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Myšlienka konferencie 
 

Spoločensko-politický systém sa začal po roku 1989 v krajinách bývalého východného 

bloku meniť, čo ovplyvnilo fungovanie rôznych oblastí spoločenského života. Meniace sa 

ekonomické, právne a politické vzťahy nezostali bez vplyvu na sociálnu štruktúru, najmä 

s ohľadom na etnické menšiny. V období reálneho socializmu etnické otázky neboli 

pomenované a ani skúmané. Dominovala predstava národnej jednoty podporovaná ideológiou 

socialistického národa. Vo vedeckom výskume a publikáciach neboli preukázané rozmanitosti 

etnickej štruktúry.  K renesancii etnických otázok prišlo až počas spoločenskej transformácii. 

Koniec reálneho socializmu, demokratická transformácia, prebudenie potreby sebavyjadrenia 

vyústili do prejavu rôznych menšín. Etnické menšiny začali hľadať svoju identitu a 

manifestovať svoju prítomnosť. 

Podobné procesy prebiehali v troch krajinách:  na Slovensku, V čechách a v Poľsku. 

Národné menšiny prejavili svoju existenciu, aj keď v každej krajine inak. Najvyššie percento 

národnostných menšín má Slovensko (14,2% z celkového počtu obyvateľov takmer 5 500 

000), kde dve z týchto  menšín, Rómovia a maďarská menšina, sú jasne viditeľné v sociálnom 

priestore. V Českej republike, kde percento národnostných menšín je o niečo nižšie (10,0% z 

celkového počtu obyvateľov približne 10 500 000), je počtom najväčšia slovenská menšina, 

ale viac viditeľná rómska menšina. V Poľsku je podiel menšín najnižší z týchto troch krajín 

(3,65% z celkového počtu obyvateľov), sú však sústredené v určitých oblastiach, ktoré májú 

dopad na miestnu komunitu. Zložitosť problému menšín je výrazný v každej krajine. 

Vyššie uvedené teoretické a praktické problémy sú vždy aktuálne a dynamické. To je 

dôvod, prečo chceme, aby boli predmetom multi-dimenzionálnej analýzy a odbornej diskusie 

v rámci organizovanej konferencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vedecký výbor 
 

1. Prof. dr hab. Urszula Swadźba - prezident (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

Slovensko, Sliezska univerzita, Poľsko) 

2. Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně, Česká republika) 

3. Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz  (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

Slovensko, Sliezska univerzita, Poľsko) 

4. Prof. zw. dr hab. Marek Szczepański (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

Slovensko, Slezska univerzita, Poľsko) 

5. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kurcz (University of Wroclaw, Poľsko) 

6. PhDr. Monika Štrbová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko) 

 

 

Organizačný výbor: 

PhDr. Monika Štrbová, PhD. 

PhDr. Denisa Selická, PhD 

Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD. 

Jarmila Magdolenová 



Program konferencie: 

 
9.00 - Príhovor účastníkom konferencie: 

• predseda organizačného výboru - Prof. dr hab. Urszula Swadźba 

 

9.10 - Otvorenie konferencie 

 
9.30.  PLENÁRNA SEKCIA I - predseda prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz 
 

1. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – Mniejszości 

narodowe w Polsce. Położenie – Problemy – Perspektywy 

2. prof. PhDr. René Lužica, ArtD. (Ústav romologických štúdii, UKF Nitra) -  Rómovia 

bez rómskej  televízie 

3. PhDr. Jaroslav Sotola, PhD. (Palackého univerzita v Olomouci, ČR) - Rómska 

menšina v Českej republike 

11.00. DISKUSIA 

 

11:30 OBED 

 

12.30  PLENÁRNA SEKCIA II - predseda PhDr. Denis Selická, PhD. 
1. Prof. dr hab. Urszula Swadźba (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska/ Dr Monika 

Żak  (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska) – Kształtowanie się tożsamości 

etnicznej Ślązaków. Analiza socjologiczna 

2. PhDr. Helena Kubátová, PhD. (Palackého univerzita v Olomouci, ČR) / PhDr. 

František Znebejanek PhD. (Palackého univerzita v Olomouci, ČR) - Věční cizinci? 

Problémy s národní/etnickou identitou na Hlučínsku 

3. Dr. Božena Pactwa (Slezská univerzita v Katoviciach, Poľsko) - Pamięć o przeszłości 

jako element współczesnej tożsamości etnicznej mniejszości ukraińskiej w Polsce 

4. PhDr. Magdalena Hrbáček, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdiu UKF Nitra) – 

Kultúrne možnosti maďarskej menšiny 

14.30. DISKUSIA 

 

15.00 ZAVER KONFERENCIE 


