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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA:
„AKTUÁLNE OTÁZKY TEÓRIE A PRAXE POLITIKY
A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV“
THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:
„CURRENT ISSUES OF THEORY AND PRACTICE
OF POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS“
Linda Babušík Adamčíková – Renáta Bzdilová
K pravidelným aktivitám Katedry politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach v spolupráci s Občianskym združením Res Publica patrí
aj organizácia
konferencií.
V uplynulom
akademickom
roku
sa
v novozrekonštruovaných priestoroch univerzitnej budovy Platón konali hneď
dve podujatia tohto typu. V závere novembra 2016 privítali organizátori
účastníkov a vystupujúcich 6. ročníka Košických politologických dialógov
s podtitulom Kríza parlamentarizmu? Kam kráčaš demokracia. Na úspešný
priebeh a organizáciu vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
nadviazalo ďalšie podujatie. Dni 11. a 12. mája 2017 boli na pôde Katedry
politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhradené pre
medzinárodnú vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých
pracovníkov. Podobne ako počas uplynulých rokov i počas tohtoročných
májových dní boli príspevky vystupujúcich venované jednej nosnej téme. 6.
ročník konferencie sa zaoberal aktuálnymi otázkami teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov. So svojimi príspevkami mali možnosť vystúpiť
študenti všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a tiež mladí vedeckí
pracovníci. Počas jednotlivých ročníkov si tento druh konferencie dlhodobo
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udržuje pozitívne hodnotenie a prestíž, o čom svedčí aj samotný fakt, že záštitu
nad týmto podujatím 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. Študentskej konferencie, ktorá bola pripravená
ako súčasť riešenia projektu KEGA 021UPJŠ-4/2016; Modernizácia
politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach (2016 – 2018), sa v roku 2017
zúčastnilo viac ako 20 účastníkov zo Slovenska, Poľskej republiky a Ukrajiny.
Okrem domácich vystupujúcich z rôznych fakúlt Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach mali svojich reprezentantov aj ďalšie pracoviská Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave, Katolíckej
univerzity v Ružomberku alebo Prešovskej univerzity v Prešove. Zo zahraničia
prezentovali výsledky svojich výskumov študenti a vedeckí pracovníci
z Užhorodu, konkrétne z Užhorodskej národnej univerzity, miškolskej univerzity,
Univerzity Márie Curie – Sklodowskej, debrecínskej univerzity alebo Univerzity
Eötvösa Lóranda v Budapešti.
Dvojdňovú konferenciu otvorili svojimi príhovormi v zastúpení rektora
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prorektor pre rozvoj vzťahov
s verejnosťou prof. PhDr. Ján Gbúr CSc. a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ
v Košiciach prof. PhDr, Oľga Orosová, CSc. V zastúpení vedúcej Katedry
politológie UPJŠ v Košiciach predniesol úvodné slová doc. PhDr. Daniel
Dobiaš, PhD. Z organizačného hľadiska bola konferencia študentov a mladých
vedeckých pracovníkov rozčlenená do dvoch dní a jednotlivých tématických
panelov. V každom z nich vystúpili štyria účastníci so svojimi zaujímavými
príspevkami. Po ich ukončení nechýbala ani diskusia, ktorá zakaždým priniesla
do tematicky zameraného panelu zaujímavé spôsoby nazerania na danú
problematiku.
Úvodný panel dvojdňovej konferencie patril mimoriadne aktuálnym témam.
V kontexte blížiacich sa župných volieb sa prvý príspevok zaoberal vybraným
aspektom väčšinového volebného systému v podmienkach Slovenskej
republiky. V rámci tohto vystúpenia sa účastník konferencie zameral aj na
konkrétne príklady a prepočty, čím deklaroval viaceré paradoxy nastavených
podmienok vo volebnom procese. Jeho vystúpenie zaujalo i prítomné publikum,
ktoré v diskusii reagovalo na zistenia autora v konferenčnom príspevku
a prinieslo ku skúmanej problematike ďalšie pohľady. Aktuálnosťou
a zaujímavými informáciami disponoval aj nasledujúci príspevok prvého panelu.
V ňom autorka analyzovala snahy rušenia tzv. Mečiarových amnestií v kontexte
rozsahu kompetencií Národnej rady Slovenskej republiky. Následne sme sa od
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zákonodarnej moci na Slovensku preniesli k justícií, keďže tretie vystúpenie
bolo venované nezávislosti súdnej moci. Autor ju v rámci svojho príspevku
označil ako jeden z atribútov výkonu spravodlivosti v demokratickom a právnom
štáte. Prvý panel uzavrela téma týkajúca sa rizík súčasnej depolitizácie
a deideologizácie slovenskej politickej scény.
Bohatú diskusiu vyvolali i príspevky v druhom bloku prvého dňa konferencie
študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Na obranné snahy slovenskej
spoločnosti pred pravicovým extrémizmom sa zameral autor v prvom príspevku
tohto panelu. Situáciou na Slovensku, konkrétne v Trnave, sa zaoberalo
nasledujúce vystúpenie. V ňom autor objasnil špecifiká tohto krajského mesta
v systéme samosprávy, pričom nevynechal komparáciu právomocí jednotlivých
miest a krajov. Posledné dva príspevky v tomto bloku konferencie boli venované
problematike sociálneho štátu v perspektíve globalizácie ako aj integrácií
migrantov na Slovensku.
Po obedňajšej prestávke nasledovala ďalšia časť študentskej konferencie.
Tretí panel otvoril príspevok o otázkach pristúpeniach Európskej únie
k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Na európsku
problematiku plynulo nadviazal ďalší príspevok, v ktorom sa autorka taktiež
zamerala na Európsku úniu, konkrétne na rolu malých štátov v nej. Nasledujúca
účastníčka konferencie si v rámci svojho príspevku vybrala tému
z medzinárodných vzťahov. Vo svojom vystúpení vysvetlila vplyv Ruska
v postsovietskom priestore. Pre lepšie vykreslenie daných pomerov si autorka
zvolila konkrétny príklad – rusko-gruzínsku vojnu. Záverečný príspevok pred
ďalšou diskusiou sústredil svoju pozornosť na postavenie žien v politike.
Štvrtý blok príspevkov bol syntézou teoretických, filozofických a historických
pohľadov. V rámci neho malo publikum možnosť zauvažovať nad
zodpovednosťou v medzinárodných vzťahoch, nad vnímaním terorizmu, nad
stretom kresťanského a islamského sveta ako aj nad otvorenou spoločnosťou.
Druhý rokovací deň patril najmä zahraničným účastníkom medzinárodnej
konferencie. Vo svojich príspevkoch sa venovali nielen problémom na domácej
politickej scéne, ale i v medzinárodných vzťahoch. Niektoré príspevky
vystupujúcich sa zamerali aj na politické problémy v našom štáte. Bolo preto
zaujímavé sledovať pohľady a názory zahraničných autorov na vývoj a aktuálnu
situáciu v politike u nás, na Slovensku.
Napriek tomu, že každé z vystúpení na medzinárodnej konferencii sa
sústredilo na inú problematiku, ich spoločným menovateľom boli aktuálne
otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov. Vďaka tomuto
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podujatiu vznikla opäť ďalšia plnohodnotná platforma pre prezentáciu výsledkov
výskumnej činnosti v rámci akademického prostredia. Samotné príspevky
priniesli nové názory, pomenovali problémy, definovali riešenia a taktiež
podnietili živú diskusiu zo strany publika. V tomto smere je možné konštatovať,
že primárny cieľ konferencie sa s najväčšou pravdepodobnosťou podarilo
naplniť. Avšak splnený bol i sekundárny cieľ a tým bolo nadviazanie nových
kontaktov v rámci akademického prostredia, ako aj získanie cenných vedomostí
a informácií. Za organizačný tím veríme, že minimálne tak úspešný ako tento
ročník májovej konferencie bude i nasledujúci rok tohto druhu podujatia.
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