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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA:
„1989 - 2019 / KAM KRÁČAŠ, DEMOKRACIA?“
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:
„1989 - 2019 / WHERE DOES DEMOCRACY GO?“
Lucia Laczkó – Katarína Lörincová*
Jedny z posledných novembrových dní roku 2019 boli na Katedre politológie
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už tradične
venované medzinárodnej vedeckej konferencii z cyklu Košických politologických
dialógov, ktorá niesla názov 1989 - 2019 a tak, ako osemkrát predtým, i teraz sa
pýtala kam kráča demokracia. Ako už názov napovedá, dvojdňová konferencia,
prebiehajúca vo štvrtok, 21. a v piatok, 22. novembra v priestoroch Rektorátu
UPJŠ sa venovala tridsiatemu výročiu 17. novembra 1989, teda výročiu Nežnej
revolúcie.
Otvorenie konferencie prebehlo za účasti Doc. Mgr. Renáty Panocovej,
PhD., prodekanky FF UPJŠ pre medzinárodné vzťahy. Nechýbalo ani úvodné
slovo od vedúcej katedry politológie, Dr. h. c. Prof., PhDr. Marcely Gbúrovej,
CSc. Prostredníctvom videa sa účastníkom a účastníčkam prihovoril aj Ing.
Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, ktorý sa na
otvorenie nemohol dostaviť osobne.
Konferencia mala vskutku rekordnú účasť. Zúčastnilo sa jej viac ako 50
aktívnych účastníkov a účastníčok, nielen zo Slovenska, ale aj z Českej
republiky. Hoci sa jedná primárne o politologické podujatie, ani tentoraz
nechýbali pohľady na rozličné otázky od kolegov a kolegýň z iných katedier či
fakúlt UPJŠ. Spomenúť možno prednášajúcich a prednášajúce z Právnickej
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fakulty UPJŠ, Fakulty verejnej správy UPJŠ alebo z Katedry aplikovanej etiky
FF UPJŠ.
Svoje vedecké výsledky na konferencii neprezentovali len známi členovia a
známe členky politologickej obce, ale aj doktorandi a doktorandky. V hlavnej
sekcii aj v sekcii pre doktorandov boli príspevky rozdelené do tematicky
ladených blokov, v rámci ktorých zazneli samotné prednášky zúčastnených,
nasledované diskusiou k jednotlivým príspevkom.
Hlavná sekcia prednášok odborníkov prebiehala v Historickej aule Rektorátu
UPJŠ. Príspevky doktorandov boli prezentované vo Veľkej zasadačke
Rektorátu UPJŠ.
Vo štvrtok, 21. novembra, sa v jednotlivých blokoch prednášajúci venovali
politickým stranám. S touto témou vystúpili Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. či
Prof. PhDr. Ján Koper, PhD. Inštitút volieb vo svojich prednáškach analyzovali
PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. i Mgr. Martin Daško, PhD. Na politickú kultúru
v Izraeli sa sústredil PhDr. Marián Děd, PhD. MBA. Doc. László Öllös, PhD. sa
vo svojom príspevku venoval dokumentom maďarských organizácií v Nežnej
revolúcii.
V popoludňajších hodinách bol veľký priestor venovaný témam týkajúcim sa
Českej republiky. IX. ročník košických politologických dialógov svojou návštevou
poctili kolegovia z Ústavu sociálních studií Fakulty regionálního rozvoje
Mendelovej univerzity v Brne. PhDr. Jiří Nesiba, PhD. priniesol do pléna tému
managementu štátnej správy pri tvorbe strategických dokumentov ochrany
vodných zdrojov v ČR. Do súdka premeny protestných hnutí v ČR za
posledných 30 rokov zas načrel Mgr. Petr Hušek, Ph.D.
Doc. PhDr. Miroslav Sapík, PhD. z Academie Rerum Civilum - Vysoké školy
politických a společenských věd v Kutnej Hore skúmal vo svojom príspevku
aktuálnosť demokratického odkazu T. G. Masaryka. Štvrtkové rokovania v
hlavnej sekcii uzavrel Doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD., ktorý pôsobí na už
spomínanej Academii Rerum Civilum, s komparatívnou analýzou
demokratických transformácií v ČR a Andorre.
Zaujímavosťou príspevkov nezaostávala ani sekcia pre doktorandov a
doktorandky, ktorá mala paralelný priebeh. Problematika volieb bola aktuálnou
témou aj v doktorandských príspevkoch, a to z rozličných hľadísk. Volebnej
problematike sa venovali napríklad Mgr. Michal Ondruška z Institutu
politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy i Mgr. Josef Šíp
z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity Brno. Bokom nezostali ani
medzinárodné vzťahy. Vo svojich príspevkoch sa Mgr. Barbora Linhartová a
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Mgr. Tomáš Dvorský venovali vzdialenejšej Čínskej ľudovej republike. Do
susednej Českej republiky zaviedli auditórium svojimi príspevkami Mgr. Milan
Podmaník z Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity i Mgr. David Jágr
z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Medzi mladými posilami vedeckej
obce rezonovali taktiež aktuálne témy extrémizmu a ohrozenia demokracie.
PhDr. Matúš Vyrostko predniesol príspevok o boji proti extrémizmu v SR, Mgr.
Ondrej Hronec analyzoval výsledky storočnej diskusie o fašizme. Zaznel i
príspevok Autoritářská osobnost jako hrozba zachování demokracie, a to od
Mgr. Jany Mikšovej z Academie Rerum Civilum - Vysoké školy politických
a společenských věd v Kutnej Hore. Okrem toho sa taktiež viedla diskusia k
príspevkom o téme politického zastúpenia žien, či o téme odborov.
Prvý deň konferencie sa zavŕšil v neskorých popoludňajších hodinách,
spoločenským večerom v moderných priestoroch jedálne na Moyzesovej ulici.
Milým slovom privítala účastníkov a účastníčky Dr. h. c. Prof., PhDr. Marcela
Gbúrová, CSc., vedúca katedry politológie. Raut prebiehal v príjemnej a najmä
priateľskej atmosfére. Okrem bohatej ponuky jedál priniesol aj priestor pre
pokračovanie diskusií o príspevkoch odprednášaných počas dňa, ktoré vedci a
vedkyne nestihli zavŕšiť počas času vyhradeného na diskusiu.
Počas druhého rokovacieho dňa autori a autorky v hlavnej sekcii opäť
prezentovali výsledky svojej práce v oblasti výskumu demokracie i zmien po
roku 1989. Zaznel príspevok Doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. o formách
územnej samosprávy na Slovensku po roku 1989. Zmenám v komunistickej
strane sa venoval PhDr. Peter Dinuš, PhD., premeny morálky a etiky od čias
Nežnej revolúcie načrtol ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, PhD.. Osobitný panel
sa venoval otázkam vzdelávania. V rámci neho vystúpila napríklad JUDr. Věra
Jirásková, CSc. z Právnickej fakulty Univerzity Karlovy, ktorá vo svojej
prednáške rozvinula myšlienku rozvoja vzdelanosti ako štátotvornej idey.
Následne na jej príspevok tematicky nadviazali Mgr. Adriana Jesenková, PhD.,
s prednáškou o deficite demokratickej praxe vzdelávania a jeho súvislosťou s
deficitom inklúzie vo vzdelávaní na Slovensku, aj Ing. et Ing. Soňa Španielová,
PhD., MBA, s otázkou postavenia riaditeľa školy ako pedagogického leadra.
Zaznel i zaujímavý príspevok PhDr. Jakuba Bardoviča, PhD. o období
rokov 1989 – 2019 v kontexte volebných systémov, a PhDr. Zuzana
Kulašiková, PhD. prispela k diskusii vystúpením na tému Ako ovplyvňuje
politika hnevu aktuálnu verejnú politiku.
Doktorandská sekcia tiež nezaostávala a v prvom piatkovom paneli
zaznievali zaujímavé príspevky o zahraničnej politike, či už o formovaní
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štátnosti v Juhoslávii 90. rokov 20. storočia od JUDr. PhDr. Pavla Lišku, alebo
o slovensko-rakúskych vzťahoch od Mgr. Petry Griegelovej. Tak ako počas
predošlého rokovacieho dňa, i tentoraz rezonovala téma volieb, konkrétne v
príspevku Čo prezradili prezidentské voľby roku 2019 o budúcnosti volieb na
Slovensku?. Záverečný panel rokovaní v doktorandskej sekcii priniesol široký
diapazón tém, medzi inými príspevky z oblasti právnych vied a histórie, či
rozbor antisemitizmu a islamofóbie v slovenskom politickom diskurze.
Po poslednom paneli v hlavnej rokovacej sekcii sa s prítomnými opäť
rozlúčila pani profesorka Marcela Gbúrová, ktorá sa prednášajúcim
poďakovala za ich účasť a vyjadrila nádej na opätovné stretnutie pri ďalšom
vedeckom podujatí organizovanom Katedrou politológie FF UPJŠ.
Snahou Katedry politológie je udržiavať tradíciu aktívnych politologických
dialógov na aktuálne a dôležité témy súčasnosti. Zdieľame presvedčenie a
skromne konštatujeme, že cieľ sa novembrovou konferenciou pre rok 2019
dosiahol. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,
ktorá sa uskutoční v pravidelnom čase, v prvej polovici roka 2020 bude opäť
príležitosťou na otvorenie ďalších odborných tém a diskusií.
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