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Migrácia študentov z Ukrajiny 

do Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska: 

perspektívy ľudského kapitálu:  

Slovenská republika 

Dátum  5. jún 2018 

Miesto  Hotel Tatra, Bratislava, Slovenská republika (addresa: Námestie 1.mája 5, 
https://www.hoteltatra.sk/) 

Organizátor Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 

Partneri Inštitút pre verejné otázky vo Varšave, CEDOS Kyjev, Asociácia pre 
medzinárodné vzťahy v Prahe, Univerzita strednej Európy v Budapešti 

Cieľ Cieľom konferencie je diskutovať o tom, ako by Slovensko mohlo využívať 
profesionálny a sociálny kapitál ukrajinských študentov, ktorí sa rozhodnú 
študovať na slovenských univerzitách efektívnejšie, pokiaľ ide o potreby trhu 
práce. Sú ekonomické trendy, migrácia a pracovná politika Slovenska v súlade s 
motiváciou a plánmi budúcich mladých ukrajinských odborníkov študujúcich na 
Slovensku? Koľko z nich sa plánuje usadiť v krajine absolvovania školy, koľko z 
nich sa plánuje presunúť ďalej na západ a koľko sa plánuje vrátiť na Ukrajinu? 
Ako efektívnejšie integrovať potenciál mladých Ukrajincov do slovenského 
prostredia? 

 

5. jún 2018 (utorok) 

12:00-13:00 Registrácia účastníkov, obed 

 

13:00-13:30 Privítanie & Informácie o projekte 

 Alexander Duleba, riaditeľ, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre 
zahraničnú politiku, n.o. 

   Oleksandra Slobodian, expert, CEDOS Kyjev  

 

13:30-15:00 Panel I. Výzvy a perspektívy integrácie ukrajinských študentov na Slovensku: 
pracovná, migračná a vzdelávacia politika  

Moderáror  Vladimír Benč, analytik, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre 
zahraničnú politiku, n.o. 

https://www.hoteltatra.sk/
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Vystupujúci Marianna Šupolová, expert oddelenia ÚHCP, Ministerstvo vnútra SR 

 

Katarína Chovancová, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy       s 
verejnosťou, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Peter Varga, expert Informačno-poradenskej a sprostredkovateľskej služby 
OSO, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

Michal Fedák, zástupca výkonnej riaditeľky, SAIA, n.o. 

Peter Tupta, expert, Finančné riaditeľstvo SR   

  Diskusia 

 

15:00-15:15 Občerstvenie 

 

15:00-16:15 Panel II. Prezentácia kľúčových zistení z prieskumu migrácie UA študentov do 
SR  

Vystupujúci  Vladimír Benč, výskumník, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre 
zahraničnú politiku, n.o. 

Nataliya Maradyk, výskumník, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre 
zahraničnú politiku, n.o.   

Łukasz Lewkowicz, expert, Univerzita Marie Curie-Skłodowskej v Lubline 

Diskusia 

 

16:15  Záver  

Vladimír Benč, výskumník, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre 
zahraničnú politiku, n.o. 

     

16:30  Čaša vína a ukončenie konferencie  


