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SPRÁVA Z KONFERENCIE
„SLOBODA – ROVNOSŤ – PORIADOK:
KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA?“
Renáta Bzdilová – Gabriel Eštok*
V dňoch 3. a 4. novembra 2011 sa na pôde Katedry politológie Filozofickej
fakulty UPJŠ v Košiciach konala vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou. Ústrednou témou podujatia bola „Sloboda – rovnosť- poriadok: Kam
kráčaš demokracia?“. Vo významnej miere sa na spoluorganizácii konferencie
podieľali Friedrich Ebert Stiftung e.V., zastúpenie v Slovenskej republike a
Občianske združenie Res Publica. Záštitu nad celým podujatím prevzali: rektor
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay,
DrSc. a primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, MPH. Vedeckú úroveň
konferencie pozitívne ovplyvnili domáci aj zahraniční hostia.
Účastníci konferencie vo svojich vystúpeniach analyzovali podstatu
demokracie a mieru slobody, rovnosti a poriadku v nej. O kvalite vedeckého
podujatia hovorí aj skutočnosť, že prispievatelia nezostávali len v rovine
teoretickej či popisnej, ale svoju pozornosť sústredili na aktuálne problémy,
ktoré sa snažili riešiť formulovaním záverov a spôsobov ich riešenia tak
v spoločnosti, ako aj v politologickej, či politickej oblasti. Diskusie nasledujúce
po každom bloku vystúpení boli hodnotné, keďže medzi pozvanými hosťami
nechýbali ľudia z rôznych oblastí spoločenského života. Tým bola vytvorená
platforma pre prínosné diskusie s vedecko-praktickým obsahovým zameraním.
Konferenciu otvoril dekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr.
Ján Gbúr, CSc. so želaním, nech si z tohto podujatia všetci prítomní odnesú
množstvo podnetov z prednášok a nech následne rozoberú svoje názory,
postoje i skúsenosti k daným témam v diskusiách. Úvodným slovom sa
zúčastnením prihovorila aj prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., ktorá ako
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vedúca Katedry politológie znovu privítala domácich aj zahraničných hostí
a príspevkom na tému K problematike väčšinového volebného systému uviedla
prvý, druhý a tretí panel konferencie.
Prvé tri bloky boli venované pripravovanému volebnému kódexu.
Fundovane v nich vystúpilo spolu trinásť účastníkov. Svoj odborný príspevok
k danej problematike predstavil aj PhDr. Michal Kaliňák, moderátor týchto
panelov. So svojimi skúsenosťami z fungovania Európskeho parlamentu
i praktickej politiky na regionálnej úrovni sa následne podelila aj europoslankyňa
Monika Smolková. Na jej vystúpenie nadviazali predstavitelia samospráv
i žurnalistickej obce. Spojené bloky venované volebnému kódexu uzavrel PhDr.
Vladimír Dančišin, PhD. z Inštitútu politológie FF PU v Prešove témou Volebná
účasť – problém demokracie(?), kde, okrem iného, poukázal aj na niektoré
nedostatky volebných techník.
Po obedňajšej prestávke konferencia pokračovala štvrtým panelom.
Jedným z vystupujúcich bol aj doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. z ARC – Vysokej
školy politických a společenských věd v Kolíne. Na otázky spojené s
demokraciou nazeral cez optiku dynamicky sa rozvíjajúcej a meniacej sa
multikultúrnej spoločnosti a cez problematiku prisťahovalectva a migrácie
všeobecne. Panel svojim príspevkom Obmedzovanie základných práv a slobôd
ako moderný fenomén uzavrel JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. z Katedry
politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, ktorý hovoril o problematike
vymedzenia základných práv a slobôd v právnom poriadku moderných štátov
a ich nedostatkov pri napĺňaní v praxi, pričom za hlavný problém tohto stavu
označil vágnosť formulácií v legislatíve.
V piatom paneli okrem iných vystúpil aj PhDr. Peter Horváth, PhD. z ISV
UCM v Trnave s príspevkom Prezident v období politických turbulencií na
Slovensku. Aktuálnosť tejto témy potvrdila aj JUDr. Marta Tóthová, PhD. z
Katedry teórie štátu a práva PF UPJŠ v Košiciach, ktorá pohľadom právnika
doplnila mozaiku problematiky prezidentských právomocí vo vystúpení
Rozhodovacia pôsobnosť hlavy štátu.
Posledný panel svojím príspevkom otvoril PhDr. Vladimír Srb, PhD. z
ARC – Vysokej školy politických a společenských věd v Kolíne s tématikou
Projevy svobody a nesvobody v praktické politice zemí Evropské unie. V ňom
poukázal na existujúce rozpory medzi teóriou a praxou demokracie na
vybraných praktických príkladoch zo slovenského a českého prostredia.
Otázku, či po prevrate v roku 1989 skutočne došlo k naplneniu požiadavky
demokracie konkrétne vo svojej práci Ponovembrová cesta k slobode
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a demokracii? si kládol a snažil sa nájsť odpoveď aj PhDr. Peter Dinuš, PhD. z
Ústavu politických vied SAV. Odpoveď na ňu metodologicky hľadal v
teoretickom koncepte marxizmu ako alternatívnom prístupe k reflexii
ponovembrovej doby.
Po ďalších príspevkoch účastníkov z rôznych pracovísk a po následnej
diskusii bol prvý deň konferencie uzatvorený. Ďalšie otázky si účastníci odniesli
so sebou na spoločenský večer, kde pokračovali v miestami vášnivých, no
plodných diskusiách, alebo si ich ponechali na druhý deň konferencie.
Ten svojim príspevkom Problém slobody v partokratickom prostredí
otvorila vedúca domácej Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach pani
profesorka Gbúrová. Vo vystúpení načrtla jednu z aktuálnych slabostí
demokracie, a to nielen na Slovensku, ktorou je silnejúce partokratické
usporiadanie politického systému, pričom upozornila na najvážnejšie dôsledky,
ktoré so sebou tento stav prináša, ale aj na možné riešenia jeho eliminácie.
V tomto paneli vystúpil prof. PhDr. Ján Koper, PhD. z Katedry politológie
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
s príspevkom Staré a nové občianstvo, pričom na otázky demokracie odpovedal
z rôznych rovín, ktoré v sebe problematika občianstva nesie. Tieto otázky
reflektoval v aktuálnom dianí svetovej hospodárskej krízy a s tým spojenými
sociálnymi nepokojmi.
S témou Európa na prahu (za prahom?) postdemokracie následne vystúpil
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. z Katedry politológie a európskych štúdií FF
UKF v Nitre. Analyzoval v ňom stav spoločnosti, pričom upozornil na postupné
nahrádzanie parlamentnej demokracie a právneho štátu fungujúcou sieťou
najmocnejších hospodárskych zoskupení, ktoré sú previazané so širokou
paletou politických strán. Načrtnuté otázky následne doplnil doc. PhDr. Jozef
Lysý, CSc. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave vo svojom vystúpení Vláda
zemegule už existuje: sme to My (Velemír Chlebnikov). Päticu vystupujúcich
uzatvoril zaujímavým príspevkom Niekoľko poznámok k chápaniu vzťahu
slobody a demokracie PhDr. Daniel Dobiaš, PhD. z domácej Katedry
politológie UPJŠ v Košiciach, ktorý doplnil otázky demokracie o ďalšie podnetné
názory, keď okrem iných v tejto súvislosti vyzdvihol právo na prácu ako jeden
z atribútov slobody a demokracie vôbec.
Druhý blok tohto dňa otvoril svojim vystúpením doc. PhDr. Ivan Dubnička,
PhD., keď sa vo svojom príspevku Hranice (ne)slobody a (ne)rovnosti venoval
správaniu jednotlivcov v akejkoľvek a teda aj demokratickej spoločnosti, pričom
poukázal na to, že ani sloboda, ani rovnosť nie sú bezhraničné. Možné
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alternatívne metodologické prístupy a postupy v skúmaní problematiky slobody
vo svojej prezentácii Ako vládnuť slobodne – zmena paradigmy ponúkla doc.
PhDr. Eva Bolfíková, CSc. z Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach.
Za študentov doktorandského stupňa domácej Katedry politológie FF
UPJŠ v Košiciach vystúpil Mgr. Alexander Onufrák s príspevkom (Ne)sloboda,
(ne)rovnosť, chaos, kde ponúkol a doplnil pohľad na stav súčasnej demokracie
o ďalšie kritické momenty. Nasledovali príspevky študentov doktorandského
štúdia z rôznych pracovísk z celého Slovenska.
Na záver konferencie, za Katedru politológie FF UPJŠ v Košiciach ako
hlavnej inštitúcie, ktorá toto podujatie zorganizovala, sa prof. PhDr. Marcela
Gbúrová, CSc. poďakovala všetkým zúčastnením za ich príspevky a vyslovila
želanie, aby sa podobné podujatia konali pod spoločným zastrešením
Košických politologických dialógov a každoročne tak poskytovali priestor pre
širokú odbornú diskusiu na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Zároveň pripomenula, že odborná úroveň konferencie dokázala, že vedecké
podujatia podobného druhu je potrebné organizovať, pretože sú prínosné nielen
pre priamych účastníkov, ale cez zborník príspevkov aj pre širokú slovenskú
i medzinárodnú verejnosť. Veríme, že aj plánovaný zborník štúdií z konferencie
bude mať pozitívny prínos nielen pre politológov, sociológov, historikov, no i pre
predstaviteľov praxe, ktorí sa každodenne zaoberajú demokraciou, ktorá má
zmysel len ak sú v nej sloboda, rovnosť i poriadok vo vyváženej miere.
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