
  

Projekt 
CONCISE 

Projekt CONCISE je 

medzinárodný vedecký 

projekt, ktorého 

hlavnou úlohou je zistiť 

ako občania EÚ 

vnímajú aktuálne a 

rozporné témy 

očkovania, klimatickej 

zmeny, alternatívnej 

medicíny a geneticky 

modifikovaných 

potravín.  

CONCISE má v úmysle 

vytvoriť celoeurópsku 

diskusiu o vedeckej 

komunikácii a 

verejnými 

konzultáciami chce 

poskytnúť poznatky o 

spôsoboch akými 

občania EÚ získavajú 

informácie, a ako tieto 

poznatky ovplyvňujú 

ich presvedčenia, 

názory a vnímanie. 

 

 

Katedra sociológie FF 
TU 
 

Katedra sociológie patrí k 

zakladajúcim pracoviskám 
Filozofickej fakulty Trnavskej 

univerzity. Základnou úlohou 
Katedry sociológie na FF TU je 
poskytovanie vysokoškolského 

vzdelávania v študijnom odbore 
sociológia na bakalárskom a 

magisterskom stupni štúdia a 
rozvoj sociologického poznania 
prostredníctvom publikačných a 

vedecko-výskumných aktivít 
pracovníkov katedry, medzi ktoré 

sa radí aj projekt CONCISE.  
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Projekt  

CONCISE 

 
Ako si občania Európskej únie 

vytvárajú názory o najpálčivejších 

vedeckých oblastiach súčasnosti? 

 

 

 

 



 

 

 

Verejné konzultácie 

  

Verejné konzultácie sa uskutočnia za 

účasti 100 občanov z celého 

Slovenska s ohľadom na vek, 

vzdelanie, etnickú príslušnosť, 

zamestnanie a región. 

Radi by sme Vás na našu verejné 

konzultácie pozvali a poskytli Vám 

priestor na vyjadrenie svojho názoru 

na témy očkovania, klimatických 

zmien, alternatívnej medicíny 

a geneticky modifikovaných potravín. 

O každej zo štyroch tém sa bude 

diskutovať jednu hodinu 

v desaťčlennej skupine pod vedením 

skúseného moderátora. 

Z priebehu konzultácií bude 

vyhotovený odborný video záznam. 

 

 

Verejné konzultácie sa 

uskutočnia v Španielsku, 

Portugalsku, Taliansku, Poľsku 

a na Slovensku. 

Kedy 

19. októbra 2019 

Od 9:00 do 15:00 

Kde 

Hotel Holiday Inn Trnava 

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 

v Trnave 

Čo vám poskytneme 

 

Ubytovanie na 2 noci 

Stravu a občerstvenie 

Uhradenie cestovných nákladov 

Vstup do Aquaparku Relax v Trnave 

Tematický darček 

 

Hlavné výhody zapojenia sa: 

 

• Možnosť vyjadriť svoj názor na 

témy očkovania, klimatických 

zmien, alternatívnej medicíny 

a geneticky modifikovaných  

potravín 

• Spoznanie práce akademických 

výskumných tímov 

• Strávenie jesenného víkendu 

v historickom centre Trnavy 

Viac informácií o projekte 

nájdete na  

http://ff.truni.sk/concise 

 

https://concise-h2020.eu 

Alebo nás môžete 

kontaktovať na 

   sociol@truni.sk 

Katedra sociológie FF TU 

Trnava 

 Trnava University - Sociology 
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