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MEDZINÁRODNÁ LETNÁ ŠKOLA:
„TANTAMOUNT IN DIVERSITY“
Ivana Odalošová – Michal Raškovský*
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov ako súčasť Univerzity
Mateja Bela zorganizovala v dňoch 5.-7. septembra 2012 medzinárodnú
doktorandskú letnú školu „Tantamount in Diversity“. Podujatie sa uskutočnilo
s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu v priestoroch
Fakulty. Hlavnými partnermi Univerzity Mateja Bela pri realizácii tohto projektu,
zameraného na vnútorné, vonkajšie a vzájomné vzťahy krajín V4, boli
Univerzita Obrany v Brne, Univerzita Marie Curie- Skłodowskiej v Lubline,
Univerzita Warmińsko-Mazurská v Olsztyne a Corvinus Society for Foreign
Affairs and Culture, Budapešť.
Podujatia, ktorého výstupom bude elektronický zborník príspevkov, sa
zúčastnili doktorandi prevažne z krajín V4, ktorí si takto mohli rozšíriť svoje
vedomosti, podeliť sa o svoje vedecké výsledky a prediskutovať mnohé
zaujímavé témy. Popri tom bolo cieľom organizátorov aj šírenie myšlienok
vyšehradskej spolupráce, diskusia na tému jej súčasného stavu a limitov, ako aj
prípadné započatie novej tradície stretávania sa doktorandov práve z krajín
tohto regiónu.
Koordinátormi tohto projektu boli Michaela Boháčiková, Ivana
Odalošová, Martina Raškovská a Michal Raškovský.
Slávnostného otvorenia letnej školy, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch
Auly Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej
Bystrici, sa ujal prorektor pre medzinárodnú spoluprácu Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici prof. Igor Kosír. Nasledovali príhovory dekana Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov prof. Jána Kopera, jeho excelencie
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a súčasného národného vyšehradského koordinátora Slovenskej republiky
Pavla Ivana, a primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu.
Letná škola bola organizovaná v troch dňoch v piatich tematických
paneloch. Po slávnostnom otvorení nasledovala prednáška národného
vyšehradského koordinátora Pavla Ivana na tému prvého panelu orientovaného
na zahraničnú politiku krajín V4 „Význam V4 a jej aktuálne zahraničnopolitické
priority “.
Ako prvá prezentovala prostredníctvom videokonferencie svoj príspevok
na tému „Problematika koordinácie zahraničnej politiky krajín V4 v rámci EÚ:
úspechy, problémy a možnosti ďalšej spolupráce“ Svetlana Pinzari.
Nasledovali členky organizačného tímu letnej školy Michaela Boháčiková
a Ivana Odalošová, ktoré sa v príspevku venovali smerovaniu zahraničnej
politiky krajín V4 na západnom Balkáne.
Druhý panel sledujúci ekonomickú oblasť spolupráce krajín V4 otvoril
prorektor pre medzinárodnú spoluprácu UMB prof. Igor Kosír.
Katarzyna Twarowská z Lublinu následne prezentovala svoj príspevok
„Konvergenčné kritériá a záujem krajín V4 v otázke vstupu do EMÚ“. Prípadovú
štúdiu krajín V4 v otázke fiškálnej udržateľnosti si pripravila účastníčka
Małgorzata Twarowská.
Poobede organizátori letnej školy pre účastníkov pripravili diskusie
a simulácie v menších skupinách. Úvod k týmto diskusiám predstavovalo
vystúpenie Martiny Raškovskej a Michala Raškovského zamerané na
zachytenie významu a roly Vyšehradskej spolupráce a na predstavenie
programov jednotlivých predsedníctiev krajín V4.
Prvý deň letnej školy bol ukončený jazdou vo vláčiku Prétorium
s prehliadkou mesta Banská Bystrica a neskorým programom v historickom
centre mesta.
Druhý deň a zároveň aj tretí panel otvorila a viedla Martina Raškovská.
Tretí panel letnej školy bol venovaný kultúrnym, politickým, právnym
a sociálnym súvislostiam spolupráce krajín V4 a bol krátkou prestávkou na kávu
a občerstvenie rozdelený do dvoch častí. V jeho prvej časti postupne vystúpili
Kamila Naumowicz, Tünde Székely, Aleksander Bauknecht a Olívia
Mesics. V druhej časti panelu sa na tému vyšehradskej identity a európskeho
občianstva debatovalo po vystúpení Lászla Knappa. S príspevkom o podobe
lokálnej demokracie v Poľsku vystúpil Grzegorz Wenarski. Týmto príspevkom
sa uzavrel tretí panel a nasledoval obed, po ktorom sa účastníci letnej školy
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presunuli do Španej doliny, kde ich čakala prechádzka spojená s výkladom od
člena baníckeho bratstva Herrengrund.
Posledný deň letnej školy bol zameraný na bezpečnostnú problematiku
spolupráce krajín V4. Panel viedol odborník na vnútornú bezpečnosť V4
Jaroslav Ušiak. V tomto paneli odzneli príspevky na tému energetickej
bezpečnosti (Dagmara Barańska, Andrej Vaščík) ako aj príspevky súvisiace
s tematikou hraníc a cezhraničnej spolupráce (Aliaksei Kazharski, Adam
Poszewiecki). Poslední účastníci, ktorí na letnej škole vystúpili boli študenti
z Krakova Magdalena Małecka a Marcin Kiełbasa, ktorí svoje príspevky
prezentovali v záverečnom piatom paneli. Poobedie záverečného dňa bolo
spojené so zamyslením sa nad budúcou kooperáciou v rámci V4 aj na úrovni
študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.
Podvečer letnej školy sa niesol v znamení slávnostného ukončenia,
ktorého sa zúčastnil aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan
Chrenek ako aj prodekan pre vedu a výskum prof. Peter Terem. Tí sa
zúčastnili aj záverečnej recepcie, ktorou sa prvý ročník tohto podujatia oficiálne
ukončil.
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