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VEDECKÁ KONFERENCIA: „VÝZVY A RIZIKÁ SPOLOČNOSTI
V 21. STOROČÍ“
SCIENTIFIC CONFERENCE: “CHALLENGES AND RISKS OF
SOCIETY IN THE 21ST CENTURY”
Gabriela Szabariová*
Prezentácia výsledkov výskumnej činnosti je nevyhnutnou súčasťou
akademického prostredia. Preto Katedra politológie Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s OZ Res Publica
každoročne poskytuje priestor pre študentov všetkých troch stupňov
vysokoškolského štúdia a tiež pre mladých vedeckých pracovníkov na
prezentáciu výsledkov ich vedecko-výskumnej činnosti v podobe konferencie.
Tento, v poradí už jubilejný 5. ročník konferencie sa niesol pod názvom Výzvy
a riziká spoločnosti v 21. storočí a bol súčasťou širšej platformy V. ročníka
Košických politologických dialógov.
O prestíži podujatia, ktoré bolo pripravené ako súčasť riešenia projektu
VVGS - 2014 - 2014 Volebný cenzus v 21. storočí a ktoré sa stalo pravidelnou
súčasťou diania na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach, svedčí aj
skutočnosť, že záštitu nad ním prijali rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a dekanka Filozofickej fakulty
UPJŠ v Košiciach, prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Konferencia sa uskutočnila
v dňoch 12. - 13. mája 2016 za účasti tridsiatich študentov a mladých vedcov
z troch štátov – Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny. Okrem domácich
študentov z viacerých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mali
na podujatí svojich reprezentantov aj Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
v Trenčíne, či Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Zo zahraničia mali
zastúpenie Univerzita Karlova v Prahe, z Ukrajiny sa zúčastnili zástupcovia
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z Užhorodu, z Užhodordskej národnej univerzity a Ivano-Frankovska,
z Podkarpatskej národnej univerzity Vasyla Stefanyka.
Dvojdňovú konferenciu otvoril svojím slávnostným príhovorom rektor UPJŠ
v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a v zastúpení dekanky Filozofickej
fakulty UPJŠ v Košiciach prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium, doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. V zastúpení
vedúcej Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach za organizátorov konferencie
predniesol krátky úvodný príhovor aj doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Z organizačného hľadiska boli konferenčné vystúpenia rozdelené do
jednotlivých tematických blokov, v ktorých vystúpili vždy štyria odborníci. Po
predstavení všetkých príspevkov v každom bloku nasledovala diskusia
poskytujúca publiku možnosť klásť otázky a priestor pre vzájomnú výmenu
názorov, postrehov či odporúčaní.
Prvý blok príspevkov bol syntézou analýzy historických tém, na ktoré
v druhej polovici nadviazali vystupujúci príspevkami týkajúcimi sa súčasných
problémov a výziev súdobej spoločnosti na Slovensku. Príspevky a vystúpenia
zaradené do druhého panelu mali skôr filozofický a teoretický charakter, pričom
sa pozornosť sústredila na demokratické teórie, otázky sociálnej spravodlivosti
a potreby sociálneho štátu, či problematiku (ne)ideologickej politiky
v slovenskom kontexte. V popoludňajších hodinách prišli na rad príspevky
zaoberajúce sa témami presahujúcimi slovenský kontext. V treťom bloku
vystúpení si publikum malo možnosť vypočuť o úlohe regionálnej politiky
v budúcnosti Európy, o vzostupe extrémistických hnutí, o úlohe Európskej únie
ako geopolitického aktéra v Arktíde, ale tiež o probléme vysporiadania sa
s minulosťou v štátoch Vyšehradskej skupiny. V podobnom duchu sa niesol aj
posledný panel príspevkov prvého konferenčného dňa, ktorý bol venovaný
otázkam homogenity a heterogenity v kontexte globalizácie, politickej identite
okcidentu, anexii Krymu a problematike extrémizmu. Po naplnení oficiálneho
programu prvého dňa konferencie si organizátori prichystali pre záujemcov aj
kultúrno-spoločenský program v podobe sprevádzanej prehliadky centrom
mesta.
Druhý rokovací deň konferencie otvorili zahraniční účastníci z Ukrajiny so
svojimi príspevkami týkajúcimi sa problematiky kontrakultúry, utečeneckej krízy
a bezpečnostnej reformy. Prvý blok príspevkov zakončila téma zaoberajúca sa
vnímaním terorizmu v očiach verejnosti. V nasledujúcom rokovacom panely sa
pozornosť upriamila opätovne na výzvy a riziká spoločnosti v podmienkach
Slovenskej republiky, v ktorom vystupujúci analyzovali postoje slovenských
223

═════════════ Politické vedy / informácie ════════════
občanov k imigrácii, ale tiež možnosť zavedenia zmiešaného volebného
systému na Slovensku, deformity demokracie na Slovensku či skúmali
participáciu Rómov v parlamentných voľbách. Vystúpenia v poslednej sérii mali
silný filozofický a etický rozmer. Otvorilo ju vystúpenie skúmajúce ideové zdroje
gándizmu, pokračovala prezentácia výsledkov výskumu postoja študentov
ošetrovateľstva k eutanázii a asistovanej samovražde. Ďalší príspevok sa
zaoberal transformáciou ľudskej prirodzenosti a hľadaním dokonalého človeka.
Posledné vystúpenie druhého dňa i celej konferencie upozornilo na temné
stránky virtuálnej komunikácie v podobe kyberstalkingu.
Napriek tomu, že každé z konferenčných vystúpení priblížilo iný problém,
všetky z nich možno považovať za výzvu, či potenciálne riziko pre spoločnosť
v 21. storočí. Prezentujúci v príspevkoch nastolili závažné otázky, ktoré
podnietili zaujímavú a živú odbornú diskusiu a prispeli tak k naplneniu cieľa
konferencie, ktorým okrem interdisciplinárneho dialógu bola i vzájomná výmena
poznatkov, skúseností a myšlienok. Zámerom organizátorov, ktorý sa, veríme,
podarilo naplniť, bolo aj prispieť k rozvoju vzájomných vzťahov mladých
odborníkov z odborných pracovísk z celého Slovenska i zahraničia. V mene
organizátorov sa už teraz tešíme na 6. ročník tejto konferencie, na ktorú Vás
srdečne pozývame.
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