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Kto sme?

 Od októbra 
2015

 58 FTE

 3 organizačné 
zložky: 

MINULOSŤ-SÚČASNOSŤ-BUDÚCNOSŤ

Multidisciplinarita a tímová práca

Bratislava a Košice



Náš tím...



Najvýznamnejšie výsledky 2018

1. Ukončenie projektu Metodológia a hodnotenie impaktov
kohéznych politík na marginalizované rómske komunity 
(MRK)
 terénny sociologický výskum
 spracované prípadové štúdie zamerané na komplexné 

hodnotenie a teoretické aspekty sociálnej inklúzie. 
 FILČÁK, Richard - SZILVASI, Marek - ŠKOBLA, Daniel. No water

for the poor: the Roma ethnic minority and local governance
in Slovakia. In Ethnic and Racial Studies [serial], 2018, vol. 
41, no. 7, p. 1390-1407. (1.176 - IF2017). (2018 - Current
Contents). ISSN 0141-9870. Typ: ADCA.

 Poznatky z výskumu boli využité v pracovných skupinách  
MPSVaR, MŽP, MV a Úradu podpredsedu vlády SR pre 
informatizáciu a investície
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2. H2020 Enliven (Encouraging Lifelong Learning for an 
Inclusive and Vibrant Europe)
 2017-2019, vedie: I. Studená

- interdisciplinárny výskum 
- o celoživotnom učení sa (CŽU) zamestnancov na začiatku kariéry

- 8 krajín

 Zber dát a príprava publikácií

 Za SK: sektor (korporátne) vzdelávanie dospelých

 2 firmy v dlhodobej spolupráci, 
 32 rozhovorov, 2 prípadové štúdie a 8 príbehov učenia sa v 

začínajúcej kariére
 Odoberatelia výsledkov: MŠVVaŠ, Združenie pre kariérové

poradenstvo
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3. Ako naše predchádzajúce presvedčenia ovplyvňujú usudzovanie o 
kontroverzných témach

 Sebapotvrdzovanie (mentálna skratka pri spracovávaní informácií)

 usudzovanie o kontroverznej téme je vhodným spôsobom, ako ho možno 
skúmať

 overiť predpoklad: ľudia viac náchylní akceptovať záver, ktorý potvrdzuje ich 
predchádzajúce názory a odmietnuť záver, voči ktorému majú výhrady

 KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - ADAMUS, Magdalena. My 
point is valid, yours is not: myside bias in reasoning about abortion. In Journal
of Cognitive Psychology, 2018, vol. 30, iss. 7, p. 656-669. (1.378 - IF2017). ISSN 
2044-5911. Typ: ADCA

 BPS Research Digest: https://digest.bps.org.uk/2018/10/09/my-side-bias-makes-it-

difficult-for-us-to-see-the-logic-in-arguments-we-disagree-
with/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+BpsResearch
Digest+%28BPS+Research+Digest%29

 Denník N: https://dennikn.sk/1226970/zastancovia-i-odporcovia-potratov-boli-zaujati-

ked-hodnotili-argumenty-protistrany-o-potratoch/

https://digest.bps.org.uk/2018/10/09/my-side-bias-makes-it-difficult-for-us-to-see-the-logic-in-arguments-we-disagree-with/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+BpsResearchDigest+(BPS+Research+Digest)
https://dennikn.sk/1226970/zastancovia-i-odporcovia-potratov-boli-zaujati-ked-hodnotili-argumenty-protistrany-o-potratoch/
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4. Konšpiračné presvedčenia budúcich učiteľov

 Zistenie: budúci učitelia veria viacerým konšpiračným teóriám, 
najčastejšie týkajúcich sa vlády, ale aj o kontrole informácií o 
technologickom a medicínskom pokroku, o zbytočnom predpisovaní 
antibiotík na podnet farmakologických firiem a potláčaním 
alternatívnej medicíny zo strany farmakologických firiem. 

 BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Conspiracy Beliefs of Future Teachers. In 
Current Psychology, 2018, vol. 37, no. 3, p. 692-701. (1.280 - IF2017). 
(2018 - Current Contents). ISSN 1046-1310. Typ: ADCA

 Denník N: https://dennikn.sk/713184/buduci-ucitelia-veria-na-

konspiracie-vytvara-to-potencialny-priestor-na-extremizmus-tvrdi-

vedkyna/?fbclid=IwAR1x3RPv1GlILXwftqqFsdBCdSyimleIGm7quAhy

5czo8lx6_bH9LYNf4II

https://dennikn.sk/713184/buduci-ucitelia-veria-na-konspiracie-vytvara-to-potencialny-priestor-na-extremizmus-tvrdi-vedkyna/?fbclid=IwAR1x3RPv1GlILXwftqqFsdBCdSyimleIGm7quAhy5czo8lx6_bH9LYNf4II
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5. Pilotný projekt ku zberu dát European Social Survey
9 kolo – zmluva s ESS HQ City University London

- Testovanie aplikácií na zber dát 

 Európska sociálna sonda po 4 rokoch opäť v akcii

 ESS ERIC – SR od 2018 členstvo v konzorciu

 Na regionálnej európskej úrovni bola v roku 2017 
zahájená spolupráca krajín V4 (ESS V4 Regional
Network)  - konferencie a publikačné výstupy

 Voľne dostupná databáza 
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6. Monografie



Akčný plán CSPV SAV: Priority

 Publikačné výstupy

 Projekty

 Doktorandské štúdium

 Expertnosť



Priorita 1: Publikačné výstupy

CIELE:

 Zvyšovanie kvality

 Publikovanie v cudzích jazykoch

 Interdisciplinarita otvára možnosti publikovania

 nárast publikácií evidovaných v databázach WOS a SCOPUS 

 zvyšovanie citačných ohlasov (open access)

2016 2017 2018

WOS/Scopus 20 32 34

Ohlasy 
WOS/Scopus

394 411 380



Priorita 2: projekty

 Domáce: spolupráca s VŠ, aj s organizáciami SAV

 Medzinárodné: Univerzity, Ústavy AV, iné organizácie

 Kvalitné dáta

 Kvalitné výstupy 

 Finančné zabezpečenie

*organizácia je nositeľom projektu/organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu



Nové projekty v CSPV SAV

 Anómia na trhu práce (R. Filčák) + FF UK Ba

 Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v 
kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania (M. 
Ďurkovská)

 Luník IX (O. Ficeri) + FF PU Po

 Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (Z. 
Sáposová) + FF UPJŠ Ke

 Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch 
(M. Bozogáňová)



Projektová spolupráca v SAV

 Spolupráca v 3OV SAV: EkÚ, Úesa, 

 Spolupráca naprieč oddeleniami SAV: BMC, 
Podané ŠF projekty DSV – ÚKE, Úinf, GeografÚ

 Projekt košických pracovísk SAV – hľadanie 
prienikov a spolupráca (jún 2019)



Priorita 3: doktorandské štúdium

15 interných/4 externí/1H2020

Programy:

 Sociálna a pracovná 
psychológia  (FSEV UK v 
Bratislave, FF UPJŠ v 
Košiciach) 

 Slovenské dejiny (FF UMB 
v Banskej Bystrici)

 Verejná politika a verejná 
správa (FSEV UK)

 Všeobecná a experimentálna 
psychológia (TU v Trnave)



Úspechy doktorandov a doktorandiek

- Schwarzov fond (Martin Sedlár a Marek Jurkovič)

- Národná cena kariérového poradenstva  (Zuzana 

Kožárová) 

- Nominácie postdokov 2019 (súťaž mladých 

vedeckých pracovníkov & popularizačná činnosť): 

- K. Kohoutová, O. Ficeri, J. Bašnáková, L.Valuš



Priorita 4: expertnosť

 Slovenské dejiny, sociálna psychológia, všeobecné 

a experimentálna psychológia, pracovná 

psychológia, sociológia, ekonómia, environment

 Predikcie (foresight) 

 (Štatistické) analýzy 

 Prednášky a workshopy (IT, Záchranári...)

 Tréningové programy (Podnikni niečo!)

 Expertízy (MŽP, MŠVVaŠ, MPSVaR, MV, ÚV...) 



Silné stránky

 Multidiscipinarita

 Úspešní doktorandi/ky chcú zostať

 Kvalita a diverzita publikačnej činnosti

 Kvalita a diverzita  riešených projektov

 Časopisy: Studia Psychologica, Človek a spoločnosť, 
Prognostické práce, Ekonomický časopis (EkÚ)

 Konferencie: Psychológia práce a organizácie, 
Sociálne procesy a osobnosť...

 Popularizácia: podujatia aj médiá



Ďakujem za pozornosť

2019: 30 rokov PÚ 


