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10. ROČNÍK VEDECKEJ KONFERENCIE INTERPOLIS
10TH ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE INTERPOLIS
Ján Viselka
15. novembra 2013 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil 10. ročník
medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov –
INTERPOLIS. Táto konferencia už tradične privítala mladých odborníkov
venujúcich sa medzinárodným vzťahom, politológii, právu a ďalším príbuzným
vedeckým disciplínam. Rokovacími jazykmi konferencie boli slovenský, český,
poľský a anglický jazyk.
Hlavným cieľom konferencie bolo poskytnúť interným a externým
doktorandom i mladým vedeckým pracovníkom možnosť prezentovať súčasné
výsledky ich výskumu širšej akademickej obci. Jej veľkým prínosom, podobne
ako v predchádzajúcich ročníkoch, bola snaha pomôcť účastníkom v zlepšovaní
ich vzájomnej komunikácie a pri vybudovaní siete kontaktov pre ďalšiu
spoluprácu. Výsledky konferencie budú publikované v recenzovanom zborníku
vedeckých prác.
Úspech konferencie môžeme najlepšie sledovať na jej narastajúcej
popularite a v zvyšujúcom sa počte jej účastníkov. V tomto ročníku sa aktívne
zúčastnilo vyše 60 doktorandov a vedeckých pracovníkov z rôznych krajín,
najmä Slovenska, Česka a Poľska, ktorí prezentovali svoj výskum.
Oficiálneho otvorenia konferencie sa ujal prodekan Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov profesor P. Terem. Po privítaní účastníkov a vyjadrení
presvedčenia, že pôjde o zaujímavú a plodnú debatu, sa účastníci rozdelili do
svojich sekcií. Program konferencie bol rozdelený do piatich tematických
okruhov: Dimenzie Európskeho občianstva, Teoretické a praktické otázky
medzinárodných vzťahov, Interný a externý rozmer nových bezpečnostných
výziev, Politologické aspekty vývoja moderného politického systému a Moderné
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výzvy v riadení ekonomiky a verejnej správy, Právne aspekty vývoja moderného
politického systému.
Prvá sekcia Dimenzie Európskeho občianstva viedli I. Kováč a M. Lenč,
členovia Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie. Diskutujúci sa v tejto
sekcii venovali najmä témam európskeho občianstva a to pri príležitosti
Európskeho roka občanov. Prácu sekcie začala svojím príspevkom na tému
Občianstvo v ľudskoprávnom kontexte M. Hrehová. Následne vystúpili so
svojimi príspevkami G. Eštok (Občan vs. demokracia v EÚ), J. Bardovič
(Vybrané formy občianskej participácie), R. Bzdilová (Rola občana v
zastupiteľskom systéme), L. Janeczek (Współpraca polsko-słowacka w ramach
euroregionów jako przykład integracji społeczności lokalnych), M. Gajdošová
(Štruktúrovaný dialóg EÚ ako nástroj pre posilnenie občianskeho princípu u
mládeže), M. Odlerová (Legálna a nelegálna migrácia v SR – vývoj od roku
1993), J. Drutarovská (National Branding of Slovakia), K. Svitanová
(Realizácia práva na prácu prostredníctvom inštitútu pracovnej zmluvy), I.
Dienešová (Otázka česko-slovenského národa a čechoslovakizmu v politickej
praxi), M. Balco (Súčasné postavenie slovenskej národnostnej menšiny v
Srbskej republike).
Druhú sekciu Teoretické a praktické otázky medzinárodných vzťahov viedol
D. Vlček, takisto z Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie. Úvodnú
prezentáciu mala K. Janková na tému Responsibility to protect – legal tool for
intervention. Ďalej vystúpili M. Lenč (Merkelland – Nemecko po parlamentných
voľbách 2013), M. Denci (Komparácia vplyvu nacionalizmu a modernizácie na
etnické konflikty na blízkom východe a na Balkáne), N. Šubrtová (Systém
rozvojovej spolupráce Juh-Juh. Prípadová štúdia BRICs), M. Fečko (Úloha
Svetovej obchodnej organizácie z pohľadu liberalizácie svetového obchodu), I.
Kováč (Bilaterálne vzťahy USA a Kuby a scenáre ich budúceho vývoja), B.
Hradňanská (Čínska ropná diplomacia v Angole), M. Kočnerová (Virtuálna
diplomacia SR), M. Chudovský (Konfliktné aspekty bilaterálnych čínskoindických vzťahov), M. Držka (Aktuálne otázky vývoja EÚ), M. Štulajter (Charta
OSN a vymožiteľnosť medzinárodného práva), E. Sablerová (Hospodárske
vzťahy EÚ a Číny).
Tretiu sekciu s názvom Interný a externý rozmer nových bezpečnostných
výziev viedli členovia Katedry bezpečnostných štúdií J. Lasicová a J. Ušiak. V
tejto sekcii, ktorá začala príspevkom V. Rouča (Imigrace z oblasti severní Afriky
do jižních států EU /zejména Španelska/), sa venovali účastníci dôležitým
bezpečnostným témam. Svoje príspevky ďalej prezentovali A. Mončeková
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(Bezpečnostná agenda Latinskej Ameriky), M. Míčeková (Security communities
– new trend?), J. Medelský (Aktuálne otázky vnútornej bezpečnosti), E.
Pálešová (Úvod do problematiky trvalo udržateľného rozvoja EÚ), K.
Krokosová (Vertikálny rozmer budovania obrannej spolupráce – smart defence
– riešenia a výzvy).
Program konferencie pokračoval ďalšou sekciou Politické aspekty vývoja
moderného politického systému a Moderné výzvy v riadení ekonomiky a
verejnej správy. Sekciu viedla D. Škutová, členka Katedry politológie. Mohli
sme si tu vypočuť mnoho podnetných príspevkov, ktoré začali vystúpením J.
Bureša na tému Středoevropské zkušenosti skomunismem. K slovu sa
postupne dostali aj P. Marejka (Vývoj politického systému na Slovensku od roku
1948 po súčasnosť), M. Augustín (Postdemokracia v Európskej únii), J.
Charvát (Zavedení přímé volby prezidenta v ČR: analýza reformního procesu),
M. Joachymstál (Využitie politického marketingu v průběhu první přímé volby
prezidenta v ČR), A. Gašparová (Spolupráca aktérov jednotlivých úrovní
verejnej politiky), M. Beránek (Vývoj agrárnej demokracie v československom
prostredí), P. Just (Konstruktívni vyslovení nedůvěry jako forma parlamentní
kontroly vlády) a E. Koperová (Vzájomný vplyv médií a politiky v procese
transformácie Ruska).
Posledná sekcia sa venovala právnickým témam a preto niesla názov
Právne aspekty vývoja moderného politického systému. Pri vedení tejto sekcie
sa striedali P. Rosputinský a M. Štulajter z Katedry medzinárodných vzťahov.
Prvým príspevkom sa prezentoval R. Král, ktorý sa venoval téme Právna
ochrana životného prostredia v kontexte požiadaviek moderných politických
systémov. Štafetu po ňom postupne prebrali L. Chomá (Ochrana duševného
vlastníctva podniku), K. Baňáková (Sudcovská aplikácia práva v modernom
politickom systéme), K. Húšťavová (Zmysel konkurzného práva v slovenskej
ako aj zahraničnej komercionalistike), L. Olexa (Zánik mandátu starostu obce v
Slovenskej republike), M. Matúšek (Tvorba práva v modernom politickom
systéme), O. Brunnerová (Legislatívní vývoj přímé volby prezidenta v
Československu a České republice od roku 1989 do současnosti), L.
Korpášová (Demokracia a legitimita), R. Gyuri (Súčasný stav organizácie
miestnej štátnej správy v systéme verejnej správy na Slovensku).
Na záver konferencie vystúpil dekan Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov profesor J. Koper, ktorý účastníkom poďakoval a
vyzval vedúcich sekcií, aby stručne zhodnotili priebeh práce skupín, ktoré viedli.
Tí zhodnotili prácu v sekciách ako veľmi užitočnú a ocenili diskusiu, ktorá počas
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rokovaní vznikla. Príspevky boli podľa nich veľmi podnetné a zaujímavé.
Účinkujúci v nich odborne prezentovali problematiku, ktorej sa dlhodobo venujú
a začali diskusiu o niektorých témach, ktoré majú mnoho možností na ďalší
rozvoj. Všetci vedúci sekcií vyjadrili spokojnosť s priebehom konferencie a
vysoko ocenili odbornosť a pripravenosť vystupujúcich. Potom nasledovala
recepcia, na ktorej mali účastníci možnosť diskutovať o témach spomínaných
počas dňa.
Pokračovanie v úspešnej tradícii konferencie INTERPOLIS sa ukázalo ako
veľmi zmysluplné, keďže sa tu poskytuje účastníkom priestor získavať
skúsenosti, vymieňať si poznatky a diskutovať s kolegami, čo vytvára možnosti
pre vznik novej akademickej spolupráce.
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