
Cieľ konferencie “Fenomén moci a sociálne nerovnosti”:
Konferencia sa bude zaoberať tým, ako fungujú sociálne mechanizmy 
väčšiny alebo tých, ktorí majú v rukách moc. Ide o vzťahy a procesy, ktoré 
zamedzujú prístup určitých sociálnych skupín k zdrojom kultúrnym či ma-
teriálnym, vytláčajú ich na okraj spoločnosti, spôsobujú ich segregáciu a tým 
reprodukujú sociálne nerovnosti. Rozhodujú o tom, čo bude pokladané za 
normálne a čo bude z účasti na normalite vylúčené a chápané ako odchýlka, 
či spoločenský problém. Konferencia sa bude zaoberať vzťahom minority a 
majority, vzťahom normálneho a toho čo je konštruované ako nenormálne. 
Zaujímať nás bude štruktúra spoločenských mechanizmov, ktoré k tomu-
to prispievajú, ale aj stratégie správania, ktoré napomáhajú jednotlivým in-
divíduám ako členom marginalizovaných skupín sa so sociálnym vylúčením 
vyrovnať. 

Podmienky účasti:
Účastnícky poplatok - 20 € aktívna účasť / 10 € pasívna účasť. Poplatok 
prosím uhraďte do 31.10.2013 na č.ú 7000083741/8180, VS 109270, do 
poznámky pri platbe uveďte svoje meno a priezvisko. Poplatok je možné 
uhradiť aj na mieste v hotovosti.
Poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, občerstvenie, publikovanie 
príspevku v elektornickom zborníku (podmienené účasťou autora na kon-
ferencii a naplnením formálnych a obsahových požiadaviek).
Do 14.10.2013 prosíme o zaslanie abstraktu k príspevku (aj v ang. jazyku).

Predseda ved. výboru:  prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Vedecký výbor:   Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. 
    Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.
    doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
    doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
    doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
    Mgr. Roman Džambazovič, PhD. 
    
Organizačný výbor:  Mgr. Lukáš Bomba
    Mgr. Katarína Čavojská
    Mgr. Sergej Kára
    Mgr. Estera Kövérová
    Mgr. Martin Smrek
    Mgr. Ivan Sokola

Ostatné podmienky: 
Organizátori konferencie nezabezpečujú účastníkom ubytovanie a stravu. 
Konferencia bude v slovenskom alebo českom jazyku.
Vyplnenú prihlášku prosím  zašlite do 14.10.2013. 
Link na prihlášku: http://bit.ly/18htRF4
Vaše abstrakty alebo otázky prosím adresujte na 
spkonferencia2013@gmail.com
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Vás srdečne pozývajú na konferenciu na tému

“Fenomén moci a sociálne nerovnosti”
konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
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