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Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied so
sídlom v Košiciach (SvÚ) sa od svojho vzniku (1975) ako vedeckovýskumná inštitúcia môže pochváliť
spoluprácou s celým radom inštitúcií, vládnych i mimovládnych organizácií doma i v zahraničí.
Medzinárodná spolupráca, predovšetkým s inštitúciami a univerzitami v susedných krajinách – v Čechách,
Maďarsku, Poľsku, Ukrajine, Rakúsku, ale aj ďalších krajinách napr. v bývalej Juhoslávii, Veľkej Británii,
Taliansku, vyústila v participáciu spoločne riešených vedecko-výskumných projektov a výskumných úloh
spoločenského charakteru.
V uvedenej správe chceme stručne priblížiť dimenzie spolupráce SvÚ v Košiciach s výskumným ústavom
sídliaceho na území Maďarska, konkrétne v Békešskej Čabe, ktorý zameriava svoju činnosť na výskum
dejín a súčasného života tam žijúcej slovenskej minority – Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku
(VÚSM), a to hneď z niekoľkých dôvodov.
V prvom rade je to z dôvodu vyzdvihnutia významu a dôležitosti takejto výskumnej spolupráce tak pre
slovenskú i maďarskú spoločnosť z hľadiska poznania života komunity Slovákov žijúcich v Maďarsku.
Okrem odbornej pomoci, v zmysle odovzdávania skúseností z bohatej vedecko-výskumnej činnosti na
domácej aj zahraničnej scéne, ide o morálnu podporu spomínaného partnerského ústavu a prejav
starostlivosti o našich krajanov žijúcich mimo územia SR.
V druhom rade považujeme za dôležité takýmto spôsobom informovať slovenskú i maďarskú odbornú, ale
aj laickú verejnosť o spoločných aktivitách, ale hlavne upozorniť na výsledky tejto spolupráce, ktoré boli
premietnuté do rozsiahlych publikačných a iných aktivít (takmer 100 aktivít) realizovaných na Slovensku
aj v Maďarsku.
Upriamenie pozornosti na kontakty a spoluprácu práve s touto vedecko-výskumnou inštitúciou
v Maďarsku má však v súčasnosti aj svoje ďalšie opodstatnenie – uskutočňujeme ho pri príležitosti
významného jubilea ústavu – 25. výročia jeho založenia. O význame existencie a pôsobení takého typu
inštitúcie pre etnické (nielen slovenské) spoločenstvo niet pochýb. Svojou činnosťou (na teoretickej aj
praktickej úrovni) sa významnou mierou podieľa nielen na ozrejmení dôležitých stránok národnostného
života v Maďarsku žijúcej slovenskej komunity, odhaľuje ich skupinové potreby, ale nemalou mierou
prispieva aj k upevneniu ich etnického povedomia a používaniu slovenského jazyka, tak potrebného pre
zachovanie a rozvoj každej minority.
Na úvod je potrebné povedať, že SvÚ v Košiciach je pracovisko interdisciplinárneho charakteru, ktorého
vedecko-výskumná činnosť sa zameriava na objasnenie historických, sociálno-psychologických
a sociologických aspektov skúmaných javov a spoločenských problémov. V súlade s charakterom ústavu
pri riešení výskumných úloh v prevažnej miere aplikuje metodologické a analyzačné prístupy príznačné
pre spomínané vedné disciplíny, a to vyžijúc doterajšie skúsenosti a pracovný potenciál ústavu, vo
vzájomnej prepojenosti, spätosti, používajúc prvky interdisciplinarity. Ukázalo sa, že takýto prístup sa
v praxi osvedčil a stal sa produktívnym.
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Jeho súčasnej spolupráci s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku predchádzali dlhoročné kontakty,
siahajúce do čias, kedy spomínaný ústav v Maďarsku ešte neexistoval, do čias fungovania
Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku (založeného ešte v r. 1948, v súčasnosti pôsobiaceho pod
názvom Zväz Slovákov v Maďarsku) ako vtedajšieho jediného inštitucionálneho zástupcu maďarských
Slovákov sprostredkujúceho predovšetkým slovenskú kultúru. Boli to práve jeho aktívni členovia,
zástupcovia slovenskej inteligencie – A. Divičanová, O. Krupa, J. Sirácky J. Chlebnický, M.
Jakabová-Šingelová a ďalší, s ktorými košický ústav pracovne „komunikoval“ a udržiaval kontakty.
Založenie samostatného ústavu (ojedinelého tohto typu) sa datuje od roku 1990 a podpora SvÚ od tohto
roku nadobudla konkrétne kontúry vo forme zmluvnej spolupráce, ktorá je rozšírená na oblasť vedeckého
výskumu, oblasť poskytovania informácií, oblasť výmenných pobytov vedeckých pracovníkov (recipročné
výskumné pobyty).
V oblasti vedeckého výskumu SvÚ a VÚSM spolupracujú pri realizácii vedeckovýskumných úloh
zameraných predovšetkým na výskum slovenského etnika v Maďarsku. Konkrétne ide o spoločné projekty
skúmania jednotlivých aspektov národnostného života Slovákov v Maďarsku s použitím sociologických,
sociálno-psychologických a sociolingvistických prostriedkov výskumnej práce, pri ktorých SvÚ
zabezpečuje odbornú/metodologickú pomoc a podieľa sa pri spracovaní výsledkov (štatistické analýzy,
interpretácia výsledkov).
Doteraz bolo spoločne realizovaných päť rozsiahlych výskumných projektov – Výskum slovenskej
inteligencie (1997 – 2000), Medzigeneračný výskum slovenskej rodiny(2001 – 2005), Výskum
nezamestnanosti Slovákov žijúcich v Békešskej župe (2004), Výskum jazykovo-komunikačného správania
poslancov slovenských menšinových samospráv (2006 – 2009), Výskum jazykového správania slovenskej
mládeže na Slovensku a v Maďarsku (2009 – 2011). V súčasnosti sa realizuje projekt: Slovenské
národnostné školstvo – slovenčina a slovenskí učitelia (2014 – 2016). Je potrebné podotknúť, že realizáciu
všetkých spomínaných projektov inicioval VÚSM s cieľom zistenia reálneho stavu, ale aj vnímania a
posudzovania aktuálne vnímanej problematiky.
Každý z projektov, hoci bol/je primárne zameraný na skúmanie vybraného aspektu národnostného života
slovenskej minority žijúcej v Maďarsku (napr. etnická identita slovenskej inteligencie, intergeneračný
transfer slovenského jazyka a kultúry, problém regionálnej nezamestnanosti, komunikácia v slovenských
menšinových samosprávach, komunikácia slovenskej mládeže v rodine a v škole), aplikoval celý rad
ďalších aspektov (historický, ekonomický, legislatívny, etnický, štátny, medzištátny), ktoré detailnejšie
dotvárali obraz o živote slovenskej komunity v Maďarsku. Ich prínos spočíva v niekoľkých ohľadoch:
· aplikácii široko koncipovanej, viacpoložkovej výskumnej metodike (použitie štandardizovaných
dotazníkov);
· zachovaní reprezentatívnosti výsledkov vzhľadom na veľkosť (100 – 400 respondentov podľa projektu)
a charakter výberu objektu/vzorky (zachovaný kvótny výber);
· využití interdisciplinárneho pohľadu skúmaných otázok (použitie hlavne sociologických, ale aj
sociolingvistických, sociálno-psychologických a etno-kultúrnych metód a prostriedkov práce), čo
umožňovalo posudzovať vybrané témy z pohľadu viacerých vedných disciplín;
· garancii komplexného pohľadu na výsledky vzhľadom na celoplošnú/celoúzemnú aplikáciu metodiky
u štyroch projektov (jeden bol realizovaný regionálne), t. j. zapojenie celej komunity Slovákov, z každej
nimi obývanej časti (prevažne lokálne orientované výskumy to doteraz neumožňovali);
Vzniknuté knižné publikácie, odborné články a príspevky na konferenciách, prezentujúce výsledky
jednotlivých výskumov, tak disponujú rozsiahlou výpovednou hodnotou o stave kultúrno-spoločenského
a národnostného života Slovákov v Maďarsku z aspektu minulosti, prítomnosti aj perspektív budúcnosti
(pozri www.vusm.hu a www.svusav.sk).
V oblasti poskytovania informácií SvÚ nepretržite sprístupňuje partnerskej organizácii dôležité
informácie týkajúce sa svojej vedecko-výskumnej činnosti, organizovania podujatí, vedeckých konferencií
so zámerom zapojenia do týchto aktivít; zároveň pravidelne poskytuje knižný, časopisecký
a dokumentačný materiál vydaný ústavom – ako produkty získavania nových vedeckých a odborných
poznatkov.
V oblasti výmenných pobytov tím pracovníkov SvÚ zapojených do bilaterálnej spolupráce príležitostne,
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podľa potreby aj niekoľkokrát ročne navštevujú partnerské pracovisko (na náklady SvÚ). Od uzatvorenia
zmluvy medzi SAV a VÚSM sa realizujú výmenné pobyty každoročne v rozsahu 5 – 10 človekodní.
Podpora a pomoc zefektívnenia činnosti VÚSM sa zo strany SvÚ uplatňuje aj mimo rámec zmluvnej
spolupráce v niekoľkých ohľadoch.
Predovšetkým vo forme odbornej pomoci pracovníčky SvÚ PhDr. Márie Homišinovej, PhD. v súvislosti
s jej dlhoročným členstvom ako podpredsedníčky vo Vedeckej rade VÚSM (nepretržité členstvo od
založenia) a zároveň hlavnej koordinátorky spoločných výskumných projektov za SvÚ.
V neposlednom rade ide, hoci nepriamo, aj o finančnú podporu, keď všetky aktivity spojené s prípravou
a realizáciou výskumov, ako aj poskytnutie materiálov zo strany SvÚ, sú realizované nezištne; cestovné
náklady spojené s vycestovaním v súvislosti s konzultáciami, stretnutiami s partnermi v Maďarsku, sú
v prevažnej miere hradené z finančných zdrojov SvÚ.
Dnes hrdo môžeme konštatovať, že 25 ročná spolupráca SvÚ a VÚSM bola nesmierne plodná, ale
nepochybne aj prínosná pre obidve zainteresujúce strany. Zo strany SvÚ sa celkovo premietla do
realizácie spomínaných piatich rozsiahlych výskumných projektov, desiatok realizovaných výskumných
ciest, výmenných pobytov, v aktívnej účasti na vedeckých konferenciách a celého radu publikačných
aktivít (viac ako 100 aktivít rôzneho druhu – pozri prílohu).
Ich prehľadný sumár je nasledovný:
· 4 vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2003, 2006, 2008, 2013)
· 2 vedecké monografie vydané v domácom vydavateľstve (2011, 2014)
· 6 kapitol vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
· 1 kapitola vo vedeckej monografii vydanej v domácom vydavateľstve
· 4 vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
· 8 vedeckých prác v zahraničných nekarentovaných časopisoch
· 15 vedeckých prác v domácich nekarentovaných časopisoch
· 14 vedeckých prác v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch
· 7 vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
· 12 aktívnych účastí na vedeckých podujatiach v SR
· 20 aktívnych účastí na vedeckých podujatiach v zahraničí
· 8 vyžiadaných prednášok odprednášaných na Slovensku aj v zahraničí.
K tomu nesmieme zabudnúť prirátať ešte celý rad popularizačných aktivít (verejné prezentácie piatich
knižných publikácií v Slovenskom kultúrnom inštitúte v Budapešti, celý rad vystúpení v národnostnom
vysielaní Maďarského rozhlasu, televíznej relácii Domovina, uverejnenie príspevkov v týždenníku
Slovákov v Maďarsku v Ľudových novinách, uverejnenie rozsiahlych informatívnych správ propagujúcich
činnosť VÚSM (pozri http://www.clovekaspolocnost.sk, hlavne ročníky 2001, 2002, 2003, 2004).
Na odbornom poli, ako vidieť, je toho dosť s čím sa môžeme vzájomne pochváliť. Teší nás však aj
skutočnosť, že sa medzi ústavmi a ich pracovníkmi vytvorili aj veľmi vrúcne osobné vzťahy. To ešte
znásobuje záujem nielen o pracovné, ale aj priateľské kontakty. Sme radi, že ako pozvaní hostia na
jubilejných oslavách 25. výročia založenia ústavu (2. 10. 2015 v Békešskej Čabe) sme mohli svoju
dlhoročnú spoluprácu bilancovať a zároveň tlmočiť predsavzatie naďalej pokračovať v prebiehajúcej
spolupráci.
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PRÍLOHA
Publikačná činnosť a aktivity v rámci 25 ročnej spolupráce medzi Výskumným ústavom
Slovákov v Maďarsku a Spoločenskovedným ústavom Centra spoločenských a psychologických
vied SAV (1990 – 2015)

AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Homišinová, M. (2003). Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. (Vybrané
výsledky skúmania stavu etnickej identity). Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. 301 s.
Homišinová, M. (2006). Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku v zrkadle
sociologického výskumu. (Teoretická a empirická komparatívna analýza skúmania etnických procesov
slovanských minorít). Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. 350 s.
Homišinová, M. (2008). Identitás, nyelvhásználat, asszimiláció. Etnikai folyamatok a magyarországi
kisebbségi családokban. MTA KI Budapest: Gondolat. 298 s.
Homišinová, M., Uhrinová, A. & Ondrejovič, S. (2013). Poslanci slovenských národnostných samospráv v
Maďarsku v reflexii sociolingvistického výskumu (výsledky dvoch volebných období 2002 – 2010).
Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. 152s..
AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Homišinová, M., Slančová, D., Výrost,J. & Ondrejovič, S. (2011). Výskum hovorenej slovenčiny slovenskej
mládeže v Maďarsku a na Slovensku. Košice: SvÚ SAV. CD ROM.
Homišinová, M. (2014). Identita, jazyk a kultúra v etnických rodinách žijúcich v Maďarsku.Komparatívna
analýza výskumu Nemcov, Slovákov, Chorvátov a Bulharov. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV.
CD-ROM.
ABC – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Homišinová, M. (2002). A magyarországi kisebbségek egyényi és csoportidentitásáról. In Kovács, N.&
Szarka, L. (Eds.), Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből (s. 33-41).
Budapest: Akadémiai Kiadó.
Homišinová, M. (2004). O spolupráci dvoch výskumných ustanovizní. In Divičanová, A.& Krekovičová. E
(Eds.), V službách etnografie (a néprajztudománz szolgálatában) (s.106-117). Békešská Čaba – Bratislava:
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Ústav etnológie SAV.
Homišinová, M. (2005). Prezentácia vedeckej činnosti Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. In
Divičanová, A. & Uhrinová, A. (Eds.). 15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (s. 51-57).
Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku.
Homišinová, M. (2008). A szlovák kisebbségi önkormányzatok képviselőinek nyelvhasználata:
megnyilvánulási formák és összefüggések. (Prejavy a súvislosti jazykovej komunikácie poslancov
slovenských menšinových samospráv). In Uhrin E. & Zsilák M. (Eds.), Szlovák nyelv Magyarországon
(Slovenský jazyk v Maďarsku). Bibliográfia és tanulmányok – I (s. 264-316). Békéscsaba: Magyarországi
Szlovákok Kutatóintézete.
Homišinová, M. (2010).A magyarországi szlovákok. A szociális és etnikai identitás konstrukciójának
elméleti és empirikus elemzése. In Jakab Albert Zs. & Peti L. (Eds.), Kisebbségek interetnikus
kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon (s.211-245). Kolozsvár: Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet–Kriterion Könyvkiadó.
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Homišinová, M. (2010).Slovacii din Ungaria. Analiza teoretică şi empirică a construcţiei identităţii sociale
şi entice. In In Jakab Albert Zs. & Peti L. (Eds.), Minorităţi în zonele de contact interetnic. Cehii şi slovacii
în România şi Ungaria (s. 211-246). Cluj-Napoca: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor
Naţionale–Kriterion.
ABD – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Homišinová, M. (2006). Otázka nezamestnanosti Slovákov žijúcich v Békešskej župe v Maďarsku
(empirická reflexia). In Kutniková, J., Vplyv konvergenčných procesov na ekonomiku a životný štýl nových
členských krajín EÚ. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB. CD ROM.
ADDA – Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
Homišinová, M. (2000). O etnicite príslušníkov slovenskej inteligencie v Maďarsku – relácie medzi
stupňom etnickej identity a etnoidentifikačnými kategóriami. Sociológia, 32(5), 471-481.
Homišinová, M. (2002). Intergeneračné zmeny identity etnicky homogénnych a heterogénnych rodín.
Sociológia, 34(2), 117-130.
Homišinová, M. (2004). Slovenská inteligencia v Maďarsku v reflexii sociologického výskumu. Sociológia,
36(4), 327-360.
Homišinová, M. (2008). Percepcia sociálnej identity Slovákmi v Maďarsku a Maďarmi na Slovensku
(komparatívna empirická analýza). Sociológia, 40(5), 453-486.
ADEB – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
Homišinová, M. (2001) Niektoré otázky etnickej identity slovenskej inteligencie v Maďarsku – teoretická a
empirická reflexia. In Divičanová, A. & Andó, J. (Eds.), Národopis Slovákov v Maďarsku 17. (s. 119-137).
Békešská Čaba: Maďarská národopisná spoločnosť.
Homišinová, M. (2002). Miera a intenzita etnickej identifikácie príslušníkov slovenskej minority v
Maďarsku (Parciálne výsledky empirického výskumu). A magyarországi Szlovák kisebbségi etnikai
önazonosságának mértéke és intenzitása (Empirikus kutatás részeredményei). In Divičanová, A. & Andó, J.
(Eds.), Národopis Slovákov v Maďarsku 18. (s. 87-101). Békešská Čaba: Maďarská národopisná
spoločnosť.
Homišinová, M. (2003). Sociologický výskum slovenskej inteligencie žijúcej v Maďarsku (súvislosti medzi
ukazovateľmi etnickej identity a jazykom, školstvom, kultúrou Slovákov v Maďarsku) In Divičanová, A. &
Andó, J. (Eds.), Národopis Slovákov v Maďarsku 19. (s. 49-66). Békešská Čaba: Maďarská národopisná
spoločnosť.
Homišinová, M. (2003). Výskum etnickej identity slovenskej inteligencie žijúcej v Maďarsku (miera
identity vo vzťahu k národnostnej príslušnosti, materinskému jazyku, vzdelaniu a veku) In Istvánová,
A.(Ed.), Cesta zarúbaná, 3(1). Békešská Čaba: Čabianska organizácia Slovákov.
Homišinová, M. (2004). The ethnic identity of Slovak Intelectuals in Hungary. A magyarországi szlovák
értelmiség etnikai identitása /kutatási eredmények és összefüggések/ – Etnická identita slovenskej
inteligencie žijúcej v Maďarsku (základné výskumné zistenia a súvislosti). In REGIO – Kisebbség, Politika,
Társadalom, 15(1), (s. 139-157).
Homišinová, M. (2004). Medzigeneračné súvislosti vnímania sociálnej identity Slovákmi žijúcimi
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v Maďarsku. VII. medzinárodná národopisná konferencia: Národnostné kultúry na prelome tisícročia.
Békešská Čaba 2. – 4. 10. 2001.
Homišinová, M. (2002). Vnímanie sociálnej identity Slovákmi v Maďarsku – analýza parciálnych výsledkov
empirického výskumu. Medzinárodná konferencia: Zmeny v etnickom prostredí a v konštrukciách identity
obyvateľov Karpatskej kotliny. Budapešť 30. – 31. 5. 2002.
Homišinová, M. (2002). O výsledkoch výskumu slovenskej inteligencie v Maďarsku. Workshop: Z pohľadu
vedy. Békešská Čaba 23. 5. 2002.
Homišinová, M. (2003). Znalosť slovenského jazyka vo vzťahu k etnickej identifikácii slovenskej
inteligencie v Maďarsku (výsledky empirickej analýzy). Medzinárodná konferencia: Slovenčina
v menšinovom prostredí. Békešská Čaba 16. – 17.10.2003.
Homišinová, M. (2003). Z výskumu medzigeneračných zmien etnickej identity v rodinnom prostredí
príslušníkov etnických minorít žijúcich v Maďarsku (Nemci, Chorváti, Slováci, Bulhari). Medzinárodná
vedecká konferencia: Sociálne a národnostne smíšená rodina v industriální a postindustriální společnosti
(v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. st. do současnosti). Opava 21. – 22. 10.
2003.
Homišinová, M. (2005). Špecifiká etnickej kultúry so zreteľom na kultúru slovanských minorít (Slováci,
Chorváti, Bulhari). Vedecká konferencia: Rowni i równiejsi, Dynamika zróznicowan spolecznych w Polsce
na tle zroznicowan europejskich i amerykanskich. Tychy – Bielsko-Biala 12. – 13. 5. 2005.
Homišinová, M. (2005). Jazykové procesy prebiehajúce v rodinnom prostredí slovanských minorít žijúcich
v Maďarsku (z výsledkov empirického výskumu Slovákov, Chorvátov a Bulharov). Vedecká konferencia:
Interkulturálna komunikácia: jazyková a kultúrna rozmanitosť v Európe. ELTE Budapešť 23. – 24. 6. 2005.
Homišinová, M. (2005). Jazykovo-komunikačná schopnosť slovenského a maďarského jazyka v rodinnom
prostredí Slovákov žijúcich v Maďarsku (sebareflexia jazykových znalostí Slovákov vo výskume slovenskej
rodiny). Vedecká konferencia: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Békešská Čaba 14. – 15. 10.
2005.
Homišinová, M. (2007). Etnické menšiny žujúce na Slovensku v procese európskej integrácie (empirická
reflexia prežívania etnicity u Čechov, Maďarov, Nemcov, Rómov, Rusínov, Ukrajincov a Židov). Vedecká
konferencia: Regiony pogranicza w dobie integracji europejskiej. Wymiana-Wspólpraca-Wielokulturowošč,
Bielsko-Biala 20. 4. 2007.
Homišinová, M. (2007). Jazykovo-komunikačné správanie pracovníkov/poslancov slovenských
menšinových samospráv v Maďarsku. Vedecká konferencia: Slovenčina v menšinovom prostredí II.,
Békešská Čaba 18. – 19. 10. 2007.
Homišinová, M. (2008). Nyelvi viselkedés szituácziós kontextusban. Quo vadis philologia temporum
nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Feladatok és lehetőségek. ELTE Budapešť 24. – 25. 6.
2008
Homišinová, M. (2011). Používanie slovenčiny Slovákmi v Maďarsku v konkrétnych jazykových situáciách.
Medzinárodná konferencia: Tradície a inovácie v pedagogickom vzdelávaní národností. Sarvaš (Szarvas –
Maďarsko) 20. 4. 2011.
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Homišinová, M. (2012). Kontexty etnickej identity vo vedomí príslušníkov etnických minorít žijúcich na
Slovensku a v Maďarsku. Medzinárodná konferencia: Kolektívna pamäť a identita v strednej a východnej
Európe (Pamięć zbiorowa i tożsamość w europie środkowo – wschodniej. kontynuacja – konflikt – zmiana).
Bielsko Biala 27. – 28. 5. 2012.
Vyžiadané prednášky, prednášané na Slovensku alebo v zahraničí
Homišinová, M. (2000). Výsledky empirického výskumu zameraného na skúmanie postavenia a etnickej
identity slovenskej inteligencie v Maďarsku a informácia o metodologických otázkach sociologického
výskumu zameraného na skúmanie slovenskej rodiny v Maďarsku.
Prednáška bola zrealizovaná dňa 5. 4. 2000 pre pracovníkov AKM MTA (MAV) Budapešť, predstaviteľov
slovenských, nemeckých a chorvátskych samospráv v Maďarsku, zástupcov Výskumného ústavu
Chorvátov v Maďarsku, Ústavu germanistiky v Maďarsku, Slovenského výskumného ústavu so sídlom v
Békešskej Čabe.
Homišinová, M. (2000). Realizácia sociologického výskumu etnicky homogénnych a heterogénnych rodín
v Maďarsku možnosti a význam komparácie výskumných zistení.
Prednáška bola zrealizovaná 17. 10. 2000 za účasti pracovníkov a poslucháčov ELTE univerzity
v Budapešti.
Homišinová, M. (2003). Slovenská inteligencia v Maďarsku – výsledky sociologického výskumu. Vyžiadaná
prednáška pre členov Dejepisného spolku v Košiciach dňa 30. 4. 2003.
Homišinová, M. (2005). Slovenská rodina v Maďarsku – úloha rodiny pri upevňovaní etnického cítenia
svojich členov. Vyžiadaná prednáška z cyklu: Z pohľadu vedy. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku,
Békešská Čaba – Maďarsko 7. 6. 2005.
Homišinová, M. (2006). Cyklus troch prednášok: Medzigeneračné súvislosti zmien etnickej identity
v rodinnom prostredí etnických menšín na Slovensku a v Maďarsku. Univerzita ATH Bielsko-Biala –
Poľsko 16. – 20.10.2006.
Homišinová, M. (2007). Cyklus troch prednášok: Cezhraničná sociológia – výskumy etnického charakteru,
analýzy, výsledky. Univerzita ATH Bielsko-Biala – Poľsko 2. – 5. 5. 2007
Homišinová, M. (2008). Metodologická koncepcia etnicky orientovaných spoločenskovedných výskumov
SvU SAV a prezentácia aktuálnych výsledkov 21. 3. – 1. 4. 2008 Poľsko – Bielsko Biala, 17. – 23. 5. 2008 –
Budapešť, Békešská Čaba
Homišinová, M. (2011). Materinský jazyk Slovákov v Maďarsku – dôležitý etnoidentifikačný ukazovateľ.
Vyžiadaná prednáška z cyklu: Z pohľadu vedy. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Budapešť –
Slovenské gymnázium 17. 5. 2011.
GII – Informatívne správy
Homišinová, M. (1999). Zo sympózia o Slovákoch v Maďarsku. Dostupné:
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-2-rok-1999/3/spravy/zo-sympozia-o-slovakoch-v-madarsku/
Homišinová, M. (2000). 10. výročie založenia Slovenského výskumného ústavu v Békešskej Čabe.
Dostupné:
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-3-rok-2000/4/spravy/10-vyrocie-zalozenia-slovenskeho-vyskum
neho-ustavu-v-bekesskej-cabe-madarsko/
Homišinová, M. (2001). Deň slovenských výskumníkov v Békešskej Čabe. Dostupné:
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-4-rok-2001/1/spravy/den-slovenskych-vyskumnikov-v-bekesskej
-cabe-madarsko/
Homišinová, M. (2001). Medzinárodná konferencia „Slovenčina v menšinovom prostredí“. Dostupné:
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-6-rok-2003/3/spravy/medzinarodna-vedecka-konferencia-slove
ncina-v-mensinovom-prostredi/
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Homišinová, M. (2001). Prezentácia najnovších publikácií Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku.
Dostupné:
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-6-rok-2003/3/spravy/prezentacia-najnovsich-publikacii-vyskum
neho-ustavu-slovakov-v-madarsku-so-sidlom-v-bekesskej-cabe/
Homišinová, M. (2001). Prezentácia výsledkov spoločných slovensko-maďarských empirických výskumov
na
vedeckých
podujatiach
a
konferenciách.
Dostupné:
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-4-rok-2001/4/spravy/prezentacia-vysledkov-spolocnych-slovens
ko-madarskych-empirickych-vyskumov-na-vedeckych-podujatiach-a-konferenciach/
Homišinová,
M.
(2002).
O
Slovákoch
v
Maďarsku.
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-5-rok-2002/1/spravy/o-slovakoch-v-madarsku/

Dostupné:

Homišinová, M. (2003). Prezentácia najnovších publikácií Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku so
sídlom v Békešskej Čabe.
Dostupné:
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-6-rok-2003/3/spravy/prezentacia-najnovsich-publikacii-vyskum
neho-ustavu-slovakov-v-madarsku-so-sidlom-v-bekesskej-cabe/
Homišinová, M. (2004). Prezentácia vedeckej činnosti Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku.
Dostupné:
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-7-rok-2004/4/spravy/prezentacia-vedeckej-cinnosti-vyskumneh
o-ustavu-slovakov-v-madarsku/
Prezentácia vydaných publikácií
Dňa 7. 10. 2003 sa v Kultúrnom inštitúte Slovenskej republiky v Budapešti uskutočnila prezentácia
publikácie Homišinová, M. (2003). Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu.
(Vybrané výsledky skúmania stavu etnickej identity) za účasti Ministra kultúry SR R. Chmela, veľvyslanca
SR v Maďarsku M. Kurucza, zástupcu Úradu vlády SR pre menšinové otázky, zástupcov slovenskej
i maďarskej akademickej obce.
Dňa 18. 11. 2004 sa v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave i sa uskutočnila prezentácia publikácie
Homišinová, M. (2003). Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. (Vybrané
výsledky skúmania stavu etnickej identity). Za účasti zástupcov slovenskej i maďarskej akademickej obce.
Dňa 4. 4. 2006 sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti uskutočnila prezentácia publikácie Homišinová, M.
(2006) Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku (Teoretická a empirická
komparatívna analýza skúmania etnických procesov slovanských minorít). Prezentácie sa zúčastnili
zástupcovia slovenskej a maďarskej akademickej obce a slovenská inteligencia žijúca v Maďarsku.
Dňa 27. – 28. 3. 2014 sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti uskutočnila prezentácia publikácie
Homišinová, M., Uhrinová, A. & Ondrejovič, S. (2013). Poslanci slovenských národnostných samospráv v
Maďarsku v reflexii sociolingvistického výskumu (výsledky dvoch volebných období 2002 – 2010).
Prezentácie sa zúčastnili zástupcovia slovenskej a maďarskej akademickej obce a slovenská inteligencia
žijúca v Maďarsku.
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