitole práce sme poukázali na peripetie vývinu 
slovenskej sociológie v spoločenskom kontexte dejín 20. storočia. Po 
krátkych vzostupoch nasledovali strmé, deštruktívne pády, ktoré neboli 
len metaforou sínusoidného priebehu vednej trajektórie, ale hlboko po-
znamenali osudy osobností, ktoré sociológiu ako vedu reprezentovali 
a spolu s ňou zažívali okamihy úspechov a dôsledky ruptúr. Niet divu, 
že história „malého“ odboru, akým sociológia v podmienkach Sloven-
ska bola a je, neoplýva zástupom autorít, rozvíjajúcich kontinuálne 
svoje predstavy o budovaní vedy a jej inštrumentáriu. V doterajšom 
vývoji sociológie patrí práve uplynulé štvrťstoročie z mnohých aspek-
tov k najpriaznivejším a najdlhším etapám v jej histórii. Pri zamyslení 
nad priebehom vývinových kontinuít a diskontinuít slovenskej socioló-
gie po nástupe komunistického režimu autori Ľ. Turčan a E. Laiferová 
dospeli ku konštatovaniu, že v slovenskej sociológii sa nesformovali 
osobitné školy alebo smery, s výnimkou sociológie urbanizmu, hoci tu 
boli jednotlivci teoreticky a heuristicky dostatočne pripravení na tento 
počin.1 Dôvodom boli predovšetkým ideologické obmedzenia a likvi-
dačné praktiky spolu s úzkou personálnou základňou, ktoré znemož-
ňovali vybudovanie samostatných sociologických škôl. Odvtedy však 
uplynul dostatok času na revíziu uvedenej myšlienky: 
1. Prehĺbilo sa poznanie v oblasti histórie sociologického myslenia 

na Slovensku, najmä vďaka využitiu archívnych a osobných mate-
riálov aktérov sociologického diania v minulosti.

2. Pluralizácia sociológie po páde komunizmu umožňuje slobodné 
budovanie teoretických konceptov, ich zdieľanie, reprodukova-

1  Ľ. Turčan – E. Laiferová, 2002.
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nie a rozvíjanie ďalšími generáciami sociológov, čo dáva šancu 
na vznik sociologickej školy, resp. škôl aj v podmienkach „malej“ 
sociológie. 

Ostatne, diskusia na tému väzby a komunikácie v sociologickej 
komunite, čo je jedným zo základných predpokladov vzniku sociolo-
gickej školy, sa vynorila už v časoch komunistického režimu. D. Ali-
jevová už v osemdesiatych rokoch 20. storočia kritizovala nedostatoč-
né inštitucionálne zázemie na systematickú kritiku vtedajšej tzv. bur-
žoáznej sociológie, pričom argumentovala Mullinsovým modelom 
komunikačnej väzby medzi sociológmi a pokúsila sa o pôvodnú ana-
lýzu formovania niektorých teoretických skupín v slovenskej socioló-
gii.2 Na uvedený motív nadviazala polemickým referátom o školách 
v slovenskej sociológii, predneseným na II. zjazde slovenských socio-
lógov v Martine v r. 1989, tesne pred pádom komunistického režimu3, 
napokon príspevkom Teoretická diverzifi kácia slovenskej sociológie, 
ktorý odznel na teoretickom workshope sekcie sociologickej teórie 
Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v r. 1995.4 V odlišnom 
dobovom kontexte, ale s rovnakou naliehavosťou akcentuje autor-
ka zložitosť a osobitosť procesu kryštalizácie vedeckých škôl v slo-
venskej sociológii, ktorý nerešpektuje vždy zaužívané schematické 
pravidlá, ale samotnú existenciu týchto škôl by mala historiografi a 
vývoja slovenskej sociológie refl ektovať.5 Zmienený dobový kontext 
prvej polovice 90. rokov sa vyznačoval špecifi kami, ktoré vytvárali 
prekážky v otvorenej komunikácii medzi sociológmi a diverzifi kovali 
vedeckú obec nie podľa paradigmálnych, ale politických kritérií, kde 
rozhodovala príslušnosť sociológa k určitému politickému zoskupe-
niu bez ohľadu na jeho profesionálne kvality. Ako uviedla D. Alijevo-
vá, „... je to príklad snobizmu vo vede, ktorý znemožňuje normálnu 
komunikáciu medzi členmi vedeckého spoločenstva“6. 

Z retrospektívneho pohľadu, uvedené pnutia v sociologickej obci 
odvial čas, resp. uviedol ich do latentných polôh, no meritórny problém

2 D. Alijevová: Úvodné vystúpenie v Besede za okrúhlym stolom redakcie: Sociológia 
v súčasnom ideologickom boji, 1984.

3  Ako uvádza sama D. Alieva, jej príspevok bol reprodukovaný vo veľmi skrátenej po-
dobe v časopise Sociológia v r. 1990.

4  D. Alijevová, 1997.
5  Tamže, s. 45.
6  Tamže, s. 45.
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 týkajúci sa existencie škôl a ich identifi kácie pretrval. Pritom netreba 
zabúdať, že v prvých pokusoch o historiografi u slovenskej sociológie 
v šesťdesiatych rokoch už možno nájsť stanovisko D. Slávika, pod-
porujúce tézu o existencii tzv. Štefánkovej školy, ktorá má byť zara-
dená „... do kontextu snažení československej sociológie“7. D. Slávik 
opieral svoje tvrdenia predovšetkým o široký okruh Štefánkových 
spolupracovníkov a žiakov, ktorí sa zaoberali rozličnými aspektmi so-
ciografi ckej analýzy slovenskej spoločnosti a pre ktorých bol A. Šte-
fánek „... zakladateľom a hlavou tzv. sociografi ckej školy“8. Uvedený 
argument, hoci zďaleka nie jediný, nás viedol pred časom k hlbšiemu 
rozpracovaniu problematiky vzniku sociografi ckej školy v slovenskej 
sociológii.9Ak by sme brali do úvahy geografi ckú identifi káciu socio-
logických škôl na Slovensku, možno odlíšiť dve historické centrá, a to 
Martin a Bratislavu, kde sa utvorili už v štyridsiatych rokoch 20. sto-
ročia okruhy sociológov, spätých nielen samotným pôsobiskom, no 
predovšetkým metódou, na báze ktorej rozvíjali sociologický výskum. 
Upozornil na to Z. Nešpor, ktorý hovorí o dvoch školách v rámci slo-
venskej akademickej sociológie, a to bratislavskej a martinskej, medzi 
ktorými panovali vzťahy vzájomnej úcty a kolegiality, hoci ich prota-
gonisti sa nezhodli na metódach sociologického bádania.10 

V akom zmysle všeobecne ponímame pojem sociologická ško-
la a následne, čo nás oprávňuje hovoriť o sociologických školách 
na Slovensku v kontexte minulosti, resp. súčasnosti? Existencia so-
ciologických škôl je fenomén, ktorý sociologická verejnosť vníma vo 
viacerých kontextoch: môže ísť o školu defi novanú určitým smerom 
bádania a špecifi ckou metodológiou, ako napr. rasovo-antropolo-
gická, organistická, geografi cká a pod. Iným typom je škola, spojená 
s geografi cky vymedzenou lokalitou pôsobenia, ako napríklad Chi-
cagská, Frankfurtská, Pražská, Brnianska a pod. Odlišným typom 
je škola, ktorej pomenovanie sa spája s jej zakladateľom, napríklad 
Durkheimova škola, Weberova škola, Parkova škola a pod., čo sa-
mozrejme nevylučuje prelínanie typov navzájom (napríklad Parkova 
škola je organickou súčasťou Chicagskej školy). V inštitucionálnom 
význame je škola chápaná ako vedecká komunita, ktorej členovia 
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7 D. Slávik, 1968.
8  D. Slávik, 1968, s. 292.
9  E. Laiferová, 2017: Anton Štefánek a Bratislavská sociografi cká škola.
10  Z. Nešpor, 2013, s. 40.
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trvalo spolupracujú a intenzívne sa navzájom ovplyvňujú v rámci jed-
nej inštitúcie, ktorou môže byť fakulta, vedecký ústav, časopis a pod.11 
Rôzne inštitucionálne formy sa pritom môžu doplňovať. Za dôleži-
tý treba považovať pocit väzby medzi bádateľmi, ako aj ich vlastné 
presvedčenie, že tvoria jednu vedeckú školu, vtedy môžeme hovoriť 
o existencii referenčnej skupiny, ktorá sa riadi určitými požiadavka-
mi názorového systému. Napokon, do sociologickej školy môžeme 
zaraďovať samotných výskumníkov aj na základe vzájomnej podob-
nosti, vyplývajúcej z analýzy ich názorov a prístupov. Niektorí autori 
hovoria aj o národných sociologických školách,12 čo však vyžaduje 
uprednostniť kritériá príslušnosti bádateľov k identickej národnej kul-
túre, jednotnému inštitucionálnemu rámcu, ich vnútornej solidarity, 
spoločných prístupov k riešeniu problémov.

Budovanie sociologickej školy je dlhodobý proces, ktorý vyža-
duje primerané podmienky na rast osobností – nositeľov a reprezen-
tantov školy. Už vyššie sme upozornili na príspevok D. Alijevovej, 
ktorá v kontexte formovania škôl v slovenskej sociológii poukázala 
na existenciu zásadných koncepčných rozdielov, ktoré vznikli na 
báze teoretických platforiem dvoch odlišných sociologických para-
digiem. V prípade J. Pichňu „systémovou“ a v prípade A. Hirnera 
„autokinetickou“. Ako autorka uviedla, v tomto prípade bolo mož-
né uvažovať o dvoch odlišných sociologických paradigmách, ktoré 
si mohli získať stúpencov medzi študentmi a kolegami, čo mohlo 
stačiť na začiatok kryštalizácie dvoch sociologických škôl.13 Pri-
kláňame sa k stanovisku, že prinajmenšom v prípade A. Hirnera sa 
skutočne naplnil scenár kryštalizácie Hirnerovej školy, ku ktorej sa 
dodnes hlásia niektorí predstavitelia strednej, resp. staršej generácie 
slovenských sociológov.14

Vychádzame zo všeobecného predpokladu, že v sociológii prak-
ticky nikdy nevládol jeden myšlienkový prúd, škola či teória, naopak, 
vždy existovala viac či menej výrazná ideová pluralita. To je primárny 
dôvod, prečo označovať sociológiu za vedu multiparadigmatickú.15 

11 Porovnaj: Velký sociologický slovník II, 1996, s. 1272; Sociologické školy, směry, pa-
radigmata, 1994.

12  Velký sociologický slovník II, 1996, s. 1273.
13  D. Alijevová, 1997.
14  Problém aktualizujeme v ďalšej pasáži textu.
15  Porov. J. Šubrt, 2015.
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Paradigmu vo vede teda chápeme ako komplex názorov a koncepcií, 
ktoré určujú voľbu vedeckej problematiky a spôsob jej riešenia: v deji-
nách sociológie vždy existujú popri sebe viaceré paradigmy, s ktorými 
sa obvykle spájajú základné teoretické orientácie alebo veľké socio-
logické teórie.16 Paradigmy predstavujú odlišné poňatie vedeckosti, 
takže identická veda môže byť budovaná prostredníctvom rôznych 
paradigiem, pričom každá paradigma má umožniť kontrolu použitých 
pojmov, zmenšiť pravdepodobnosť nepremysleného zavádzania no-
vých predpokladov a prispieť ku kumulatívnej povahe vedy.17 A bu-
dovanie teórie, jej sila či slabosť vo veľkej miere predurčujú význam, 
autonómnosť a váhu samotnej paradigmy voči všetkým ostatným. 

Pri posudzovaní paradigmatických východísk jednotlivých orientá-
cií či sociologických teórií nemožno abstrahovať od pôsobenia už skôr 
a opakovane zmieňovaných mimovedných vplyvov, ktoré v prípade 
„malej“ slovenskej sociológie zohrávali takú kruciálnu rolu v jej his-
tórii. Predovšetkým, okolnosti ideologického a politického charakteru 
v minulosti znemožňovali budovať vedu kumulatívnym spôsobom, čo 
sa s odstupom času ukazuje ako jeden z vážnych hendikepov pre po-
znávací proces vôbec. Dve hlboké ruptúry vo vývoji vedy v 20. storočí, 
najmä v jej teoretickom zázemí, zanechali badateľné stopy na podo-
be teoretického rozpracovania mnohých problémov, ktoré vystali pred 
sociológmi hlavne v súvislosti so skúmaním bezprecedentnej zmeny, 
akou bol pád komunizmu, jeho dôsledky a nastolenie režimu založené-
ho na princípoch liberálnej demokracie a kapitalistického trhu. 

Dôkazom toho bolo i teoretické „tápanie“, „neukotvenie“ použi-
tých konceptov, charakteristické pre deväťdesiate roky 20. storočia, 
na čo aj sami sociológovia upozorňovali.18 Marxistická paradigma sa 
takmer úplne vytratila,19 zatiaľ čo iné – či už normatívne alebo inter-
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16 Tamže, s. 24.
17  Bližšie v: M. Petrusek, 1994.
18  Napríklad B. Búzik, 1995; Z. Kusá, 1996; J. Sopóci, 1995, 1997, 2005; J. Schenk, 

2000.
19  Aj po páde komunizmu s k nej hlásil R. Roško, ktorý však pracoval s touto para-

digmou dlhodobo premyslene, konzistentne a konzekventne bez akýchkoľvek ideo-
logických prímesí. Jeho teória domáceho a spoločenského pracovného okruhu bola 
príkladom sofi stikovane prepracovanej koncepcie diferencujúcej formy privlastňova-
nia socialistického resp. nesocialistického charakteru, ako bola naturálna malovýroba 
či malovýroba tovarov a služieb (ľudovo fušky) pracovníkov vo sfére neofi ciálnej 
(šedej) ekonomiky v dobe tzv. reálneho socializmu.
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pretatívne paradigmy20 – sa začali u jednotlivých autorov a autoriek 
vynárať len postupne a pevnejšie sa etablovali na prelome milénia. 
Osobitným problémom na rozpracovanie teórie je aj roztrieštenosť 
akademických kapacít, o ktorej sme sa vyššie zmieňovali a ktorá 
má za následok nie vždy dostatočnú rozpracovanosť sociologickej 
teórie, najmä na úrovni teórií stredného dosahu.21 Naproti tomu si-
tuácia na poli všeobecnej sociologickej teórie sa vďaka množstvu 
publikácií venovaných nosným témam súdobej sociologickej teórie 
stabilizovala a poskytuje vhodný fundament na aplikácie na nižších 
úrovniach poznania.22

Významným počinom na rozpracovanie a aplikovanie súdobej so-
ciologickej teórie bol tímový výskumný projekt Využitie všeobecných 
sociologických teórií pri analýze sociálnych problémov na Slovensku, 
riešený v rokoch 2011 – 2013 pod vedením M. Tížika, ktorého hlav-
ným cieľom bola analýza a refl exia možností aplikácie troch – pod-
ľa autorov – najvplyvnejších všeobecných sociologických teórií na 
výskum sociologických problémov na Slovensku (A. Giddensa, J. Ha-
bermasa a P. Bourdieho). Ambíciou autorského tímu bolo kriticky re-
fl ektovať analytické hranice veľkých sociologických teórií s globál-
nym vplyvom, ktoré sa považujú za „travelling concepts“ (putujúce 
teórie), čo je podmienkou na možnosti ich analytickej adaptácie pri 
skúmaní problémov zasadených v potenciálne inej konfi gurácii pod-
mienok, než tieto teórie predpokladajú. Sústredenosť sociologických 
analýz na deskripciu parciálnych sociologických problémov viedla 
k oslabeniu teoretických základov vedeckej argumentácie a uceleného 
pohľadu na analyzované sociálne problémy, ako aj k defi citu prekle-
nujúceho uvažovania, aké umožňuje práve rámec všeobecnej alebo 
univerzalistickej sociologickej teórie. Teória umožňujúca spájať roz-
trieštené sociologické pole musí vychádzať z neustálej konfrontácie 
s empirickými prejavmi sociálneho života, čím dochádza k testovaniu 
jej primeranosti a univerzálnosti.23 Výstupy z uvedeného výskumu 

20 Vymedzenie normatívnych a interpretatívnej paradigmy bližšie v: T. Kuhn, 1981.
21  Nemožno, samozrejme, zovšeobecňovať, príklady rozpracovanosti sociologických 

teórií na poli odvetvových sociológií uvádzame v ďalšom texte.
22  Pozri napr. monografi cké práce J. Sopóciho, 2000, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 

2014.
23  Podrobnejšie na stránke: http://www.sociologia.sav.sk/vyskumne_projekty.php?

id=1337
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v podobe publikácií priniesli množstvo podnetných hľadísk v súčas-
nom sociologickom diskurze, ale hlavne inšpirácie smerom k praktic-
kým aplikáciám.24 

Napriek uvedenému, problém heuristiky v sociologickej teórii, do-
minantný najmä v kontexte základného výskumu, je neustále výzvou 
pre slovenskú sociológiu – zdôraznil to J. Schenk v krátkom, no vý-
stižnom texte v dobe nástupu nového milénia.25 Poukazuje na vznik 
„paradigmálneho uvoľnenia“, ktoré nastalo po obrate v r. 1989 a ktoré 
prinieslo aj trend „fuzzyfi kácie“ sociológie v zmysle rozmazávania hra-
níc nielen sociológie, ale aj noriem a štandardov sociologickej analýzy. 
Konštatuje presun ťažiska od makrosociológie k mikrosociológii, od 
štandardnej sociológie ku kvalitatívnej sociológii. Zároveň upozorňuje 
na absenciu pohľadu na spoločnosť ako celostný dynamický systém, 
čo však poskytuje teória samoorganizácie ako súčasná verzia sociálnej 
dynamiky, ktorej vyhýbanie zo strany sociológov naznačuje vyššie ná-
roky na prekonanie tzv. rutinných prístupov vo vede.26 Ďalšia závažná 
výhrada smeruje k uplatneniu princípov tolerancie, komplementarity 
a interparadigmálneho dialógu, ktorý v predchádzajúcom desaťročí 
sľubne začal, aby nakoniec zanikol. Situácia rezultovala do programo-
vej nevšímavosti namiesto teoretickej tolerancie a do „reprodukcie“ 
uzavretých útvarov namiesto dialógu. Autor naznačuje podstatu prob-
lému, ktorý vidí vo vecnej rovine vo fundamentálnom nepochopení 
podstaty interparadigmálneho dialógu vyžadujúceho ako svoj základný 
predpoklad sebaobmedzenie, ergo explicitné vymedzenie hraníc apli-
kability vlastného prístupu, jeho analytických a explikačných možností 
a oblasti špecifi ckých výskumných zámerov. Rezultátom je potom po-
rovnanie konkurujúcich si prístupov (paradigiem), čo následne môže 
viesť k naplneniu princípu neúplnej pravdivosti teórií, namiesto poráž-
ky protivníka v zmysle inej paradigmy.27 

Za príklad vhodného postupu považuje J. Schenk výskum sociabili-
ty, uskutočnený A. Hirnerom ešte v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. 
Autorovo stanovisko napokon vyúsťuje do kritiky postmodernizmu, 
ponímaného ako konjunkturalistický trend, charakterizujúci „novú 
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24 Kritická teória J. Habermasa v sociologickom výskume (Ed. M. Tížik), 2013; P. Bour-
dieu ako inšpirácia pre sociologický výskum (Ed. M. Tížik), 2013.

25  J. Schenk, 2000.
26  Tamže, s. 190-191.
27  Bližšie tamže, s. 192.
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sociológiu poznania“ v zmysle kritiky absolútneho relativizmu, čo 
zdôrazňoval už R. Boudon. V zhode s ním vidí J. Schenk užitočnosť 
postmoderných teórií len v tom, že ponúkajú vízie sveta, kompatibilné 
so základnými hodnotami moderných spoločností, osobitne s hodno-
tou rovnosti, ktorú však považuje za absolutizovanú a deformovanú. 
Dôraz na špecifi ckosť vedy a jej základné štandardy sa v tomto po-
nímaní ocitá v kontrapozícii voči postmoderným trendom. Platforma 
metodologického individualizmu, na ktorej stojí dedičstvo R. Bou-
dona a ktorá bola inšpiráciou, nie však určujúcim východiskom pre 
J. Schenka, zároveň upriamuje našu pozornosť od žiaka k majstrovi 
– od J. Schenka k A. Hirnerovi. Oprávňuje nás k tomu, aby sme pou-
kázali na kontinuitu v myslení oboch autorov, ktorí systematicky roz-
víjali, a v prípade J. Schenka vo vyznačenej línii naďalej pokračujú 
v rozpracovaní paradigmy komplexnosti, ktorej smerovanie nazna-
čil A. Hirner a ktorá spočíva v troch základných trendoch:
1. návrat človeka do sociológie
2. prechod od samoregulácie k samoorganizácii
3. posun od statiky k dynamike.28

Všetky uvedené trendy anticipoval už dávnejšie A. Hirner, no ich 
aktuálnosť podčiarkuje J. Schenk vzhľadom na to, že súčasnosť po-
skytuje metodologické inštrumentárium, ktoré Hirner vo svojej dobe 
nemal k dispozícii, no ktoré je plne využiteľné v dnešnej dobe a na 
ktorom stojí práca s modelmi na báze ich teoretického, heuristického 
a inštrumentálneho potenciálu. Prínos samotného J. Schenka k rozví-
janiu Hirnerovho posolstva je nespochybniteľný – dokumentuje ho 
rad publikácií, venovaných metodologickým problémom skúmania 
spoločenskej kontroly, kauzálnemu modelovaniu, multiagentovému 
modelovaniu, teórii samoorganizácie sociálnych systémov a množ-
stvu ďalších otázok súvisiacich predovšetkým s metódami a technika-
mi sociologického výskumu.29 Jednou z najpodnetnejších prác tohto 

28 J. Schenk, 2013.
29  Metodologické problémy modelovania v sociologickom bádaní, 1981. Pravda: Bra-

tislava, Samoorganizácia sociálnych systémov (Metodologické problémy synergetic-
kého prístupu v sociológii), 1990; Kontrola społeczna jako proces samoregulacyjny 
(Teoria i badania socjologiczne) 2003; Metodologické problémy multiagentového 
modelovania v sociológii. STIMUL: Bratislava 2011; Kauzálne modelovanie v socio-
lógii: princípy, metódy a aplikácie, 2013; Znaky, indikátory a indexy v sociologickom 
výskume, 2015; Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii, 2017.
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typu je príspevok k diskusii o povahe analytickej sociológie v dnešnej 
dobe s akcentom na modelovú stratégiu konštruovania sociologic-
kých teórií.30

Možno konštatovať, že učeň sa stal majstrom a vklad J. Schenka 
do rozvoja exaktnosti, principiálnosti a konzekventnosti v sociologic-
kom myslení v podmienkach Slovenska je nesporný a zostáva trvalou 
inšpiráciou pre súčasníkov i nasledovníkov, a to aj napriek okolnosti, 
že pripustíme možnosť uplatnenia postmodernej sociologickej teórie 
so všetkými rizikami a obmedzeniami z toho vyplývajúcimi. Predpo-
kladáme, že A. Hirner sa stal aj zoči-voči nepriazni osudu zaklada-
teľskou osobnosťou školy – pôvodne zrodenej v Martine a rozvinutej 
v Bratislave – ktorá má potenciál rozvíjať sa za podmienky, že bude 
existovať priestor pre jej nositeľov v ďalších generáciách, ktorí by 
svoj tvorivý potenciál uplatnili na akademickej pôde.

Možnosti kreatívneho rozpracovania sociologickej teórie a záro-
veň paradigmálneho vymedzenia preukazuje dielo D. Alievy. Jej dl-
horočná systematická práca v oblasti dejín sociologického myslenia 
priblížením moderných trendov svetovej sociológie v časoch komu-
nistického režimu,31 ale najmä rozpracovaním otázok modernej a po-
stmodernej sociológie, s dôrazom na možnosti aplikácie interpreta-
tívnej paradigmy v súdobej sociológii, vytvorili „paralelný vesmír“32 
sociologickej teórie. Ostatne, už v Petruskových reminiscenciách 
k „návratu sociologickej teórie do Čiech“ nachádzame neopomenu-
teľný akcent vzťahujúci sa k dielu D. Alievy, ktorej práca – slovami 
autora – reprezentovala to najlepšie, čo v československej teoretickej 
sociológii pred rokom 1989 vzniklo a čo súčasne dodnes udržiava pri 
živote „slovenskú teoretickú školu“, čo sa zasa nedalo povedať o sta-
ve veci v českých krajinách.33 Osobitne zdôraznil jej prínos na poli 
fenomenologickej či interpretatívnej sociológie, ako aj francúzskej so-
ciológie. Bohatou inšpiráciou sa pre ňu stala sociologická koncepcia 
M. Maffesoliho, v spolupráci s ktorým došlo nielen k bližšiemu oboz-
námeniu slovenskej sociologickej verejnosti s touto výraznou posta-
vou súčasnej francúzskej sociológie, ale najmä k tvorivým počinom, 
ako bolo napríklad vydanie Maffesoliho monografi e Rytmus života 
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30 J. Schenk, 2014.
31  D. Alijevová, 1985.
32  Metaforicky odkazujeme na prácu D. Alijevovej, 2006.
33  Z. Nešpor a kol., 2014, s. 549.
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v r. 2011. D. Alieva vo svojich myšlienkovo bohatých a podnetných 
početných publikáciách rozpracováva témy každodennosti z rôznych 
uhlov pohľadu, čo napokon vyústilo do vzniku monografi ckého die-
la Sociológia každodennosti.34 Spôsob, akým refl ektujú jej práce jej 
bývalí študenti, kolegovia a dnešní spolupracovníci a ako invenčne 
mnohí nadväzujú na jej podnety,35 dáva tušiť podobu ďalšej sociolo-
gickej školy v priestore slovenskej sociológie, ktorú možno označiť 
ako škola D. Alievy. V tejto súvislosti odkazujeme predovšetkým na 
príspevky Z. Kusej a M. Tížika, ktorí myšlienkovo vychádzajú z in-
špirácií D. Alievy a tvorivo ich aplikujú vo svojich prácach, ako aj 
v zostavovateľskej činnosti.36

Z pohľadu súčasnosti možno konštatovať, že samostatná škola 
vznikla aj na pôde odvetvovej sociológie, ktorá má ako jedna z mála dl-
hodobú tradíciu v slovenskej sociológii. Nadväzuje na bádateľský prí-
nos Štefánkovho okruhu – Bratislavskej sociografi ckej školy, o ktorej 
sme referovali vyššie – pričom však implementuje najnovšie postupy 
v oblasti sociologického výskumu sídiel, urbanizácie, priestorovej so-
ciológie. Zakladateľom tejto školy a jej dlhodobo činným aktérom bol 
Ján Pašiak, jeden z posledných Štefánkových žiakov z obdobia spred 
komunistického prevratu, ktorý napriek obdobiu likvidácie sociológie 
v päťdesiatych rokoch prispel k jej návratu na pôdu spoločenských 
vied na Slovensku a vypracoval sa do vedúcej pozície v Slovenskom 
sociologickom ústave. Žiaľ, nástup normalizácie preťal úspešnú ka-
riéru výskumníka, pedagóga, organizátora a popularizátora sociolo-
gickej vedy na Slovensku,37 no výskumnej práci na poli sociológie 
zostal verný, hoci ju orientoval smerom k rozpracovaniu problemati-
ky sídelných štruktúr, urbanizmu, všeobecne k priestorovej sociológii. 
Pád komunizmu znamenal pre J. Pašiaka satisfakciu nielen po pro-
fesionálnej stránke, ale aj po osobnostno-morálnej, čo ho podnietilo 
k ďalšej tvorivej aktivite tak vo výskume, ako aj na pôde Slovenskej 
sociologickej spoločnosti a neskôr v pedagogicko-popularizátorskej 

34 D. Alieva, 2015.
35  Porovnaj práce Tvár ako sociálny nástroj. Pocta Dilbar Alijevovej, 2007; Sociológia 

a každodennosť. Pocta dielu Dilbar Alievy, 2016. 
36  Niekoľko príkladov za mnohé: Z. Kusá, 1992, 1996; D. Alijeva – M. Tížik, 2012; 

Kritická teória J. Habermasa v sociologickom výskume (Ed. M. Tížik), 2013; P. Bour-
dieu ako inšpirácia pre sociologický výskum (Ed. M.Tížik), 2013. 

37  Bližšie v: Sociológia v ére normalizácie – trinásť refl exií, 2014.
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činnosti. Pašiakove bohaté aktivity na poli výskumu, v publikovaní 
monografi ckých diel a vedeckých článkov, ako aj v pestrej organizač-
nej práci výstižne charakterizoval pokračovateľ jeho diela, spoluautor 
radu publikácií a Pašiakov žiak – Peter Gajdoš v jubilejnom texte.38

Kryštalizácia vedeckých škôl nepochybne patrí medzi sociálne pro-
cesy, ktoré umožňujú rozkvet disciplíny nielen po stránke heuristickej, 
tvorivej, kritickej, explanačnej, ale aj z hľadiska kumulovania sociál-
neho a kultúrneho kapitálu, ktoré prostredie vedeckej školy tvorí a po-
mocou ktorého vyrastajú na jej pôde osobnosti danej vednej disciplíny.

 

3.2 Osobnosti sociologickej vedy 
 na prelome milénií

História slovenskej sociológie nie je zvlášť bohatá na množstvo 
osobností, ktoré by ju reprezentovali nielen na domácej pôde, ale najmä 
v zahraničí. Sčasti na tom nesie vinu geopolitická situovanosť a deji-
ny stredoeurópskeho priestoru, keď Slovensko bolo dlhodobo súčasťou 
väčších štátnych útvarov, kde sa presadzovali záujmy „silnejších hrá-
čov”, najmä však bolo sociálne zaostalé, čo zmenili až modernizácia 
v oblasti priemyslu a rozvoj národnej kultúry v priebehu 20. storočia. 
Emancipačný proces v jeho sociálnej a kultúrnej dimenzii nie je ukon-
čený prakticky dodnes, hoci Slovensko je už štvrťstoročie suverénnym 
štátom, no rozvojové defi city sa prejavujú s väčšou či menšou intenzitou 
neustále.39 Napriek a, paradoxne, i vďaka uvedeným okolnostiam, z po-
hľadu dneška možno konštatovať, že rozvoj vedy všeobecne a sociológie 
v rámci nej preukázal životaschopnosť jej nositeľov i v časoch, ktoré pre 
ňu neboli, resp. stále nie sú obzvlášť priaznivé, či už v dôsledku prístupu 
k fi nančným zdrojom alebo pod tlakom politických a ideologických zá-
ujmov. Na mnohé z týchto problémov narazil A. Hirner pri koncipovaní 
už skôr spomínaného projektu, zameraného na dejiny československej 
sociológie do r. 1948 ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.40 

38 Pozri bližšie v: Nestor slovenskej sociológie Doc. Ján Pašiak sa dožíva 85 rokov. In: 
www.sociologia.eu.sk/wp-content/uploads/2014/03/Pasiak-jubileum.doc

39  Tento problém je zložitejší a vyžadoval by si hlbšiu analýzu, na ktorú v danej práci nie 
je priestor: rámcovo sa týka dynamiky kultúrneho a sociálneho rozvoja, ich možností 
a reálnych obmedzení.

40  A. Hirner: Česká a slovenská sociológia do roku 1948, 2014.
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Napokon po ukončení výskumných prác a skompletizovaní diela sa 
jeho vydania nedožil. Jednako Hirnerom uskutočnený priekopnícky 
historický výskum sa ukázal na dlhé desaťročia jedinou prácou svojho 
druhu, ktorá vytvorila systém a metodologické základy na historický 
výskum sociologickej vedy u nás a vytvorila predpoklady na jeho po-
kračovanie v priaznivejších spoločensko-politických podmienkach.

Ruptúry, existujúce vo vývoji sociológie u nás, spôsobili, že prak-
ticky vždy, keď sa profi lovala určitá generácia sociológov, borila sa 
najprv s externými, mimovednými vplyvmi a až následne sa mohla 
hlbšie ponoriť do vlastnej odbornej práce, ak jej v tom rovno neza-
bránili vojenské konfl ikty, politické prevraty, prípadne ideologický 
nátlak či neprajnosť konkurentov na „malom poli” slovenskej socio-
lógie, čomu sme sa venovali už dávnejšie.41 

Generácia zakladateľov sociológie na Slovensku vytvorila pod-
mienky, na ktorých mohli stavať jej pokračovatelia, najmä povojnová 
generácia, no ich rozlet bol vo väčšine prípadov zabrzdený vonkajší-
mi vplyvmi – zmenami geopolitickej situácie Slovenska počas 2. sve-
tovej vojny a po nej a následným nastolením komunistického režimu. 
K jej reprezentantom zaraďujeme v prvom rade A. Hirnera, P. Gulu, 
I. Gašparca, I. Šamka, D. Slávika, M. Katriaka, J. Pašiaka.42 Uve-
dené – vnútorne opäť rôznorodé zoskupenie – prispelo výrazným spô-
sobom k prehĺbeniu sociologického poznania tak v oblasti teoretickej, 
ako aj prakticko-metodologickej, ďalej k rozpracovaniu viacerých 
odvetvových disciplín, no v neposlednom rade sa zaslúžilo o opätov-
nú inštitucionalizáciu sociológie v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. 
Treba podčiarknuť prínos k emancipácii slovenskej sociológie v rám-
ci bývalého Česko-Slovenska, a to etablovaním sociologického pra-
coviska v rámci SAV (Sociologický ústav SAV), založením vlastného 
periodika (časopis Sociológia), Slovenskej sociologickej spoločnosti 
pri SAV a znovuobnovením samostatnej Katedry sociológie na Filo-
zofi ckej fakulte Univerzity Komenského. Osobnostiam povojnovej 

41 Eds. E. Laiferová – Ľ. Mistríková, 2014.
42  Ich súčasníkom bol aj A. Sirácky, ktorého sme síce zaradili k zakladateľskej generá-

cii, ale ktorý sa po odmlke opätovne prihlásil k sociológii v 60. rokoch 20. storočia 
a na akademickej pôde školil ďalšie generácie sociológov. Rovnako na tomto mieste 
explicitne neuvádzame rad Štefánkových žiakov, ktorí po r. 1948 odišli do emigrácie, 
oblasť sociológie opustili alebo sa k nej po rôznych profesijných peripetiách vracali 
neskôr (B. Štefánek, I. Gašparec, J. Bodnár, B. Majdová...).
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éry boli dedikované viaceré práce prevažne charakteru zborníkov 
a časopiseckých štúdií.42 Táto generácia sa musela vyrovnať s érou 
likvidácie sociológie v polovici 20. storočia a jej opätovný reštart si 
vyžiadal veľa zanietenia a organizačného úsilia, hlavne v priaznivých 
šesťdesiatych rokoch, aby bolo možné obnoviť inšitucionálne základy 
vedy a pozdvihnúť jej úroveň na pozíciu ako-tak porovnateľnú s kraji-
nami, ktoré boli podobných devastačných účinkov ušetrené.43 

Generácia normalizačnej éry vyrastala v režime, ktorý poskyto-
val len oklieštené podmienky na rozvoj sociológie, najmä jej kritic-
kého poslania, umožňoval len obmedzenú mobilitu a kontakt so za-
hraničím, no zároveň mnohí jej príslušníci preukázali schopnosť čeliť 
tlaku vonkajšieho prostredia a hľadať zmysluplné stratégie pôsobenia 
v spoločenskej vede, pokračovať v odkaze svojich predchodcov a uči-
teľov, prípadne raziť vlastnú cestu v profesionálnej kariére, prihliada-
júc na poznatkový fond, ktorý im sociológia sprostredkovala.

Keďže ide o generáciu, ktorá je vo svojej väčšine ešte stále pra-
covne aktívna a ktorej činnosť a dielo nebolo doposiaľ kompaktnejšie 
spracované, pokúsili sme sa vytvoriť encyklopedický zoznam osob-
ností, ktoré slovenskú sociológiu reprezentujú, resp. reprezentovali od 
začiatku spoločenskej zmeny v roku 1989, na prelome milénia až do 
súčasnosti.44 Priestor venujeme autorom a autorkám, ktorých dielo bolo 
už uzatvorené,45 resp. ktorí významným spôsobom ovplyvnili vývin so-
ciologickej vedy, prispeli k jej popularizácii, ale aj tým, ktorí sa doteraz 
dlhodobo venujú sociologickej profesii či už v akademickom prostredí, 
alebo na pozíciách, kde sa vyžaduje aplikácia sociologického pozna-
nia, ďalej sú koordinátormi a vedúcimi výskumných projektov domá-
cich a zahraničných, stoja v čele výskumných agentúr a think-tankov, 
zastávajú vedúce pozície v renomovaných sociologických inštitúciách 

Vedecké školy a osobnosti sociologickej vedy

42 Napríklad Alexander Hirner (1911 – 1987), 2013, Denníky sociológov. Alexander 
Hirner 1953-1955, 2004; P. Gajdoš, 2014; E. Laiferová, 2017. Mnohým z nich je však 
venovaného viac priestoru v monografi ckej práci Problematika národa v slovenskej 
sociológii. Formovanie prístupov k téme národa (E. Laiferová, 2017).

43  Ako príklad možno uviesť Poľsko či bývalú Juhosláviu, kde sa sociológia napriek po-
liticko-ideologickým obmedzeniam po nástupe komunistických režimov kontinuálne 
rozvíjala.

44  Požadované charakteristiky boli zahrnuté do jednotného formulára, ktorý bol roz-
poslaný na dostupné adresy sociológov a sociologičiek s tým, že v niektorých prípa-
doch boli vykonané návštevy doma. Informácie o autoroch sú doplnené fotografi ou.

45  Ako napr. R. Roško, A.Tokárová, L. Macháček, V. Wagner.
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a vedeckých spoločnostiach. V žiadnom prípade si neosobujeme ná-
rok hodnotiť objem práce alebo jej kvalitu. Výber najvýznamnejších 
projektov a publikovaných prác sme ponechali na samotných autoroch 
a autorkách s tým, že sme ich počty v oboch prípadoch z technických 
dôvodov obmedzili na päť.46 Samozrejme, nie v každom prípade sme 
získali všetky relevantné údaje – či už z objektívnych alebo subjektív-
nych dôvodov, v niektorých prípadoch sme sa preto opierali o verejne 
dostupné informácie. Drvivá väčšina oslovených odborníkov vyšla au-
torskému kolektívu v ústrety, v niekoľkých prípadoch však účasť od-
mietli, resp. na opakované výzvy nereagovali.47

Domnievame sa, že získané poznatky, aj napriek uvedeným ťaž-
kostiam, poskytujú hoci nie vyčerpávajúci, ale informačne cenný obraz 
o mnohostrannej činnosti a diele početnej generácie slovenských so-
ciológov a sociologičiek. Menné heslá uvedené v nasledujúcej časti 
kapitoly sú štruktúrované podľa kritérií, ktoré sme považovali za naj-
významnejšie z hľadiska vytvorenia rámcového profi lu slovenských 
sociológov a sociologičiek. Ide o charakteristiky tak osobné (meno, 
rodné meno, akademická hodnosť, dátum a miesto narodenia, resp. 
úmrtia), ako aj inštitucionálne s uvedením druhu odvetvovej disciplí-
ny, ktorej, resp. ktorým sa venovali či venujú jednotliví autori a autorky 
v súčasnosti. Ďalej sme za určujúce kritériá zvolili najvýznamnejšie 
pracoviská, členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských 
a odborných organizáciách, poradných orgánoch, získané ocene-
nia, najvýznamnejšie projekty a najvýznamnejšie publikácie.

46 Rovnako sme z technických dôvodov vynechali informácie o zahraničných pobytoch 
a študijných cestách. Vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti, informácie o autoroch 
majú orientačný charakter a v danej podobe, formálne i obsahovo, nepredstavujú uce-
lený archívny materiál.

47  Neúplnosť zoznamu osobností slovenskej sociológie je dôvodom, pre ktorý sa recen-
zný posudok Ľ. Turčana nevzťahuje na túto časť práce.
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Alieva Dilbar 
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 17. 6. 1936, Moskva, ZSSR
dejiny sociológie, sociologická teória a metateória, 
sociológia každodennosti, hermeneutika v sociológii

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav, 2014 – 2016. 
Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra socioló-
gie, 2013 – 2014. 
Filozofi cká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra socio-
lógie, 2010 – 2012. 
Filozofi cká fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave, Katedra sociológie, 2001 
– 2010. 
Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra socioló-
gie, 1965 – 2002.
Filozofi cká fakulta Moskovskej Lomonosovovej štátnej univerzity, Katedra 
historického materializmu, vedecká ašpirantúra, 1959 –1961. 
Uzbecká akadémia vied, Ústav fi lozofi e a práva, 1958, 1962 –1965.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Členstvo v Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV – z toho členkou 
výkonného výboru (1978 – 2008), prezidentkou spoločnosti (1998, 2000 – 
2002), v r. 1978 založenie a vedenie sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV.
Členstvo v redakčných radách domácich a zahraničných vedeckých časopi-
sov Sociológia (SR, od r. 1975) a Biograf (ČR).
Ocenenia: 
Cena vydavateľstva Pravda za vedeckú monografi u: D. Alijevová: Súčasná 
americká sociológia, Pravda: Bratislava, 1986.
Cena Slovenského literárneho fondu za prípravu a gestorovanie monotema-
tických čísiel časopisu Sociológia (3x). 
Zlatá medaila „Za zásluhy o Filozofi ckú fakultu Univerzity Komenského“ 
pri príležitosti životného jubilea, 1986. 
Bronzová medaila Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti život-
ného jubilea, 1986.
Pamätná medaila Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
pri príležitosti 80. výročia založenia, 2001.
Zlatá medaila za zásluhy o Filozofi ckú fakultu Univerzity Komenského 
pri príležitosti životného jubilea, 2006.
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Pamätná medaila Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
pri príležitosti 90. výročia založenia fakulty, 2011.
Medaila SAV za podporu vedy pri príležitosti životného jubilea, 2006.
Zlatá medaila SAV za podporu vedy pri príležitosti životného jubilea, 2016.
Najvýznamnejšie projekty: 
VEGA č. 2/0157/14 „Sociálna inklúzia v škole v pohľade sociológie každo-
dennosti“. 
VEGA č. 1/4158/97 „Moderná sociológia v kontexte najnovších spoločen-
ských zmien. Vzťah teoretickej a aplikovanej sociológie“.
VEGA č. 2/1191/97 „Od fenomenológie k posthusserlovskej fi lozofi i.“ 
1. program: Výskum fi lozofi ckej hermeneutiky P. Ricoeura (náplň budúceho 
Fenomenologického a hermeneutického strediska pri FIÚ SAV).
Najvýznamnejšie publikácie: 
ALIEVA, D., 2015: Sociológia každodennosti. Sociologický ústav SAV, Bra-
tislava, 307 s.
ALIEVA, D. – TÍŽIK, M. (Eds.), 2012: Príspevok Alfreda Schütza k socio-
logickej teórii. Praha; Bratislava: Sociologické nakladatelství a Sociologický 
ústav SAV, Praha; Bratislava, 528 s. 
ALIJEVOVÁ, D., 2007: Tvár ako sociálny nástroj: pokus o sociofyziogno-
miku. In: Z. Kusá (Ed.) Tvár ako sociálny nástroj. Pocta Dilbar Alijevovej. 
Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 236-257.
ALIJEVOVÁ, D., 2001: Sociological implications of the phenomenology. 
In: Phenomenological Inquiry, roč. 25, október, Belmont (Mass.), s. 68-71.
ALIJEVOVÁ, D., 1986: Súčasná americká sociológia. Pravda, Bratislava, 
312 s.
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Bahna Miloslav
Mgr., Ing., PhD.
Nar. 11. 12. 1975, Bratislava
sociológia práce, sociológia migrácie, 
metodológia sociologického výskumu

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Sociologický ústav SAV, od 2005 – súčasnosť (od 2013 – samostatný vedec-
ký pracovník).
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
European Sociological Association, člen (2013 – 2015). 
International Sociological Association, RC31 Sociology of Migration, člen 
(2010 – 2014). 
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Sociologický ústav SAV – zástupca riaditeľa (2013 – 2015). 
Sociologický ústav SAV – predseda vedeckej rady (od 2015). 
Najvýznamnejšie projekty:
Zodpovedný riešiteľ: projekt VEGA „Bezhraničná starostlivosť? Opatrova-
teľky zo Slovenska v Rakúsku“ (2016 –2018). 
Zodpovedný riešiteľ: projekt APVV „Medzi východom a západom, hodnoto-
vá integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatív-
nych výskumoch“ (2015 –2019). 
Zodpovedný riešiteľ za partnerskú organizáciu: „Strengthening and wide-
ning the European infrastructure for social science data archives (CESSDA 
SaW)“ – projekt programu Horizont 2020, (2015 – 2017). 
Riešiteľ: projekt APVV „Slovenská spoločnosť v medzinárodných kompara-
tívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy“ (2012 –2015). 
Riešiteľ: projekt APVV „Slovensko v kľúčových medzinárodných výsku-
moch: dvadsať rokov premien spoločnosti“ (2008 –2010).
Najvýznamnejšie publikácie: 
BAHNA, M., 2016: Ten years after the post-accession migration wave from 
EU 8 to the UK: what can we learn from the largest intra-EU migration 
experiment? In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie: Vierteljahres-
schrift der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie, 2016, roč. 41, č. 4,
s. 373-389.
BAHNA, M., KRIVÝ, V., 2016: Ako volili národnosti a konfesie v parla-
mentných voľbách roku 1929 na Slovensku. Možnosti nových metód eko-
logickej interferencie. In: Historický časopis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 57-85.
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KRIVÝ, V., BAHNA, M., 2013: Medzi ideovou sebaidentifi káciou a expert-
ným zaradením: metóda latentných ideových typov. In: Sociologický časo-
pis, roč. 49, č. 2, s. 191-220.
BAHNA, M., 2013: European Union Migration and Social Charter. In: Ness, 
E. (ed): The Encyclopedia of Global Human Migration, Wiley Blackwell.
BAHNA, M., 2011: Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie. 
VEDA, Bratislava, 219 s.
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Bakošová Emília, rod. Slaná
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 28. 6. 1932 – 17. 2. 2017, Bratislava
sociológia práva, sociológia kultúry

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 
Výskumný ústav kultúry a verejnej mienky v Bratislave.
Najvýznamnejšie projekty: 
Zodpovedná riešiteľka: “Formovanie právneho vedomia študentov vysokých 
škôl” - čiastková rezortná výskumná úloha MŠ SSR (RŠ-V-02/08).
Počas pôsobenia vo Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky v Brati-
slave realizovala sociologické výskumy v rámci štátnych päťročných plánov 
výskumu. 
Najvýznamnejšie publikácie: 
BAKOŠOVÁ, E. – VACULÍKOVÁ, N., 2003: Základy sociológie práva. 
1. vyd., Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, Bratislava, 224 s.
BAKOŠOVÁ, E., 1997: Základy sociológie pre právnikov. 1. vyd., Univer-
zita Mateja Bela, Banská Bystrica, 134 s.
BAKOŠOVÁ, E. a kol., 1985: Formovanie právneho vedomia študentov vy-
sokých škôl. Univerzita Komenského, Bratislava, 203 s. 
DOJČÁK, P. – BAKOŠOVÁ, E., 1979: Vybrané otázky sociológie pre práv-
nikov. UPJŠ, Košice, 222 s.
BAKOŠOVÁ, E., 1970: Masové komunikačné prostriedky v priemyselnom 
prostredí. Výskumný ústav kultúry a verejnej mienky, Bratislava, 268 s.



Slovenská sociológia po páde komunizmu

108

Bednárik Rastislav
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 24. 12. 1949, Ostrava
sociológia práce, sociológia sociálnych problémov,
metodológia sociologického výskumu

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) Bratislava, 1974 – súčasnosť. 
Trnavská univerzita (TU) v Trnave, 1994 – súčasnosť. 
Univerzita Koštantína Filozofa v Nitre, 2003 – 2011. 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2008 
– súčasnosť. 
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 1975 – súčasnosť (2006 
– 2012 predseda). 
Člen poradných orgánov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
(1996 – 2012). 
Člen správnej rady Luxembourg Income Study, Asbl. (1996 – 2008). 
Člen pracovnej skupiny WP Social policy pri OECD, Paríž (2000 – 2002). 
Člen pracovnej skupiny MISSCEO pri Rade Európy, Štrasburg (1999 – 
2004). 
Člen pracovnej skupiny MISSOC pri Európskej komisii, Brusel (od r. 2004 
doteraz). 
Člen pracovnej skupiny ESPN pri Európskej komisii, Brusel (od r. 2014 
doteraz).
Ocenenia: 
Zlatá medaila MPSVR SR za dlhoročnú prácu a dosiahnuté vynikajúce pra-
covné výsledky v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny, udelená Jánom 
Richterom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (2014). 
Pamätná listina pre hosť. Doc. PhDr. Rastislava Bednárika, CSc. – uznanie 
za vynaložené úsilie a významný osobný prínos pri rozvoji Fakulty humanis-
tiky a jej pracovísk, vydaná Doc. PhDr. Evou Naništovou, CSc., dekankou 
Fakulty humanistiky TU v Trnave dňa 30. 1. 2003 pri príležitosti zavŕšenia 
prvej dekády činnosti FH na obnovenej TU.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúci Katedry sociológie na UKF v Nitre (2005 – 2007). 
Riaditeľ Výskumného ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 
(1996 – 1998).
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Najvýznamnejšie projekty: 
Zodpovedný riešiteľ: projekt „Nedeklarovaná práca na Slovensku“. 
Vedúci výskumného tímu: projekt „Národná stratégia zamestnanosti“. 
Zodpovedný riešiteľ: projekt „Kvalita pracovných miest“. 
Vedúci národného tímu: projekt „LIS“.
Vedúci národného tímu: projekt INTERLINKS (2009 – 2011) Health sys-
tems and long-term care for older people in Europe. Modeling the INTER-
faces and LINKS between prevention, rehabilitation, quality of services and 
informal care. VII. Rámcový program EÚ. Líder – Kai Leichsenring, Euro-
pean center for welfare social policy and research, Viedeň. 
Najvýznamnejšie publikácie: 
BEDNÁRIK, R., 2016: Stav sociálnej ochrany na Slovensku (situácia 
k 1. januáru 2016). IVPR, Bratislava, 62 s.
BEDNÁRIK, R. – DI SANTO, P. – LEICHSENRING, K., 2013: The „care 
gap“ and migrant carers. In: Eds. LEICHSENRING, K. – BILLINGS, J. and 
NIES, H.: Long-Term Care in Europe. Improving policy and practice. Pal-
grave Macmillan, Macmillan Publishers Ltd., London, s. 213-231.
BEDNÁRIK, R., 2009: Sociologický výskum. In: Ed. Bednárik, R.: Stručný 
prehľad sociológie. Enigma Publishing Nitra, s. 239-303.
BEDNÁRIK, R. – DANIHEL, M. – SIHELSKÝ, J., 2003: Nelegálna práca 
v podmienkach slovenskej spoločnosti. Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava, 
51 s.
BEDNÁRIK, R. – VALNÁ, S. – FILIPOVÁ, J. – RYBÁROVÁ, S. – DA-
NEKOVÁ, Z., 1996: The social consequences of transformation in Slovakia. 
In: Innovation: European Journal of Social Sciences, roč. 9, č. 3, s. 331-354.
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Benkovičová Ľudmila, rod. Urbanová 
PhDr., CSc.
Nar. 27. 11. 1948, Šurany
výskum verejnej mienky, metodológia 
sociologického výskumu

Najvýznamnejšie pracoviská:
Štatistický úrad SR, 2007 – 2016, 1989 – 1995. 
Úrad vlády SR, 2006 – 2007, 1995 – 1998. 
Slovenský rozhlas, 2000 – 2006. 
Sociologický ústav SAV, 1972 – 1988.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Vedecká rada Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. 
Štatistická rada pri ŠÚ SR.
Česká štatistická rada (v ČR).
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Predsedníčka Štatistického úradu SR (2007 – 2016). 
Poradkyňa predsedu vlády SR (2006 – 2007). 
Vedúca oddelenia na Úrade vlády SR (1995 – 1998). 
Vedúca oddelenia na ŠÚ SR (1989 – 1995). 
Vedúca výskumného tímu na Ústave fi lozofi e a sociológie SAV (1984 – 1988).
Najvýznamnejšie projekty: 
“Register právnických osôb a podnikateľov” (2014 – 2015). 
“Elektronické služby Štatistického úradu SR” (2010 – 2013). 
“Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011” (2008 – 2014).
Najvýznamnejšie publikácie:
BENKOVIČOVÁ Ľ., 2014: SODB 2011 – výnimočné sčítanie. In: Juhaš-
číková, I. – Štukovská, Z. (Eds.): Potrebuje ešte Slovensko po sčítaní 2011 
ďalší cenzus? Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
Štatistického úradu SR, 20.– 21. november 2013, Štatistický úrad SR, Bra-
tislava, s. 10-18. 
BENKOVIČOVÁ Ľ., 1995: Tolerancia a intolerancia v každodennom živo-
te slovenskej spoločnosti optikou výskumu verejnej mienky. In: Sociológia, 
roč. 27, č. 5-6 , s. 385-398. 
BENKOVIČOVÁ Ľ., 1990: Rok 1968 vo výsledkoch dobových výskumov. 
In: Sociológia, roč. 22, č. 5, s. 573-578. 
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BENKOVIČOVÁ Ľ., 1984: K metodologickým a metodickým otázkam skú-
mania spoločenského vedomia. In: Sociológia, roč. 16, č. 1, s. 106-108. 
BENKOVIČOVÁ Ľ., 1976: K predmetu a metóde sociológie Vilfreda Pare-
ta. In: Sociológia, roč. 8, č.1 s. 18-30. 
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Blaas Gejza 
Doc., Ing., CSc.
Nar. 14. 11. 1942, Bratislava
sociológia poľnohospodárstva, ekonomická sociológia

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2009 – 2011. 
Fakulta ekonomických a sociálnych vied UK Bratislava, 2008 – 2009. 
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva (od 1975 s názvom Vý-
skumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva) v Bratislave, 
1966 – 2008.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (1990 – súčasnosť). 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV (člen 1967 – 2005, predseda 
1994 – 1995). 
Člen vedeckého kolégia pre fi lozofi u a sociológiu SAV (1990 – 1992). 
Európska spoločnosť sociológie vidieka/European Society of Rural Sociolo-
gy (1992 – 2000). 
Redakčná rada vedeckého časopisu Sociológia (od r. 1991 – súčasnosť). 
Poľnohospodársky výbor OECD (podpredseda 2005 – 2008). 
Člen viacerých vedeckých rád ústavov, fakúlt vysokých škôl, habilitačných 
a inauguračných komisií, poradných orgánov Ministerstva pôdohospodár-
stva SR atď.
Ocenenia: 
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy (2012). 
Zlatá medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR (2007).
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) 
na postoch: vedecký tajomník (1982 –1986), vedúci výskumného odboru 
(1986 – 1990), námestník riaditeľa (1993 –1999), riaditeľ (1999 – 2008). 
Najvýznamnejšie projekty:
”Agrárna politika Slovenska v európskom integračnom procese” (1999 – 
2004). 
”Sociálne dôsledky reštrukturalizácie a adaptácie poľnohospodárstva” (1994 
– 1997). 
”Prechodné formy vidieckych inštitúcií, stratégia a nástroje transformácie 
agrárneho sektora na Slovensku” (1994 –1997). 
”Riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo vybraných re-
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giónoch Slovenska so zvláštnym zreteľom na otázky zamestnanosti a rekva-
lifi kácie” (1992). 
”Prieskum názorov na privatizáciu a budúcnosť družstiev” (1990).
Najvýznamnejšie publikácie:
BLAAS, G., 2013: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo Slovenska z hľadis-
ka prechodu k vyššiemu štádiu rozvoja. Working papers 52, Ekonomický 
ústav SAV, Bratislava, 46 s. 
BLAAS, G., 2003: Individual Farmers in Slovakia: Typology, recruitment 
patterns and sources of livelihood. In: Sociológia, roč. 35, č. 6, s. 557-578. 
BLAAS, G. , 2002: Individual Farming in Transition Economies: Slovakia. 
In: Sedik, D. (Ed.): Individual Farms in Eastern Europe and the Commonwe-
alth of Independent States. FAO, Rome, s. 335-374.
WOLZ, A. – BLAAS, G., 1998: Die Transformation der landwirtschaftlichen 
Produktionsstrukturen in der Slowakei und ihre zukünftige Entwicklung. In: 
Berichte über Landwirtschaft, roč. 76, č. 2, s. 309-323.
BLAAS, G., 1995: Privatisation of the Rural Sector in Slovakia. In: Eastern 
European Countryside, roč.1, č.1, s. 91-98.
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Bolfíková Eva 
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 16. 8. 1964, Myjava
sociológia organizácie, sociológia verejnej správy

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Prešovská univerzita v Prešove, Ústav pedagogiky, andragogiky a psycholó-
gie, Katedra andragogiky, 2015 – súčasnosť. 
UPJŠ v Košiciach, Filozofi cká fakulta, Katedra politológie, 2010 – 2015. 
UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych vied, 1999 
– 2010. 
Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 1986 –1999.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
Členka vedeckej rady FVS UPJŠ v Košiciach.
Členka odborovej komisie pre sociálnu prácu – FF UPJŠ v Košiciach.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, vedúca Katedry sociálnych vied, 
2005 – 2010.
Najvýznamnejšie projekty:
Vedúci riešiteľ: VEGA č. 1/0221/03 „Administratívne organizačné systémy 
v moderných demokraciách (špecifi kácia pre verejnú správu)“ (2003 – 2005). 
Vedúci riešiteľ: VEGA č. 1/3589/06 „Postbyrokratické organizácie – sociál-
no-politické kontexty (špecifi kácia pre verejnú správu)“ (2006 – 2008). 
Vedúci riešiteľ: VEGA č. 1/0675/12 „Spravodlivosť distribúcií v podmien-
kach moderných demokracií – sociologické, politologické a fi lozofi cké as-
pekty“ – vedúci riešiteľ (2012 – 2015). 
Vedúci riešiteľ: „Sexual and Reproductive Health of the Gipsy Population 
(locality of Rožňava and Plešivec)“ projekt Spoločnosti pre plánované rodi-
čovstvo a výchovu k rodičovstvu v Bratislave, partnerské pracovisko v Bru-
seli (2001). 
Spoluriešiteľ: projekt UNESCO – ROSTE (Regional Offi ce for Science and 
Technology in Europe) „Brain Drain Issue in Europe“ – vedúci projektu 
Prof. PhDr. J. Výrost, DrSc. (1991 – 1996).
Najvýznamnejšie publikácie: 
BOLFÍKOVÁ, E., 2010: From regulation to complexity. In: The Review of 
Regional Studies: Journal of the European Regional Science Association 
(ERSA), roč. 22, s. 13-20.
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BOLFÍKOVÁ, E., 2009: Teórie správy a byrokracie. 2. doplnené vyd., Uni-
verzita P. J. Šafárika, Košice: 288 s.
BOLFÍKOVÁ, E. – HREHOVÁ, D. – CHRENOVÁ, J., 2009: Analysis of 
satisfaction with a participation in organizations. In: Serbian Journal of Ma-
nagement, roč. 4, č. 1, s. 105-115. 
BOLFÍKOVÁ, E., 2000: Hodnotenie spravodlivosti pravidiel distribú-
cie zdrojov so zreteľom na situačný kontext. In: Sociológia, roč. 32, č. 5, 
s. 449-470.
BOLFÍKOVÁ, E., 1996: Možnosti hodnotenia procedurálnej spravodlivosti 
v organizáciách. In: Sociológia, roč. 28, č. 3, s. 245-266.
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Brukkerová Darina 
Doc., PhDr., PhD., MPH
Nar. 1. 10. 1946, Bratislava
sociológia zdravia, sociológia profesií, 
verejné zdravotníctvo

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Inštitút pre vzdeláva-
nie pracovníkov v zdravotníctve, Slovenská postgraduálna akadémia medicí-
ny v Bratislave, Slovenská zdravotnícka univerzita, 1971 – súčasnosť.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúca Katedry sociológie Ústavu sociálneho lekárstva a zdravotníckeho 
manažmentu Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave.
Najvýznamnejšie projekty: 
Projekty uskutočnené v rámci výskumných programov SZU. 
Najvýznamnejšie publikácie: 
GAJDOŠÍK, J. – BRUKKEROVÁ, D. – KRIŠKA, M. – SVOREŇOVÁ, A., 
2009: A comparison of the opinion of general practitioners and their patients 
on compliance with pharmacotherapy. In: Bratislavské lekárske listy, roč. 
110, č. 6, s. 350-353.
BRUKKEROVÁ, D., 2009: Manažment vysokoškolskej práce. In: Výchova 
a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozvoj manažérskych schopnos-
tí u budúcej sestry I. VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava: s. 39-48.
BRUKKEROVÁ, D., 2005: Sociológia zdravia a choroby. SZU, Bratislava: 
64 s.
HEGYI, L. – TAKÁČOVÁ, Z. – BRUKKEROVÁ, D., 2004: Výchova 
k zdraviu a podpora zdravia. SZU, Bratislava: 149 s.
HEGYI, L. – TAKÁČOVÁ, Z. – BRUKKEROVÁ, D., 2004: Vybrané kapi-
toly z pedagogiky a komunikácie pre verejné zdravotníctvo. SZU, Bratislava: 
105 s.



Ideové korene, súčasné trendy a osobnosti vedy

117

Buchta Stanislav 
PhDr., PhD.
Nar. 3. 4. 1947, Brno
rurálna sociológia, sociológia práce

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) 
Bratislava, 1980 – 1998, 2003 – 2016.
Národný úrad práce, Generálne riaditeľstvo, 1998 – 2002.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Agricultural Eco-
nomics (1991– 2016). 
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Ekonomika poľnohospodárstva 
(2003 –2017). 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV (od r. 1992). 
Riadny člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV). 
Člen odboru ekonomiky a manažmentu SAPV. 
Člen Slovenského syndikátu novinárov. 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja – Rada pre pôdohospodárske vedy 
(2009 – 2013). 
Člen vedeckej rady VÚEPP (2007 –2013).
Ocenenia: 
Zlatá medaila za dosiahnuté úspechy vo výskume udelená pri 95. výročí 
VÚEPP (2014). Medaila za vynikajúce výsledky odboru ekonomiky a ma-
nažmentu SAPV (2009).
Najvýznamnejšie projekty:
Spoluriešiteľ medzinárodného projektu „Sociálne dôsledky reštrukturalizá-
cie a adaptácie poľnohospodárstva“ v spolupráci s University Missouri Co-
lumbia a s podporou grantu Slovensko-amerického fondu vedeckotechnickej 
spolupráce (1994 – 1997 ). 
Spoluriešiteľ medzinárodného projektu „Prechodné formy vidieckych inšti-
túcií, stratégia a nástroje na transformáciu agrárneho sektora na Slovensku“ 
v spolupráci s univerzitou v Heidelbergu, s podporou grantu nadácie fi rmy 
Volkswagen (1998 – 1999). 
Zodpovedný riešiteľ za SR: „Rozvoj a aplikácia moderných kvantitatívnych 
metód pre ex-ante a ex-post evaluácie vidieckych rozvojových programov 
EÚ – ADVANCED EVAL“, 6. rámcový program EÚ, koordinátor – univer-
zita v Kieli, Inštitút agrárnej ekonomiky, Nemecko (2006 –2009).
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Najvýznamnejšie publikácie:
BUCHTA, S., 2013: Sociálne zmeny poľnohospodárskej populácie – proces 
postupného statusového pádu. In: Ekonomika poľnohospodárstva, roč. 13, 
č. 4, s. 5-20.
BUCHTA, S. – BUCHTA, T., 2009: Impact of the Investment Grants from 
the European Funds on the Development of Agriculture and Rural Areas. In: 
Zemědělská ekonomika, roč. 55, č. 2, s. 59-66.
BUCHTA, S., 2003: Slovenský vidiek na konci dvadsiateho storočia. In: So-
ciológia, roč. 35, č. 2, s. 125-140.
BUCHTA, S., 2003: Stav a vývoj sociodemografi ckej štruktúry pracovných 
síl v poľnohospodárstve. In: Ekonomika poľnohospodárstva, roč. 3, č. 2, 
s. 25-31. 
WOLZ, A. – BLAAS, G. – NÁMEROVÁ, I. – BUCHTA, S., 1998: Agricul-
tural Transformation in Slovakia: The Change of Institutions and Organisa-
tions.Verlag f. Entwicklungspolitik, Saarbruecken, 152 s.
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Bunčák Ján 
Doc., PhDr., PhD.
Nar. 19. 2. 1946, Bratislava 
ekonomická sociológia, modernizácia, 
sociálne procesy

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Katedra sociológie, Filozofi cká fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR, 
2012 – súčasnosť. 
Katedra sociológie, Filozofi cká fakulta, Univerzita Komenského v Bratisla-
ve, 2002 – 2011. 
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, neskôr Sociologický ústav SAV, Bratislava, 
1987 – 2002. 
Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, Bratislava, 1973 – 1987. 
Sociologický ústav SAV, Bratislava, 1971 – 1973.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Predseda SSS pri SAV (1997 –1998) a vedúci sekcie sociológie podniku 
a práce (1975 –1987). 
Člen vedeckej rady Prognostického ústavu SAV (1990 –1991). 
Člen vedeckej rady Sociologického ústavu SAV (1990 –2005). 
Člen odbornej rady Institutu pro výzkum veřejného mínění, Praha (1991 – 1992). 
Člen redakčnej rady časopisu Sociológia (od r. 1995). 
Člen riadiaceho výboru programu Quantitative Methods in Social Sciences, 
European Science Foundation, Štrasburg (2003 – 2008).
Ocenenia: 
Vzorný pracovník stavebníctva, 1986.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúci Katedry sociológie, Filozofi cká fakulta UK v Bratislave (2004 – 
2011). 
Vedúci útvaru prognóz, Ústav fi lozofi e a sociológie SAV (1987 – 1990). 
Vedúci odboru ekonomiky práce a sociálneho rozvoja, Ústav ekonomiky 
a organizácie stavebníctva (1980 –1987).
Najvýznamnejšie projekty:  
Viaceré výskumné projekty ISSP (2005 – 2011). 
„Zmeny v sociálnej stratifi kácii Slovenska: utváranie elity a strednej trie-
dy“ (1994 – 1998). „Politický systém a sociálna štruktúra v období prechodu 
k demokracii“ (1991 –1993). „Prognóza sociálneho rozvoja Slovenska do 
roku 2010“ (1987 –1989).
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Najvýznamnejšie publikácie: 
BUNČÁK, J. – DŽAMBAZOVIČ, R. – HRABOVSKÁ, A. – SOPÓCI, J., 
2013: Sociálne nerovnosti: storočie zmien. In: KRIVÝ, V. (Ed.): Ako sa mení 
slovenská spoločnosť. Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 16-88.
TUČEK, M. – BUNČÁK, J. – HARMADYOVÁ, V., 1998: Stratégie a ak-
téri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike. 
Doplněk, Brno, 173 s.
BUNČÁK, J. – KUSÁ, Z. – HARMADYOVÁ, V., 1996: Politická zmena 
v spoločenskej rozprave. VEDA, Bratislava, 211 s.
BUNČÁK, J., 1994: Uberlegungen zur Slowakischen Geshichte und natio-
nalen Identität. In: Forschungstelle Osteuropa an der Universität Bremen 
(Hrsg.): Kollektive Identitäten in Ostmitteleuropa, Polen und die Tschecho-
slowakei. Edition Temmen, Bremen, s. 185-203.
BUNČÁK, J. a kol., 1988: Prognóza sociálneho rozvoja SR do roku 2010. 
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, Bratislava, 108 s.
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Bútora Martin 
Doc., PhDr.
Nar. 7. 10. 1944, Bratislava
sociológia politiky, sociológia zdravia, 
dobrovoľníctvo a tretí sektor

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Kancelária prezidenta SR, 2014 – 2017.
Ekonomická univerzita, Centrum severoamerických štúdií, 2009 – 2014.
Inštitút pre verejné otázky, 1997 – 1999, 2003 – 2014. 
Ministerstvo zahraničných vecí SR, 1999 – 2003.
Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, Katedra politológie, 1994 –1997.
Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, 1991 – 1992.
Kancelária prezidenta ČSFR, 1990 – 1992.
Protialkoholická poradňa Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy, socio-
lóg, 1977 – 1988. 
Echo bratislavských vysokoškolákov, 1966 – 1967.
Kultúrny život, 1968.
Refl ex, časopis slovenských vysokoškolákov, 1969.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV. 
Nadácia Milana Šimečku, Bratislava (člen správnej rady). 
Beyond Confl icts, Boston (člen International Advisory Board). 
Inštitút pre verejné otázky, Bratislava (čestný prezident). 
Czech and Slovak Transatlantic Award udelená Slovenskou atlantickou ko-
misiou a Jagello 2000 – Association for Euro-Atlantic Cooperation (2014). 
Ocenenia: 
Cena Dominika Tatarku za spolueditorstvo a spoluautorstvo kolektívnej kni-
hy „Odkiaľ a kam. Dvadsať rokov samostatnosti“, Bratislava: IVO a Kal-
ligram 2013, (udelená v r. 2014). 
Rytiersky kríž Radu za zásluhy udelený prezidentom Poľskej republiky 
(2011). 
Cena Obce spisovateľov Slovenska za kolektívnu knihu „Kde sme? Mentál-
ne mapy Slovenska“, Bratislava: IVO a Kalligram 2010 (udelená r. 2011). 
Krištáľové krídlo, mimoriadna cena za diplomaciu (2002). 
Cena za politiku a diplomaciu udelená organizáciou Friends of Slovakia (2002). 
Celebration of Freedom Award udelená American Jewish Committee’s 
Washington Chapter (2002). 
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Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za obhajobu ľudských práv a rozvoj občianskej 
spoločnosti udelený prezidentom SR ( 2002). 
Heritage Award udelená The Czech and Slovak Heritage Association (2001). 
Medaila Jána Papánka 2001, udelila Nadace Jana Papánka v New Yorku 
(2001). 
Democracy Service Medal, National Endowment for Democracy Washin-
gton (1999). 
Prémia Literárneho fondu za knihu Martin Bútora: „Ľahkým perom“, Slo-
venský spisovateľ, 1987 (1988). 
Cena odbornej spoločnosti za najlepšiu publikáciu, Slovenská lekárska spo-
ločnosť (1983).
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Kancelária prezidenta SR, poradca prezidenta (2014 – 2017). 
Ekonomická univerzita, Centrum severoamerických štúdií (2009 – 2014). 
Inštitút pre verejné otázky, prezident, neskôr čestný prezident (1997 – 1999, 
2003 – 2014). 
Ministerstvo zahraničných vecí SR, veľvyslanec (1999 – 2003). 
Kancelária prezidenta ČSFR, poradca prezidenta a riaditeľ odboru ľudských 
práv (1990 – 1992). 
Občianska demokratická únia – Verejnosť proti násiliu, neskôr ODÚ, člen 
vedenia (1991 – 1992). 
Koordinačné centrum Verejnosti proti násiliu (člen, 1990). 
Echo bratislavských vysokoškolákov (vedúci redaktor, 1966 – 1967). 
Refl ex, časopis slovenských vysokoškolákov (zástupca šéfredaktora, 1969).
Najvýznamnejšie projekty:
Projekty kolektívnych publikácií Bútora, M. – Šebej, F. (Eds.): „Slovensko 
v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska“. Brati-
slava: IVO, 255 s., 1998; „Kde sme? Mentálne mapy Slovenska“, IVO a Kal-
ligram, 584 s., Bratislava 2010; a „Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti“, 
IVO a Kalligram, 684 s., Bratislava 2013 – koncept, koordinácia, editovanie, 
autorský vklad.
Výskumný projekt o stave a vyhliadkach občianskej spoločnosti na Sloven-
sku pripravený pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti, ktorý v roku 2011 uskutočnilo konzorcium organizácií IVO, 
Centrum pre fi lantropiu a PDCS. 
Projekt „Súhrnná správa o Slovensku“. Realizoval ho Inštitút pre verejné 
otázky v rokoch 1996 – 2010 (prvé tri publikácie pripravila Nadácia Sándora 
Máraiho). Kontinuálna, každoročná analýza vývoja slovenskej spoločnosti 
širokým okruhom nezávislých expertov z rozličných výskumných inštitúcií. 
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Do r. 2011 vzniklo takmer 20 knižných publikácií.
Koordinátor projektu orálnej histórie ľudí, ktorí prežili holokaust, Nadácia 
Milana Šimečku a Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies, Yale 
University, 1995 – 1997.
„Šanca pre Slovensko“: program hnutia Verejnosť proti násiliu. Zostavil 
a redakčne pripravil M. Bútora, vydalo Koordinačné centrum hnutia VPN vo 
vydavateľstve Smena, Bratislava, apríl 1990. 
Najvýznamnejšie publikácie:
BÚTORA, M., 2013: New Prospects For Alternative Politics? In: Bútorová 
Z., Gyárfášová O., Mesežnikov G. (Eds.): Alternative Politics? The Rise of 
New Political Parties in Central Europe. Institute for Public Affairs, Brati-
slava, s. 11-51.
BÚTORA, M. – BÚTOROVÁ, Z., 1999: Slovakia’s Democratic Awakening. 
In: Journal of Democracy, roč.10, č. 1, s. 80-95.
BÚTORA, M. – BÚTOROVÁ, Z., 1993: Slovakia After the Split. In: Journal 
of Democracy, roč. 4, č. 2, s. 71-83.
BÚTORA, M. – BÚTOROVÁ, Z., 1993: Slovakia: The Identity Challenges 
of the Newly Born State, In: Social Research, 60, Winter 4, s. 705-736.
BÚTORA, M., 1989: Mne sa to nemôže stať. Sociologické kapitoly z alkoho-
lizmu. Osveta, Martin, 334 s.
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Bútorová Zora, rod. Takáčová 
PhDr., CSc.
Nar. 17. 1. 1949, Bratislava
sociológia politiky, rodové štúdiá, 
sociológia sociálnych problémov 

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Inštitút pre verejné otázky, 1997 – 2017.
Agentúra FOCUS, 1993 – 1997.
Centrum pre sociálnu analýzu, 1992 – 1993.
Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav pre sociálnu analýzu, 1990 – 1991. 
Kabinet teórie vedy a prognóz pri Výpočtovom stredisku SAV, 1983 – 1990.
Výskumný ústav životnej úrovne, 1977 – 1983.
Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1972 – 1976.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV. 
International Forum for Democratic Studies Research Council pri National 
Endowment for Democracy.
Ocenenia: 
Ocenenie za presadzovanie práv žien udelené Ministerstvom práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR (2012). 
Cena za významný prínos v oblasti podpory a ochrany ľudských práv za rok 
2012 udelená Ministerstvom zahraničných vecí SR (2012). 
Cena Dominika Tatarku: ako spolueditorka knihy Bútora, M. – Mesežnikov, 
G. – Bútorová, Z. – Kollár, M. (Eds.): Odkiaľ a kam. Dvadsať rokov samo-
statnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky a Kalligram, 2013 (2014).
Najvýznamnejšie projekty:
„Stav, trendy, potreby a možnosti rozvoja občianskej spoločnosti na Sloven-
sku“ – Inštitút pre verejné otázky, PDCS a Centrum pre fi lantropiu v roku 2016 
za fi nančnej podpory Nadácie Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slo-
venska, Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA a Nadáciou otvorenej spoloč-
nosti prostredníctvom programov „Aktívne občianstvo a inklúzia” a „Demok-
racia a ľudské práva”, podporených Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.
Projekt „Starší vek a ľudské práva. Silnejšia participácia, menej diskrimi-
nácie“ (2011 – 2012) a naň nadväzujúci projekt „Aktívnym starnutím k po-
silneniu práv starších ľudí a k uplatneniu ich potenciálu” (2012 – 2013). 
Oba projekty podporil Úrad vlády SR v rámci dotačného programu „Podpora 
a ochrana ľudských práv a slobôd”. 
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Projekt „Analýza exogénnych a endogénnych faktorov ovplyvňujúcich účasť 
starších na trhu práce“ v rámci Národného projektu „Stratégia aktívneho star-
nutia” Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
(2012 – 2013).
Projekt „Plus pre ženy 45+“ Iniciatívy Spoločenstva EQUAL fi nancovaný 
ESF v rokoch 2005 – 2008. Riešiteľmi boli štyri organizácie združené v roz-
vojovom partnerstve – Inštitút pre verejné otázky, o. z. EsFem, agentúry FO-
CUS a o. z. Hlava 98. Rozvojové partnerstvo bolo súčasťou nadnárodného 
partnerstva European Gender Equality and Diversity Network. 
Projekt „Aktuálne problémy Slovenska“ – projekt Centra pre sociálnu ana-
lýzu a neskôr agentúry FOCUS podporený nadáciou NED (National En-
dowment for Democracy, USA). 
Najvýznamnejšie publikácie:
BÚTOROVÁ, Z. a kol., 2013: Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol 
o aktívnom starnutí. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 366 s.
BÚTOROVÁ, Z., 2013: Ako chutí slovenská samostatnosť. Peripetie a para-
doxy vývoja verejnej mienky. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Bútorová, 
Z. – Kollár, M. (Ed.): Odkiaľ a kam. Dvadsať rokov samostatnosti. Inštitút 
pre verejné otázky a Kalligram, Bratislava, s. 125- 146.
BÚTOROVÁ, Z. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – SLOSIARIK, M., 2012: Verej-
ná mienka a voličské správanie. In: Krivý, V. (Ed.): Slovenské voľby ’12: 
Čo im predchádzalo, postoje a výsledky. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 
s. 137-202.
BÚTOROVÁ, Z. et al., 2008: She and He in Slovakia. Gender and Age in the 
Period of Transition. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 342 s.
BÚTOROVÁ Z. a kol., 1996: Ona a on na Slovensku – ženský údel vo svetle 
verejnej mienky. FOCUS, Bratislava, 138 s.
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Búzik Bohumil
PhDr., PhD.
Nar. 12. 9. 1949, Myjava
sociálna stratifi kácia, občianska spoločnosť, 
modernizácia

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Sociologický ústav SAV, Bratislava, samostatný odborný pracovník, 1990 – 
súčasnosť.
Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, Bratislava, samostatný odborný 
pracovník, 1984 – 1990. 
Pružináreň a strojáreň Brezová pod Bradlom, podnikový sociológ, 1978 – 1984.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (vedecký tajomník 1996 
– 2002).
Najvýznamnejšie projekty:
Vedúci riešiteľ:„Meniace sa alebo miznúce triedy?“, VEGA (2005 –2007). 
Vedúci riešiteľ: „Triedy a stratifi kácia v sociálnej zmene Slovenska“, VEGA 
(2002 – 2004). 
Spoluriešiteľ: „Desať rokov spoločenskej transformácie v Slovenskej a Čes-
kej republike“, VEGA (1999 – 2001). 
Spoluriešiteľ:„Sociálna história chudoby v Strednej Európe“, VEGA (1998 
– 2000). 
Spoluriešiteľ: „Občianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku“, VEGA 
(1993 – 1995).
Najvýznamnejšie publikácie:
BÚZIK, B., 2016: Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob. 1.vyd. 
Sociologický ústav SAV, Bratislava: 192 s.
BÚZIK, B., 2006: „Devalvácia“ vzdelania, nezamestnanosť a odchádzanie za prá-
cou v tzv. problémových okresoch. In: Falťan, Ľ. (ed): Regionálne diferenciácie Slo-
venska v podkladových štúdiách. Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 112-131.
GATNAR, L. – BÚZIK, B., 1999: Preferences and Attitudes Towards the In-
stitutions. In: Adamski, W. – Bunčák, J. – Machonin, P. – Marten, D., 1999: 
System Change and Modernization. IFiS Publishers, Warsaw: s. 183-198.
SOPÓCI, J. – BÚZIK, B., 1999: Teórie sociálnej stratifi kácie a mobility. 
Univerzita Komenského, Bratislava, 196 s.
SOPÓCI, J. – BÚZIK, B. (1995, 1998, 2002, 2006): Základy sociológie. 
ŠPN, Bratislava, 140 s. 
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Capíková Silvia, rod. Heřmanová 
Mgr. et Mgr., PhD.
Nar. 28. 11. 1975, Bratislava
sociológia práva, dejiny sociológie, 
sociológia zdravotníctva, zdravotnícke právo

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav sociálneho le-
kárstva a lekárskej etiky, 2011 – súčasnosť.
Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra socioló-
gie, 2001 – 2009.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV (2001 – súčasnosť, členka vý-
boru 2003 – 2004). 
Slovenská lekárska spoločnosť – Spoločnosť sociálneho lekárstva (2011 – 
súčasnosť) a Spoločnosť pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (2011 
– súčasnosť). 
European Association of Health Law (2018)
Členka rady recenzentov vedeckého časopisu Spoleczeństwo i rodzina, vy-
dáva Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lubline, Wydział Za-
miejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (Poľsko).
Ocenenia: 
Cena Antona Štefánka za najlepšiu diplomovú prácu v odbore sociológia, 
2000.
Najvýznamnejšie projekty:
Spoluriešiteľ: VEGA č. 2/0100/16, „Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 
1948 – 1966“, vedúci projektu: PhDr. Anna Falisová, PhD., Historický ústav 
SAV. 
Spoluriešiteľ: VEGA č. 1/0641/14, „Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na 
Slovensku – paradigmatické východiská, metodologické inovácie, osobnosti 
vedy“, vedúci projektu: PhDr. Eva Laiferová CSc., FF UK v Bratislave.
Spoluriešiteľ: „Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) 
na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku.“ Projekt bol 
spolufi nancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu Operačný 
program Vzdelávanie, Prioritná os 4 – Moderné vzdelávanie pre vedomost-
nú spoločnosť pre Bratislavský kraj. ITMS kód: 26140230009, kód výzvy: 
OPV-2012/4.2/04-SORO, zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Ľudmila Ševčí-
ková, CSc., LF UK v Bratislave.
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Spoluriešiteľ: VEGA č. 1/0076/03, „Deviantné správanie vybraných sociál-
nych kategórií v kontexte súčasného spoločenského vývoja na Slovensku“, 
vedúci projektu: Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., FFUK v Bratislave.
Hlavný riešiteľ: Grant Univerzity Komenského pre mladých vedeckých pra-
covníkov č. 34/2002 „Systém právnej pomoci a občianska spoločnosť“.
Najvýznamnejšie publikácie:
OZOROVSKÝ, V. a kol., 2016:. Zdravotnícky manažment a fi nancovanie. 
1. vyd. Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava, 344 s.
CAPÍKOVÁ, S., 2015: Sociology. In: Kostičová M. (Ed.): Social Medicine. 
Univerzita Komenského, Bratislava, s. 24-71.
CAPÍKOVÁ , S., 2015: Otázky skúmania právneho vedomia na Slovensku 
po roku 1993. In: Večeřa, M. – Urbanová, M. a kolektív: Právní vědomí 
v teoreticko-empirickém pohledu. 1. vyd., Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta, Brno, 194 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada 
teoretická, Edice Scientia č. 512. s. 63-87.
CAPÍKOVÁ, S., 2012: Max Weber a sociológia práva. In: Sociológia, 
roč. 44, č. 5, s. 621-637.
CAPÍKOVÁ, S., 2005: Medzi poriadkom a chaosom: právo v období post-
komunistickej transformácie na Slovensku. In: Sociologický časopis, roč. 41, 
č. 4, s. 617-640.
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Csámpai Ottó 
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 15. 7. 1952, Čechynce
sociológia národa a etnicity

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Katedra sociológie, Filozofi cká fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013 
– súčasnosť.
Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v Trnave, 2006 – 2013.
Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, Fakulta so-
ciálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Tren-
číne, 2003 – 2005. 
Katedra humanitných vied, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej 
technickej univerzity so sídlom v Trnave, 1994 – 2003.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Zahraničný člen Spoločnosti pre vojenskú vedu a bezpečnostnú politiku so 
sídlom v Budapešti. 
Ungarisch Historischer Verein Zurich (od 1994 člen predsedníctva, od 1996 
čestný člen). 
Člen redakčnej rady internetového časopisu Acta Historica Hungarica Turi-
ciensia (od 2006).
Ocenenia: 
Prezident Maďarskej republiky: štátne vyznamenanie Zlatý kríž za záslu-
hy za vysokoškolskú pedagogickú činnosť a za etnosociologické výskumy 
v maďarských obciach Slovenska s dôrazom na Podzoborie (2013). 
Predseda Trnavského samosprávneho kraja: Pamätná medaila Trnavského 
samosprávneho kraja pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda za presadzovanie národných a kresťanských tradícií 
(2013).
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúci Katedry rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu Fa-
kulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne (2003 –2005).
Najvýznamnejšie projekty:
Riešiteľ: VEGA č. 1/0957/11 „Evalvácia sociálnych služieb”. 
Operačný program Vzdelávanie z Európskych štrukturálnych fondov: „Roz-
voj virtuálnej univerzity – tvorba a inovácia študijných programov s využi-
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tím moderných foriem vzdelávania“, č. 26110230029 – autor obsahu pred-
metu základy VVČ.
Najvýznamnejšie publikácie:
CSÁMPAI, O., 2012: Elementárium kvantitatívneho výskumu. Oliva, Trna-
va: 145 s.
CSÁMPAI, O., 2007: Sociológia v skúmaní etnicity – Úvod do etnosocioló-
gie. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Oliva,Trnava: 219 s.
CSÁMPAI, O., 2007: Sociológia pre nesociológov. Oliva, Trnava: 186 s. 
CSÁMPAI, O., 2005: Nemzet és társadalom (Národ a spoločnosť). 2. pre-
pracované a rozšírené vydanie. Heraldika – UHVZ, Budapest; Zürich, 271 s. 
CSÁMPAI, O. – HALÁDIK, J., 2002: Medzinárodná migrácia – sociálny 
problém a bezpečnostné riziko. Akadémia Policajného zboru, Bratislava: 155 s. 
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Čambáliková Monika, rod. Paldanová 
Prof., PhDr, CSc.
Nar. 18. 1. 1959, Trnava 
sociológia práce, sociálna politika

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, 1982 – súčasnosť.
Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Katedra 
sociológie a sociálnej psychológie, 2011 – súčasnosť.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV (členka výboru). 
Ústavná rada Sociologického ústavu SAV (členka). 
Stála pracovná skupina akreditačnej komisie pre oblasť výskumu „Spoločen-
ské a behaviorálne vedy” (členka). 
Komisia VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (členka). 
Vedecké kolégium SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (podpredsedníčka). 
Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave 
(členka do 2015). 
Vedecká rada Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 
v Banskej Bystrici (členka od 2016). 
Vedecká rada Vysokej školy Danubius (členka). 
Odborová komisia pre doktorandské štúdium v študijnom programe „európ-
ske štúdiá a politiky“ v rámci študijného odboru 3.1.8. politológia (členka). 
Odborová komisia pre doktorandské štúdium v študijnom programe politoló-
gia v rámci študijného odboru 3.1.8. politológia (členka). 
Programový výbor 6. rámcového programu ES pre výskum, technický roz-
voj a demonštračné aktivity programu „Integration and Strengthening the 
European Research Area“ pre prioritu 7 (nezávislá expertka). 
Odborno-poradný zbor (Advisory Task Force) pre program „Komisie európ-
skych spoločenstiev PHARE SR 95119 „Trh práce“ komponent 01” (členka). 
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Operačný program Výskum 
a vývoj (externá hodnotiteľka). 
Redakčná rada časopisu Sociológia/Slovak Sociological Review (šéfredak-
torka). 
Naučnyj žurnal Vestnik Rossijskovo universiteta Družby narodov, Moskva 
(členka redakčnej rady). 
Kontakt: odborný a vedecký časopis, Jihočeská univerzita, České Budějovi-
ce (členka redakčnej rady).
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Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúca Katedry sociológie a sociálnej psychológie Vysokej školy Danubius, 
2011 – súčasnosť.
Najvýznamnejšie projekty: 
Hlavná riešiteľka: VEGA 2/0184/15 „Organizačné zmeny a organizácia 
zmeny“ (2015 – 2018). 
Národná koordinátorka: „The Europeanization of Trade Unions in the Coun-
tries of the Eastern Enlargement Perspectives for Interest Representation by 
Trade Unions and for Trade Union Solidarity within the EU“ (2012 – 2014), 
medzinárodný koordinátor: H. Pleines, Forschungstelle Osteuropa an der 
Universität Bremen. 
Hlavná riešiteľka: VEGA č.2/0156/09 „Zodpovednosť v diskurze a v konaní 
ekonomických aktérov – možnosti a limity na súčasnom Slovensku“ (2009 
– 2011). 
Národná koordinátorka: „Corporate Culture and Corporate Social Responsi-
bility“ (2008 – 2009), medzinárodný koordinátor: T. Shiraishi, CHUO Uni-
versity, Tokyo.
Národná koordinátorka: „In Brűssel angekommen? Die gewerkschaftliche 
Interessenvertretung der neuen Mitgliedsländer auf EU-Ebene“ (2006 – 
2008), medzinárodný koordinátor: H. Pleines, Forschungstelle Osteuropa an 
der Universität Bremen. 
Najvýznamnejšie publikácie:
HÁLA, J. – ČAMBÁLIKOVÁ, M. – PFEIFEROVÁ, Š. a kol., 2013: Systé-
my sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybra-
ných zemích EU. VÚPSV, v.v.i., Praha: 373 s.
ČAMBÁLIKOVÁ, M., 2010: Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in 
der Slowakei. In: Europa in sozialer Schiefl age. Sozialpolitische Vorschläge 
in Zeiten der Krise. VSA–Verlag, Hamburg: s. 81-102. 
ČAMBÁLIKOVÁ, M., 2009: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie. 
Vysoká škola Visegrádu, Sládkovičovo: 138 s. 
ČAMBÁLIKOVÁ, M., 2008: Sociálne partnerstvo: inštitúcia, stratégia, vízia. 
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove, Sládkovičovo: 92 s. 
ČAMBÁLIKOVÁ, M., 2006: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti: rovnosť 
a zosúlaďovanie v kolektívnom vyjednávaní a zmluve. Sociologický ústav 
SAV, ERPA, Bratislava: 59 s.
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Čukan Karol 
PhDr., CSc.
Nar. 4. 11. 1955, Modra
sociológia armády, sociológia profesií, 
výskum verejnej mienky

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Ministerstvo obrany SR, 1993 – 1995, 1999 – súčasnosť. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, externá pedagogická činnosť, 2009 
– 2015. 
Reklamná agentúra ROKO a. s., 1997 – 1999. 
Národné osvetové centrum, Bratislava, 1995 – 1996. 
Vysoká vojenská pedagogická škola, Bratislava, 1991 – 1992. 
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, 1979 – 1988.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV (člen od 1979, opakovane člen 
výboru, predseda od 2016). 
Európska asociácia pre výskum v armáde – ERGOMAS (od 2000). 
Člen redakčnej rady časopisu Národná osveta (1999 – 2010). 
Ocenenia: 
Medaila ministra obrany SR 3. stupňa. 
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Ministerstvo obrany SR – vedúci oddelenia sociológie, psychológie (1993 
– 1995). 
Národné osvetové centrum – vedúci oddelenia, ktoré sa zaoberalo výskumom 
v oblasti neprofesionálnej kultúry (1995 –1996). 
Ministerstvo obrany SR – vedúci oddelenia sociálnych analýz a verejnej 
mienky (1999 –2013), od marca 2013 vedúci oddelenia kvality života. 
Najvýznamnejšie projekty:
“Formovanie nových vojenských elít” – medzinárodný projekt od roku 2016 
– súčasnosť (grant MO SR). 
“Výskum vysokoškolskej mládeže na Slovensku” (2009 –2010) – Iuventa. 
“Kultúra vojenskej organizácie” – medzinárodný projekt ČR, SR, MR (2006 
– 2008). 
„Profesionalizácia ozbrojených síl“ – medzinárodný projekt ČR, MR, SR 
(2003 – 2005). 
„Infraštruktúra kultúry na Slovensku“, 1996, Národné osvetové centrum.
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Najvýznamnejšie publikácie: 
ČUKAN, K. – ŠRÁMEK, Ľ., 2015: Verejná mienka (história, teória, prax). 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava: 178 s. 
ČUKAN, K., 2008: Názory mládeže na obranu vlasti. MO SR, Bratislava: 
88 s.
ČUKAN, K. a kol., 2007: Mládež a armáda. MO SR, Bratislava: 123 s.
ČUKAN, K. – POLONSKÝ, D. – ŠKVRNDA F., 2005: Sociologické po-
hľady na úplnú profesionalizáciu ozbrojených síl. MO SR, Bratislava, 130 s.
ČUKAN, K., 1998: Infraštruktúra kultúry na Slovensku. Národné osvetové 
centrum, Bratislava, 195 s.
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Džambazovič Roman 
Mgr., PhD.

Nar. 23. 9. 1973, Komárno
sociológia sociálnych problémov, sociológia rodiny, 
sociálna stratifi kácia, medzinárodné komparatívne výskumy

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Katedra sociológie, Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratisla-
ve, 1996 – súčasnosť.
Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny – po transformácii Stredisko pre 
štúdium práce a rodiny, 1999 – 2005.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2010.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 
Člen tímu Slovenského archívu sociálnych dát – SASD. 
Člen pracovnej skupiny zaoberajúcej sa problémami príslušníkov rómskej 
minority pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (2002). 
Člen vedeckej a koordinačnej rady Národného monitorovacieho centra pre 
drogy (2008). 
Člen výskumného tímu medzinárodného výskumného programu ISSP za 
Slovensko (od r. 2004). 
Člen výboru Slovenskej siete proti chudobe (2010 a 2011). 
Člen komisie VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (2016 
–2020). 
Člen redakčnej rady Multikulti.sk (od r. 2017).
Ocenenia: 
Držiteľ štipendia Vzdelávacej nadácie Jana Husa (2006). 
Ocenenie rektora UK v Bratislave za pedagogickú a výskumnú činnosť 
(2008). 
Ocenenie Literárneho fondu „Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 
2015“ v kategórii spoločenské vedy za knihu Šoltés, P. – Vörös, L. a kol.: 
Korupcia. VEDA, Bratislava: 2015. R. Džambazovič je spoluautorom knihy 
a autorom jednej kapitoly. 
Najvýznamnejšie projekty:
„Sociálna stratifi kácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti“ – APVV 
(2015 –2018). 
„Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? 
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Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch“ – 
APVV (2015 –2019). 
„Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: 
pred krízou a počas krízy“ – APVV (2012 –2015). 
CESIUK – „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských 
inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie” – APVV, rieši-
teľské organizácie: Univerzita Komenského v Bratislave (2009 –2011). 
„The Poverty, Ethnicity and Gender in Transitional Societies” – UCLA, 
YALE and Ford Foundation (1998 –2002). 
Najvýznamnejšie publikácie:
SOPÓCI, J. – DŽAMBAZOVIČ, R. – GERBERY, D., 2015: Zdravie a zdra-
votná starostlivosť na Slovensku – nerovnosti v zdraví. Stimul, Bratislava, 
186 s.
DŽAMBAZOVIČ, R., 2012: Rodinné správanie v demografi ckých dátach. 
Stimul, Bratislava, 117 s.
GERBERY, D. – DŽAMBAZOVIČ, R., 2011: Inovatívne orientácie v sociál-
nej politike: perspektíva sociálnej inklúzie. Univerzita Komenského, Brati-
slava, 128 s.
SOPÓCI, J. – BUNČÁK, J. – DŽAMBAZOVIČ, R. – HRABOVSKÁ, A., 
2011: Sociálne nerovnosti na Slovensku. Stimul, Bratislava.
DŽAMBAZOVIČ, R., 2007: Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a pro-
fi l chudoby. Univerzita Komenského, Bratislava, 232 s.
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Falťan Ľubomír 
Mgr., CSc.
Nar. 7. 2. 1947, Bratislava
priestorová sociológia, modernizácia

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Sociologický ústav SAV, 2013 – súčasnosť.
Podpredseda Slovenskej akadémie vied pre spoločenské a humanitné vedy 
a vedy o umení, 2009 – 2013.
Vedecký sekretár Slovenskej akadémie vied, 2005 – 2009.
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1990 – 2005.
Ústav fi lozofi e a sociológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1989 – 1990.
Štátny výskumný, projektový a typizačný ústav Bratislava, 1979 – 1989.
Slovenské výskumné a vývojové centrum urbanizmu a architektúry, Brati-
slava, 1974 –1979.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Viceprezident teritoriálnej skupiny Východná Európa Medzivládneho výbo-
ru UNESCO –Program MOST (2013 – súčasnosť). 
Slovenská komisia pre spoluprácu s UNESCO (1992 – 2015). 
Člen predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO (2002 – 2015).
Predseda Národného komitétu UNESCO programu MOST – Management 
of Social Transformation (1994 – 2015). 
Predseda rady riaditeľov spoločenskovedných ústavov pri 3. oddelení SAV 
(1996 – 2005). 
Expert Únie miest Slovenska (od r. 1997). 
Expert Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) – člen Výboru pre výstav-
bu a regionálny rozvoj (od r. 2008). 
Podpredseda Vidieckeho parlamentu Slovenska (2000 – 2012). 
Člen Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku (1999 – 2004). 
Expert za SR v subkomisii Socio-ekonomický výskum v rámci DG pre 
výskum pri EÚ (2001 – 2001). 
Člen vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava 
(2003 – 2015). 
Člen vedeckej rady Prešovskej university (2011 – 2015).
Ocenenia: 
Strieborná čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách (1997).
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Podpredseda Slovenskej akadémie vied pre spoločenské a humanitné vedy 
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a vedy o umení (2009 – 2013). 
Vedecký sekretár Slovenskej akadémie vied (2005 – 2009). 
Riaditeľ Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (1991 – 2005). 
Ústav fi lozofi e a sociológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, námestník 
riaditeľa pre odbor sociológie (1989 – 1990). 
Predseda Národného komitétu UNESCO programu MOST – Management 
of Social Transformation (1994 – 2015).
Najvýznamnejšie projekty:
Vedúci slovenskej časti riešiteľského tímu: Bilaterálny japonsko-slovenský 
výskumný projekt „Sociálna zmena k občianskej spoločnosti v období glo-
balizácie“ (2013 – 2014). 
Hlavný riešiteľ: projekt VEGA „Hľadanie nových socio-priestorových fo-
riem ako impulz pre lokálny a regionálny rozvoj“ ( 2011 – 2013). 
Hlavný riešiteľ: projekt APVV „Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej 
štruktúry Slovenska (Socio-priestorové aspekty urbánno-rurálnej komple-
mentarity)“ (2008 – 2010). „Mentálna hranica“, spoločný rakúsko-slovenský 
projekt, súčasť širšieho rakúskeho výskumného projektu „Rakúska východo-
západná hranica. Kvalitatívna rekonštrukcia ‘mentálnej hranice’ “realizova-
ného Österreichische Ost-und Südosteuropa-Institut (2000). 
Národný koordinátor za SR: „Eastern and Central Europe 2000“, medziná-
rodný projekt (participanti: Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, 
Maďarsko) – EC, DG XII (Brusel) (r. 1992 – 1993). 
Najvýznamnejšie publikácie:
FALŤAN, Ľ., 2015: Sociopriestorová dimenzia životných istôt. Sociologický 
ústav SAV, Bratislava: 99 s.
FALŤAN, Ľ. – STRUSSOVÁ, M. – KOSTLÁN, D. – FALŤANOVÁ, 
Ľ. – SOPIROVÁ, A., 2011: Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 
21. storočia. Sociologický ústav SAV, Bratislava: 281 s.
FALŤAN, Ľ. – KRIVÝ V., 1999: Slovakia: Changes in Public Administra-
tion. In: Decentralization and Transition in the Visegrad. McMillan Press, 
London, s. 102-131.
FALŤAN, Ľ., 1998: Cross-border Interregional Cooperation and Slovakia, 
Chap.8, In: Takayanagi, S. (Ed.): European New Order and National Problems 
– International Joint Studies II., Chuo University Press, Tokyo, s. 243-280.
FALŤAN, Ľ. – GAJDOŠ, P. – PAŠIAK, J., 1995: Regional Differentiation 
and Transformation Processes in Slovakia, In: Falťan, Ľ. (Ed.): Regions – 
Self – Government – European Integration (Case of V-4 Countries). Institute 
of Sociology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, s. 10-35.
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Gajdoš Peter
PhDr., CSc.
Nar. 15. 6. 1950, Nové Sady
urbánna sociológia, priestorová sociológia

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Sociologický ústav SAV, Bratislava, 1993 – súčasnosť.
Ústav stavebníctva a architektúry SAV (ÚSTARCH), Bratislava, 1974 – 1993.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
New York: Academy of Sciences (1996 – súčasnosť). 
Expert Únie miest na Slovensku.
Ocenenia: 
Národná cena SR za rozvoj vedy v oblasti urbánnej sociológie (člen kolek-
tívu) (1981). 
Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1986). 
Ocenenie MŽP SR, UNDP a REC za aktívny prínos a podporu aktivít oriento-
vaných na implementáciu trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku (2001). 
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za r. 2002 v ka-
tegórii spoločenských vied za publikáciu „Človek, spoločnosť, prostredie: 
priestorová sociológia” (2003). 
Medaila SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAV (2013).
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúci oddelenia teórie a sociológie urbanizmu ÚSTARCH SAV (1990 – 
1992).
Najvýznamnejšie projekty:
 „Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska (sociál-
no-priestorové aspekty urbánno-rurálnej komplementarity“ – APVV projekt 
(2008 –2010). 
 „Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných 
dosahov“ (2003 – 2006) – štátna objednávka.
“Prognóza rozvoja vedy a techniky do r. 2015 – sídelný a regionálny rozvoj“ 
(2003 – 2004) – štátna objednávka.
 „Sociálne náklady ekonomickej transformácie na Slovensku – marginálne 
územia Slovenska“ (SPACE 1993 – 1995). 
“Regional patterns in Slovak development“ – medzinárodný projekt „Central 
Europe in Trasition: Towards EU Membership“ – Pre EUROREG Warszawa 
(2000 – 2001).
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Najvýznamnejšie publikácie: 
GAJDOŠ, P. – MORAVANSKÁ, K. – FALŤAN, Ľ., 2009. Špecifi ká sídel-
ného vývoja na Slovensku: Typologická analýza sídiel. Sociologický ústav 
SAV, Bratislava, 179 s.
GAJDOŠ, P. – PAŠIAK, J., 2008: Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho 
rozvoja: sociologická sonda. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 217 s.
GAJDOŠ, P. – PAŠIAK, J., 2006: Regionálny rozvoj Slovenska z pohľadu 
priestorovej sociológie. Sociologický ústav SAV: UNESCO NK MOST, Bra-
tislava, 252 s.
GAJDOŠ, P., 2002: Človek – spoločnosť – prostredie: Priestorová socioló-
gia. Sociologický ústav SAV, Bratislava. 374 s.
FALŤAN, Ľ. – GAJDOŠ, P. – PAŠIAK, J., 1995: Sociálna marginalita území 
Slovenska. SPACE, Bratislava. 223 s. 
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Gál Fedor 
Doc., Ing., Dr.Sc.
Nar. 20. 3. 1945, Terezín
prognózy, metodológia prognózovania, 
teória vedy, politológia 

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Výskumný ústav práce a sociálnych vecí. 
Výskumný ústav životnej úrovne.
Oddelenie teórie a prognóz vedy pri Výpočtovom stredisku SAV, 1984 
–1989. 
Ústav pre sociálne analýzy Univerzity Komenského v Bratislave, 1991 –1992
Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Prahe, ČR, 1993 – 1994.
Nadácia Milana Šimečku – zakladateľ, Nadace pro rozvoj vzdělání – člen 
správnej rady. 
Založil a vedie vydavateľstvo G plus G v Prahe, ČR, od 1995.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, odborných organizáciách, 
poradných orgánoch: 
Poradca predsedu vlády.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Riaditeľ Ústavu pre sociálne analýzy Univerzity Komenského v Bratislave 
(1991 – 1992). 
Vedúci tímu a docent Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Prahe 
(1993 – 1994). Spoluzakladateľ hnutia Verejnosť proti násiliu (1989). 
Predseda Koordinačného centra a Republikovej rady VPN (1990 – 1991).
Najvýznamnejšie projekty: 
„Prognóza vývoja Slovenska do roku 2020“ (IVO, Bratislava). 
„Prognóza vývoja Českej republiky do roku 2020“ (CESES UK, Praha).
Najvýznamnejšie publikácie: 
GÁL, F., 1992: Dnešní krize česko-slovenských vztahů. SLON, Praha, 112 s.
GÁL, F., 1990: Prognózovanie vývoja vedy. VEDA, Bratislava, 133 s.
GÁL, F. – ALAN, J., 1987: Spoločnosť vo svetle sociológie. SMENA, Bra-
tislava, 227 s.
GÁL, F. – FRIČ, P., 1987: Problem-oriented Participative Forecasting. In: 
Futures, roč. 19, č. 6, s. 678-685.
FAJFR, V. – GÁL, F. – POTŮČEK, M. – ZEMAN, M., 1984: Forecasting 
Modelling by Means of The KPM Method. In: World Futures, roč. 20, č.1-2., 
s. 105-133.
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Guráň Peter 
PhDr., PhD. 
Nar. 11. 5. 1957, Martin
výskum rodiny a rodinných vzťahov, rodinná politika, 
európske modely sociálnej politiky, 
práva detí, rodinná mediácia

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva OSN, Ženeva, 2009 – súčasnosť. 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava, 2005 – 2011. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 1999 – 2005. 
Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 1994 –1999. 
Sociologický ústav SAV, 1990 – 1994. 
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, 1983 –1989.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Člen Európskej populačnej komisie pri Rade Európy, Štrasbourg (1998 – 2004). 
Člen ChildONEurope, Florencia (sieť EÚ observatórií detstva) od r. 2004.
Člen l´Europe de l´Enfance – medzivládnej skupiny odborníkov EÚ na oblasť 
politík pre deti. 
Člen AGE Platform pri Európskej komisii v Bruseli. 
Člen Výboru OSN pre práva dieťaťa.
Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva, Ženeva.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúci odboru práv detí – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
(2005 – 2011). 
Generálny riaditeľ sekcie rodinnej politiky – Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR (1999 – 2005).
Zástupca riaditeľa pre výskum – Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny 
(1994 – 1999). Zástupca riaditeľa – Sociologický ústav SAV (1990 – 1994). 
Podpredseda výboru pre deti a mládež pri Rade vlády SR pre ľudské práva. 
Člen správnej rady Nadácie pre deti Slovenska. 
Člen predstavenstva Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. 
Koordinátor medzinárodných projektov na Vysokej škole zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety (najlepší záujem dieťaťa v súdnej praxi 2011 – 
2012) rodinná mediácia.
Najvýznamnejšie projekty:
Japonsko, University of Kyoto – spolupráca na projekte komparatívnych štú-
dií o vývoji rodiny v postkomunistických krajinách (2013 – 2015).
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Litva – EU projekt – starostlivosť o deti po odchode z detského domova 
(2009 – 2011).
Najlepší záujem dieťaťa v súdnej praxi (2011 – 2012).
Taliansko – participácia detí, medzinárodné adopcie (2008 – 2010).
Projekt rodinný život – Maďarsko, Poľsko, ČR (1993 – 1998).
Najvýznamnejšie publikácie:
GURÁŇ, P. – FILADELFIOVÁ, J. – DEBNÁR, M., 2015: Contemporary 
Family in Slovakia. In: Rajkai, Z. (Ed.): Family and Social Change in Socia-
list and Post-socialist Societies. BRILL, Leiden/Boston, s. 164-209.
KOLEKTÍV autorov, 2013: Slovník ľudských práv, Univerzita Komenského, 
Bratislava, 103 s.
GURÁŇ, P., 1998: Obyvateľstvo a rodina, In: M. Bútora, T. Skladony (Ed.): 
Slovensko l997. Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO, Bratislava, 702 s.
GURÁŇ, P. – FILADELFIOVÁ, J. – RITOMSKÝ, A., 1997: Atlas of Com-
munities in Slovakia according the Family and Demographic Characteris-
tics. Bratislava International Centre for Family Studies, Bratislava, 170 s.
GURÁŇ, P., 1996: Familie und Lebensverhältnisse in der Slowakei. In.: Le-
bensverhältnisse in Osteuropa. W. Glatzer Hg, Campus Verlag, Frankfurt/
New York, s. 143-157.
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Gyárfášová Oľga, rod. Konradová
Doc., PhDr., PhD.
Nar. 12. 7. 1957, Bratislava 
voličské správanie, politická sociológia, 
výskum verejnej mienky

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK, 2008 – súčasnosť.
Inštitút pre verejné otázky, 1999 – 2008.
Focus, 1994 –1999.
Centrum pre sociálnu analýzu UK, 1990 –1991. 
Sociologický ústav SAV, 1989 –1990.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Redakčná rada časopisu Sociológia. 
Atestačná komisia Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK 
(2016 – súčasnosť).
Najvýznamnejšie projekty: 
„Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slo-
venská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch“ (APVV-
14-0527). 
„Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: 
pred krízou a počas kríz“ (APVV-0309-11). 
„ELECDEM – Electoral Marie Curie Initial Training Network in Electoral 
Democracy“, národná koordinátorka: 7. rámcový program EÚ (2009 – 2012). 
„COPART – Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a parti-
cipácie: zvládanie výziev 21. storočia“ (2007 – 2010). 
„Cultural patterns of the European enlargement process (CULTPAT)“ – 
6. rámcový program (2003 – 2006).
Najvýznamnejšie publikácie:
GYÁRFÁŠOVÁ, O., 2015: To sladké slovo demokracia. Spokojnosť s de-
mokraciou a politické odcudzenie na Slovensku. In: Sociológia, roč. 47, 
č. 4, s. 365-389.
GYÁRFÁŠOVÁ, O., 2015: Euroscepticism: A mobilising appeal? Not for 
Everyone! In: Politics in Central Europe, roč. 11, č.1, s. 31-50.
GYÁRFÁŠOVÁ, O. – MESEŽNIKOV, G., 2015: Actors, agenda, and appe-
al of the radical nationalist right in Slovakia. In: Transforming the Transfor-
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mation? The East European radical right in the political process. Routledge, 
London, s. 224-248. 
GYÁRFÁŠOVÁ, O. – BÚTOROVÁ, Z., 2013: Fatal attraction of alternative 
politics. In: Alternative politics? The rise of new political parties in Central 
Europe. Institute for Public Affairs, Bratislava, s. 83-106.
GYÁRFÁŠOVÁ, O., 2011: Voličské správanie na Slovensku: teória, trendy, 
výskum. (Učebné texty) 1. vyd., Renesans, Pezinok, 132 s.
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Hamaj Pavol 
Doc., PhDr., PhD. 
Nar. 1954, Trenčín – 30.9. 2011, Liptovský Mikuláš
sociológia armády, sociológia práce, sociológia profesií

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, 2000 – 2011. 
Akadémia policajného zboru v Bratislave (externá spolupráca).
Armáda SR, 1981 – 2000.
Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
Najvýznamnejšie publikácie: 
HAMAJ, P. – MALÁTEK, V. – POLONSKÝ, D., 2007: Sociologie pro eko-
nomy. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Kar-
viné, Karviná, 77 s. 
HAMAJ, P. – MATIS, J. – MARTINSKÁ, M., 2005: Vybrané problémy zo 
všeobecnej sociológie. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Lip-
tovský Mikuláš 
HAMAJ, P., 2004: Sociológia práce. 4D s.r.o., Liptovský Mikuláš, 169 s.
HAMAJ, P.: Sociologické aspekty vojenskej práce a profesie. Akadémia 
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 102 s. 
HAMAJ, P., 2001: Antológia zo sociológie práce.Vojenská akadémia, Lip-
tovský Mikuláš, 136 s.
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Harmadyová Valentína 
PhDr., CSc. 
Nar. 25. 2. 1948, Dunajská Streda – 14. 4. 2000, Bratislava 
sociálna štruktúra, modernizácia, sociálne procesy

Najvýznamnejšie doterajšie pracoviská: 
Sociologický ústav SAV, 1990 – 2000.
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, 1987 – 1989.
Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, 1979 – 1987.
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, 1974 – 1979.
Ústav informatiky Matice slovenskej, 1974 – 1974.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Výkonná redaktorka časopisu Sociológia, 1998 – 2000.
Vedúca pracovníčka Ústavu fi lozofi e a sociológie SAV a neskôr Sociologic-
kého ústavu SAV 1987 – 2000.
Vedúca pracovníčka v Ústave ekonomiky a organizácie stavebníctva, 1979 
– 1987.
Najvýznamnejšie projekty: 
Vedúca riešiteľka: VEGA č. 2/4141/97 „Sociálna stratifi kácia Slovenska 
v procesoch sociálnej modernizácie“. 
„Prognóza sociálneho rozvoja Slovenska do roku 2010“ (1987 – 1989). 
Najvýznamnejšie publikácie: 
TUČEK, M. – BUNČÁK, J. – HARMADYOVÁ, V., 1998: Stratégie a ak-
téri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike. 
Doplněk, Brno, 173 s.
BUNČÁK, J. – KUSÁ, Z. – HARMADYOVÁ, V., 1996: Politická zmena 
v spoločenskej rozprave. VEDA, Bratislava, 211 s.
BUNČÁK, J. – HARMADYOVÁ, V., 1993: Transformácia sociálnej štruk-
túry. In: Sociológia, roč. 25, č. 4-5, s. 389-40 1.
HARMADYOVÁ, V., 1990: Prognóza sociálneho rozvoja SSR do roku 
2010. In: Sociologický časopis, roč. 26, č. 1-2, s. 13-22. 
BUNČÁK, J. a kol., 1988: Prognóza sociálneho rozvoja SR do roku 2010. 
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, Bratislava, 108 s.
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Hlinková Danica, rod. Fialová 
PhDr.
Nar. 1. 6. 1947, Bratislava
sociológia masovej komunikácie, 
marketingová komunikácia

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Oddelenie pre výskum mládeže, Filozofi cká fakulta UK, 1976 – 1991. 
Katedra žurnalistiky, Filozofi cká fakulta UK, 1991 – 2012. 
Katedra marketingovej komunikácie, Filozofi cká fakulta UK (externá spo-
lupráca od 2013).
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV. 
Pedagogická spoločnosť pri SAV. 
Odborová organizácia FiFUK. 
Ocenenia: 
Literárny fond, výbor sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografi u udelil 
prémiu za rozhlasový medailón profesora Jána Števčeka (1997).
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Šéfredaktorka Štúdia Academica – rozhlasové vysielanie študentov Katedry 
žurnalistiky FiFUK (1993 – 2000). 
Tajomníčka Katedry žurnalistiky FiFUK (1998 – 2012). 
Predsedníčka sociálnej komisie Odborovej organizácie FiFUK (1995 – 
2000).
Najvýznamnejšie projekty: 
Spoluriešiteľ: grantová úloha KEGA 3-171- 05 „Marketingová komuniká-
cia”.
Spoluriešiteľ: grantová úloha VEGA 1/3622/06 „Marketingová komunikácia 
a médiá”. 
Najvýznamnejšie publikácie:
HLINKOVÁ, D., 2012: Majú byť novinári iba nezúčastnenými pozorova-
teľmi udalostí alebo budúcnosť stojí na komentovanom informovaní? In: 
Žurnalistika, médiá, spoločnosť 2 [elektronický zdroj] STIMUL, Bratislava, 
s. 88-93 [CD-ROM].
HLINKOVÁ, D., 2008: Obsahová analýza reklamy v médiách. In: Marketin-
gová komunikácia a médiá. Book & Book, Bratislava, s. 130-138.
HLINKOVÁ, D., 2007: Sociológia a prostriedky masovej komunikácie. 
Univerzita Komenského, Bratislava. 116 s.
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HLINKOVÁ, D., 2007: Sociologické aspekty marketingovej komunikácie. 
In: Horňák, P. a kol.: Marketingová komunikácia. 1. vyd., Book & Book, 
Bratislava, s. 325-354 (2. vyd. 2010, UK, Bratislava).
HLINKOVÁ, D., 1998: Edukácia audiovizuálnymi médiami. Univerzita Ko-
menského, Bratislava. 44 s.
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Hofreiter Roman 
Mgr., PhD.
Nar. 26. 6. 1980, Vítkov
ekonomická sociológia, 
medzinárodné komparatívne výskumy

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Katedra sociálnych štúdií a etnológie, Filozofi cká fakulta UMB, 2015 – sú-
časnosť.
Centrum vedy a výskumu UMB, 2008 – 2015. 
Fakulta humanitných vied, Žilinská Univerzita, 2003 –2007.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúci Katedry sociálnych štúdií a etnológie, Filozofi cká fakulta UMB, 
2016 – súčasnosť.
Najvýznamnejšie projekty: 
Riešiteľ: EC/Horizont-2020-Young Society-693221: “PROMoting youth In-
volvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘con-
fl icted’ young people across Europe (PROMISE)” (2016 – 2019).
Riešiteľ: VEGA č. 1/0641/15 “Voľný čas a sociálna štruktúra na Slovensku 
vo vývojovej a komparatívnej perspektíve” (2015 – 2017). 
Spoluriešiteľ: “Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych 
výskumoch: pred krízou a počas krízy” APVV-0309-11 (2012 – 2015). Pro-
jekt: VEGA č. 1/1132/11 “Životný štýl a jeho premeny v súčasnej slovenskej 
spoločnosti” (2011 – 2013).
Najvýznamnejšie publikácie:
HOFREITER, R. – GERBERY, D. (Eds.), 2015: Spoločnosť a ekonomika: 
sociologické perspektívy. 1. vyd., STIMUL, Bratislava, 197 s.
HOFREITER, R., 2011: Spotreba a fi nančné produkty: analýza vzájomného 
pôsobenia. In: Chorvát, I. (Ed.): Voľnočasové aktivity obyvateľov Slovenska: 
poznatky z aktuálnych výskumov. 1. vyd., Sociologický ústav SAV, Bratisla-
va, s. 123-141.
HOFREITER, R., 2011: Nová ekonomická sociológia a štruktúrny kontext 
trhu. In: Sociológia, roč. 43, č. 5, s. 528-549.
HOFREITER, R., 2009: Príťažlivosť zabudnutej témy: sociológia profesií v 
meniacom sa svete práce. In: Sociológia, roč. 41, č. 5, s. 411-436.
HOFREITER, R., 2007: Sociológia v novom priestore: sociologický pohľad 
na fi nančné trhy. In: Sociológia, roč. 39, č. 5, s. 409-429.
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Homišinová Mária, rod. Timková 
PhDr., PhD.
Nar. 5. 4. 1956, Košice
sociológia etnicity, medzietnické vzťahy, 
sociálna identita

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Spoločenskovedný ústav CPSV SAV Košice, 1989 – súčasnosť.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Členka vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, 2000 – 
súčasnosť.
Najvýznamnejšie projekty: 
Vedúca projektu: “Slovenské školstvo v Maďarsku – refl exia učiteľov a vy-
chovávateľov”. Projekt riešený v rámci spolupráce s Výskumným ústavom 
Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Békešská Čaba, Jazyko-
vedným ústavom SAV v Bratislave a Celoštátnou slovenskou samosprávou 
v Budapešti (2015 – 2017). 
Vedúci riešiteľ: VEGA 35/2014 “Jazykovokomunikačné správanie sloven-
skej mládeže v Chorvátsku a Srbsku v situačnom kontexte intraetnického 
používania hovorenej slovenčiny”, podávateľ Spoločenskovedný ústav SAV 
(2014 –2016). 
Zástupkyňa vedúceho projektu: VEGA 2/0118/2012: “Jazyková situácia 
a jazyková politika na Slovensku v európskom kontexte”, podávateľ Jazyko-
vedný ústav ĽŠ SAV Bratislava (2012 – 2014). 
Vedúci riešiteľ: VEGA 93/2009 “Jazykovokomunikačné správanie sloven-
skej mládeže v Maďarsku a na Slovensku v situačnom kontexte intraetnické-
ho používania hovorenej slovenčiny”, podávateľ: Spoločenskovedný ústav 
SAV (2009 –2011). 
Štátny program výskumu a vývoja: „Predikcie vývojových trendov v so-
ciálnej sfére. Európsky projekt – Európska sociálna sonda (ESS)“ – názov: 
„Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“. 2. – 7. kolo: Slovensko v Európe 
(spoluriešiteľka projektu od roku 2002 v rámci všetkých kôl realizovaných 
na Slovensku).
Najvýznamnejšie publikácie:
HOMIŠINOVÁ, M., 2014: Identita , jazyk a kultúra v etnických rodinách 
žijúcich v Maďarsku. Komparatívna analýza výskumu Nemcov, Slovákov, 
Chorvátov a Bulharov. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice.
HOMIŠINOVÁ, M. – UHRINOVÁ, A. – ONDREJOVIČ, S., 2013: Poslan-
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ci slovenských národnostných samospráv v Maďarsku v refl exii sociolingvis-
tického výskumu (výsledky dvoch volebných období 2002 – 2010). VU CSS, 
Békešská Čaba, 162 s.
HOMIŠINOVÁ, M., 2008: Identitás, nyelvhásználat, asszimiláció. Etnikai 
folyamatok a magyarországi kisebbségi családokban. MTA KI, Gondolat, 
Budapest, 298 s. 
HOMIŠINOVÁ, M., 2006: Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov 
žijúcich v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. (Teoretická a empi-
rická komparatívna analýza skúmania etnických procesov slovanských mino-
rít). Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Mozi Nyomda Bt., Békéscsaba, 
350 s.
HOMIŠINOVÁ, M., 2003: Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle so-
ciologického výskumu. (Vybrané výsledky skúmania stavu etnickej identity). 
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, 301 s.
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Chalka Robert 
Doc., PhDr, CSc.
Nar. 19. 9. 1950, Orešany
kriminológia, sociálna prevencia kriminality, 
prognóza kriminality

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Ministerstvo spravodlivosti SR, odbor kriminológie a prevencie kriminality, 
2006 – 2009. 
Generálne riaditeľstvo ZVJS v Bratislave, 2004 – 2005. 
Akadémia Policajného zboru (APZ) v Bratislave, 1992 – 2003. 
Inštitút Federálneho ministerstva vnútra ČSFR pre výchovu a vzdelávanie 
v Bratislave, oddelenie kriminalistiky a kriminológie, 1990 –1992. 
Fakulta vyšetrovania Vysokej školy ZNB v Bratislave, oddelenie kriminoló-
gie, 1976 – 1990.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality (1997 – 2003). 
Ruská kriminologická asociácia (2000 – súčasnosť). 
Slovenská spoločnosť pre kriminológiu (2011 – súčasnosť).
Ocenenia: 
Pamätná plaketa pri príležitosti 20. výročia zriadenia APZ v Bratislave (2013). 
Za službu v Policajnom zbore II (1999). 
Čestný odznak Policajného zboru (1999).
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave (1997 – 2002). 
Vedúci Katedry kriminológie Policajného zboru v Bratislave (1994 – 1996). 
Riaditeľ odboru kriminológie a prevencie kriminality Ministerstva spravod-
livosti SR, Bratislava (2006 – 2009).
Najvýznamnejšie projekty: 
„Prognostický scenár krátkodobého a strednodobého vývoja vybraných dru-
hov kriminality v Slovenskej republike.“
„Kriminálna scéna Slovenskej republiky: prognóza do roku 2002 s výhľa-
dom do roku 2010.“
„Konštituovanie policajno-bezpečnostnej vedy.“
„Krádeže vlámaním do bytov: kriminologické, kriminalistické a trest-
no-právne aspekty.“
„Názory verejnosti na spoluprácu občanov s Policajným zborom SR, jeho 
preventívnu činnosť a vybrané problémy kriminality.“
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Najvýznamnejšie publikácie: 
BODOCKÝ, M. – GRETSCHOVÁ, Z. – HALCIN, J. a kol., 2007: Stratégia 
prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 (schválená 
uznesením vlády SR č. 681 z 15. augusta 2007). Ministerstvo vnútra SR, 
Bratislava, 68 s.
PORADA, V. – FILÁK, A. – BILSKÝ, P. – HOLOMEK, J. – CHALKA, R. 
a kol., 2007: Základy teorie a metodologie policejních věd a teorie policejně 
bezpečnostní činnosti. 1. vyd., Policejní akademie České republiky v Praze, 
Praha, 268 s. 
HOLCR, K. – CHALKA, R., 2001: Prognóza a kontrola vývoja kriminality 
v Slovenskej republike. Policajný inštitút AFG, Trnava.
CHALKA, R. – JÄGER, J. – MIKUŠ, P. a kol., 1999: Kriminalprävention im 
interkommunalen Vergleich 1998. (Schriftenreihe der Polizei-Führungsaka-
demie). Westfalen Polizei-Führungsakademie, Münster, 129 s. 
CHALKA, R., 1998: The International Crime Victim Survey in Bratislava 
(Slovak Republic) 1997. In: The International Crime Victim Survey in Coun-
tries in Transition: National Reports. Rome, p. 479-490. 
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Chorvát Ivan 
Doc., Mgr., M.A., CSc.
Nar. 21. 10. 1968, Banská Bystrica
sociológia rodiny, rodové vzťahy, 
sociológia životného štýlu, sociológia turizmu

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Katedra sociálnych štúdií a etnológie, Filozofi cká fakulta UMB v Banskej 
Bystrici, 2015 – súčasnosť. 
Katedra sociológie, Filozofi cká fakulta TU v Trnave, 2012 – súčasnosť. 
Katedra sociológie Fakulty sociálních studií MU v Brne (externý prednáša-
júci), 2008 – 2012. 
Centrum (tiež Ústav) vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2005 – 2015. 
Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied UMB 
v Banskej Bystrici, 2000 – 2005. 
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici (1995 – 2000, ďalej externe 
až do 2016).
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Člen European Sociological Association (ESA). 
Člen vedeckej rady Filozofi ckej fakulty TU v Trnave.
Člen vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave 
Člen redakčnej rady časopisu Sociológia (vydáva Sociologický ústav SAV 
v Bratislave). 
Člen edičnej rady časopisu Sociální studia (vydáva Fakulta soc. studíí MU 
v Brne). 
Člen redakčnej rady časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu (vydáva 
Ekonomická fakulta UMB v B. Bystrici). 
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúci Katedry sociológie na Filozofi ckej fakulte Trnavskej univerzity v Tr-
nave (od 2012).
Najvýznamnejšie projekty:
Vedúci riešiteľského tímu UMB: HORIZON2020 – Research and Innovation 
Programme, Grant Agreement no. 693221 „Promoting Youth Involvement 
and Social Engagement – PROMISE,“ projekt koordinovaný University of 
Manchester, UK (2016 – 2020).
Vedúci riešiteľ za UMB: APVV – 0309-11: „Slovenská spoločnosť v medzi-
národných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy,“ projekt 
koordinovaný Sociologickým ústavom SAV v Bratislave (2012 – 2015).
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Vedúci riešiteľ: VEGA 1/0641/15 „Voľný čas a sociálna štruktúra na Sloven-
sku vo vývojovej a komparatívnej perspektíve“ (2015 – 2017).
Vedúci riešiteľ: VEGA 1/1132/11 “Životný štýl a jeho premeny v súčasnej 
slovenskej spoločnosti“ (2011 – 2013).
Vedúci riešiteľ: VEGA 1/0632/08 – Sociologická a antropologická analýza 
spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku: 2008 – 2010, ve-
dúci riešiteľského kolektívu pracovníkov Sociologického ústavu SAV, Ústa-
vu etnológie SAV a Ústavu vedy a výskumu UMB (2008 – 2010).
Najvýznamnejšie publikácie:
CHORVÁT, I., 2015: Premeny životného štýlu – sociologické východiská 
a predpoklady. In: Sociológia, roč. 47, č. 1, s. 5-30.
CHORVÁT, I., 2015: Fenomén spotreby a konzumná spoločnosť. Typi Uni-
versitas Tyrnaviensis, Trnava, 61 s.
CHORVÁT, I., 2007: Cestovanie a turizmus v zrkadle času. Ústav vedy a vý-
skumu UMB, Banská Bystrica, 132 s.
CHORVÁT, I., 2007: Family and Women in Central and Eastern Europe: 
The Signifi cance of Traditional Roles after Socialism. In: Sanghera, B., Am-
sler, S., Yarkova, T. (Eds.) Theorising Social Change in Post-Soviet Coun-
tries: Critical Approaches. Peter Lang, Bern, s. 217-236.
CHORVÁT, I., 1999: Muž – otec v súčasnej rodine. Univerzita Mateja Bela, 
Banská Bystrica, 61 s.
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Ivančíková Ľudmila, rod. Šmigurová
PhDr., PhD.
Nar. 16. 5. 1962, Nové Zámky
sociálne vylúčenie, kvalita života, sociálna štatistika, 
medzinárodné komparatívne výskumy

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Štatistický úrad SR, 1987 – súčasnosť.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Zástupca Slovenskej republiky vo OECD – Globálny projekt opatrenia spo-
ločnosti (2010). 
Člen pracovnej skupiny pre meranie kvality života v Eurostatu (2010 – 2011). 
Predstaviteľ Slovenskej republiky – Sponzorská skupina k SSF správe 
OECD, Eurostat, INSEE (2010 – 2011). 
Člen riadiacich výborov a expertných skupín v oblasti sociálnej inklúzie, ro-
dovej rovnosti, migrácie (IOM). 
Člen Integrovaného systému trhu práce. 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV (od roku 1987). 
Slovenská štatistická a demografi cká spoločnosť (od roku 1987) – člen výbo-
ru SŠDS (od roku 2011), podpredseda pre štatistiku (od roku 2014). 
Česká demografi cká spoločnosť (od roku 2009). 
Predsedníčka redakčnej rady vedeckého časopisu Slovenská štatistika a de-
mografi a (2009 –súčasnosť).
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografi e ŠÚ SR, 2009 
– súčasnosť.
Vedúca oddelenia sociálnych štatistík a výberových zisťovaní ŠÚ SR, 1992 
– 2003. 
Predsedníčka redakčnej rady vedeckého časopisu Slovenská štatistika a de-
mografi a, 2009 – súčasnosť.
Najvýznamnejšie projekty: 
Spoluriešiteľ: projekt VEGA 1/0370/08„Regionálny prístup k meraniu so-
ciálneho kapitálu a chudoby“.
Vedúca projektu: „Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach – EU 
SILC“ (2003 – 2009). 
Projekt „Národná sústava povolaní“. 
Projekt „Národné indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“.
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Najvýznamnejšie publikácie:
STANKOVIČOVÁ, I. – IVANČÍKOVÁ, Ľ. – VLAČUHA, R., 2015: The 
Use of longitudinal data from EU SILC in monitoring the Employment Stra-
tegy. In: The 9 th International Days of Statistics and Economics, Conference 
Proceedings. Vysoká škola ekonomická, Praha, s. 1466-1475.
IVANČÍKOVÁ, Ľ., 2014: Meranie spokojnosti obyvateľov Slovenska ako sú-
časť merania kvality života. In: Forum Statisticum Slovacum. č. 4, s. 72-79.
STANKOVIČOVÁ, I. – VLAČUHA, R. – IVANČÍKOVÁ, Ľ., 2013: Trend 
Analysis of Monetary Poverty Measures in Czech and Slovak Republic. In: 
The 7th International Days of Statistics and Economics, Conference Procee-
dings, Vysoká škola ekonomická, Praha, s. 1334-1343.
IVANČÍKOVÁ, Ľ., 2012: Vymedzenie dimenzií a indikátorov kvality života, 
In: Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnová-
hy. Elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
EKONÓM, Bratislava, s. 289-298.
IVANČÍKOVÁ, Ľ., 2011: Európsky štatistický systém a kvalita života. In: 
Zborník príspevkov z konferencie Kvalita života v podmienkach globalizácie. 
ŠÚ SR, Bratislava, s. 69-84.
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Karásek Jozef
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 25. 6. 1930, Nemšová – 9. 5. 1993, Bratislava
sociológia kultúry, sociálna stratifi kácia, 
výskum verejnej mienky, štatistické spracovanie dát,
metódy a techniky sociologického výskumu 

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Katedra sociológie na Filozofi ckej fakulte UK v Bratislave, 1965 – 1993. 
Kabinet pre výskum verejnej mienky Výskumného ústavu kultúry a verejnej 
mienky, Bratislava.
Filozofi cká fakulta KU v Prahe, 1954 – 1956.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Československá sociologická spoločnosť.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúci Katedry sociológie na Filozofi ckej fakulte UK v Bratislave, 1965 – 
1987.
Najvýznamnejšie projekty: 
Početné výskumy v rámci štátneho plánu výskumu.
Najvýznamnejšie publikácie: 
KARÁSEK, J., 1993: K otázke hraníc chudoby obyvateľstva SR. In: Socio-
lógia, roč. 25, č.1-2, s. 53-63.
KARÁSEK, J., 1990: K problémom reprezentatívnosti výskumov Ústavu 
pre výskum verejnej mienky Slovenského štatistického úradu v Bratislave. 
In: Sociológia, roč. 22, č. 5, s. 547-559.
KARÁSEK, J., 1985: Analýza kultúrnej úrovne sociálnotriednych skupín 
SSR. Výskumný ústav kultúry, Bratislava, 207 s.
KARÁSEK, J., 1965: Výroba, veda a technika. Bratislava, 224 s.
KARÁSEK, J., 1961: O spoločenskom bytí a spoločenskom vedomí. Brati-
slava, 204 s.
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Kardis Kamil 
Doc., Mgr., PhD.
Nar. 23. 9. 1976, Vilnius, Litva
sociológia náboženstva, sociológia morálky, 
sociologická teória, postmoderna

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Katedra fi lozofi e a religionistiky, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešov-
skej univerzity v Prešove, docent, 2004 – súčasnosť. 
Instytut Socjologii WNHiS UKSW w Warszawie, Poľsko, mimoriadny pro-
fesor, 2010 – 2014. 
Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jaroslawiu, Poľsko, mimoriadny 
profesor, 2013 – súčasnosť. 
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Medzinárodný expert Poľskej akreditačnej komisie pri Ministerstve školstva 
Poľskej republiky.
Garant študijného bakalárskeho programu „multikultúrne európske štúdiá“. 
Člen odborovej komisie v odbore religionistika na GTF PU v Prešove.
Člen výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 
Člen vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove. 
Člen vedeckej rady Fakulty historických a sociálnych vied Univerzity kardi-
nála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave, 2011 – 2014. 
Člen Akademického senátu Prešovskej univerzity v Prešove, 2007 – 2011. 
Člen Akademického senátu Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove. 
Člen Centra pre edukáciu a výskum seniorov v Prešove, 2016 – súčasnosť. 
Člen vedeckej rady časopisu Orbis communicationis socialis, Norbertinum 
Lublin, Poľsko. 
Člen vedeckej rady časopisu Dobroczynność, Filantropia i Praca Socjalna, 
PWSTE Jarosław, Poľsko. 
Člen vedeckej rady časopisu Edukacja Humanistyczna Wyższa Szkoła Hu-
manistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Poľsko. 
Člen vedeckej rady časopisu Roczniki Nauk o Rodzinie KUL Jana Pawła II 
w Lublinie, Poľsko. 
Člen vedeckej rady časopisu Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 
Zarządzania i Administracji w Warszawie, Poľsko.
Ocenenia: 
Cena rektora Prešovskej Univerzity v Prešove (2008). 
Cena rektora Prešovskej Univerzity v Prešove (2013). 
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Cena rektora PWSTE im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (2013). 
Cena rektora PWSTE im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (2015). 
Cena rektora PWSTE im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (2016).
Najvýznamnejšie projekty: 
„Multikultúrna edukácia ako základné východisko eliminácie neznášanlivos-
ti a xenofóbie v kontexte celoživotného vzdelávania pracovníkov základných 
a stredných škôl“ – projekt KEGA reg. č.: 036 PU – 4/2013 (2013 – 2015). 
„Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti“, projekt VEGA 
č.: 1/1355/12 (2012-2014). 
„Możliwości pomocy charytatywno – humanitarnej na obszarze konfl ik-
tu zbrojnego w Republice Środkowej Afryki. Studium społeczno-ekono-
miczne“ – medzinárodný vedecko- výskumný projekt Kirche in Not. Reg. č. 
SYGN. Central African Republik/National/13/00128/ (2013 – 2014). 
„Cultural and religious identity of ethnic minorities in the Slovak and Polish 
borderland“ podporený International Visegrad Fund, No. 11520168 (2015). 
„The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective“, 
projekt Templetonovej nadácie grant ID: 58599 (2016-2017).
Najvýznamnejšie publikácie: 
KARDIS, K., 2016: Dekompozycja kapitału społecznego w warunkach póź-
nej nowoczesności. Konteksty bezpieczeństwa socjalnego. Pelican, War-
szawa, 255 s.
KARDIS, K., 2013: Náboženstvo v kontexte paradigmy sociálnej zmeny. Vy-
davateľstvo Prešovskej Univerzity, Prešov, 224 s.
KARDIS, K., 2012: Christian Churches in post-communist Slovakia: current 
challenges and opportunities. Center for religion and society, Roanoke col-
lege, Salem, 548 s.
KARDIS, K., 2008: Wartości podstawowe społeczeństwa polskiego w świet-
le listów pasterskich Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz Episko-
patu Polski 1946-1981. Norbertinum, Lublin, 340 s.
KARDIS, K., 2013: The moral ethos of the postmodern society in the context 
of current sociological theories of law and family. In: Resolving disputes in 
the 21st century. P-T Muhely, Budapest, s. 8-29.
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Klobucký Robert
Mgr., PhD.
Nar. 26. 6. 1971, Bratislava
história slovenskej sociológie, 
drogová problematika

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Sociologický ústav SAV, 1996 – súčasnosť.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Člen vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (2014 – 2018). 
Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Zástupca riaditeľky Sociologického ústavu SAV (2015 – súčasnosť). 
Riaditeľ Sociologického ústavu SAV (2011 – 2015). 
Predseda vedeckej rady Sociologického ústavu SAV (2011). 
Výkonný redaktor časopisu Sociológia (2001 – 2011). 
Podpredseda Slovenskej sociologickej spoločnosti (2000 – 2002).
Najvýznamnejšie projekty: 
Projekt APVV-14-0527: „Medzi východom a západom, hodnotová integrá-
cia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výsku-
moch“ (2015 – 2019).
Projekt VEGA č. 2/0185/09: „Analytický výskum obsahu a kontextov drogo-
vej politiky na Slovensku a v Európe“ (2009 – 2011).
Projekt VEGA č. 1/4705/07: „Slovenská sociológia v období komunistické-
ho režimu“(2007 – 2009).
Projekt UNESCO-MOST, „Faktory efektívneho využívania vedeckých po-
znatkov pri vytváraní sociálnej politiky“ (2000 – 2002).
Najvýznamnejšie publikácie: 
JANÁK, D. – KLOBUCKÝ, R., 2014: Co bychom věděli o sociologii, kdy-
bychom četli pouze Sociologický časopis a Sociológii? : obsahová analýza 
dvou sociologických periodik od „sametové revoluce“ do současnosti. In: 
Sociologický časopis, roč. 50, č. 5, s. 645-670.
KLOBUCKÝ, R., 2011: Sociologické myslenie Antona Štefánka. In: Anton 
Štefánek – vedec, politik, novinár. 1.vyd., Sociologický ústav SAV, Bratisla-
va, s. 58-83.
KLOBUCKÝ, R., 2006: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky 
sociologického myslenia na Slovensku. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 
165 s.
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KLOBUCKÝ, R. – STRAPCOVÁ, K., 2004: Knowledge Utilization in Pub-
lic Policy: the Case of Roma Population Research in Slovakia. In: Internatio-
nal Social Science Journal, roč. 56, č.1, s. 65-84.
KLOBUCKÝ, R., 2000: Alexander Hirner – A Historian of Slovak Sociolo-
gy. In: Sociológia, roč. 32, č. 6, s. 555-576.
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Košta Jozef 
Mgr., CSc. 
Nar. 1. 1. 1949, Košice – 5. 8. 2003, Bratislava
ekonomická sociológia, marketingový výskum

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Ekonomická Univerzita (EU) v Bratislave, Fakulta riadenia, 1990 – 2000. 
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 
2000 – 2003. 
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, 1974 – 1990. 
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Prodekan pre zahraničné vzťahy na Fakulte medzinárodných vzťahov EU 
v Bratislave (2000 – 2003). 
Poverený vedením Katedry humanitných vied na EU v Bratislave (1991 – 
1993). 
Poradca premiéra SR Jozefa Moravčíka (1994).
Poradca ministra SR pre zahraničné vzťahy. 
Slovenská sociologická spoločnosťpri SAV – vedecký sekretár (1977 – 1986).
Najvýznamnejšie projekty: 
“Refl exie študentov a absolventov na štúdium na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave“ – projekt interného grantového systému Ekonomickej Univer-
zity, č. úlohy: 190005/02 (2002 – 2004). 
“Vybrané sociologické aspekty premien modernizácie Slovenska po 17. no-
vembri 1989” – Sociologický ústav SAV (1990 – 1991).
Najvýznamenjšie publikácie:
KOŠTA, J. – PLÁVKOVÁ, O., 2005: Sociologické metódy prieskumu trhu. 
Ekonóm, Bratislava, 126 s.
KOŠTA, J., 2000: Assumptions and barriers of the co-operation among Bra-
tislava, Brno, Budapest and Vienna. Ekonóm, Bratislava, 133 s.
KOŠTA, J., 1999: Niektoré metódy získavania primárnych údajov v marke-
tingovom výskume. Ekonóm, Bratislava, 77 s.
KOŠTA, J. – TUNÁKOVÁ, A. – CHAJDIAK, J., 1999: Univerzita očami jej 
študentov a absolventov. Ekonóm, Bratislava, 98 s.
KOŠTA, J., 1995: Kapitoly z hospodárskej sociológie. Ekonóm, Bratislava, 72 s.
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Kövérová Štefánia, rod. Haščíková 
PhDr., CSc.
Nar. 14. 10. 1955, Žilina
sociológia výchovy, sociológia životného cyklu, 
sociálna práca

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravot-
níctva Univerzity Konštatntína Filozofa v Nitre, 2013 – 2014. 
Katedra sociálnej práce Fakulty sociálnych štúdií VŠS v Sládkovičove, 2010 
– 2013. 
Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave, 1990 – 2010.
Kabinet biologickej a sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (spo-
luzakladateľka a výskumná pracovníčka), 1990. 
Kabinet teórie vedy a prognóz Slovenskej akadémie vied, 1983 – 1990.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Prodekanka na Fakulte sociálnych štúdií VŠS v Sládkovičove (2010 – 2013). 
Predsedníčka Akademického senátu na Pedagogickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave (2006 – 2009).
Najvýznamnejšie projekty: 
Spoluriešiteľka: projekt KEGA „Obsahová integrácia a diverzifi kácia neuči-
teľských študijných odborov na PdF UK“ (2005 – 2008). 
Spolurešiteľka: „Medzigeneračná komunikácia a jej miesto v procese socia-
lizácie dieťaťa“ – grantový projekt MŠ SR (1993 – 1996). 
„Sociálna klinika“ – projekt realizovaný v spolupráci s UNHCR a organi-
záciou MENDÉK v Budapešti – príprava sociálnych pracovníkov na prácu 
s utečencami (2005 – 2006). 
SOKRATES – ARKS „Druhá šanca“ – medzinárodný projekt na prácu s níz-
ko vzdelanými skupinami nezamestnaných (1999 – 2003).
Najvýznamnejšie publikácie:
KÖVÉROVÁ Š., 2011: Sociológia v sociálnej práci I. VŠ v Sládkovičove, 
Sládkovičovo, 157 s.
KÖVÉROVÁ Š., 2009: Interpretácia Durkheimovho chápania výchovy 
v pedagogike. In: Elementárne formy sociologického myslenia : súčasné re-
fl exie Durkheimovho diela. Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 213-229.
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KÖVÉROVÁ Š., 2003: Sociológia životného cyklu. Občianske združenie 
Sociálna práca, Bratislava, 137 s.
KÖVÉROVÁ Š., 2002: Základy sociológie pre študentov sociálnej práce. 
Občianske združenie Sociálna práca, Bratislava, 80 s.
KÖVÉROVÁ Š., 1993: Problémy sociológie výchovy. Pedagogická fakulta 
UK, Bratislava, 92 s.
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Kráľová Ľuba 
PhDr., Ph.D. 
Nar. 30. 6. 1959, Snina
sociológia politiky, verejná správa, 
demografi cké správanie

Najvýznamnejšie pracoviská: 
KM – Systém, Prešov, projektová a personálna manažérka, 2011 – súčas-
nosť. 
Katedra sociológie Filozofi ckej fakulty Trnavskej university, externá spolu-
práca, 2013. 
Katedra sociológie Filozofi ckej fakulty Ostravskej univerzity, ČR, 2013. 
Filozofi cká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2005 –2010. 
Katedra politológie Filozofi ckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 
1996 – 2002. 
Katedra spoločenských vied Filozofi ckej fakulty UPJŠ v Prešove, 1983 – 1996.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 
Členka Slovenského združenia pre politické vedy, Bratislava (1992 – 2002). 
Členka redakčnej rady Východoeurópskych štúdií, medzinárodného časopisu 
sociálnych a humanitných vied Ruskej akadémie vied (2004 – 2008). 
Členka redakčného okruhu Politologickej revue, Praha, Česká společnost pro 
politické vědy (2000 – 2011). 
Členka redakčnej rady Slovenskej politologickej revue. Revue pre politický 
a občiansky život (2006 – 2010).
Ocenenia: 
Literárny fond, výbor sekcie pre vedecký a odborný preklad v Bratislave udelil 
PhDr. M. Paľovej, PhDr. E. Zelenkovej a PhDr. Ľube Kráľovej, PhD. prémiu 
v kategórii spoločenských vied za rok 1999 za preklad diela M. Grawitzovej 
a Jeana Lecu „Rozprava o politickej vede“.1. zväzok, Bratislava, 2000.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Predsedníčka a štatutárka Občianskeho združenia Kolysočka – Kolíska 
(2011 – súčasnosť). 
Predsedníčka a štatutárka Občianskeho združenia Zlatá Baňa pre všetkých 
(2014 – súčasnosť). 
Najvýznamnejšie projekty: 
Zodpovedná riešiteľka: projekt VEGA č. 1/3590/06: „Genéza a tvorba verej-
nej politiky v SR“ (2006 – 2008). 
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Zástupkyňa vedúceho: projekt VEGA č. 1/3652/06: „Sociálno-psycholo-
gické aspekty organizačných deviácií,“ zodpovedný riešiteľ Prof. PhDr. La-
dislav Lovaš, CSc., s témou „Politický klientelizmus vo verejnej činnosti 
v SR“ (2006 – 2008). 
Spoluriešiteľka: projekt VEGA č. 1/0221/03: „Administratívne organizačné 
systémy v moderných demokraciách“, hlavný riešiteľ PhDr. Eva Bolfíková, 
CSc. (2004-2005). 
Zodpovedná riešiteľka: projekt VEGA č. 1/7323/20: „Vývojové tendencie 
v manželských a partnerských vzťahoch v západnej Európe a na Slovensku 
(Komparácia a sociologický výskum manželských vzťahov na Slovensku)“ 
(2000–2002). 
Zodpovedná riešiteľka: projekt „Uvedenie novej disciplíny na Katedre poli-
tológie FF PU v Prešove, Sociológia politiky“ – Grant Vzdelávacej nadácie 
Jana Husa (1998 – 2001).
Najvýznamnejšie publikácie:
KRÁĽOVÁ, Ľ., 2007: Sociálne inštitúcie (politika, náboženstvo, rodina). 
KM-Systém, s. r. o., Prešov, 255 s.
KRÁĽOVÁ, Ľ. a kol., 2006: Aktuálne otázky verejnej politiky. Typopress, 
Košice, 297 s.
KRÁĽOVÁ, Ľ., 2005: Sociálna vylúčenosť a sociálna politika. IV. kapitola. 
In: Bolfíková, E. (Ed.): Medzi občanom a štátom. Kontexty slobody, demo-
kracie a spravodlivosti. FVS UPJŠ, Košice, s. 191-243.
KRÁĽOVÁ, Ľ., 2001: Manželská rodina v západnej Európe a na východ-
nom Slovensku. In: Sociologický časopis, roč. 37, č. 4, s. 449-462.
KRÁĽOVÁ, Ľ., 2001: Manželská rodina v tradičnej Európe. In: Demografi e, 
revue pro výzkum populačního vývoje, roč. 43, č. 1, s. 32-39.
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Krivý Vladimír 
PhDr., CSc.
Nar. 29. 7. 1948, Bratislava
voličské správanie, kolektívne identity, 
hodnotové orientácie

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Sociologický ústav SAV, 1994 – súčasnosť. 
Katedra sociológie FF UK, Bratislava, 1972 – 1991. 
Československý výskumný ústav práce, Bratislava, 1971 – 1972.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 
Člen poradného orgánu vlády SR k problematike rodiny (1991). 
Člen komisie VEGA pre hodnotenie projektov.
Člen rady APVV pre spoločenské vedy (cca od 2014). 
Člen redakčnej rady časopisu Sociológia. 
Člen redakčnej rady Sociologického časopisu, ČR.
Člen atestačnej komisie Sociologického ústavu České akademie věd, Praha, ČR. 
Člen atestačnej komisie Etnologického ústavu SAV (cca od 2014).
Ocenenia: 
Cena Slovenského literárneho fondu.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Predseda vedeckej rady SÚ SAV. 
Zástupca riaditeľky Sociologického ústavu SAV.
Najvýznamnejšie projekty: 
Zodpovedný riešiteľ: “Voľby 2016 a voľby 1946 na Slovensku” (VEGA). 
Zodpovedný riešiteľ: “Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatív-
nych výskumoch: pred krízou a počas krízy (APVV-0309-11). 
“Slovenská spoločnosť v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať 
rokov premien spoločnosti” (APVV-0529-07). 
“Kolektívne identity na Slovensku” (Bratislava, Centrum excelentnosti SAV 
„Kolektívne identity“). 
“Vytvorenie databázy volebných výsledkov za všetky obce na Slovensku” 
(zväčša bez grantovej podpory, výnimky sú uvedené v manuáli verejne prí-
stupnej databázy).
Najvýznamnejšie publikácie:
KRIVÝ, V. (Ed.), 2013: Ako sa mení slovenská spoločnosť. Sociologický 
ústav SAV, Bratislava, 417 s.
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KOSTELECKÝ, T. – KRIVÝ, V., 2015: Urbánno-rurálne rozdiely voličské-
ho správania v Česku a na Slovensku. In: Sociológia, roč. 47, č. 4, s. 390-413.
KRIVÝ, V., 2006: Dominantné kolektívne identity na súčasnom Slovensku. 
In: Krivý, V., Danglová, O.: Svet mnohých ‘my a oni’. Kolektívne identity 
na Slovensku. Centrum excelentnosti SAV „Kolektívne identity“, Bratislava, 
s. 9-104.
KRIVÝ, V., 2001: Hodnotové orientácie a náboženské prejavy slovenskej 
verejnosti v 90. rokoch. In: Sociológia, roč. 33, č. 1, s. 7-45.
KRIVÝ, V. – FEGLOVÁ, V. – BALKO, D., 1996: Slovensko a jeho regióny. 
Sociokultúrne súvislosti volebného správania. Nadácia Médiá, Bratislava, 
414 s.
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Kusá Zuzana, rod. Hegerová 
PhDr., CSc.
Nar. 17. 4. 1957, Bratislava
sociológia chudoby, sociálne vylúčenie, 
sociálna politika, kvalitatívne metódy

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Sociologický ústav SAV, 1990 – súčasnosť. 
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV – študijný pobyt, interná ašpirantúra, 1982 
– 1990. 
Katedra sociológie FiF UK – študijný pobyt, 1980 – 1982. 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Inštitút pre verejnú politiku, 
2005 – 2007 (kvalitatívne metódy výskumu). 
Vysoká škola múzických umení –Televízna a fi lmová fakulta, Katedra doku-
mentu, 1999 – 2004 (Úvod do sociológie). 
Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce, 1997 – 2005 (kvalitatívne 
metódy výskumu; sociálne problémy chudoby). 
Katedra sociológie FF UK, 1992 – 2001 (kvalitatívne metódy výskumu). 
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
European Association for Educational Research (2016 – súčasnosť). 
Slovenská pedagogická spoločnosť (od 2016).
Členka pracovnej skupiny pri monitorovacom výbore OP Ľudské zdroje, 
prioritné osy 3, 4, 5 a 6 (od 2015). 
Členka pracovnej skupiny pre prípravu OP Ľudské zdroje (2013 – 2014). 
European Commission Network of Independent Social Inclusion Experts 
(2004 – 2014). 
Členka pracovnej skupiny MPSVR SR pre rekonštrukciu životného minima 
(2008 – 2011). Členka pracovnej skupiny pre revíziu Dekády rómskej in-
klúzie (pracovná skupina pre bývanie a pracovná skupina pre vzdelávanie: 
2010 – 2011). 
Konzultantka pre koordinančný výbor Európskeho roku chudoby v SR (2009 
– 2010). 
Členka pracovnej skupiny pre sociálne veci Rady vlády SR pre seniorov 
(2009 – 2010). 
Členka pracovnej skupiny MPSVR SR pre zákon o minimálnej mzde (2007). 
European Sociological Association (2006 – 2008).
International Sociological Association (od 1998).
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV (od 1978 doteraz). 
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Ocenenia: 
Čestná plaketa SAV Ľ. Štúra, 2018.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Predsedníčka vedeckej rady SÚ SAV, 2011 – 2015.
Najvýznamnejšie projekty: 
Vedúca riešiteľka: projekt VEGA č. 2/0157/14 “Sociálna inklúzia v škole 
v pohľade sociológie každodennosti” (2014 – 2016). 
Vedúca riešiteľka SR tímu: „Ethnic Differences in Education and Diverging 
Prospects for Urban Youth in an Enlarged Europe” FP7-SSH-2007-1, project 
No. 217384, konzorcium 8 krajín, Coordinator: Violetta Zentai CEU Buda-
pest (2008 – 2011). 
Vedúca slovenského riešiteľského tímu pre sociológiu v SR: “Social Scien-
ces in Central and Eastern Europe on the Verge of EU”, EC 5th Framework 
Program: coordinator Max Kaase and Vera Sparschuh (2002). 
Vedúca projektu: “Social History of Poverty in Slovakia: Patterns of Family 
Behaviour and Reproduction of Poverty” supported by Slovak Grant Agen-
cy for Science and SOCO Program of the Institute for Human Sciences in 
Vienna sponsored by Ford Foundation and the Austrian Federal Chancellor‘s 
Program (1995 – 1997). 
Vedúca riešiteľka: projekt VEGA č. 009/1991 “Súčasné postupy analýzy 
kvalitatívnych údajov: projekt životných histórií 20. storočia v rodinách slo-
venskej inteligencie” (1991 – 1994).
Najvýznamnejšie publikácie: 
KUSÁ, Z., 2016: Škola nie je pre všetkých. Sociologický ústav SAV, Brati-
slava, 285 s.
KUSÁ, Z., 2013: Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slo-
venskej republike za rok 2013. Slovenská sieť proti chudobe/Friedrich Ebert 
Stiftung/ Sociologický ústav SAV, Bratislava, 69 s.
KUSÁ, Z. – KOSTLÁN, D. – BÚZIK, B., 2010: Pride in Citizenship in 
a New Country. In: Halman, Loek – Voicu, Malina (eds). Mapping Value 
Orientations in Central and Eastern Europe. Brill NV, Leiden, s. 261-287.
KUSÁ, Z., 2005: Kvantitatívne a kvalitatívne stratégie v spoločenskoved-
nom výskume. In: Viceník J. (Ed.). Zákon, explanácia a interpretácia v spo-
ločenských vedách. IRIS, Bratislava, s. 225-237.
BUNČÁK, J. – HARMADYOVÁ, V. – KUSÁ, Z., 1996: Politická zmena 
v spoločenskej rozprave. Veda, Bratislava, 211 s.
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Kusý Ivan 
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 16. 5. 1948, Martin
sociológia urbanizmu, priestorová sociológia

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, Katedra sociálnej práce, 2004 
– 2009. 
FPVMV UMB, Banská Bystrica, Katedra politológie, 2009 – 2014. 
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR/Ministerstvo vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR, 1995 – 2000, externe. 
Fakulta architektúry STU, Bratislava, 1990 – 2004. 
Výskumný ústav kultúry, Bratislava, 1989 – 1990. 
ÚSTARCH SAV, 1971 –1989.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
Osobitná komisia pre konanie o rozklade vo veciach posudzovania vplyvov 
na životné prostredie (EIA) na MŽP SR. 
Klub regionalistov pri VŠE Bratislava. 
Spolok architektov Slovenska (SAS).
Ocenenia: 
Národná cena SR v oblasti spoločenských vied (1981).
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Výskumný ústav kultúry, Bratislava: vedúci oddelenia prognóz v kultúre 
(1989 – 1990). 
ÚSTARCH SAV: vedúci oddelenia spoločenských faktorov vo výstavbe 
(1987 – 1989).
Najvýznamnejšie projekty:
„Stratégia rozvoja slovensko-poľského cezhraničného regiónu na roky 2000 
– 2006“ (2000). 
„Posudzovanie urbanistických štúdií spracovaných v rámci Programu pred-
kladania územných plánov jednotlivých regiónov SR (uznesenie vlády SR 
č. 287)“ (1995). 
„Sociálna participácia” – komplexný sociologický výskum hl. mesta SR Bra-
tislavy, monografi cká práca na objekte Bratislava pre Magistrát hl. m. SR 
Bratislavy, ZIKUS (1993). 
„Prognóza rozvoja odvetvia kultúry SR“, Výskumný ústav kultúry (1990). 
„Sociologický výskum nového obvodu mesta Bratislavy v Petržalke“, 
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ÚSTARCH SAV (1978).
Najvýznamnejšie publikácie: 
KUSÝ, I., 2003: Sociológia sídiel. PdF UK, Bratislava, 66 s.
KUSÝ, I., 1999: Sociológia pre architektov a urbanistov. FA STU, Bratisla-
va, 157 s.
KUSÝ, I., 1999: Sociológia v územnom a regionálnom plánovaní. In: Socio-
lógia, roč. 31, č. 2, s. 141-158.
KUSÝ, I., 1989: Sídelné potreby sídelných spoločenstiev. In: Sociológia, 
roč. 21, č. 3, s. 275-282.
ZEMKO, J. – HRUŠKA, E. – KUSÝ, I. – PAŠIAK, J. – GAJDOŠ, P., 1984: 
Územný a sociálny rozvoj sídel. VEDA Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 303 s.
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Kvasničková Adela, rod. Martausová
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 30. 10. 1947, Dolná Maríková
sociológia kultúry, sociológia náboženstva, 
transdisciplinárne štúdium pamäti

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského, Katedra kulturológie, 2008 – 
súčasnosť. 
Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského, Katedra sociológie, 1987 – 
2008. 
Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, Bratislava, 1980 – 1986. 
Sociologický ústav SAV, 1974 – 1980. 
Matica slovenská, Martin, 1971 – 1973. 
ONV, odbor fi nančný, Považská Bystrica, 1965 – 1966. 
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Členka Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 1995 – súčasnosť.
Členka International Society for Sociology of Religion, 1996 – súčasnosť.
Najvýznamnejšie projekty:
Riešiteľka: projekt VEGA č. 15/032/00: „Aktuálne témy kulturologického 
diskurzu: kreativita a mobilita“. 
Vedúca riešiteľka: projekt VEGA č. 1/0823/12 „Kultúrny obrat v sociológii 
kultúry“. 
Zástupca vedúcej riešiteľky: projekt VEGA č. 1/790/120 „Priemysel/prie-
mysly kultúry“. 
Vedúca riešiteľka: projekt VEGA č. 1/053/08 „Teórie pamäti a ich aplikácie“.
Vedúca riešiteľka: projekt VEGA č. 1/9241/02 „Sociologický prístup ku kul-
túre“.
Najvýznamnejšie publikácie:
KVASNIČKOVÁ, A., 2015: Worldmark Encyclopedia of Religious Practi-
ces. 2. vyd., Gale, Farmington Hills.
KVASNIČKOVÁ, A., 2006: Religious Changes in Slovakia and the Czech 
Repbublic after the „Velvet Divorce“. In: Religions, churches and religiosity 
in post-communist Europe. Nomos, Kraków, s. 103-116.
KVASNIČKOVÁ, A., 2005: Náboženstvo ako kolektívna pamäť: prípad Slo-
venska a Čiech. Bratislava, Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Brati-
slava, 104 s.
KVASNIČKOVÁ, A., 1998: Proti stereotypom obrazu sociológie nábožen-
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stva a kresťanskej sociológie na Slovensku do r. 1948. In: Sociológia, roč. 
30, č. 2, s. 115-132.
KVASNIČKOVÁ, A., 1993: Fenomén postmoderny. In: Sociológia, roč. 25, 
č. 1-2, s. 105-117.
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Laiferová Eva
PhDr., CSc. 
Nar. 23. 12. 1952, Nitra
história sociologického myslenia,
sociológia tretieho sektora, sociológia športu

Najvýznamnejšie pracoviská: 
FiF UK, Katedra sociológie, Bratislava, 1992 – súčasnosť.
FTVŠ UK Bratislava, 1990 – 1992.
Rektorát UK v Bratislave, 1979 – 1989.
FiF UK Bratislava, 1976 – 1979.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 1979 – súčasnosť.
ROH, 1976 – 1994. 
ČSZTV, 1976 – 1990. 
Ocenenia: 
Strieborná medaila FiF UK v Bratislave, 2015.
Čestné uznanie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Katedry 
sociológie za vedenie diplomovej práce nominovanej na cenu A. Štefánka, 
2000.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúca Katedry sociológie FiFUK, 1998 – 2004.
Predsedníčka výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 1995 – 
1996. 
Podpredsedníčka vedeckej rady SAV pre spoločenské vedy, 1997 – 2000.
Najvýznamnejšie projekty:
Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické výcho-
diská, metodologické inovácie, osobnosti vedy. 2014 – 2016: grantová úloha 
VEGA 1/0641/14, vedúca riešiteľka. 
Sociológia na Slovensku v ére normalizácie – program, funkcie, perspektívy. 
2011 – 2013: grantová úloha VEGA 1/0823/11,vedúca riešiteľka. 
Slovenská sociológia v období komunistického režimu. 2006 – 2009: gran-
tová úloha VEGA 1/4705/07, (zástupkyňa vedúcej grantu, neskôr vedúca 
riešiteľka).
Fenomén dobrovoľníctva a svojpomoci v zdravotníctve. 2006 – 2008: gran-
tová úloha VEGA 1/3626/06, vedúca riešiteľka. 
Hlavné tendencie vývoja sociológie na Slovensku pred rokom 1948 a po 
ňom. 2004 – 2006: projekt VEGA č. 2/4093/04, riešiteľka projektu.
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Najvýznamnejšie publikácie:
LAIFEROVÁ, E., 2017: Problematika národa v slovenskej sociológii. For-
movanie prístupov k téme národa. STIMUL, Bratislava, elektronický zdroj, 
125 s.
LAIFEROVÁ, E. et al., 2016: Slovenská sociológia po páde komunizmu: 
ideové korene a súčasné trendy. Univerzita Komenského, Bratislava, 132 s., 
elektronický zdroj
LAIFEROVÁ, E., 2009: K refl exii súčasnej slovenskej sociológie – tradičné 
a univerzálne témy. In: Sociológia, roč. 41, č. 1, s. 39-51.
LAIFEROVÁ, E., 2000: Reception of nation and national dynamics in the 
work of Alexander Hirner. In: Sociológia, roč. 32, č. 6, s. 539-553.
LAIFEROVÁ, E., 1997: Komparácia postavenia a významu tretieho sektora 
vo vybraných európskych krajinách na osi východ – západ. In: Sociológia, 
roč. 29, č. 2, s. 161-178.
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Lampl-Mészárošová Zuzana
Doc., PhDr., PhD.
Nar. 29. 4. 1959, Bratislava
národnostné a kultúrne menšiny

Najvýznamnejšie pracoviská:
Katedra politológie a európskych štúdií, Filozofi cká fakulta UKF v Nitre, 
2015 – súčasnosť.
Oddelenie sociologického a demografi ckého výskumu, 2011– súčasnosť. 
Fórum inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne, 2012 –2014. 
Katedra sociológie Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2012 – 2014.
Ústav národných a národnostných kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2006 – 2012.
Katedra sociológie, Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratisla-
ve, 2003 – 2006. Fórum inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne, 1996 – 
2011.
Katedra žurnalistiky, Filozofi cká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, 1995 –2006.
Obrázkový ženský týždenník Nő (Žena), 1982 – 1989.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Vedecká rada: Fórum inštitútu pre výskum menšín.
Akademická rada Maďarov na Slovensku.
Slovenský syndikát novinárov. 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV. 
Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku. 
Snem Maďarskej akadémie vied.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Riaditeľka oddelenia sociologického a demografi ckého výskumu, Fórum in-
štitútu pre výskum menšín v Šamoríne, 2011 – súčasnosť.
Šéfredaktorka: Fórum spoločenskovednej revue, 2013 – súčasnosť.
Vedúca Katedry sociológie Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2013.
Riaditeľka Ústavu národných a národnostných kultúr, Fakulta stredoeuróp-
skych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012.
Najvýznamnejšie projekty:
Kvalita života občanov maďarskej národnosti, grantová schéma Úrad vlády 
KNM, 2015.
Dlhodobá nezamestnanosť v okrese Dunajská Streda cez optiku dlhodobo 
nezamestnaných, 2010 – 2012.
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Grantová schéma Európsky sociálny fond, programové obdobie 2007 – 
2013, operačný program: „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.
Maďarsko-slovenská aglomerácia v okolí Bratislavy, grantová schéma 
AGGLONET- HUSK, 2010.
Challanging populism and promoting interethnic dialogue and tolerance in 
Slovakia, grantová schéma Open Society Institute, Budapest, 2008 – 2009.
Percentage Philantropy, grantová schéma Sasakawa Peace Foundation, Ja-
pan a Nonprofi t Information and Training, 2006 – 2007. 
Najvýznamnejšie publikácie:
LAMPL-MÉSZÁROŠOVÁ, Z., 2014: Tanulmányok az ifjúságról (Štúdie 
o mládeži). Fórum inštitútu pre výskum menšín, Šamorín, 233 s.
LAMPL-MÉSZÁROŠOVÁ, Z., 2013: Sociológia Maďarov na Slovensku. 
1. zväzok, Fórum inštitútu pre výskum menšín, Šamorín, 246 s.
LAMPL-MÉSZÁROŠOVÁ, Z., 2008: Magyarok és szlovákok (Maďari 
a Slováci), Fórum inštitútu pre výskum menšín, Šamorín, 190 s.
LAMPL-MÉSZÁROŠOVÁ, Z., 2007: Magyarnak lenni – a szlovákiai 
magyarok értékrendje (Byť Maďarom – Hodnotové orientácie slovenských 
Maďarov). Fórum inštitútu pre výskum menšín, Šamorín, 183 s. 
LAMPL-MÉSZÁROŠOVÁ, Z., 2004: 1% Legislation in Hungary and Slo-
vakia. Taxpayer Response Compared. SEAL – Social Economy and Law, 
2004, European Foundation Centre, Brussels, Summer-Autumn, Volume 7, 
Number 1.
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Lubelcová Gabriela, rod. Matulová
Doc., PhDr., CSc. 
Nar. 5. 6. 1956, Bratislava
sociológia sociálnych problémov, 
sociológia kriminality, sociálna politika

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Filozofi cká fakulta UK, Katedra sociológie, 1993 – súčasnosť.
Ministerstvo vnútra SR, oddelenie prevencie kriminality, 1993 – 1994.
Výskumný ústav kultúry, 1985 –1992.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Členka vedeckej rady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, 
od 2009. 
Členka vedeckej rady Sociologického ústavu SAV Bratislava, od 2005.
Členka vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti, od 2015.
Členka rady pre spoločenské vedy grantovej agentúry APVV SR od 2013. 
Členka pracovných skupín Rady vlády pre prevenciu kriminality, od 2000. 
Členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium pre odbor sociológia, 
od 2003. 
Členka redakčnej rady časopisu Kontakt (ČR), od 2013. 
Členka grantovej komisie VEGA pre spoločenské vedy, 2005 – 2008.
Ocenenia: 
Ocenenie rektora UK za pedagogickú činnosť, 2015.
Čestné uznanie riaditeľa Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 
za spoluprácu v oblasti kriminológie, 2010.
Cena rektora za vedenie vynikajúcej diplomovej práce, 2010.
Cena Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV za vedenie diplomových 
prác, 1999, 2001.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Prodekanka a členka vedenia FiFUK, 2007 – 2015.
Predsedníčka Akademického senátu FiFUK, 2003 – 2005. 
Najvýznamnejšie projekty:
“Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slo-
vensku“, 2015 – 2018, projekt VEGA č. 1/0325/15, vedúca projektu.
“Sociálna stratifi kácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti“, 2015 – 
2018, APVV č. 14-0639, spoluriešiteľka projektu Katedry sociológie FiFUK.
Národný projekt „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľud-
ských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu 
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a samosprávu – I.“ (projekt ESF, operačný program „Zamestnanosť a so-
ciálna inklúzia”, riešiteľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2014 – 2015, 
externý expert. 
Projekt „Social Economy: Innovative model of economic and social deve-
lopment in Slovakia“, UNDP Regional Centre for Europe and CIS, členka 
research comitte EMES – European Research Network, 2011 – 2013.
Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií 
v podmienkach internacionalizácie Európskej únie (kód projektu: ITMS 
26240120017), Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK. Pro-
jekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci operačného programu 
„Výskum a vývoj“, opatrenie 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk vý-
skumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“.Vedúca 
riešenia sociálnej dimenzie projektu „Sociálna inklúzia a rodová rovnosť– 
nové výzvy a nové príležitosti“, 2010 – 2012.
Najvýznamnejšie publikácie:
 LUBELCOVÁ, G., 2015: Ekonomická dimenzia občianskej spoločnosti ako 
základ novej ekonomickej kauzality. In: Spoločnosť a ekonomika: sociolo-
gické perspektívy. STIMUL, Bratislava, s. 128-156. 
LUBELCOVÁ, G., 2014: Kriminalita ako modalita sociálneho konania. In: 
Sociológia, roč. 46, č. 2, s. 167-193.
LUBELCOVÁ, G., 2012: Social innovations in the context of moderniza-
tion. In: Sociológia, roč. 44, č. 3, s. 291-313.
LUBELCOVÁ, G., 2012: Sociálna ekonomika: koncepty, príležitosti, riziká. 
In: Sociológia, roč. 44, č. 1, s. 83-108.
LUBELCOVÁ, G., 2009: Kriminalita ako spoločenský problém: úvod do 
sociologicky orientovanej kriminológie. 1.vyd., Veda, Bratislava, 212 s.
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Lubelec Libor
PhDr., CSc.
Nar. 1. 1. 1951, Liptovská Sielnica, 
okr. Liptovský Mikuláš
sociológia organizácie, personálny manažment

Najvýznamnejšie pracoviská:
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 2004 
– 2012.
Lubecon Manažment – súkromná poradenská fi rma na rozvoj ľudských 
zdrojov a organizačný rozvoj, 2001 – 2004.
Sekcia personálnej a sociálnej politiky, Ministerstvo obrany SR, 2000 – 2001.
Lubecon Manažment, 1991 – 1999.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Kolégium rektora UK v Bratislave. 
Kolégium ministra obrany SR. 
Školiteľ diplomantov a doktorandov na Ústave sociálnej a pracovnej psycho-
lógie FSEV UK v Bratislave a na Katedre sociológie FiFUK.
Ocenenia:
Strieborná medaila Univerzity Komenského v Bratislave, 2011.
Pamätná medaila Fakulty managementu UK.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Riaditeľ CĎV UK v Bratislave, 2004 –2012. 
Generálny riaditeľ sekcie personálnej a sociálnej politiky MO SR, 2000 – 2001.
Vedúci expertných tímov pre realizáciu personálnych, organizačných a pro-
cesných auditov. 
Najvýznamnejšie projekty:
Národný projekt „Učiace sa regióny”, Academia Istropolitana Bratislava, 
MŠ SR, 2004 – 2007.
Grant Know How Fund na vzdelávací kurz: „Moderný odborový líder pre 
OZ KOVO”, 1998.
Grant PHARE fondu na vzdelávací kurz: „Efektívny manažér”, 1996.
Najvýznamnejšie publikácie:
LUBELEC, L., 2003: Ako efektívne zaviesť systém pracovného hodnotenia. 
In: Personalistika – Mzda – Práca, s. 19-24.
LUBELEC, L., 2003: Ako pestovať atmosféru podporujúcu zlepšovanie 
v organizácii. In: Personalistika – Mzda – Práca, č. 12-13, s. 47-49.
LUBELEC, L., 2002: Efektívna orientácia na zlepšenia vyžaduje fl exibilné 
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ľudské zdroje. In: Personalistika – Mzda – Práca, č. 2, s. 19-22.
LUBELEC, L., 2002: Balanced scorecard – nová výzva pre naše fi rmy a ria-
denie rozvoja ľudských zdrojov. In: Personalistika – Mzda – Práca, č. 7-8, 
s. 39-44.
LUBELEC, L., 2001: Ako vám funguje systém hodnotenia? In: Personalis-
tika – Mzda –Práca, č. 6-7, s. 36-41.
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Macháček Ladislav
Prof., Mgr., CSc.
Nar. 21. 7. 1942 – 30. 1. 2015, Bratislava
sociológia mládeže, občianska spoločnosť

Najvýznamnejšie pracoviská:
Sociologický ústav SAV.
Filozofi cká fakulta UCM, Trnava.
Fakulta sociálnych štúdií UCM, Trnava.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Výkonný redaktor časopisu Sociológia, 1972 – 1995.
Šéfredaktor časopisu Sociológia, 1995 – 2004. 
Člen redakčnej rady časopisu New Educational Review. 
Zakladateľ a výkonný redaktor časopisu Mládež a spoločnosť pri MŠMV 
SR.
Ocenenia:
Cena Prof. Ladislava Macháčka významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili 
o vznik Fakulty sociálnych vied UCM Trnava a aktívne pri ňom participova-
li, udeľovaná od r. 2016
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Prodekan pre vedeckú a edičnú činnosť Fakulty sociálnych štúdií UCM, 
Trnava. 
Riaditeľ Centra pre európske a regionálne štúdie mládeže pri FF UCM 
v Trnave. 
Podpredseda rady vedeckých spoločností pri SAV.
Vedúci sekcie sociológie mládeže Slovenskej sociologickej spoločnosti pri 
SAV. 
Predseda Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 1999 – 2000. 
Predseda Slovenskej pedagogickej spoločnosti od 2002.
Národný korešpondent SR pre výskum mládeže v Rade Európy.
Najvýznamnejšie projekty:
Participation and Citizenship in Europe –Topic for a Large Scale Integrating 
Project Adressing an Important Societal Challenge, 2012.
Výskum mládeže na Slovensku, 2006.
Mládež, participácia, občianstvo, demokracia. Analýzy a metodiky rozvoja 
neformálneho vzdelávania, 2003.
Renesancia občianskej spoločnosti, občana a občianstva v SR, 2000 – 2002.
Príprava občanov SR na európske občianstvo, 1997 – 1999.
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Najvýznamnejšie publikácie:
MACHÁČEK, L., 2013: Dve školy demokracie: občianske vzdelávanie 
a školská samospráva. Univerzita Palackého, Olomouc, 83 s.
BAKOŠOVÁ, Z. – MACHÁČEK, L., 2009: Mládež ako aktér sociál-
nej zmeny. Sociálna pedagogika a sociálno-výchovná činnosť s mládežou. 
Trnava, 184 s.
MACHÁČEK, L., 2005: Participácia študentov na samospráve stredných 
a vysokých škôl, IUVENTA, Bratislava, 58 s. 
MACHÁČEK, L., 2004: Youth in Slovakia and European Identity. Sociolo-
gický ústav SAV, Bratislava, 44 s.
MACHÁČEK, L., 2002: Kapitoly zo sociológie mládeže: občianska parti-
cipácia mládeže ako výchova k občianstvu. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, Trnava, 236 s.
MACHÁČEK, L.,1996: Občianska participácia a mládež. IRIS, Bratislava, 
196 s.
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Matis Jozef
Doc., RSDr., PhD.
Nar. 18. 11. 1952, Spišská Nová Ves 
sociológia armády, sociológia bezpečnosti

Najvýznamnejšie pracoviská:
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 
1994 – súčasnosť.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
Európska asociácia vied o bezpečnosti EAS so sídlom v Krakove.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Vedúci Katedry sociológie AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 
2006 – súčasnosť.
Najvýznamnejšie projekty:
Ksztalcenie wysoko wykwalifi kowanych specjalistów dla sfery publicznej 
w wymiarze transeuropejskim. Akadémia ozbrojených síl v spolupráci 
s Vroclavskou univerzitou, zástupca za slovenskú stranu, 2014 – 2015.
Komplexná metodika bezpečnostného prostredia. Rezortný výskum pre MO 
SR, 2009 – 2011.
Najvýznamnejšie publikácie:
MARTINSKÁ, M. – MATIS, J., 2011: Rodovo orientovaná sociálna práca vo 
vojenskej organizácii. AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 158 s.
ZAPLATINSKIJ, V. – MATIS, J., 2010: Bezopasnosť v eru globalizaciji. 
Centr učbovoji literatury, Kyiv, 142 s.
MATIS, J., 2008: Sociológia armády na vojenských vysokých školách. In: 
Slovenská vojenská sociológia na začiatku 21. storočia. MO SR, Bratislava, 
s. 121-137.
MATIS, J. – HAMAJ, P. – MARTINSKÁ, M., 2008: Sociológia armády: zá-
klady sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky. AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 273 s.
MATIS, J., 2002: Spôsob života a životný štýl. 1.vyd. AOS gen. M. R. Štefá-
nika, Liptovský Mikuláš, 46 s.
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Matulay Stanislav
Doc., PhDr., PhD.
Nar. 28. 1. 1951, Nitra
kresťanská sociológia, sociológia rodiny, 
rómska problematika, sociálna práca

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Fakulta sociálnych štúdií, Danubius, Sládkovičovo, 2014 – súčasnosť.
VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. Bratislava, 2002 – 2014.
UKF v Nitre, 1996 – 2014.
Teologická fakulta Košice, KU v Ružomberku, 2012 – 2014. 
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúci detašovaného pracoviska UKF Nitra v Spišskej Novej Vsi, 1997 – 
2006. 
Najvýznamnejšie projekty:
Kvalita života: stredná a zdravá dĺžka života z aspektu determinantov zdravia 
u rómskeho obyvateľstva v ČR a SR – GAČR č. 403/070336, medzinárodný 
projekt , 2008 – 2010, zástupca riešiteľa.
Prejavy anómie v súčasnej slovenskej rodine,VEGA: 1/0687/08, 2007 – 
2009, spoluriešiteľ.
Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu, pro-
jekt VEGA, 2002 – 2004, spoluriešiteľ. 
Súčasná rodina na Slovensku na príklade rodiny vytipovaného regiónu, Me-
dzinárodný projekt FSV UKF Nitra, 2004 – 2006, spoluriešiteľ.
Počty rómskych žiakov v stredných školách okresu Spišská Nová Ves v ro-
koch 1999 – 2003. Príčiny neúspechov týchto žiakov. CEGA č. II/2002, 2003 
– 2005, vedúci projektu. 
Najvýznamnejšie publikácie:
MATULAY, S. – MATULAYOVÁ, E., 2015: Krízová sociálna intervencia. 
VŠ DANUBIUS, Sládkovičovo, 91 s.
MATULAY, S. a kol., 2010: Náčrt kresťanskej sociológie. Košice – KU, Ru-
žomberok, 128 s.
MATULAY, S., 2011: Kompendium metodológie sociologických výskumov. 
2. vyd., Košice –Ružomberok, Prešov, 67 s.
MATULAY, S. – MATULAYOVÁ, E., 2008: Kresťanské kompendium so-
ciálneho a spoločenského poradcu. VŠZaSP sv. Alžbety, Prešov, 84 s.
MATULAY, S., 2003: Rómovia cez prizmu sociologického výskumu. UKF, 
Nitra, 82 s.
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Matulník Jozef
Prof., PhDr., PhD.
Nar. 17. 3. 1951, Bratislava
sociológia rodiny, sociológia medicíny

Najvýznamnejšie pracoviská:
Katedra sociológie, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 
Bratislava, 2008 – súčasnosť.
Katedra sociológie, Filozofi cká fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 1994 
– 2008. 
Ministerstvo zdravotníctva SR, 1990 –1992.
Ústav národného zdravia hl. mesta Bratislavy, 1978 – 1989.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, od 1974.
Člen vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, 2004 – 2007.
Člen vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbe-
ty, od 2008. 
Ocenenia:
Pamätná medaila za rozvoj Trnavskej univerzity, 2007. 
Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti Trnavskej 
univerzity v Trnave, 2012. 
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Prodekan, Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, 1995 – 1998. 
Prorektor Trnavskej univerzity v Trnave, 2005 – 2007. 
Vedúci Katedry sociológie Trnavskej univerzity v Trnave, 1994 – 2007.
Vedúci Katedry sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety, od 2009 – súčasnosť.
Najvýznamnejšie projekty:
Prechod do dospelosti u mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ovplyv-
ňujúce sociálne faktory, Iuventa, projekt KomPrax, Európsky sociálny fond, 
Operačný program vzdelávanie, zodpovedný riešiteľ, 2011 – 2013.
Religiozita katolíkov na Slovensku. Spolupráca s TF TU, 2005 – 2008.
Sociálne a zdravotné dôsledky zmien demografi ckého správania na Sloven-
sku, VEGA 1/0454/03, zodpovedný riešiteľ, 2004 – 2006.
Makrospoločenské faktory vývoja pôrodnosti na Slovensku, VEGA, 
1/724420, zodpovedný riešiteľ, 2001 –2003.
Postoje žiakov stredných škôl so zdravotným postihnutím k štúdiu na vy-
sokých školách v SR. Projekt The Edward R. Leahy, Jr. Center for Faculty 
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Research, University of Scranton, 2000 – 2002.
Najvýznamnejšie publikácie:
MATULNÍK, J. a kol., 2014: Analýza religiozity mladých katolíkov na 
Slovensku: Poznatky zo sociologického výskumu. Bratislava, Dobrá kniha, 
Trnava, 347 s.
MATULNÍK, J. a kol., 2008: Analýza religiozity katolíkov na Slovensku: Po-
znatky zo sociologického výskumu. Bratislava, Teologická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave, Trnava, 343 s.
MATULNÍK, J. a kol., 2006: Analýza sociálnych a zdravotných dôsledkov 
zmien demografi ckého správania na Slovensku. Filozofi cká fakulta Trnav-
skej univerzity v Trnave, Trnava, 405 s.
MATULNÍK, J.,1998: Pokles pôrodnosti na Slovensku, sociologická per-
spektíva. Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, Trnava, 162 s. 
MATULNÍK, J. – PASTOR, K., 1997: Pokles pôrodnosti na Slovensku ako 
deviácia a ako výskumný problém. In: Sociológia, roč. 29, č. 5, s. 549-562.
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Miháliková Silvia, rod. Masníková
Prof., PhDr., PhD.
Nar. 3. 12. 1952, Bratislava
politická sociológia

Najvýznamnejšie pracoviská:
Sociologický ústav SAV, od 2015 – súčasnosť.
Filozofi cká fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, od 2015 – súčasnosť.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, 2005 – 2015.
Institut für Politikwissenschaft, Univerzita Viedeň, 2001 – 2003.
Forschungstelle Osteuropa, Bremen Universität, 1999 – 2001.
Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského, 1985 – 2015.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch: 
Vedecká rada Ústavu sociálnej komunikácie SAV, 2016 – súčasnosť.
Vedecké kolégium SAV pre vedy o človeku a spoločnosti, 2010 – súčasnosť.
Standing Committee for Social Sciences, European Science Foundation, 
2005 – 2011.
Vedecká rada Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského, vedecká rada 
Filozofi ckej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vedecká rada Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, vedecká rada Fakulty politických vied UMB, 
Banská Bystrica, vedecká rada Vysokej školy Danubius, Sládkovičovo, ve-
decká rada Univerzity Komenského, 2010 – 2014.
UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským právam na Univerzite Komen-
ského v Bratislave, 1993 – 2015.
Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, 2011 
– súčasnosť.
Členka akreditačnej komisie SAV, 2010 – 2012.
Členka redakčných rád Politologická revue od 1999 – vydáva České združe-
nie pre politické vedy; Kritika & Kontext od 1997, Politické vedy od 2000, 
UMB Banská Bystrica, Sociológia od 2016, Sociologický ústav SAV.
Central European Political Science Association, prezidentka 2006 – 2009.
Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV, predsedníčka 1994 – 1998.
Executive Committee of Central European Political Science Association, 2008 
– súčasnosť.
PhD kolégium pre humanitné vedy na Akadémii vied vo Viedni, 2004 – súčasnosť.
Ocenenia:
Pamätná medaila Univerzity Komenského, 2015.
Pamätná medaila Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2011.
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Pamätná medaila Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, 2011.
Pamätná medaila Fakulty managementu Univerzity Komenského, 2011.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Riaditeľka Sociologického ústavu, Slovenská akadémia vied, 2015 – súčasnosť. 
Predsedníčka Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti, 
2010 – súčasnosť.
Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, 
2006 – 2010. 
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy, Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied UK, 2010 – 2014.
Riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta so-
ciálnych a ekonomických vied UK, 2006 – 2010. 
Najvýznamnejšie projekty:
Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HO-
DYSE), 2016 – 2020, zodpovedná riešiteľka. 
Usporiadanie uznania v Európskej únii a malé členské štáty EURECOR, 
2016 – 2020. 
Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien, 2016 – 2018, zástupkyňa 
vedúceho riešiteľa.
Communicating Europe, European Science Foundation, 2009 – 2010, hlavná 
riešiteľka.
Forward Look: Central and Eastern Europe Beyond Transition: Convergence 
or Divergence in Europe, European Science Foundation, 2009 –2011, zodpo-
vedná riešiteľka za SR.
Najvýznamnejšie publikácie:
MIHÁLIKOVÁ, S., 2008: Crossroads of Political Memory in Slovakia. In: 
Politics of Collective memory: cultural patterns of commemorative practices 
in post-war Europe, Wien, p. 145-161.
MIHÁLIKOVÁ, S., 2008: Slovakia in the European Union: problems, ex-
pectations. In: Quo vadis EU? Osteuropa und EU-Erweiterung. LIT-Verlag, 
Wien, s. 179-196.
MIHÁLIKOVÁ, S., 2005: Political symbolism of Slovakia: between the 
cross and European star. In: Sociológia, Vol. 37, N. 6, s. 529-552.
MIHÁLIKOVÁ, S., 2004: Zwischen Kreuz und Europastern: politische sym-
bolik in der Slowakei. (Between Cross and european Star: political symbo-
lism in Slovakia), Münster, LIT-Verlag, 172 s.
MIHÁLIKOVÁ, S., 2003: „Hej- Slováci“: symbolische Repräsentation der 
Slowakei. In: Osteuropa, („Hej Slováci“– symbolic representation of Slova-
kia) In: Osteuropa, Vol. 53, N. 7, s. 921-932.
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Mistríková Ľudmila, rod. Schrancová
PhDr., PhD.
Nar. 17. 9. 1954, Bratislava
metódy sociologického výskumu, spracovanie 
empirických dát, sociológia zdravia a zdravotníctva
 
Najvýznamnejšie pracoviská:
Katedra sociológie, Filozofi cká fakulta UK, Bratislava, odborný asistent, 
1992 – súčasnosť.
Katedra sociológie FF UKF, Nitra (externe), 2009 – 2011. 
Odbor výskumu programov a divákov, Československá televízia na Sloven-
sku, Bratislava, 1979 – 1991.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV (riadny člen, člen výboru 1996 
– 2003).
Členka sekcie sociológie zdravia a zdravotníctva SSS pri SAV.
Odborová organizácia ROH (ČSTV, FiF UK).
Ocenenia:
Cena Literárneho fondu za publikáciu: Veda a technika na obrazovke. ČSTV, 
Bratislava, 1982 (spoluautorstvo).
Najvýznamnejšie projekty:
Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické výcho-
diská, metodologické inovácie, osobnosti vedy. VEGA, 1/0641/14, zástupca 
vedúcej grantu, 2014 – 2016. 
Univerzitný vedecký park UK: spoločenské výzvy pre 21. storočie – socioe-
konomické výzvy. Aktivita 2.9, katedrový koordinátor, 2013 – 2015. 
Sociológia na Slovensku v ére normalizácie – program, funkcie, perspektívy. 
VEGA č.1/0823/11, zástupca vedúcej grantu, 2011 – 2013. 
Slovenská sociológia v období komunistického režimu, VEGA, 1/4705/07, 
zástupca vedúcej grantu, 2007 – 2009. 
Multicultural Education: Teaching Tools, Teacher Training. TEMPUS, fa-
kultný koordinátor projektu, 1999 – 2001.
Najvýznamnejšie publikácie: 
LAIFEROVÁ, E. – MISTRÍKOVÁ, Ľ. – CAPÍKOVÁ, S. – LUBELCOVÁ, 
G. – ECKEROVÁ, L., 2016: Slovenská sociológia po páde komunizmu: ide-
ové korene a súčasné trendy [online]. [cit. 2017-11-25].1. vydanie. UK, Bra-
tislava, 132 s. http://stella.uniba.sk/texty/sociologia_pad_komunizmus.pdf
MISTRÍKOVÁ, Ľ., 2011: Úvahy o zdraví mládeže vo veku civilizačných 
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chorôb. In: Sociálne problémy a spravodlivosť v spoločnosti. Slovenská so-
ciologická spoločnosť pri SAV, Bratislava, s. 271-281. 
MISTRÍKOVÁ, Ľ. – LAIFEROVÁ, E., 2010: K histórii sociológie medicíny 
a zdravotníctva na Slovensku. In: Aktuální otázky české a slovenské společ-
nosti II: Sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společ-
nosti: Sociologie zdravotnictví a medicíny. Tribun, Brno, s. 9-22.
MISTRÍKOVÁ, Ľ. – ŠTEFANCOVÁ, V., 2009: Výsledky výskumov a úska-
lia ich interpretácie v médiách. In: Masmediálna komunikácia a realita 2: 
mediálne kompetencie, médiá a politika, mediálna fi kcia. UCM, Trnava, 
s. 83-101. 
MISTRÍKOVÁ, Ľ. – HEŘMANOVÁ, D., 2003: Zdravotníctvo. In: Sloven-
sko v deväťdesiatych rokoch: osem pohľadov. (J. Sopóci a kol.) Univerzita 
Komenského, Bratislava, s. 309-333. 
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Moravčíková Danka, rod. Kollátiová
Doc., Mgr., Ing., PhD.
Nar. 5. 5. 1963, Trenčín
sociológia poľnohospodárstva,
rurálna sociológia

Najvýznamnejšie pracoviská:
Kancelária celoživotného vzdelávania Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre, 2007 – súčasnosť.
Katedra spoločenských vied, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre, 1991 – súčasnosť.
Katedra špeciálnej zootechniky, Agronomická fakulta, Vysoká škola poľno-
hospodárska v Nitre, 1989.
Výskumný ústav liehovarov a konzervární, Bratislava, 1986 – 1988.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Členka vedeckej rady FEM SPU v Nitre a rady Výskumného centra Agro-
BioTech SPU v Nitre.
Vedúca sekcie sociológie vidieka a poľnohospodárstva Slovenskej sociolo-
gickej spoločnosti pri SAV.
Členka The European Society for Rural Sociology.
Členka odbornej rady portálu CzechRural.cz.
Členka Národného fóra pre celoživotné poradenstvo (poradný orgán MŠV-
VaŠ SR a MPSVaR SR).
Ocenenia:
Bronzová medaila rektora SPU za aktívnu organizátorskú prácu a zásluhy 
o rozvoj vzdelanosti a vedy v prospech Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre, 2013.
Appreciation Award as a gesture of recognition for outstanding contribution 
in academics to Danka Moravčíková, the lecturer at the Department of Social 
Sciences, Faculty of Economics and Management, SUA, Nitra, Slovakia, 
Delhi School of Professional Studies & Research, India, 2010.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Predsedníčka Akademického senátu SPU v Nitre, 2014 – 2018. 
Vedúca Katedry spoločenských vied FEM SPU v Nitre, 2011 – súčasnosť. 
Vedúca Kancelárie celoživotného vzdelávania SPU v Nitre, 2007 – súčasnosť. 
Najvýznamnejšie projekty:
Bridging the gap between research, innovation and business creation, 2014 
– 2016, FP 7: NoGAP. 
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Slovak Aid: Globálna univerzita III.: zavádzanie rozvojových tém do systé-
mu univerzitného vzdelávania, 2014 – 2016.
Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech (aktivita 1.7 Transferové 
centrum SPU), 2013 – 2015, OP Výskum a vývoj.
Vidiecka univerzita tretieho veku, 2013 –2015, OP Vzdelávanie.
Podpora výskumov mládeže: sociálna a občianska participácia vidieckej 
mládeže, 2008 2013 (2008 – 2010). 
Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej 
mládeže, 2011 – 2013.
Najvýznamnejšie publikácie:
HANOVÁ, M. – MORAVČÍKOVÁ, D. – REHÁK, Š. – VOZÁR, L., 2016: 
Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch. MŠVVaŠ SR, Bratislava, 120 s.
MORAVČÍKOVÁ, D., 2014: Rural Development within the Globalization 
Context. Social Aspects of Agriculture and Farming. In: Bielik et al: Agribu-
siness and Commerce. SPU, Nitra, s. 313-338.
MORAVČÍKOVÁ, D. a kol., 2012: Vidiek a mládež v sociálnovedných re-
fl exiách. SPU, Nitra, 134 s.
MORAVČÍKOVÁ, D., 2010: Vidiecke obce v podmienkach transformácie. 
SPU, Nitra, 135 s.
MORAVČÍKOVÁ, D. et al., 2007: Rural households in the stratifi cation sys-
tem of the Slovak society. In: Agricultural economics, 53, 8, s. 359-369.
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Murdza Karol 
Doc., PhD.
Nar. 18. 1. 1958, Kamienka
sociológia armády, sociológia bezpečnosti

Najvýznamnejšie pracoviská:
Katedra spoločenských vied, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 
2013 – súčasnosť. 
Katedra spoločenskovedných disciplín, Akadémia Policajného zboru v Bra-
tislave, 2007 – 2011. 
Oddelenie analýz bezpečnostných činností, Akadémia PZ v Bratislave, 1996 
– 1997.
Oddelenie rozvoja vojenského vzdelávania a výchovy, MO SR, 1995 – 1996. 
Vojenský ústav rozvoja a zabezpečenia ľudských zdrojov, Ministerstvo obra-
ny SR, 1994 – 1995.
Katedra sociológie vojenstva, Vysoká vojenská pedagogická škola v Brati-
slave, 1990 – 1993.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, od 1988.
Vedecká rada Akadémie Policajného zboru v Bratislave od 2005. 
Akademická rada Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. Čes-
ké Budějovice, od 2010. 
Edičná rada VŠERS, o.p.s. České Budějovice, od 2010. 
Edičná rada Akadémie Policajného zboru v Bratislave, od 2011. 
Redakčná rada vedecko-odborného časopisu Policajná teória a prax Akadé-
mie Policajného zboru v Bratislave, od 2011. 
Rezortná koordinačná skupina Ministerstva vnútra SR pre záležitosti EÚ, 
2011 – 2012.
Rada pre vedu a techniku pri RVŠ SR, 2011 – 2012. 
Odborová komisia pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 8.3.1 
Ochrana osôb a majetku, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, od 2010. 
Odborová komisia pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 8.3.2 Bez-
pečnostno-právne služby vo verejnej správe, Akadémia Policajného zboru 
v Bratislave, od 2010. 
Spolugarant študijného programu 8.3.2 Bezpečnostno-právne služby vo verej-
nej správe, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, od 2016. 
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúci Katedry spoločenských vied, Akadémia PZ, Bratislava, 2013 – súčasnosť.
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Prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy, Akadémia PZ, Bratislava, 2011 – 
2012.
Vedúci Katedry spoločenskovedných disciplín, Akadémia PZ, Bratislava, 
2007 – 2011. 
Zástupca vedúceho oddelenia analýz bezpečnostných činností APZ, Brati-
slava, 1996 – 1997. 
Riaditeľ oddelenia rozvoja vojenského vzdelávania a výchovy, MO SR, 
1995 – 1996.
Najvýznamnejšie projekty:
Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov PZ v prípadoch násilia pá-
chaného na ženách, Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmiene-
né násilie, Akadémia PZ v Bratislave, SK09, DGV PP00, CRP 1253/2014, 
Súčasná spoločenská kríza a jej prejavy vo vedomí a správaní mladých prís-
lušníkov PZ. Akadémia PZ v Bratislave, VIS: 194/2013. 
Príčiny rastu radikalizácie a agresivity určitých skupín obyvateľstva. Minis-
terstvo vnútra SR, Akadémia PZ v Bratislave, VIS: 194/2013.
Prieskum názorov policajtov na vybrané oblasti výkonu policajnej profesie. 
Medzinárodný výskumný projekt v rámci slovensko-holandskej spolupráce 
MATRA II., Akadémia PZ v Bratislave, 2003. Sign.: výsk. 66.
Podmienky utvárania pracovnej spokojnosti mladých policajtov v pôsobnos-
ti veliteľstva PZ hl. mesta SR Bratislava. Akadémia PZ v Bratislave, 1996. 
Sign.: Výsk. 1.
Najvýznamnejšie publikácie:
MURDZA, K., 2014: Násilná radikalizácia – vstupná brána terorizmu. In: 
Ivor, J.: Spoločnosť proti terorizmu. Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s.r.o., Plzeň. s. 28-53.
MURDZA, K., 2010: Sociologický výskum. Vysoká škola evropských a regio-
nálních studií, České Budějovice, 117 s.
MURDZA, K., 2006: Sociológia: úvod do všeobecnej sociológie a sociolo-
gického výskumu. 1. vyd., Akadémia PZ, Bratislava, 110 s. 
MURDZA, K., 2005: Bezpečnosť a bezpečnostná orientácia v globálnej rizi-
kovej spoločnosti. 1. vyd., Akadémia PZ, Bratislava, 156 s.
MURDZA, K., 2003: Bezpečnostná orientácia občanov SR. In: Sociológia, 
roč. 35, č.5, s. 411-432.
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Ondrejkovič Peter
Prof., PhDr., DrSc.
Nar. 24. 12. 1940, Bratislava
sociológia rodiny, sociálna patológia,
sociológia výchovy, metodológia sociologického výskumu

Najvýznamnejšie pracoviská:
Ústav pedagogiky a sociálních studií, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR, 2016.
Výskumné stredisko, Univerzita Hradec Králové, ČR, 2016.
Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR, 2012 – 2015.
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SR, 2002 – 2015.
Univerzita Komenského, Bratislava, SR, 1990 – 2015.
Ústav školských informácií, Bratislava, 1969 – 1990.
Ministerstvo školstva SR, Bratislava, 1964 – 1969.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Vedecké rady vysokých škôl a fakúlt v SR a ČR (UKF Nitra, PdF UK Brati-
slava, PdF UKF Nitra, FF PU Prešov, FF TU Trnava, UHK Hradec Králové).
Akreditačná komisia MPSVaR SR. 
Akreditačná komisia MŠ SR.
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.
Protidrogový fond SR.
Slovenská sociologická spoločnosť pri SÚ SAV.
Masarykova sociologická společnost.
Slovenská pedagogická spoločnosť.
Členstvo v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov (Sociolo-
gický časopis (ČR), Pedagogická revue (SR), Gornoslaskie studia sociolo-
giczne (Poľsko), The New Educational Review (SR), Mládež a spoločnosť 
(SR), Pedagogika.sk (SR), Sociální pedagogika (ČR)
Ocenenia: 
Strieborná medaila UKF, Nitra. 
Cena rektora UKF, Nitra.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Podpredseda Slovenskej pedagogickej spoločnosti, od r. 2016. 
Predseda Slovenskej kriminologickej spoločnosti, 2003 – 2008, 2015.
Vedúci Katedry sociológie výchovy PdF UK Bratislava, 1993 – 1997.
Ministerský radca v odbore vysokých škôl MŠ SR, 1967 – 1969.
Najvýznamnejšie projekty:
Tradícia a modernita životného štýlu rodín v krajinách V4, 2003 – 2006, 
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medzinárodný výskumný projekt podporený fi nančnou podporou IVF, koor-
dinátor za FSVaZ UKF, Nitra.
Prejavy anómie v súčasnej slovenskej rodine (sociologická analýza stavu 
v Slovenskej republike), 2008 – 2010.
Najvýznamnejšie publikácie:
ONDREJKOVIČ, P., 2011: Kriminológia pre sociológov, sociálnych pracov-
níkov a sociálnych pedagógov. UKF, Nitra, 163 s.
ONDREJKOVIČ, P. a kol., 2009: Sociálna patológia. VEDA, Bratislava, 
578 s.
ONDREJKOVIČ, P., 2008: Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spolo-
čenskovednom výskume. VEDA, Bratislava, 108 s.
ONDREJKOVIČ, P., 2007: Úvod do metodológie spoločenskovedného vý-
skumu. VEDA, Bratislava, 245 s.
ONDREJKOVIČ, P., 2004: Socializácia v sociológii výchovy. VEDA, Bra-
tislava, 197 s.
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Pašiak Ján 
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 30. 3. 1929, Tisovec – 24. 1. 2018, Bratislava
metodológia sociologického výskumu, 
sociológia urbanizmu, priestorová sociológia,
dejiny slovenskej sociológie

Najvýznamnejšie pracoviská:
Sociologický ústav SAV, 1993 – 1997.
Ústav stavebníctva a architektúry SAV, 1971 – 1993. 
Sociologický ústav SAV, 1965 – 1970. 
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, 1962 – 1965. 
SVŠT Bratislava, 1962.
Ocenenia:
Zlatá plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 1999. 
Národná cena SR za rozvoj urbánnej sociológie (kolektív autorov). 
Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť 1994, 1999.
Medaila mesta Bratislavy.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Predseda komisie pre udeľovanie vedeckých hodností DrSc. pre odbor so-
ciológia, 1992 – 1999. 
Predseda vedeckého kolégia pre sociológiu a politológiu, 1996 – 1998. 
Predseda vedeckého kolégia pre fi lozofi u a sociológiu, 1990 – 1995. 
Hlavný redaktor časopisu Sociológia, 1990 – 1995. 
Predseda vedeckej rady SÚ SAV, 1990 – 1992. 
Vedúci oddelenia pre výskum spoločenských faktorov vo výstavbe, 1984 – 1987. 
Riaditeľ Sociologického ústavu SAV, 1969 –1970. 
Zástupca riaditeľa Sociologického ústavu SAV, 1965 – 1969. 
Vedenie oddelenia sociológie Ústavu fi lozofi e SAV, 1962 – 1965. 
Najvýznamnejšie publikácie:
GAJDOŠ, P. – PAŠIAK, J., 2008: Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho 
rozvoja, SÚ SAV, Bratislava, 217 s.
GAJDOŠ, P. – PAŠIAK, J., 2006: Regionálny rozvoj Slovenska z pohľadu 
priestorovej sociológie, SÚ SAV, Bratislava, 252 s.
PAŠIAK, J., 1995: Sociálna marginalita území Slovenska, VEDA SAV, Bra-
tislava, 223 s.
PAŠIAK, J., 1980: Človek a jeho sídla, OBZOR, Bratislava, 280 s.
PAŠIAK, J., 1964: K problémom rozvoja marxistickej sociológie. In: Otázky 
marxistickej fi lozofi e. Roč. XIX, č. 3, s. 250-260.



Slovenská sociológia po páde komunizmu

202

Petríková Dagmar, rod. Profantová
Doc. PhDr., PhD.
Nar. 28. 5. 1949, Bratislava
sociológia bývania, sociológia urbanizmu

Najvýznamnejšie pracoviská:
Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2008 – 2017.
Fakulta architektúry STU v Bratislave, 1991 – 2008.
Ústav architektúry a stavebníctva SAV, Bratislava, 1990 – 1991.
Fakulta architektúry SVŠT Bratislava, 1982 – 1990. 
Centrum architektúry a urbanizmu Bratislava, 1973 – 1982.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Bratislava.
Členka – korešpondentka Akademie für Raumentwicklung und Landesfor-
schung (ARL) Hannover, DE.
English partnerships, The National Regeneration Agency, UK.
EIA Trainers Network Manchester University, UK. 
Členka komisie nezávislých expertov pri PRiF UK Bratislava v oblasti posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie.
Lokálny expert pre cezhraničnú spoluprácu Európskej asociácie cezhranič-
ných regiónov EBRD.
Expert pri Brownfi eld Platforme, TU Ostrava, CZ.
Ocenenia:
Ocenenie agentúry VEGA MŠ SR za úspešné vyriešenie projektu VEGA 
1/9052/02 “Participatívne plánovanie v priestorovom rozvoji – metódy 
a techniky”, 2005.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúca oddelenia priestorového plánovania na ÚM STU v Bratislave, 2008 
– 2017.
Najvýznamnejšie projekty:
INTERREG CE89 Implementation of Sustainable Land Use in Integrated
Environmental Management of Functional Urban Areas, acronym LUMAT 
2016-2019, spoluriešiteľka za STU v Bratislave. 
INTERREG 2CE174P4 Circular Flow Land Use Managemnt, acronym: Cir-
cUse 2010 – 2013, spoluriešiteľka za STU v Bratislave.
IVF-VUSG 60900015 „Brownfi eld Redevelopment in the Visegrad Coun-
tries“, 2010 – 2013, zodpovedná riešiteľka projektu. 
SAAIC LLP-LdV ToI/113101614 Brownfi eld Regeneration Know-How 
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Transfer, acronym: BROWNTRANS 2011 – 2013, zodpovedná riešiteľka 
projektu.
RTD projekt 5RP č. EVK4-CT2001-2004 Concerted Action on Brownfi eld 
and Economic Regeneration Network, acronym: CABERNAT, vedúca pra-
covnej skupiny WG5 Social and Cultural Issues, 2002 – 2005.
Najvýznamnejšie publikácie:
PETRÍKOVÁ, D. – JAŠŠO, M., 2015: Place Attachement and Social Com-
munities in the Concept of Smart Cities. Smart City 360. First EAI Internatio-
nal Summit. Revised Selected Papers, Springer Verlag, Bratislava, Slovakia 
and Toronto, Canada, s. 721-728. 
PETRÍKOVÁ, D., 2009: Brownfi eld Redevelopment as an Impulse to Eco-
nomic Development. In: New Challenges of Globalization: Striving for 
Competitive Advantage and Sustainability. Conference May 27-30, 2009, 
Bratislava. Monclair State University, 2009, s. 668-674.
PETRÍKOVÁ, D. – ROCH, I. (Eds.), 2005: Border-Free River Basins. ARL 
Hannover – IOeR Dresden – SPECTRA Centre Bratislava, 368 s. 
PETRÍKOVÁ, D. (Ed.), 2001: Planning, Ethics and Religion. I-II, CTNS/
SRCP for Europe, FA STU/SPECTRA – ROAD, Bratislava, 405 s.
PETRÍKOVÁ, D. – FINKA, M. (Eds.), 2000: Spatial Development and 
Planning in European Integratio. FA STU/SPECTRA – ROAD, Bratislava, 
506 s. 
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Pichňa Ján 
Doc., PhDr., CSc. 
Nar. 25. 2. 1929, Nevidzany, okr. Zlaté Moravce 
– 5. 6. 2018, Bratislava
sociológia práce, sociológia podniku, 
personalistika, sociotechnika

Najvýznamnejšie pracoviská:
Katedra sociológie FiF UK, Bratislava, 1968 – 1994.
Katedra sociológie Fakulty humanistiky TU v Trnave, 1995 – 2003.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Člen viacerých vedeckých a poradných rád, komisií a spoločností (aj medzi-
národných), ROH.
Najvýznamnejšie publikácie:
PICHŇA, J., 1998: Spoločenský systém podniku. Trnavská univerzita, Trna-
va, 222 s.
PICHŇA, J., 1995: Základy personalistiky II. SOFA, Bratislava, 184 s.
PICHŇA, J., 1994: Základy personalistiky I. SOFA, Bratislava, 157 s.
PICHŇA, J., 1980: Sociologické problémy povolania. Práca, Bratislava, 137 s.
PICHŇA, J., 1972, 1982: Sociológia podniku. Trnavská univerzita, Trnava, 
1998, 222 s.
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Piscová Magdaléna 
PhDr., CSc.
Nar. 28. 3. 1949, Bratislava
sociológia rodiny, rodová problematika

Najvýznamnejšie pracoviská:
Sociologický ústav SAV (do r. 1990 Ústav fi lozofi e a sociológie SAV), 1979 
– súčasnosť.
Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1974 – 1979. 
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Rada vedcov SAV r. 1996, v rokoch 1998 – 2000 predsedníčka výboru Rady 
vedcov.
Snem SAV 2003 – 2009, v rokoch 2003 – 2004 predsedníčka výboru Snemu 
SAV.
Ocenenia:
Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 
1999.
Medaila prezidenta SR, 2003.
Národná delegátka v tzv. Helsinki Group on Gender in Research and Innova-
tion pri Európskej komisii, 1999 – 2016.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Zástupkyňa riaditeľa Sociologického ústavu SAV, 1994 – 2006.
Riaditeľka Sociologického ústavu SAV, 2006 – 2011.
Najvýznamnejšie projekty:
HELPS – Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and 
Local Partnership Strategies in Central European countries (European Regio-
nal Development Fund, Central Europe Programme Project), 2011 – 2014.
Vybrané fázy životného cyklu v kontexte meniacich sa rodinných a spotrebi-
teľských stratégií, VEGA projekt 2/0150/08, 2008 – 2010.
A Study on Women Leaders Attitudes Towards the Ongoing Transition 
Changes, podporené Research Support Scheme, Open Society Foundation, 
1996 – 1997.
Najvýznamnejšie publikácie:
PISCOVÁ, M. – KLOBUCKÝ, R. – ZEMAN, M. – BAHNA, M., 2014: 
Ageing in Slovakia and in International Context. In: Piscová, M. (Ed.) Ageing 
and the Elderly: Conditions and Context. Starnutie a starší ľudia: podmienky 
a súvislosti. Bratislava, Sociologický ústav SAV, s. 46-82.
PISCOVÁ, M., 2012: Starnutie – vek – veková identita alebo starnutie v teo-
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retických konceptoch a v realite. In: Piscová, M. (Ed.): Vek – migračné stra-
tégie – trávenie voľného času. Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 9-42.
PISCOVÁ, M. – BAHNA, M., 2012: Austro-Hungarian Monarchy Memo-
ry Trace in the Central European Countries. In: Crossing Borders, Shifting 
Boundaries: national and Transnational Identities in Europe and Beyond. 
Frankfurt-on-Main, Campus Verlag GmbH, s. 201-219.
PISCOVÁ, M. (Ed.) a kol., 2006: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti – 
Slovakia on the road to gender quality. ERPA-SU SAV, Bratislava, 212 s.
PISCOVÁ, M. (Ed.), 2004: Ženy vo vede alebo deravé potrubie? SÚ SAV, 
Bratislava, 68 s.
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Podoláková Katarína, rod. Pálková
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 1. 12. 1943 Žilina
sociológia kultúry, sociológia spôsobu života

Najvýznamnejšie pracoviská:
Filozofi cká fakulta UK, Bratislava, 1989 – 2006.
Slovenská vysoká škola technická, Bratislava, 1982 – 1989.
Výskumný ústav životnej úrovne, Bratislava, 1972 – 1982.
Sociologický ústav SAV, Bratislava, 1966 – 1972.
Osvetový ústav/Výskumný ústav kultúry, Bratislava, 1965 –1966.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Členka výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 1967 – 2002.
Členka výboru Československej sociologickej spoločnosti, 80. roky.
Členka Akademického senátu Filozofi ckej fakulty UK, 1998 – 2001. 
Členka Akademického senátu Univerzity Komenského, 2001 – 2006. 
KSS (člen, vyškrtnutá, vrátené členstvo), ROH, ZČSSP, SZŽ, 1965 – 1989. 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, členka výboru, 1990 – 2006.
Ocenenia:
Čestné uznanie za vzácnu spoluprácu pri plnení výskumných úloh ústavu. 
Udelil Výskumný ústav kultúry v Bratislave pri príležitosti 10. výročia svoj-
ho trvania, 1978.
Strieborná medaila Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
ve. Udelila Filozofi cká fakulta UK pri príležitosti 75. výročia vzniku fakulty, 
1996.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúca Katedry kulturológie Filozofi ckej fakulty UK, 1996 – 2006. 
Predsedníčka Slovenskej odborovej komisie pre vedný odbor 67-31-9 kultu-
rológia, 1997 – 2006.
Najvýznamnejšie projekty:
Slovenská kultúra v multikultúrnej Európe I. - II. Filozofi cká fakulta UK, 
Bratislava, 1995 –2002.
Kulturológia ako vedný a študijný odbor. Filozofi cká fakulta UK, Bratislava, 
1994 – 1995. 
Uplatnenie absolventov Slovenskej vysokej školy technickej v praxi. SVŠT 
Bratislava, 1980 – 1985.
Diferenciácia a vývoj životných podmienok ako faktory rozvoja socialistické-
ho spôsobu života. Výskumný ústav životnej úrovne, Bratislava, 1976 – 1980. 
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Československá společnost. Sociologická analýza sociální stratifi kace. Ústav so-
ciálně politických věd University Karlovy, Praha , spoluriešiteľka, 1967 – 1969.
Návštevníci výstav ako objekt sociologického výskumu. Osvetový ústav, 
Bratislava, 1966 – 1967. 
Najvýznamnejšie publikácie:
PODOLÁKOVÁ, K., 1996: Die Festigung der nationalen und kulturellen 
Identität als Reaktion auf die Vorurteile in den interethnischen Beziehungen. 
In: Kultur und Management, Wien, s. 39-45.
PODOLÁKOVÁ, K., 1994: Voraussetzungen der effektiven interkulturellen 
Kommumikation. In: Interkulturelle Kommunikation, Salzburg, s. 1-6.
PODOLÁKOVÁ, K. – PODOLÁK, J., 1980: Some aspects of cooperation 
between ethnography and sociology within the research of the way of life in 
contemporary villages in Slovakia. In: Ethnologia Slavica , č. 10-11, Brati-
slava, s. 143-151.
PODOLÁKOVÁ, K., 1970: K sociálnej podmienenosti životného štýlu. In: 
Sociológia, roč. 4, Bratislava, s. 389-402.
PODOLÁKOVÁ, K. – ROŠKO. R. – JANČOVIČOVÁ, J., 1969: Sociálna 
štruktúra slovenskej a českej spoločnosti. In: Pavel Machonin a kol.: Česko-
slovenská společnost: sociologická analýza sociální stratifi kace. EPOCHA, 
Praha, s. 485-543.
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Radičová Iveta, rod. Karafi átová 
Prof., PhDr., PhD.
Nar. 7. 12. 1956, Bratislava
sociálna politika, verejná politika, 
metodológia sociologického výskumu, 
európska integrácia, európsky sociálny model

Najvýznamnejšie pracoviská:
Sociologický ústav SAV, 1979 – 1989.
Katedra sociológie FiF UK, Bratislava, 1990 – 1993.
Umea University, Švédsko, 1992, 1994.
St. Antony College, Oxford Univerzity, 1990, 2012.
Academia Istropolitana, 1993 – 1997.
IWM, Viedeň, Rakúsko, 1996.
Katedra politológie FiF UK, Bratislava, 1997 – 2005.
New School for Social Research, New York, USA, 1999.
Katedra sociológie UKF Nitra, Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2005.
Vláda SR, 2005 – 2006.
Národná rada SR, 2006 – 2009.
Vláda SR, 2010 – 2012.
Ministerstvo obrany SR, 2011 – 2012.
Robert Bosch Academy, Berlin, Germany, 2015. 
BISLA, Bratislava, 2016. 
Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2017.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Expertka – korešpondentka Rady Európy, projekt HDSE, DGV. 
Expertka, lokálna vedúca tímu, projekt CONSENSUS II. 
NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in 
Central and East Europe), výkonná riaditeľka.
Nadácia S. P. A. C. E., výkonná riaditeľka.
Národný koordinačný výbor Svetového zhromaždenia o sociálnom rozvoji.
Edičná rada časopisu Sociológia. 
Správna rada Sociologického ústavu SAV, Bratislava.
Medzinárodná sociologická asociácia (ISA).
Newyorská akadémia (New York Academy). 
Oxfordská spoločnosť (Oxford Society).
Predsedníčka správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti.
Členka zboru poradcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
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Členka výboru riaditeľov Medzinárodného centra pre štúdium rodiny.
Členka pracovnej skupiny Národného programu prístupových rokovaní EÚ, 
kapitola zamestnanosť a sociálna politika. 
Členka správnej rady Národného centra pre ľudské práva.
Členka Cambridge Union.
Členka Madridského klubu (Club de Madrid).
Zvláštna poradkyňa Európskej komisie.
Európska koordinátorka Európskej komisie.
Členka výboru New Pact for EU.
Členka výboru Fórum 2000.
Členka výboru Global Women Leaders.
Ocenenia:
Žena roka SR, 2006.
Žena roka – Woman of the Year Award, 2010.
Cena Pelikán časopisu Listy, ČR, 2011.
Bronzová medaila Pedagogickej fakulty UK Bratislava, 2011.
Knight Foundation, 2012.
Pamätná medaila Vojenského obranného spravodajstva, 2012.
Pamätná medaila Vojenskej spravodajskej služby 3. stupňa, 2012.
Nadácia amerických štúdií, AIPES Freedom Award, Washington DC – Pra-
ha, 2013.
Slovak women of the year, special award, 2017. 
Women Political Leader Award, 2017, Women Political Leaders Global Fo-
rum, Island.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Academia Istropolitana, zástupkyňa riaditeľa1993 – 1997.
Výkonná riaditeľka NISPAcee 1994 – 1997.
Výkonná riaditeľka Nadácie S. P. A. C. E., 1992 – 2005.
Riaditeľka Sociologického ústavu SAV, Bratislava, 2005.
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, 2005 – 2006. 
Poslankyňa NR SR, 2006 – 2009.
Predsedníčka vlády SR, 2010 – 2012.
Ministerka obrany SR, 2011 – 2012.
Dekanka Fakulty médií Paneurópskej vysokej školy, Bratislava, 2017.
Najvýznamnejšie projekty:
Zmena sociokultúrnych vzorov v regiónoch a v slovenskej spoločnosti, 
v spolupráci s University of East London, Katedra sociológie, 1991 – 1993, 
koordinátorka.
Aký model sociálnej politiky bude podporovať ekonomická transformácia 
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na Slovensku? 1993 –1995, koordinátorka, Nadácia S. P. A. C. E. (Social 
Policy Analysis Center), v medzinárodnom projekte Social Costs of Eco-
nomic Transformation in Central Europe, koordinované IWM v spolupráci 
University of Umea, Sweden.
Chudoba, etnicita, rod (Poverty, Ethnicity, Gender), koordinované Yale Uni-
versity,1998 – 2002, vedúca lokálneho tímu.
Monitorovanie vývinu reformy sociálnej podpory v krajinách strednej a vý-
chodnej Európy (Monitoring the Development of Social Protection Reform 
in the CEEC), CONSENSUS II, 1998 – 2000, Projekt ZZ-9710-0016, vedú-
ca lokálneho tímu.
Rómovia a trh práce, World Bank, vedúca lokálneho tímu, 1999 – 2001. 
Národný expert projektov MISSOC, TRESS, FRESSCO, projekty Európ-
skej komisie, 2003 – 2017.
Najvýznamnejšie publikácie:
RADIČOVÁ, I., 2016: Europe Reforms Labour Markets. By Aart De Geus, 
Eric Thode, Christiane Weidenfeld, chapter 10., Walter de Gruyter GmbH, 
Berlin. Interview with I. Radičová, s. 255-265.
RADIČOVÁ, I., 2016: Byť alebo nebyť – Európska únia? Centrum pre otvo-
renú politiku, Bratislava, 76 s.
RADIČOVÁ, I., 2015: Efekty politiky zamestnanosti a trhu práce v období 
2010 – 2015. In: V. Páleník a kol.: Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020. 
Naivita alebo genialita? Kapitola 7.1., EÚ SAV, Bratislava, s. 189-208. 
RADIČOVÁ, I., 2001: Hic Sunt Romales. Nadácia S. P. A. C. E., Bratislava, 
322 s.
RADIČOVÁ, I. (Ed.), 1998: Sociálna politika na Slovensku. Nadácia S. P. A. 
C. E., Bratislava, 283 s.
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Rosová Tatiana (Krivdová, 1986 –1989) 
PhDr.
Nar. 2. 8. 1961, Bratislava
sociológia verejnej mienky

Najvýznamnejšie pracoviská:
Agentúra Actly, 2015 – súčasnosť.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 2010 – 2014.
Národná rada SR, 2006 – 2012.
Úrad vlády SR, 2003 – 2006.
Agentúra Markant, 1997 – 2002.
Úrad vlády SR (externe), 1998 – 2002.
Agentúra Soria & Grey, 1996 – 2001.
Agentúra FOCUS, 1993 – 1996.
Ústav sociálnych analýz UK, Inštitút stredoeurópskych štúdií UK, 1990 – 
1992.
Katedra sociológie FiF UK, 1989 – 1990.
Ústav národného zdravia mesta Bratislava, 1986 – 1989.
Výskumný ústav životnej úrovne a Výskumný ústav sociálneho rozvoja 
a práce, 1983 – 1986.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2010 – 2014.
Predsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, 2007 
– 2010.
Poradkyňa predsedu vlády SR, 2003 – 2006.
Riaditeľka agentúry Markant, 1997 – 2002.
Riaditeľka agentúry FOCUS, 1993 – 1995.
Najvýznamnejšie publikácie: 
ROSOVÁ, T. – BÚTOROVÁ, Z., 1992: Slováci a Maďari na Slovensku 
v zrkadle výskumu. In: Sociológia, roč. 24, č. 1-2, s. 74-84.
FRIČ, P. – BÚTOROVÁ, Z. – ROSOVÁ, T., 1992: Česko-slovenské vzťahy 
v zrkadle empirického výskumu. In: Sociológia, č. 1-2, s. 43-74.
BÚTOROVÁ, Z. – FRIČ, P. – ROSOVÁ, T. – DOBROVODSKÝ, M., 1991: 
Rok po – vývoj politickej scény na Slovensku v zrkadle výskumov. In: Socio-
lógia, č. 5-6, s. 425-468.
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Roško Robert 
PhDr., CSc.
Nar. 7. 2. 1932, Spišské Podhradie – 16. 10. 2000, Bratislava
sociálna štruktúra, sociológia inteligencie

Najvýznamnejšie pracoviská:
SVŠT Bratislava, 1955 – 1957.
Filozofi cký ústav SAV, 1957 – 1965.
Sociologický ústav SAV, od 1965.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Medzinárodná problémová komisia mnohostrannej spolupráce AV socialis-
tických krajín.
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
Nadácia Vladimíra Clementisa.
ROH, Zväzarm.
Ocenenia:
Čestný odznak ZČSSP, 1975.
Strieborná medaila za socialistickú výchovu, 1977.
Strieborná pamätná medaila SAV, 1978.
Medaila Zboru pre občianske záležitosti, 1982.
Bronzový odznak BSP, 1982.
Ocenenie Významné osobnosti SAV in memoriam, 2007.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúci oddelenia sociálnej štruktúry Sociologického ústavu SAV, 1967 – 
1970.
Vedúci oddelenia sociálnych skupín Sociologického ústavu SAV, 1971 – 
1975.
Vedúci oddelenia robotníckej triedy a inteligencie Ústavu fi lozofi e a socioló-
gie SAV, 1975 – 1984.
Vedúci odboru sociológie Ústavu fi lozofi e a sociológie SAV, 1984 – 1990.
Najvýznamnejšie publikácie:
ROŠKO, R. – MACHÁČEK, L. – ČAMBÁLIKOVÁ, M., 1997: Občan 
a transformácia. SÚ SAV, Bratislava, 138 s.
ROŠKO, R., 1997: O demokratizme občanov Slovenska. In: Sociológia, 
roč. 29, č. 4, s. 331-352.
ROŠKO, R., 1996: Postkomunistické Slovensko a obnova občianstva. In: 
Sociológia, roč. 28, č. 1, s. 21-29.
ROŠKO, R., 1995: Smer moderné občianstvo. IRIS, Bratislava, 100 s.
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STENA, J. – ROŠKO, R. – MANNOVÁ, E. a kol., 1992: Občianska spo-
ločnosť na prahu znovuzrodenia. Stav na Slovensku v r. 1991. Sociologický 
ústav SAV, Bratislava, 116 s.
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Schenk Juraj 
Prof., PhDr., CSc.
Nar. 6. 5. 1948, Bratislava
metodológia sociologického výskumu, 
modelovanie, analytická sociológia

Najvýznamnejšie pracoviská:
Katedra sociológie FiF UK v Bratislave, 1994 – súčasnosť.
FSV KU Praha, 2013 – 2014.
WSSG a WSiIZ, Poľsko, 2001 – 2008.
Vláda SR, minister zahraničných vecí SR, 1994 – 1996. 
Katedra sociológie FiF UK v Bratislave, 1975 – 1993.
Katedra sociológie FiF UK v Bratislave, 1972 – 1975 (interná ašpirantúra). 
Československý výskumný ústav práce v Bratislave, 1971 – 1972. 
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 1979 –1994.
ISA, 1993 –1994.
Redakčná rada časopisu Sociológia.
Vedecká rada SÚ SAV, VR Filozofi ckej fakulty UK v Bratislave, VR Práv-
nickej fakulty. UMB v Banskej Bystrici. 
Výbor Československej sociologickej spoločnosti pri ČSAV.
Grantová komisia SAV. 
Redakčná rada časopisu Sociálne a politické analýzy, od 2008.
Ocenenia:
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, 1998.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúci redakčnej rady časopisu Sociálne a politické analýzy, od 2008.
Vedúci Katedry sociológie FiF UK, 1996 – 1998.
Minister zahraničných vecí SR, 1994 – 1996.
Predseda Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 1990 – 1994.
Zástupca SSS vo výbore ISA, 1993 – 1994.
Vedúci Katedry sociológie FiF UK, 1990 – 1994.
Prodekan FiF UK pre vedecký výskum, 1987 – 1989.
Vedúci metodologickej sekcie SSS pri SAV, 1979 – 1990.
Najvýznamnejšie projekty:
Sociálna stratifi kácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti APVV-14-
0639, 2015 – 2018.
Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej 
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spoločnosti II., VEGA 1/0062/1, 2015 –2018.
Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania slovenskej spoloč-
nosti I., VEGA 1/0190/12, 2012 – 2014.
Klasické výzkumné projekty jako inspirace současného sociologického výz-
kumu, GAČR P404/11/0949, 2012 – 2014.
Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii, VEGA 
1/0531/09, 2009 – 2011. 
Najvýznamnejšie publikácie:
SCHENK, J., 2017: Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii. 
STIMUL, Bratislava, 135 s. 
SCHENK, J., 2015: Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výsku-
me. [online]. STIMUL, Bratislava, 136 s. [cit. 2016-10-10] Dostupné na: 
http://stella.uniba.sk/texty/JS_znaky_sociologia.pdf
SCHENK, J., 2013: Kauzálne modelovanie v sociológii: princípy, metódy 
a aplikácie. IRIS, Bratislava, 224 s. 
SCHENK, J., 2011: Metodologické problémy multiagentového modelovania 
v sociológii. [online]. STIMUL, Bratislava, 163 s. [cit. 2017-04-05] Dostup-
né na: http://stella.uniba.sk/texty/JS_modelovanie_sociologia.pdf 
SCHENK, J., 2008: Analiza przyczynowa w systemach rekursywnych: po-
dejścia i podstawowe metody. Wydawnictwo WSIiZ: Rzeszów, 151 s.
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Sloboda Marcel 
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 12. 10. 1937, Rišňovce
sociologická teória, sociálna skupina

Najvýznamnejšie pracoviská:
Katedra fi lozofi e FiF UK Bratislava, 1961 – 1964.
Katedra sociológie FiF UK Bratislava, 1965 – 1997.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
ROH, ZČSSP, TJ Slávia Filozof.
Ocenenia:
Strieborná medaila FiF UK v Bratislave, 2015.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúci katedry sociológie FiF UK, 1986 – 1990.
Predseda ZV ROH FiF UK, 1992 – 1994.
Najvýznamnejšie projekty:
Štátna úloha č. VIII-6-4/10d. Sociologické skupiny ako základný prvok me-
chanizmu pri vytváraní spoločenského jedinca, spoluriešiteľ.
Najvýznamnejšie publikácie:
SLOBODA, M., 1995: Úvahy o tolerancii a intolerancii. In: Sociológia, roč. 
27, č. 5-6, s. 327-335.
SLOBODA, M., 1995: Tolerancia ako humanitná výzva doby. In: Slovo – 
almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít. Nadácia L. Novomeského, 
Bratislava, s. 144-148.
SLOBODA, M., 1991: Spoločenská skupina ako teoreticko-metodologický 
problém. In: Sociológia, roč. 23, č. 3, s. 189-199.
SLOBODA, M., 1981: K otázke vzťahu socialistického kolektívu a sociálnej 
skupiny. In: Sociológia, roč. 13, č. 3, s. 268-279.
SLOBODA, M., 1979: Inštitúcie ako prvky sociálneho systému. In: Socioló-
gia, roč. 11, č. 4, s. 311-322.
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Slosiarik Martin 
Mgr.
Nar. 21. 3. 1976, Liptovský Mikuláš
výskum verejnej mienky

Najvýznamnejšie pracoviská:
FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, 1999 – súčasnosť.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
ESOMAR, SAVA.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Výkonný riaditeľ FOCUS, 2011 – súčasnosť.
Výskumný riaditeľ FOCUS, 2002 – 2011. 
Najvýznamnejšie projekty:
World Poll Survey na Slovensku, 2006 – 2016.
Exit Poll 2012, 2016.
Survey on Discrimination and Victimisation in the EU Member States na 
Slovensku.
2005, 2010 – European Survey on Working Conditions na Slovensku 2008, 
2011.
Eurobarometer/Flash Eurobarometer na Slovensku, 2004 až 2011.
Najvýznamnejšie publikácie:
SLOSIARIK, M. – GYARFÁŠOVÁ, O., 2016: Voľby do NR SR 2016: čo 
charakterizovalo voličov. In: Working Papers in Sociology. 1/2016. Sociolo-
gický ústav SAV, Bratislava, 16 s. 
SLOSIARIK, M. – GYARFÁŠOVÁ, O. – BÚTOROVÁ, Z., 2012: Verejná 
mienka a voličské správanie. In: Slovenské voľby´12. Čo im predchádzalo, 
postoje a výsledky. Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 137-202.
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Sopóci Ján 
Prof., PhDr., CSc.
Nar. 28. 12. 1955, Myjava
sociologická teória, sociológia organizácie, 
sociológia politiky, sociálna stratifi kácia

Najvýznamnejšie pracoviská:
Katedra sociológie FiF UK v Bratislave, 1994 – súčasnosť.
Sociologický ústav SAV (najskôr ÚFaS SAV), 1988 – 1994.
Katedra sociológie FiF UK v Bratislave, 1979 – 1987.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2002 – 2004.
Grantová agentúra VEGA MŠ SR a SAV pre vedy o spoločnosti, 1996 – 
2002.
Predseda Grantovej agentúry VEGA MŠ SR a SAV pre vedy o spoločnos-
ti, 2008 – 2016.
Pracovná skupina pre sociológiu a kulturológiu Akreditačnej komisie vlády 
SR, 2003 – 2006.
Pracovná skupina pre spoločenské a behaviorálne vedy AK vlády SR, 2011 
– súčasnosť.
Vedecká rada Ústavu politických vied SAV v Bratislave, 2001 – 2005.
Redakčná rada Sociologického časopisu, Praha, 2002 – 2005.
Redakčná rada časopisu Sociológia, Bratislava, od 1996. 
Vedecká rada FiF UK v Bratislave, od 2016. 
Ocenenia:
Cena ”Pálffyho srdce” za knihu Záujmové skupiny v slovenskej politike v de-
väťdesiatych rokoch, 2002.
Cena Akadémie Slovenska za popularizáciu vedeckých poznatkov za knihu 
Politika a spoločnosť, 1998.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúci Katedry sociológie FiF UK v Bratislave, 2011 – súčasnosť. 
Prodekan FiF UK v Bratislave, 2003 – 2007.
Predseda Slovenskej sociologickej spoločnosti, 2002 – 2004.
Predseda Grantovej agentúry VEGA MŠ SR a SAV pre vedy o spoločnosti, 
2008 – 2016.
Najvýznamnejšie projekty:
Sociálna stratifi kácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti (GA 
APVV-14-0639), vedúci projektu, 2015 – 2018.
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Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slo-
venská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch (GA 
APVV-14-0527), vedúci projektu za FiF UK, 2015 – 2019.
Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej 
spoločnosti II. (GA VEGA 1/0062/15), vedúci projektu, 2015 – 2018. 
Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred 
krízou a počas krízy (GA APVV-0306-11), vedúci projektu za FiF UK, 2012 
– 2015. 
Sociologické teórie moderny ako východisko skúmania vývoja slovenskej 
spoločnosti (GA VEGA 1/0190/12), vedúci projektu, 2012 – 2014.
Najvýznamnejšie publikácie:
SOPÓCI, J. – DŽAMBAZOVIČ, R. – GERBERY, D., 2015: Zdravie a zdra-
votná starostlivosť na Slovensku – nerovnosti v zdraví. STIMUL, Bratislava, 
186 s.
SOPÓCI, J., 2014: Teórie kolektívneho správania a sociálnych hnutí. STI-
MUL, Bratislava, 145 s.
SOPÓCI, J., 2013: Moderná spoločnosť a sociálna zmena. STIMUL, Brati-
slava, 193 s.
SOPÓCI, J., 2010: Teória sociálnych inštitúcií. UK, Bratislava, 148 s. 
SOPÓCI, J., 2002: Záujmové skupiny v slovenskej politike v deväťdesiatych 
rokoch.VEDA, Bratislava, 190 s.
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Stena Ján 
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 9. 8. 1941, Banská Štiavnica
sociologická teória, občianska spoločnosť

Najvýznamnejšie pracoviská:
Národná rada SR.
Kancelária prezidenta SR.
Sociologický ústav SAV.
Fakulta Vysokej školy politickej, Bratislava.
Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV. 
Redakčná rada časopisu Sociológia.
Vedecká rada Sociologického ústavu SAV.
Vedecká rada Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.
Komisia pre obhajoby doktorandských dizertačných prác Filozofi ckej fakul-
ty Univerzity Komenského, Bratislava.
Ocenenia:
Čestné uznanie Nakladateľstva Pravda za rok 1986.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Zástupca riaditeľa Sociologického ústavu SAV, 1990 – 1992.
Najvýznamnejšie projekty:
Slovenský spotrebiteľ 2007 – participácia na tvorbe (spolu s P. Haulíkom) 
a vyhodnotenie výsledkov empirického výskumu (realizované na pôde MVK 
pre agentúru PUBLICIS/ KNUT, s. r. o., 1997 – 1998
Vstup SR do Európskej únie optikou verejnej mienky a hodnotových orien-
tácií. Parlamentný inštitút NR SR, 2003.
Formovanie občianskej spoločnosti na Slovensku v 90. rokoch s podporou 
Grantovej agentúry pre vedu, vedúci projektu v Sociologickom ústave SAV, 
1990 – 1993.
Participácia na riešení výskumnej úlohy R. Roška: Štruktúra a dynamika 
individuálneho, skupinového, spoločenského vedomia a konania v súčasnej 
etape. Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, 1986 –1989. 
Sociálna kontrola v období vedecko-technickej revolúcie. (1. fáza). Partici-
pácia na riešení výskumnej úlohy A. Hirnera, 1971 – 1973.
Najvýznamnejšie publikácie:
STENA, J., 2016: Verejnosť – tradičné prístupy a konceptualizácie. In: So-
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ciológia a každodennosť. Pocta dielu Dilbar Alievy. (Ed. Z. Kusá). Sociolo-
gický ústav SAV, Bratislava, s. 109-133.
STENA, J., 2015: Morfogenetický prístup v sociológii – ambivalentné prija-
tie a jeho inovačný potenciál. In: Sociológia, vol. 47, č. 4, s. 414-437.
STENA, J., 2013: Ideové zdroje a problémy konceptualizácie verejného roz-
meru spoločenského života. In: Slovak Journal of Political Sciences, vol. 13, 
č. 2, s. 73-100. 
STENA, J., 2011: Občianska verejnosť Slovenska – demokratická kulisa či 
sociálny aktér? In: Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. (Ed. M. Pis-
cová). Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 190-200.
STENA, J., 1986: Spoločenská kontrola a pracovný kolektív. Nakladateľstvo 
Pravda, Bratislava, 280 s.
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Szomolányi Soňa, rod. Rapantová 
Prof., PhDr., PhD.
Nar. 5. 12. 1946, Poprad
politická sociológia, história sociológie

Najvýznamnejšie pracoviská:
Katedra sociológie FiF UK, Bratislava, 1975 – 1991. 
Inštitút stredoeurópskych štúdií na UK, 1992 – 1993. 
„Karl Deutsch Profesorship“ na Wissenschaftszentrum fur Sozialforschung 
v Berlíne, 1993. 
Sociologický ústav SAV, 1994 – 1996. 
Katedra politológie, FiF UK 1996 – súčasnosť. 
Visiting Fellow, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna, 1997. 
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Výbor Československej sociologickej spoločnosti pri ČSAV, 1990 – 1992.
Redakčná rada časopisu Sociologický obzor, Praha, 1990 – 1994.
Moravská rada pre postgraduálne štúdium v odbore sociológia, 1994 – sú-
časnosť.
Výbor Slovenského združenia pre politické vedy, 1994 – 1998.
Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 1986 – 1992.
East European Research Committee, Sixteenth World Congress of Interna-
tional Political Science Association, Berlin, August 1994.
Board of Advisors, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, 
Stanford, USA, 1994 – 1998.
Členka medzinárodnej skupiny nezávislých expertov “Central European Fo-
rum”, 1994 – 1998.
Selection Commitee, SOCO Programme, Institut für die Wissenschaften 
vom Menschen, Vienna, 1996 – 2000.
International Advisory Commitee, “Central European Political Science Re-
view”. International Advisory Board, “Slovak Foreign Policy Affairs”.
Executive Commitee of European Political Science Net, Paris (EPS Net), 
2004 – 2008.
EUSOC pri Masarykovej Univerzite Brno, medzinárodný PhD. seminár, 
členka profesorského vedenia, 2007 – 2013.
Rada pre vedu pri vláde SR, 1991 – 1992.
Akreditačná komisia pri MŠ SR, 1991 – 1992.
Komisie pre obhajoby doktorských prác v odbore sociológia, 1992 – 1998.
Vedecké kolégium SAV pre sociológiu a politológiu, 1990 – 2002.
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Odborná komisia pre logiku, politológiu a sociológiu pri MŠ SR, 1990 – 1992.
Správna rada “Higher Education Support Program, Open Society Fund”.
Pracovná skupina akreditačnej komisie v oblasti sociálnej vedy, 1999 – 2002.
Komisia VEGA MŠ SR a SAV pre vedy o spoločnosti. 
Vedecká rada FiF UK.
Komisia pre obhajoby PhD. prác na FiF UK. 
Atestačná komisia SÚ SAV.
Ocenenia:
Štátne vyznamenanie: Rad Ľudovíta Štúra II. za mimoriadne zásluhy o roz-
voj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj v oblasti spolo-
čenských vied, 2016.
Zlatá medaila za zásluhy o FiF UK, 2006.
Strieborná medaila FiF UK pri príležitosti 90. výročia založenia fakulty, 2011.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúca Inštitútu stredoeurópskych štúdií na UK, 1992 – 1993.
Vedúca vedecká pracovníčka, Sociologický ústav SAV, 1994 – 1996. 
Vedúca Katedry politológie na FiF UK, 1997 – 2007.
Najvýznamnejšie projekty:
The Visegrad Countries in Crisis. The role of Elites. Project leader Jan Pakul-
ski, the International Visegrad Grant Scheme, Warsaw, 2016 – 2017. 
European Representative Democracy Project – Bringing in the Baltic and 
East Central European Democracies. „Coalition Governments in East Cen-
tral Europe“, project leader Torbjörn Bergman, Umeå Universitet, 2011 – 
2014. 
Národný koordinátor, Sixth EU Framework programme “Integrated and Uni-
ted? A Quest for Citizenship in an ‘Ever Closer Europe’, 2005 – 2008.
Národný koordinátor, Fifth EU Framework programme: “Mapping of Re-
search in Social Sciences and Humanities in Europe”, European University Asso-
ciation, koordinátor European University Association, Brussels, 2003 – 2004.
Vedúca projektu “Postautoritárske tranzície: komparatívna analýza dvoch 
prípadov Španielska a Slovenska”, Universita Complutense v Madride – Ka-
tedra A. Dubčeka na Univerzite Komenského, 2000 – 2001.
Najvýznamnejšie publikácie:
SZOMOLÁNYI, S. (Ed.), 2005: Spoločnosť a politika na Slovensku – cesty 
k stabilite (1989 –2004). Univerzita Komenského, Bratislava, 416 s.
SZOMOLÁNYI, S. (Ed.), 2002: Španielsko a Slovensko – dve cesty k de-
mokracii. STIMUL, Bratislava, 237 s.
SZOMOLÁNYI, S., 1999: Kľukatá cesta Slovenska k demokracii. STIMUL, 
Bratislava, 121 s.
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SZOMOLÁNYI, S. – GOULD, J. (Eds.), 1997: Slovakia: Problems of De-
mocratic Consolidation. The Struggle for the Rules of the Game. Bratislava, 
231 s. 
SZOMOLÁNYIOVÁ, S., 1990: História zrodu a formovania sociologické-
ho pracoviska SAV. Štúdie a dokumenty. SÚ SAV, Bratislava, 161 s.
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Škvrnda František
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 16. 6. 1952, Levice
sociológia armády, sociológia bezpečnosti

Najvýznamnejšie pracoviská:
Katedra medzinárodných politických vzťahov, Fakulta medzinárodných 
vzťahov Ekonomickej univerzity (EU), 2002 – súčasnosť. 
Katedra svetovej politiky, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů 
Praha, Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, 2014 – súčasnosť.
Katedra sociológie, Filozofi cká fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 
Nitra 2009 – 2013.
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravot-
níctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2002 – 2009.
Služba v bezpečnostnom sektore, 1995 – 2000.
Ministerstvo zahraničných vecí SR, 1993 – 1995.
Vysoká vojenská pedagogická škola v Bratislave, 1990 – 1992.
Vojenská politická akadémia v Bratislave, 1979 – 1990.
ČSĽA, neskôr ČSA, služba vojaka z povolania, 1974 – 1992.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, od r. 1979.
European Association for Security so sídlom v Krakove, od r. 2004.
Člen vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, od r. 2012.
Člen vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univer-
zity v Bratislave, od r. 2003.
Člen vedeckej rady Vysokej vojenskej školy pedagogickej v Bratislave, 1990 
– 1992.
Člen redakčnej rady Vojenské obzory, 1996 – 2002.
Člen redakčnej rady Studia Politica Slovaca, od r. 2008.
Člen redakčnej rady Almanach Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a poli-
tiky, od r. 2006. 
Člen redakčnej rady Medzinárodné vzťahy – vedecký časopis pre medziná-
rodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy, od r. 2003.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúci Katedry medzinárodných politických vzťahov EU v Bratislave, 2007 
– 2013.
Prodekan Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, 2003 – 2009.
Riadiace funkcie v organizácii bezpečnostného sektora, 1995 – 2000.
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Vedúci Katedry všeobecnej a vojenskej sociológie Vysokej vojenskej peda-
gogickej školy v Bratislave, 1990 – 1992.
Najvýznamnejšie projekty:
Stratégia transformácie spoločnosti v kontexte civilizačnej analýzy, zástupca 
vedúceho projektu za vysoké školy, VEGA č. 2/0072/15, 2015 – 2018.
Vytváranie multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch, vedúci 
projektu, VEGA č. 1/0827/12, 2012 – 2014.
Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, VEGA č. 2/0141/11, riešiteľ, 2011 
– 2014.
Medzinárodné vzťahy v podmienkach postmodernej spoločnosti globalizu-
júceho sa sveta, VEGA č. 1/0826/08, vedúci projektu, 2008 – 2010.
Medzinárodná bezpečnosť – vysokoškolská učebnica, vedúci projektu, 
KEGA 3/3188/05, 2005 – 2007.
Najvýznamnejšie publikácie:
ŠKVRNDA, F., 2016: O spravodlivosti vojny na začiatku 21. storočia. In: 
Filosofi cký časopis, č. 5, s. 761-772.
ŠKVRNDA, F., 2013: O bezpečnosti vo svetle vytvárajúcej sa kritickej teó-
rie globálnej spoločnosti. In: Filosofi cký časopis, č. 6, s. 903-909.
ŠKVRNDA, F., 2012: Teória svetovej politiky. Vydavateľstvo EKONÓM, 
Bratislava, 174 s.
ŠKVRNDA, F. a kol., 2010: Medzinárodné politické vzťahy. Vydavateľstvo 
EKONÓM, Bratislava, 229 s. 
ŠKVRNDA, F., 2003: Terorizmus – najvýznamnejšia nevojenská bezpeč-
nostná hrozba súčasnosti. 2. dopl. a upr. vydanie, Digital Graphic, Trenčín, 
158 s. 
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Šrámek Ľudovít 
PhDr., CSc.
Nar. 24. 7. 1949, Závod, okr. Malacky
sociológia verejnej mienky, sociológia 
masovokomunikačných prostriedkov

Najvýznamnejšie pracoviská:
Výskumný ústav kultúry a verejnej mienky, 1972 – 1976.
Štatistický úrad SR, 1976 – 1984.
Novinársky študijný ústav, neskôr Národné osvetové centrum, 1984. 
Inštitút pre výskum verejnej mienky, 1993 – 2000.
Kabinet výskumu kultúry – Národné osvetové centrum, 2001 – 2014.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Riaditeľ Inštitútu pre výskum verejnej mienky, 1993 – 2000.
Riaditeľ Kabinetu výskumu kultúry NOC, 2001 – 2014.
Najvýznamnejšie projekty:
Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000, 2004.
Najvýznamnejšie publikácie:
ŠRÁMEK, Ľ. – ČUKAN, K., 2015: Verejná mienka (história, teória, 
výskum). Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 178 s.
ŠRÁMEK, Ľ., 2000: Výskum verejnej mienky – politika – médiá. Mediálne 
informačné centrum, Bratislava, 105 s.
ŠRÁMEK, Ľ., 2001: Ako sa nedať vodiť za nos.Výskum verejnej mienky – 
veda – médiá. In: Knižná revue, roč. XI., č. 2, s. 3.
ŠRÁMEK, Ľ., 1989: Zrkadlo verejnej mienky. Kvalita informácií z výskumu 
verejnej mienky. PRAVDA, Bratislava, 139 s.
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Štefancová Viera, rod. Hercegová 
PhDr., PhD.
Nar. 31. 10. 1953, Bratislava
sociológia médií, kvalitatívne metódy

Najvýznamnejšie pracoviská:
Ekonomická univerzita Bratislava, Katedra medzinárodných politických 
vzťahov, od 2016. 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra sociológie, 2007 – 2016.
Slovenská televízia, Výskumný a informačný servis, 1993 – 1998.
ŠÚSR, Ústav pre výskum verejnej mienky, 1989 – 1993. 
Vysoká škola múzických umení, Výskumné a záznamové centrum, 1982 – 1989. 
Slovenská akadémia vied, ÚSTARCH, 1980 – 1881.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Vedúca Výskumného a informačného servisu STV (denný kontinuálny a ad 
hoc výskum), 1993 – 1998.
Najvýznamnejšie projekty:
Rodinné a medzigeneračné väzby v súčasnej rodine v Nitrianskom samo-
správnom kraji, 2013 – 2014, VEGA 1/0323/13, spoluriešiteľ.
Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementá-
ciou európskych noriem a štandardov (ESG), 2011 – 2013, OPV ITMS: 
26110230050, spoluriešiteľ.
Vybavenie učební na kvantitatívny a kvalitatívny výskum na Katedre socio-
lógie FF UKF v Nitre, informačné technológie a technika pre spracovanie 
dát. Projekt zabezpečovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, 2009 – 2012. 
Projekt online hodnotenia kvality štúdia na Univerzite Konštantína fi lozofa 
v Nitre (metodológia zberu, spracovania údajov a spracovania výstupov), 
2010 – 2011. 
Najvýznamnejšie publikácie:
ŠTEFANCOVÁ, V., 2017: Úvod do sociológie. Vysokoškolské skriptá. Vy-
davateľstvo Ekonóm, Ekonomická univerzita v Bratislave, 124 s.
ŠTEFANCOVÁ, V., 2016: Kam odchádza divák. K premene úlohy masových 
médií v spoločnosti. UKF, Nitra, 216 s.
ŠTEFANCOVÁ, V. (Ed.), 2014: Úloha moderných technológií v sociologic-
kom výskume. Katedra sociológie FF UKF v Nitre; Slovenská sociologická 
spoločnosť pri SAV, Nitra.
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ŠTEFANCOVÁ, V., 2013: Marketingová komunikácia ako faktor zmien ná-
kupného správania v postmodernej spoločnosti. In: Marketingová komunika-
ce a společnost. Vysoká škola fi nanční a správní, Praha. 
ŠTEFANCOVÁ, V., 2010: K premenám televízneho publika. In: Aktuální 
otázky české a slovenské společnosti. Sborník k 45. výročí založení českoslo-
venské sociologické společnosti. Sociologie vybraných oblastí. MČSS a LF 
UP, Brno.
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Šťastný Zdenek 
Ing., CSc.
Nar. 25. 9. 1938, Bratislava
priestorová sociológia 

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Sociologický ústav SAV Bratislava, 1991 – 2008.
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava, 
1986 – 1991.
Výskumný ústav životnej úrovne Bratislava, 1973 – 1986. 
Slovenské národné divadlo, Malá scéna SND, 1972 – 1973.
Sociologický ústav SAV Bratislava, 1964 – 1972.
Vysoká škola poľnohospodárska Nitra, Katedra politickej ekonómie, 1960 
– 1964.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 1994 – 1972.
SZM, ROH, ZČSSP, Slovenský jazdecký zväz, Zväzarm, Slovenský zväz 
vojakov v zálohe. 
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Hlavný koordinátor výskumno-analytickej časti slovenskej účasti na projek-
te „Leonardo da Vinci. Community Vocational Training Action Programme“ 
v rokoch 2003 – 2006.
Najvýznamnejšie projekty:
Inovačno-rozvojové predpoklady malých a stredných miest na Slovensku 
(prípadové štúdie miest Prešov, Brezno a Banská Štiavnica), 2005 – 2008, 
spoluriešiteľ.
System transformation and the Social change of Local Community: A Time-Se-
ries Study of Small Towns in Slovakia – Ed.: Akihiro Ishikawa, Lubomir Fal-
ťan, Yoshimoto Kawasaki, Tokyo, Chuo University, 2007 – 2008, spoluriešiteľ.
Projekt „Leonardo da Vinci“. Community Vocational Training Action 
Programme, 2003 – 2006. Hlavný koordinátor výskumno-analytickej časti 
slovenskej účasti na projekte v rokoch 2003 – 2006.
Fenomén sídelno-priestorovej identity v multietnickom prostredí, 2003 – 
2005, spoluriešiteľ.
Sociálno-priestorová identifi kácia lokálneho spoločenstva ako socio-kultúr-
ny fenomén, 2000 – 2003, spoluriešiteľ.
Lokálna demokracia a nové územnosprávne členenie SR (prípadová štúdia 
novoustanovených okresných miest), 1997 – 1999, spoluriešiteľ.
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Najvýznamnejšie publikácie: 
ŠŤASTNÝ, Z., 2007: The Local and Ethnic Identity of Slovaks in Northern 
Hungary: A Case Study. In: Soochow Journal of Sociology, č. 21, Soochow 
University, Taipei, Taiwan, Republic of China, s. 1-43.
ŠŤASTNÝ, Z. (Ed.), 2006: Fenomén sídelno-priestorovej identity v multiet-
nickom prostredí. Súbor autorských štúdií z projektu VEGA 2/3146/23 SÚ 
SAV 2006. SÚ SAV, Bratislava, 150 s.
ŠŤASTNÝ, Z., 2006: Malé a stredné podnikanie na Slovensku-regionálny 
aspekt. In: Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách. 
Subtéma 2. Analýza kontextu a dopadov transformačných zmien (po roku 
1989) na regionálne disponibility. Dimenzia hospodárska. SÚ SAV, Brati-
slava, s. 373-393. 
ŠŤASTNÝ, Z., 2001: Die slowakische Agrarkrise und der ländliche Raum. 
In: Agrarische Rundschau. Ökosoziales Forum Österreich, s. 55.
ŠTASTNÝ, Z. – FALŤAN, Ľ., 1999: Dynamika ekonomických zmien v ma-
lých mestských sídlach (pohľad občanov a predstaviteľov ekonomickej elity 
sídla). In: Sociológia, roč. 31, č. 2, s. 187-198.
ŠŤASTNÝ, Z., 1997: Transformationsbedingte Probleme der Landwirt-
schaft und der ländlichen Siedlungen in der Slowakei. In: Das Dorf in Südos-
teuropa zwischen Tradition und Umbruch. Hrsg. Frank-Dieter Grimm und 
Klaus Roth, Südosteuropa Aktuell 25. Südosteuropa-Gesellschaft, München, 
s. 150-161.
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Tokárová Anna, rod. Nezdobová
Prof., PhDr., CSc.
Nar. 27. 4. 1946, Košťany nad Turcom – 12. 4. 2013, Prešov
sociológia výchovy a vzdelávanie dospelých, 
sociálna práca, feminizmus, rodová problematika, 
metodológia výskumu v spoločenských vedách

Najvýznamnejšie pracoviská:
Filozofi cká fakulta PU, Prešov, Inštitút edukológie a sociálnej práce.
Katedra sociálnej práce PU, Prešov.
Katedra vzdelávania dospelých a sociálnej práce PU, Prešov.
Katedra všeobecnej pedagogiky a pedagogiky dospelých.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Členka poradných orgánov ministrov školstva (P. Magvaši, J. Mikolaj).
Členka terminologickej komisie pri Ministerstve školstva SR, od r. 1997.
Členka Exekutívneho výboru Rady vlády SR pre rodovú rovnosť, od r. 2008.
Členka ústrednej rady Akadémie vzdelávania v Bratislave, od r. 1999. 
Členka sekcie pre výchovu a vzdelávanie Slovenskej komisie pre UNESCO 
pri MZ SR, od r. 2009. 
Členka redakčnej rady časopisov Andragogická revue, Auxilium Sociale – 
Nowum (Katowice), Ethne – Międzynarodowe studia Społeczno – Humanis-
tyczne (Chelm), Zamojskie Studia i Materiały (Zamojść).
Členka redakčných rád časopisov Pedagogická revue, Mládež a spoločnosť, 
Vzdelávanie dospelých.
Ocenenia:
Cena Ministra školstva SR za výsledky v pedagogickom procese, 1999.
Cena rektora PU „za významný prínos v oblasti spoločenských vied na Pre-
šovskej univerzite v roku 2002“. 
Pamätná medaila Juraja Fándlyho za dlhoročnú aktívnu prácu v Akadémii vzde-
lávania a rozvoj vzdelávania dospelých v Slovenskej republike za rok 2002. 
Cena dekana FF PU – Pamätná medaila za zásluhy o rozvoj FF PU v Prešo-
ve, za podiel na rozvoji výskumu v oblasti pedagogiky a andragogiky a za 
dosiahnuté výsledky vo vzdelávaní mladých pracovníkov na FF PU v Pre-
šove, 2010. 
Čestné uznanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála „Vý-
nimočná žena Prešovského samosprávneho kraja“ pri príležitosti vyhlásenia 
prvého ročníka súťaže „Výnimočné ženy Slovenska“, 2011.
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Pôsobenie na vedúcich postoch:
Riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce, 2005 – 2006. 
Spoluzakladateľka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v SR, 1998. 
Iniciátorka otvorenia Univerzity tretieho veku na PU v Prešove, 2006. 
Najvýznamnejšie projekty:
Grantový projekt VEGA č. 1/7550/20 „Kvalita života v sociálnych kontex-
toch globalizácie a výkonovej spoločnosti“, zodpovedná riešiteľka, 2000 – 
2002.
Riešiteľka čiastkovej úlohy „Globálny a regionálny kontext problémov roz-
voja ľudského potenciálu prostredníctvom inštitúcií vzdelávania dospelých 
a sociálnej práce grantového projektu VEGA č. 1/0457/03. 
„Kvalita života kvalitou sociálnej práce a vzdelávania dospelých, zodpoved-
ná riešiteľka, 2003 – 2005.
Vzdelanie a princíp rovnosti príležitostí v súkromnej a verejnej sfére života, 
riešiteľka čiastkovej úlohy.
Úloha sociálnej práce a vzdelávania dospelých v spoločnosti založenej na 
poznatkoch a v štáte verejného blaha, zodpovedná riešiteľka, 2006 – 2008.
Aktuálne problémy súčasnej doby a moderná sociálna práca, zodpovedná 
riešiteľka, 2009 – 2011.
Maskulinity a femininity vo feminizovaných odboroch. Prešovská univerzi-
ta, Filozofi cká fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce, riešiteľka, 2011 
– 2013. 
Najvýznamnejšie publikácie:
TOKÁROVÁ, A, 2007: Vzdelanie žien na Slovensku. Akcent Print, Prešov, 
165 s.
TOKÁROVÁ, A. a kol., 2007: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a me-
todiky sociálnej práce. 3. vydanie, FF PU, Akcent Print, Prešov, 572 s. 
NEZDOBOVÁ-TOKÁROVÁ, A., 1989: Kapitoly zo sociológie výchovy 
a vzdelávania dospelých. UPJŠ, Košice, 129 s.
NEZDOBOVÁ, A., 1982: Úvod do sociológie výchovy. Systémové metodo-
logické základy. UPJŠ, Košice, 202 s. 
NEZDOBOVÁ, A., 1982: Kapitoly zo sociológie výchovy II. FF UPJŠ, Ko-
šice, 203 s. 
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Turčan Ľudovít 
PhDr., CSc.
Nar. 18. 11. 1939, Obsolovce, okr. Topoľčany
história sociologického myslenia

Najvýznamnejšie pracoviská:
Sociologický ústav SAV, 1991– 2009. 
Ústav fi lozofi e a sociológie SAV, 1975 – 1990. 
Filozofi cký ústav SAV, 1972 – 1975. 
Katedra fi lozofi e FFUK, 1969 – 1972.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Člen vedeckej rady SÚ SAV.
Člen redakčných rád Verbumu (1990 – 1995) a Sociologického zápisníka.
Ocenenia: 
Významné osobnosti SAV v roku 2014, udelené 2014.
Najvýznamnejšie projekty:
Vývinové fázy slovenskej sociológie, 1993 – 1995, vedúci riešiteľ.
Náboženská sociológia na Slovensku, 1996 – 1997, vedúci riešiteľ.
Sociology of Eastern Central Europe, 1994 – 1999, riešiteľ, koordinátor, Ka-
tedra sociológie Univerzity M. Koperníka v Toruni. 
Sociologické dedičstvo Alexandra Hirnera, 1998 – 2000, vedúci riešiteľ.
Storočie slovenskej sociológie, 2001 – 2003, vedúci riešiteľ.
Hlavné tendencie vývoja sociológie na Slovensku pred a po roku 1948, 2004 
– 2006, vedúci riešiteľ.
Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti, 2004 
– 2005, vedúci čiastkovej úlohy, koordinátorom bol Š. Šutaj zo Spoločensko-
vedného ústavu v Košiciach. The Slovak Sociology in the 90s. In: The State 
of Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Berlin 
2002, člen slovenského riešiteľského tímu.
Najvýznamnejšie publikácie:
TURČAN, Ľ. – KLOBUCKÝ, R., 2011: Anton Štefánek, vedec – politik – 
novinár. SÚ SAV, Bratislava, 284 s. 
TURČAN, Ľ., 1998: Sociálna otázka v kresťanskej sociológii na Sloven-
sku v prvej polovici 20. storočia – I. časť. In: Sociológia, č. 2, roč. 30, 
s. 149-164. 
TURČAN, Ľ., 2001: Sociálna otázka v kresťanskej sociológii na Slovensku 
v prvej polovici 20. storočia – II. časť In: Sociológia, č. 4, roč. 33, 
s. 379-386.
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TURČAN, Ľ. – LAIFEROVÁ, E., 1997: O kontinuitu a modernu. Predpoklady, 
možnosti a realita rozvoja sociológie na Slovensku. SÚ SAV, Bratislava, 168 s. 
TURČAN, Ľ. a kol., 1989: Cesty sebautvárania. Smena, Bratislava, 218 s. 
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Vašečka Imrich 
PhDr., PhD.
Nar. 16. 5. 1947, Vyšné Hágy
sociálna práca, sociálna stratifi kácia, 
rómska problematika, sociálne vylúčenie

Najvýznamnejšie pracoviská:
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno, 1993 – súčasnosť.
Výskumný ústav kultúry, 1992 – 1993.
Filozofi cká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, 1989 – 1992.
Slovnaft, n. p. Bratislava, 1975 – 1989.
Lekárska fakulta, Univerzita PJŠ, Košice, 1971 – 1975.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Študentská nadácia Antona Štefánka, 1990 – 1991.
Dokumentačné centrum pre výskum slovenskej spoločnosti, 1991 – 2005.
Nadácia pre rozvoj lokálnej demokracie, 1992 – 1993.
Expert Únie miest Slovenska, 1995 – 2001.
Federácia inštitútov strednej a stredovýchodnej Európy, Lublin 1997 – 2003.
Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 1999 – súčasnosť.
Komisia pre sociálne začleňovanie, vedúci pracovnej skupiny, magistrát 
mesta Brna, 2015 – súčasnosť. 
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Podpredseda prípravného výboru Federácie inštitútov strednej a stredový-
chodnej Európy, 1997 – 2003.
Predseda Dokumentačného centra pre výskum slovenskej spoločnosti, 1992 
– 1995.
Riaditeľ Výskumného ústavu kultúry, 1992 – 1993.
Predseda Študentskej nadácie Antona Štefánka, 1990 – 1992.
Vedúci oddelenia sociálneho plánu, oddelenia prognóz, oddelenia sociológie 
Slovnaft, 1975 – 1989.
Najvýznamnejšie projekty:
Sociální reprodukce – exkluze, inkluze, koheze. Člen výskumného tímu. MŠ 
ČR, 2005– 2009. 
Marginalizované, minoritné a etnické skupiny. Koordinátor jedného z prog-
ramov. MŠ ČR, 2000 – 2004.
Prognostická štúdia „Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020“ pre 
Úrad vlády SR. Člen tímu zodpovedný za časť „Sociálna súdržnosť, sociálne 
vzťahy, sociálna štruktúra“. Úrad vlády SR, 2002 – 2002.
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Výskum „Prečo Rómovia migrujú zo Slovenska do krajín EÚ“. Koordinátor 
projektu. International Organization for Migration, Bratislava, 2000 – 2000.
Skupinové stratégie občanov vo vybraných lokálnych spoločenstvách v si-
tuáciách sociálneho ohrozenia. Koordinátor projektu. Nadácia „Centrum pre 
analýzu sociálnej politiky“, Bratislava (S.P.A.C.E.), 1996 – 1997.
Najvýznamnejšie publikácie:
VAŠEČKA, I., 2006: Policies of Social Inclusion of the Roma at the Natio-
nal and Local Levels in the Czech Republic. s. 207-227. In: Sirovátka, T. et 
al., 2006: The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised 
Groups in Czech Society. Barrister & Principal, Brno, s. 207-227.
ŠIMÍKOVÁ, I. – VAŠEČKA, I. a kol., 2004: Mechanizmy sociálního vy-
čleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje jejich integrace. 
Barrister & Principal, Brno, 212 s.
VAŠEČKA, I. – VAŠEČKA, M., 2003: Recent Romani Migration from Slo-
vakia to EU Member States: Romani Reaction to Discrimination or Roma-
ni Ethno-tourism? Pp. 27-45. In: Nationalities Papers, Vol. 31, No.1 onli-
ne/03/010027-19
VAŠEČKA, I., 2003: Group strategies of local communities in Slovakia 
facing social threats. In: Smith Simon (Ed.): Local Communities and Post-
Communist Transformation. Routledge Curzon, London and New York, 
p.184-205.
VAŠEČKA, I., 2001: Spôsoby integrácie Rómov v minulosti a v súčasnosti. 
In: Sociológia, roč.33, č. 5, s. 457-471.
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Vašečka Michal 
Doc., PhDr., Ph.D.
Nar. 7. 7. 1972, Poprad
sociologická problematika menšín, etnicita, 
migrácia a nacionalizmus, verejná politika, 
občianska spoločnosť

Najvýznamnejšie pracoviská: 
Katedra sociologie, Fakulta sociálních věd, Masarykova Univerzita, Brno, 
od 2017.
Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava, 2006 – 2012.
Bratislava International School of Liberal Arts, 2006 – 2007.
Ústav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita 
Komenského 2005 – 2006.
Inštitút pre verejné otázky, 1998 – 2005.
Academia Istropolitana,1995 – 1996.
Inforoma, 1995 – 1996.
Dokumentačné centrum pre výskum slovenskej spoločnosti, 1993 – 1998.
Ministerstvo kultúry SR, 1991 – 1992.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Člen International Society for Third Sector Research ISTSR (2000 – 2004).
Člen American Association on Advancement of Slavic Studies AAASS 
(1996 – 2000, 2006 –2010).
Člen European Sociological Association ESA (od 2005).
Člen International Sociological Association ISA (od 2006).
Člen Association for Studies of Nationalities ASN (od 2008).
Člen poradného výboru splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity (2001 
– 2006).
Člen poradného výboru Partners for Democratic Change pre Roma Integra-
tion Program USAID (2003 – 2006).
Člen poradného výboru National Democratic Institute pre programy politic-
kej inklúzie rómskej menšiny na Slovensku (2005 – 2014).
Člen správnej rady Zvůle práva (2008 – 2012).
Člen Agentúry pre podporu vedy a výskumu (APVV), Rady pre spoločenské 
vedy (2010 –2012).
Predseda rady Fulbright Commission na Slovensku (2010 – 2017).
Člen správnej rady Willy Decius v Krakowe (od 2012).
Predseda rady Ligy pro lidská práva v Brne (od 2014).
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Člen výberovej komisie programu SK08 Cross-border cooperation (CBC01) 
Nórskych a EHP fondov (2014 – 2017).
Predseda Dozornej rady Národného projektu Zdravé Komunity (2015 – 2016).
Člen správnej rady Centra pre otvorenú politiku, Bratislava (2016 – 2018). 
Prezident Prezídia Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín, 
Bratislava (od roku 2013).
Člen správnej rady Karpatskej nadácie v Košiciach (od 2017).
Podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie pri Ministerstve vnútra SR/
VRAX/ (od 2017).
Konzultant World Bank; (2000 – 2008, 2011 – 2012).
Podpredseda Monitorovacieho výboru programu JPD NUTS II na MPSVR 
SR (2004 – 2005).
Člen ad hoc expertnej skupiny pre analýzu štúdií a výskumu cudzincov a ich 
komunít v Českej republike Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (2005 
– 20 09).
Člen ad hoc skupiny pripravujúcej členstvo Slovenskej republiky v pracov-
nej skupine pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní, uchovávaní pamäte 
a výskumu ho lokaustu, Bratislava (2005 – 2007).
Člen pracovnej skupiny Rady Európy pre tvorbu stratégie “Shared Social 
responsibility” (2010 – 2011).
Člen Národnej migračnej siete IOM (2008 – 2014).
Hlavný autor Stratégie rómskej inklúzie 2014 – 2020 Slovenskej republiky, 
prijatej vládou SR v januári 2012. 
Externý poradca podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí Slovenskej republiky (2012 – 2013).
Člen Koordinačnej rady na prípravu stratégie pre ľudské práva koordinovanú 
ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
(2013 – 2014). 
Zástupca Slovenskej republiky v European Commission against Racism and 
Intolerance, human rights body of the Council of Europe v Štrasburgu (2012 
– 2022).
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Bratislava Policy Institute, programový riaditeľ (od 2017).
Redakčná rada Denníka N, predseda (od 2016).
Rada Ligy pro lidská práva v Brne, predseda (2014 – 2018).
Dozorná rada Národného projektu Zdravé Komunity, predseda (2015 – 2016).
Prezident Prezídia Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín, 
Bratislava, prezident (od 2013).
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Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 
a ostatných foriem intolerancie pri Ministerstve vnútra SR /VRAX/, pod-
predseda (od 2017).
Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava, riaditeľ (2006 – 2012).
Predseda rady Fullbrightovej komisie na Slovensku od 2012.
Inštitút pre verejné otázky, programový riaditeľ (1999 – 2005).
Open Society Fundation, programový koordinátor (1995 – 1998).
Dokumentačné centrum pre výskum slovenskej spoločnosti, riaditeľ (1993 
– 1998).
Ministerstvo kultúry SR, poradca (1991 –1992).
Najvýznamnejšie projekty:
Measures being implemented in the EU Member States to facilitate early and 
sustainable labour market integration of refugees, ICF – UK (2017).
Effective system of Employment Development, Implementation of Compre-
hensive inspections and Tackling Undeclared Work in the Czech Republic, 
GHK – UK (2012 – 2013).
European Survey on Youth Mobilization (ESYM). British Council and 
St. Andrews University (2008 – 2009).
Politiky na podporu zaměstnávaní Rómů v ČR. Světová banka (2008).
Study on the social and labour market integration of ethnic minorities. For-
schungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (2007).
Najvýznamnejšie publikácie: 
VAŠEČKA, M., 2013: Sociologické aspekty xenofóbie. In: Prostredník, 
O. (Ed.): Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a an-
tisemitizmu v náboženských textoch a praxi. 1. vydanie. Univerzita Komen-
ského, Bratislava, s. 11-44.
VAŠEČKA, M., 2009: Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrá-
cii v SR. IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava, 141 s.
VAŠEČKA, M., 2008. (Ed.): Nation Über Alles. Processes of redefi nition 
and reconstruction of the term nation in Central Europe. Center for the Re-
search of Ethnicity and Culture, Bratislava, 215 s. 
VAŠEČKA, I., 2006: Policies of Social Inclusion of the Roma at the Natio-
nal and Local Levels in the Czech Republic. s. 207-227. In: Sirovátka, T. 
a kol., 2006: The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised 
Groups in Czech Society. Barrister & Principal, Brno, s. 207-227.
VAŠEČKA, M., 2005: Problemas de exclusión social y doble marginación 
de la población gitana en Eslovaquia después de 1989. In: Documentación 
Social. Revista de Estudios Sociales de Sociología Aplicada, Abril, 24 s.
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Wagner Vojtech 
Doc., PhDr., CSc.
Nar. 7. 7. 1933, Bratislava – 11. 3. 2017, Bratislava
sociológia spôsobu života, sociálna skupina, 
sociálna štruktúra, problematika hodnôt

Najvýznamnejšie pracoviská:
Filozofi cký ústav SAV, Bratislava, 1958 –1970.
Katedra sociológie FiF UK, Bratislava, 1970 – 1988.
Ústav sociálnych teórií, 1988 – 1990.
VVPŠ, Bratislava, 1991 – 1992.
Ministerstvo obrany SR, 1993 – 1994.
FPV MV UMB, Banská Bystrica, 1995 – 2001.
Katedra politológie FF UCM, Trnava, 2000 – 2013.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2005 – 2008.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
ROH.
VR Sociologického ústavu SAV.
VR FF UCM v Trnave.
Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV.
RR Slovenskej politologickej revue.
Člen výboru Medzinárodnej sociologickej asociácie za ČSSR, 1969 – 1970.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
Riaditeľ odboru na Ministerstve obrany SR, 1993 – 1994.
Najvýznamnejšie projekty:
Komparatívna politológia – komparácia regionálnych systémov. KEGA č. 3 
/0141/02, 2002 – 2005.
Výskum študentov, ich hodnôt, názorov a postojov. In: Študentské hodnote-
nie cieľov a obsahu výchovno-vzdelávacieho procesu na VVPŠ, 1992.
Výskum potrieb a záujmov, FiF UK, Bratislava.
Výskum sociálnej štruktúry, Sociologický ústav SAV.
Výskum družstevných roľníkov, Sociologický ústav SAV.
Najvýznamnejšie publikácie:
WAGNER, V., 1978: Konfrontácie sociologickej koncepcie potrieb. In: So-
ciológia, roč. 10, č. 3, s. 224-239.
WAGNER, V., 1970: Problém sociálnej stratifi kácie v sociológii USA. In: 
Sociológia, roč. 2, č. 2, s. 161-174.
WAGNER, V., 1964: Sociológia ako teoreticko-empirická disciplína. In: 
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Otázky marxistickej fi lozofi e, roč. XIX, č. 4, s. 313-327.
WAGNER, V., 1960: O buržoáznej fi lozofi i Dr. Milana Hodžu. In: Filozofi c-
ký časopis, roč. 15, s. 131-151.
WAGNER, V., 1960: Vzťah teórie a empírie v sociológii. In: Aktuálne otázky 
sociológie, VPL, Bratislava.
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Woleková Helena, rod. Kuklová 
PhDr.
Nar. 17. 1. 1946, Podkriváň
sociológia organizácie, mimovládny sektor

Najvýznamnejšie pracoviská:
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, 2002 – súčasnosť.
Centrum pre analýzu sociálnej politiky, 1995 – 2002.
Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, 1994. 
Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, 1991 –1992.
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ČSFR, 1990 – 1991.
Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárenstva, 1990. 
Ústav technológií a racionalizácie ZŤS, 1980 – 1989. 
Československý výskumný ústav práce a sociálneho rozvoja, 1968 – 1980.
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, spoločenských a odborných 
organizáciách, poradných orgánoch:
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 1998, podpredsedníčka.
Grémium tretieho sektora, hovorkyňa.
Členka Rady vlády pre mimovládne organizácie, od 1999.
Monitorovací výbor Operačného programu Ľudské zdroje – EŠIF.
Spoluzakladateľka Centra pre analýzu sociálnej politiky, 1994.
Poradkyňa ministra práce a sociálnych vecí, 1994.
Ocenenia: 
Zlatá medaila Medzinárodného roku rodiny.
Čestné uznanie OSN.
Rad Ľ. Štúra II. triedy, 2015.
Pribinov kríž 3. triedy, 2004.
Rytier oranžsko-nasavský (udelené Jej Veličenstvom holandskou kráľovnou 
Beatrix), 2005.
Pôsobenie na vedúcich postoch: 
Riaditeľka Nadácie SOCIA (Nadácia na podporu sociálnych zmien), 2002 
– 2018,
Ministerka MPaSV SR, 1991 – 1992.
Námestníčka FMPaSV ČSFR, 1990 – 1991.
Vedúca oddelenia psychológie a sociológie ZŤS UTAR, 1980 – 1989.
Vedúca oddelenia sociológie ČSVÚP, 1977 – 1979.
Najvýznamnejšie projekty: 
Stratégia fi nancovania sociálnych služieb na Slovensku, 2014. 
Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku, 2014 – 2017.
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Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych služieb, 2011. 
Podpora sociálnych pracovníkov v obci, 2003 – 2007.
Podpora rozvoja nových alternatívnych sociálnych služieb.
Najvýznamnejšie publikácie:
WOLEKOVÁ, H., 2013: Deinštitucionalizácia zariadení v kontexte reforiem 
verejný ch služieb. In: Integrácia, č. 1-2. 
WOLEKOVÁ, H., 2007: Návrh štandardov sociálnej práce v obci. In: Integ-
rácia, č. 1.
WOLEKOVÁ, H., 2007: Ako formovať ponuku sociálnych služieb, tak aby 
sa zastavil dopyt po inštitucionálnej sociálnej starostlivosti. In: Integrácia, 
č. 3.
WOLEKOVÁ, H. – PETRÁŠOVÁ, A. – TOEPLAR, S. – SALAMON, L., 
2000: Neziskový sektor na Slovensku – ekonomická analýza. Centrum pre 
analýzu sociálnej politiky, Bratislava, 67 s.
RADIČOVÁ, I. – WOLEKOVÁ, H. – NEMEC, J., 1999: Zdravie, práca, 
dôchodok: zdravotná politika, nezamestnanosť a dôchodkové (ne)zabezpe-
čenie, S.P.A.C.E., Bratislava, 212 s.

Uvedený zoznam osobností sociologickej vedy na Slovensku je po-
znatkovým základom na budovanie kompletnejšej a informačne bohat-
šej databázy slovenských sociológov, ako aj na ďalšie rozpracovanie 
problematiky dejín slovenskej sociológie. Jeho ambíciou je taktiež za-
pĺňať postupne „biele miesta“ na mape intelektuálnych dejín Slovenska 
a redukovať tak kultúrne defi city v poznaní vlastnej histórie.
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Záver

Vybrané otázky a problémy slovenskej 
spoločnosti v zrkadle sociologického poznania

 
Súčasná slovenská sociológia stojí pred mnohými výzvami. V pre-

došlom texte sme sa pokúsili načrtnúť tematické okruhy, ktoré charak-
terizujú zameranie a činnosť sociológov po zmene politickej paradig-
my – po páde komunizmu – a ktoré napriek početnej obmedzenosti 
sociologickej komunity priniesli množstvo cenných poznatkov v roz-
víjaní multiparadigmatického charakteru vedy, ako aj na poli rozvo-
ja sociologickej teórie a metodológie a v budovaní sociologických 
škôl. Je samozrejmé, že viaceré oblasti sociologického výskumu nie 
sú dostatočne alebo vôbec pokryté.1 Prichádzajú však ďalšie generá-
cie sociológov a ak sa opäť „nevynoria“ mimovedné faktory, ktoré 
by znovu zasahovali do autonómnosti a slobodnej tvorby sociológov 
a spoločenských vedcov vôbec, možno sa nádejať, že sa postupne za-
plnia biele miesta na mape sociologických problémových polí a akti-
vít. Nemožno sa však zahľadieť len dovnútra vlastnej disciplíny, kde 
zostáva mnoho nedokončeného, nepoznaného, nerozpracovaného. 
Rola sociológa je úzko spätá so spoločnosťou, ktorú poznáva, kto-
rej problémy sa snaží odkryť, identifi kovať a interpretovať. Zároveň 
v nej aj žije a zostáva jej organickou súčasťou, čo možno považo-
vať za silnú motiváciu na jej neustále hlbšie poznávanie, a v prípade 
viacerých aktérov, aj na osobné angažovanie vo verejnej sfére, či už 
v oblasti politiky, mimovládneho sektora, vo verejnej rozprave k ak-
tuálnym témam doby.2

Slovenská spoločnosť zažíva turbulentné obdobie, spôsobené 
rozkolísanosťou globálnej, najmä bezpečnostnej situácie vo svete, 
a taktiež pnutia v medzinárodných štruktúrach, ktorých je súčasťou. 
Z toho vyplýva nebývalá dynamika procesov, s dôsledkami ktorých sa 

1 V našom priestore absentuje napr. historická sociológia, sociológia vedy, matematická 
sociológia, kde nebolo tradícií, ale ani nevyrástli adepti, ktorí by sa na ne špecializovali.

2 Spomedzi viacerých sú to najmä I. Radičová, H. Woleková, S. Szomolányi, M. Bútora, 
Z. Bútorová, Z. Kusá, O. Gyarfášová, M. Vašečka, M. Tížik, E. Krieglerová-Gallová, 
A. Mračková-Frimmerová, J. Lajčáková, P. Guráň, J. Filadelfi ová, P. Haulík, P. Frič.
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spoločnosť musí vyrovnávať a hľadať stratégie napredovania v zloži-
tých situáciách, ktoré prináša každodenná prax. Vyplývajú z nej podľa 
nášho názoru aj vyššie spomenuté výzvy, ktoré produkujú zadania na 
sociologické skúmanie v súčasnej dobe. Jednak sú to fundamentál-
ne riziká pre Európsku úniu ako celok, súvisiace s problematickou 
súdržnosťou členov EÚ v kľúčových otázkach, ďalej rast naciona-
lizmu3, mnohovrstevné problémy integrácie, hrozba izolacionizmu, 
vzniku multipolárneho sveta. Vonkajšie bezpečnostné riziká sa za istej 
situácie môžu v relatívne krátkom čase stať rizikami vnútornými, na 
čo je potrebné byť pripravený a objasňovať kompetentne tieto otáz-
ky verejnosti. Nemenej závažným problémom v tomto kontexte sa 
javí téma migrácií, ktorú možno ponímať v rôznych súvislostiach 
v závislosti od uhla pohľadu – či ide o problém vnútorný (pracovná 
migrácia spojená s odchodom najmä mladých ľudí do zahraničia) ale-
bo vonkajší, spätý s príchodom obyvateľov z geografi cky vzdialených 
a kultúrne odlišných prostredí. Doterajšie poznatky vo vzťahu k da-
nému problému naznačujú výrazne ambivalentné postoje slovenskej 
verejnosti k téme migrácií, najmä pokiaľ ide o vzťah k migrantom 
odlišného vierovyznania a kultúrnej identity.4 Ukazuje sa, že v slo-
venskej populácii prevládajú etnocentrické stanoviská v protiklade 
s akceptáciou kultúrnej plurality.

Závažným problémom, ktorý má svoje globálne i lokálne paramet-
re, je inštitucionálna nedôvera ako prejav korózie spoločenských 
vzťahov medzi verejnosťou a inštitúciami reprezentujúcimi mocen-
ské elity,5 decíznu sféru či už v oblasti zákonodarnej, no až realita 
ostatnej dekády dramaticky zvýšila jeho potenciál. Uvedená súvislosť 
je podľa nášho názoru širším prejavom neurčitosti, nestability, ne-
predvídateľnosti a emergentnosti sociálnej reality postmodernej doby.

Rad problémov sa vynára, resp. reprodukuje v súvislosti s demo-
grafi ckými trendmi slovenskej spoločnosti. Na jednej strane dochádza 
k nespornému starnutiu populácie,6 čo už dnes vyvoláva znepokojenia 

3 Vo viacerých európskych krajinách, ale hlavne v domácom kontexte, kde radikálny 
nacionalizmus predstavuje akútne nebezpečenstvo na udržanie princípov liberálno-de-
mokratického režimu vôbec. 

4 M. Vašečka, 2009, M. Hlinčíková, A. Chudžíková, E. Gallová-Kriglerová, M. Sekulová, 
2014, Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci, 2016.

5 Verejná mienka v Európskej únii, jeseň 2014, Národná správa SR.
6 Podrobnejšie v: F. Šinka – Ľ. Šrámek – L. Hegyi, 1994; B. Vaňo, 2004; I. Pauhofová 

– M. Páleník, 2012.
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u radu zamestnávateľov, ktorí zápasia s nedostatkom špecifi cky kvali-
fi kovanej pracovnej sily, na druhej strane sa už desaťročia reprodukuje 
segment pracovnej sily, ktorý nemá často ukončené základné školské 
vzdelanie, žiadnu kvalifi káciu a je v dobe informačnej revolúcie temer 
nepoužiteľný.7 Osobitne upozorňujeme na tému starnutia populácie, 
ktorá má viacero dimenzií a spoločnosť nie je na tento proces zvlášť 
dobre pripravená. Ide najmä o nárast ekonomických a sociálnych ri-
zík, ktoré sú citeľné už dnes a v budúcnosti budú narastať, ako naprí-
klad záťaž pre systém sociálneho zabezpečenia, zdravotnícky systém 
a napríklad špecifi ckou oblasťou je sociálna gerontológia, ktorá je na 
Slovensku málo rozvinutá a odborníkov, aj sociologicky profi lovaných, 
je v danej oblasti totálny nedostatok. Zároveň s pribúdaním ľudí v dô-
chodkovom veku vzniká výzva pre trh práce v súvislosti s využitím 
možností „striebornej ekonomiky“, pracovníkov v postproduktívnom 
veku, ktorí môžu byť vítaným doplnkom na tvorbu hospodárskeho pro-
duktu všeobecne, hlavne ak potenciálni pracovníci dôchodcovia dispo-
nujú skúsenosťami, znalosťami a zručnosťami v oblastiach, kde hrozí 
nedostatok pracovných síl v produktívnom veku.

Trh práce však čelí aj výzve, ktorá môže prerásť do akútnej hroz-
by, ak včas spoločnosť nezmení optiku vo vzťahu k očakávanému 
trendu, a to prieniku umelej inteligencie do množstva pracovných 
činností. Už dnes mnohí odborníci upozorňujú na blížiaci sa prob-
lém substitúcie celých segmentov pracovných síl robotizáciou, vyu-
žitím umelej inteligencie,8 čo pre svet ľudskej práce bude znamenať 
nebývalú ruptúru. Dá sa očakávať zmena hodnoty vzdelania, vyno-
ria sa otázniky nad významom ľudskej práce a postmoderná doba 
s jej technologickou akceleráciou doslova pred očami preformátuje 
životný svet ľudí 21. storočia. Profi tovať z uvedeného trendu môžu 
predovšetkým tí, ktorí budú disponovať potrebnými špecifi ckými po-
znatkami, dostatočnou kompetenciou a fl exibilitou na trhu práce, no 
dá sa očakávať, že nemalé populácie pracovníkov budú touto zmenou 
z trhu vylučovaní. Máme za to, že osobitne pre sociológiu práce, eko-
nomickú sociológiu, ako aj sociálnu politiku sa črtá veľmi aktuálna 
a perspektívna výskumná problematika.

Fokus našich úvah zameriame napokon na výzvu, ktorá sa vynori-
la v súvislosti s premenami a silou virtuálneho priestoru generujúceho 

7 Pozri napr.: M. Lubyová – M. Štefánik a kol., 2015.
8 Eds. M. H. Lammers – F. J. Verbeeck, 2010, N. Nilsson, 2010.
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rôznorodé, pravdivé a nepravdivé, overiteľné a neoveriteľné, zavádza-
júce a manipulujúce informácie. Dôsledkom toho je často informačný 
chaos a prehlbovanie skepsy ľudí k hodnovernosti a platnosti informá-
cií, ktoré im poskytujú tzv. tradičné médiá, experti, vedecké poznanie 
všeobecne, ako aj politické reprezentácie. Niektorí odborníci hovoria 
o postfaktuálnom svete, resp. postfaktuálnej ére ako nástupu doby 
všeobecne relativizovaných poznatkov a informácií.9 Natíska sa otázka, 
či je uvedený jav sociálnym konštruktom istého typu myslenia, či javom 
reálne existujúcim s vlastnou dynamikou, a teda identifi kovateľným prí-
slušnými metodologickými nástrojmi, prípadne či sa pred nami vynára 
základ na konceptuálne teoretické uvažovanie.

Načrtli sme niekoľko trendov, ktoré charakterizujú realitu súčasnej 
doby, prenikajú do života spoločnosti na Slovensku, a ktoré podľa 
nášho názoru produkujú bádateľské výzvy pre súčasnú i budúcu ge-
neráciu sociológov. Zostáva na nich, ako sa uvedených tém zmocnia, 
resp. do akej miery ich vnímajú už v dnešnej dobe v tom zmysle, aby 
mohli posunúť spoločenské poznanie a poskytnúť potrebné vedecké 
zázemie nielen pre ich interpretáciu, ale aj prognózu a posilnenie dô-
very spoločnosti v hodnotu vedeckého poznania.

9 Pozri napr. J. Swanger, 2017.
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Summary

Slovak Sociology after the Fall of Communism: 
Intellectual Roots and Contemporary Trends

The monograph as a work of 5 authoress team is drafted with 
the aim to characterize systematically conditions and circumstances 
forming the sociology in 20th century in Slovakia, emphasizing the 
era started by the fall of Communism. The content is divided into 
3 key chapters, concentrated on the intellectual origins of slovak 
sociology in 20th century, on contemporary trends of the development 
in sociological theory and praxis and consequently, on the scientifi c 
schools and personalities in the slovak sociology. From the 
methodological point of view, the metasociological and historizing 
perspectives, based on discoursive principles are dominating and, 
complementary, descriptive and analytical views on chosen problems 
of the sociological discipline and its subdisciplines in Slovakia are used. 
The work is indicating the state of the development in the theory and 
methodology in slovak sociology, discovering the way of sociological 
thinking, performance in practice, but also the ambivalence in the 
orientation of sociologists to universal and traditional, modern 
or postmodern topics. It identifi es the key trends in the theory and 
praxis in the development of sociology in Slovakia, and focuses the 
process of forming the scientifi c schoolos and personalities, who 
represent the slovak sociology, with respect to their contribution to 
the development of modern sociological thinking and methodological 
innovations. This monograph also offers the refl exion concerning the 
aasserting of graduates in sociology in the labor market, based on 
the research, realized in the Slovak oldest department of sociology in 
Comenius University. The conclusion of the work is concentrated on 
challenges, which are facing the contemporary slovak sociology and, 
which are the expression of dynamics of our times, theirs complexity 
and divergence at the same time. The authoress refer to global and 
fundamental risks, endangering the project of the European Union as 
a whole, to the theme of migrations in the extent of their dimensions, 
they make more signifi cant the problem of institutional mistrust of the 
public to established institutions and their representatives, further they 
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draw attention to risks of demographic trends and problems of aging 
in the slovak population, they underlie the challenges, connected 
with changes in the labour market, in the context of penetrating the 
artifi cial intelligence into labour process and fi nally, they concern the 
theme of so called post-factual era and relativization of informations, 
science and scientifi c knowledge at all. The monograph is intended 
for scientifi c and study purposes, so as for wider expert audience, 
interested in sociological knowledge.



273

O autorkách

PhDr. Eva Laiferová, CSc. 
Pracuje na Katedre sociológie FiF UK v Bratislave, kde sa venuje histórii so-
ciologického myslenia, dejinám slovenskej sociológie, problematike socio-
lógie športu a mimovládneho sektora so zreteľom na oblasť zdravotníctva. 
Je koordinátorkou a riešiteľkou domácich a medzinárodných výskumných 
projektov (VEGA, UVP UK a pod.). Prednáša doma i v zahraničí. Publi-
kovala autorskú monografi u Problematika národa v slovenskej sociológii. 
Formovanie prístupov k téme národa (2017). Je spoluautorkou a editorkou 
medzinárodnej publikácie Studies in Modern Sociology (2002) a radu elek-
tronických a printových zborníkov z konferencií, ako aj autorkou vedeckých 
statí, článkov, recenzií a spoluautorkou monografi í a učebníc. Stála na čele 
Katedry sociológie FiF UK v rokoch 1998 – 2004, dlhoročne pôsobí vo vý-
bore Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 

PhDr. Ľudmila Mistríková, PhD. 
Odborná asistentka na Katedre sociológie FiF UK v Bratislave od roku 1992. 
Venuje sa problematike metód sociologického výskumu, vrátane metód spra-
covania empirických dát, základom sociológie výchovy a sociológii zdravia 
a zdravotníctva. V rámci tejto oblasti sa zameriava najmä na zdravotné sprá-
vanie a zdravotný stav obyvateľstva v SR, na problematiku determinantov 
zdravia a choroby, kvalitu života chronicky chorých, hodnotu zdravia, ktoré 
rozpracúva v projektoch, prezentuje na konferenciách a publikuje v odbor-
ných časopisoch, zborníkoch, vedeckých monografi ách, napr. Slovensko 
v deväťdesiatych rokoch (Sopóci, J. a kol., 2003). Je tiež riešiteľkou a spolu-
riešiteľkou viacerých empirických výskumov v rámci domácich grantových 
úloh VEGA, projektu UVP UK, podieľala sa aj na európskych projektoch 
Phare a Tempus Phare.

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 
Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratisla-
ve, titul magistra sociológie a PhD. získala na Filozofi ckej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Absolvovala niekoľko zahraničných študijných 
pobytov so zameraním na sociológiu a verejné zdravotníctvo. Je spoluautor-
kou niekoľkých vedeckých monografi í a vysokoškolských učebníc z oblas-
ti sociálneho lekárstva, sociológie práva, zdravotníckeho práva a verejného 
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zdravotníctva, autorkou a spoluautorkou radu vedeckých štúdií. V súčasnosti 
pôsobí ako odborná asistentka na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, vyučuje problematiku zdravotníckeho práva, sociálneho lekár-
stva a zdravotníckeho manažmentu v pregraduálnom i postgraduálnom štúdiu, 
výskumne sa zameriava na otázky zdravotníctva, zdravotníckeho práva, práv-
neho vedomia, zdravotného postihnutia v interdisciplinárnych súvislostiach.

Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. 
Pôsobí na Katedre sociológie FiF UK od roku 1993. Pedagogicky sa za-
meriava na oblasť kriminológie, sociológie sociálnych problémov, stratégií 
riešenia sociálnych problémov a sociálnej politiky. Výskumne sa orientuje 
na problematiku sociálnych intervencií, sociálnej inklúzie a sociálnej pod-
mienenosti kriminálneho správania. K témam odborného záujmu publiku-
je v monografi ách a vo vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch. 
V posledných rokoch sa osobitne venuje problematike sociálnych inovácií 
a sociálnej ekonomiky. Je spoluautorkou napr. monografi ckej publikácie 
Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy (Eds. Gerbery, D. – 
Hofreiter, R. 2015), Sociálna patológia (2000) a ďalších. 

Mgr. Lucia Eckerová 
Je internou doktorandkou Katedry sociológie FiF UK. Vo svojej dizertačnej 
práci sa zameriava na metodologické problémy aplikačného výskumu. Spo-
lupodieľa sa na vedeckovýskumných úlohách katedry a významne prispela 
pri zbere dát a spracovaní prieskumu absolventov katedry.
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Zoznam skratiek

APVV – Agentúra pre podporu výskumu a vývoja 
APZ – Akadémia policajného zboru
ČR – Česká republika
FiF – fi lozofi cká fakulta 
FA – fakulta architektúry 
FSEV - fakulta sociálnych a ekonomických vied 
IVO – Inštitút pre verejné otázky
IVPR – Inštitút pre výskum práce a rodiny
MO SR – Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky
PdF – pedagogická fakulta
SAV – Slovenská akadémia vied
SÚ SAV – Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
SR – Slovenská republika
SSS pri SAV – Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
STU – Slovenská technická univerzita
UK – Univerzita Komenského v Bratislave
UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UPJŠ – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
ÚSTARCH SAV – Ústav stavebníctva a architektúry SAV
UVP UK – Univerzitný vedecký park UK
VEGA – Vedecká grantová agentúra Slovenskej republiky
VÚEPP – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík
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Ambíciou knihy je zachytiť hlavné črty a premeny sociológie 
na Slovensku po roku 1989. Autorky sa zamýšľajú nad zdrojmi 
sociologického poznania, ktoré formovali niekoľko generácií 
sociológov a sociologičiek. Pokúšajú sa identifi kovať základ-
né trendy, charakteristické pre vývin slovenskej socioló-
gie a poukázať na prínos množstva autorských prác, ktoré 
prispeli k jej súčasnému stavu a podmieňujú jej perspektívy 
do budúcna. Monografi a prináša aj výsledky empirického 
výskumu profesionálneho uplatnenia absolventov najstaršej 
katedry sociológie na Slovensku na bratislavskej Univerzite 
Komenského. Osobitnou súčasťou práce je abecedný prehľad 
osobností, ktoré reprezentujú slovenskú sociológiu. Záver kni-
hy je koncipovaný ako súbor naliehavých výziev, ktoré stoja 
pred súčasnou sociológiou na Slovensku. Pätica autoriek sa 
svojou prácou snažila zaplniť biele miesta na mape poznania 
novodobej histórie slovenskej sociológie.


