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_ANOTÁCIA KONFERENCIE_ 
 
Študentská vedecká konferencia reaguje na pretrvávajúce hrozby súčasnosti: po pandémii COVID-19 
ohrozuje svetovú a európsku bezpečnosť ďalšia výzva v podobe konfliktu na Ukrajine. Nemennou 
súčasťou týchto hrozieb v 21. storočí sa stáva prítomnosť dezinformácií, hoaxov či konšpiračných teórií. 
Tie často usilujú o oslabovanie dôvery v demokraciu, podkopávanie integrity volieb či umocňovanie 
polarizácie a konfliktu v spoločnosti. Dané aspekty vytvárajú priestor pre interdisciplinárny presah s 
ohľadom na skúmanie domácich aj medzinárodných prvkov. Nachádzame sa v momente, ktorý si 
vyžaduje zodpovedný akademický prístup v ponúknutí reflexie, prípadných riešení na rezonujúce či 
postupne sa objavujúce problematické otázky. Konferencia v tomto ohľade reflektuje rastúcu 
aktuálnosť nosných tém, ktorú podčiarkuje nutnosť intenzívnej diskusie. Za výrazný prínos preto 
považujeme príspevky vystupujúcich, ktoré bezpochyby dopomôžu ku kreovaniu odborného diskurzu 
o vybraných tematických okruhoch.  

 

_ORGANIZAČNÉ POKYNY_
 

Prihlášky uchádzačov sa prijímajú do  

8. mája 2022. 

 

Registrácia je možná prostredníctvom online 

formulára: LINK 

 

Konferencia sa uskutoční dňa  

20. mája 2022 v Košiciach:  

 

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach 

Moyzesova 9 (budova Platón). 

 

Bližšie informácie budú poskytnuté po uzavretí 

registrácie. 

 

Účasť je možná pasívne (iba publikovanie 

príspevku v elektronickom zborníku) alebo 

aktívne formou vystúpenia.  

 

V prípade vysokého záujmu o aktívnu účasť si 

organizátori vyhradzujú právo zaradiť 

do programu len vybrané príspevky na základe 

abstraktu. 

 

Termín odovzdania príspevku je do  

31. júla 2022. 

 

Príspevky zaslané po stanovenom termíne 

nebudú uverejnené.  

 

V prípade nedodržania náležitostí šablóny 

bude príspevok vrátený na prepracovanie. 

 

Rozsah príspevku má byť v rozmedzí 8 – 15 

strán (vrátane abstraktu a zoznamu použitej 

literatúry). 

 

Program konferencie bude všetkým 

účastníkom zaslaný na e-mail uvedený pri 

registrácii po ukončení registračného procesu. 

 

Komunikačné jazyky konferencie sú slovenčina, 

čeština a angličtina. 

 

Konferenčný poplatok je 20€. 

 

Konferenčný poplatok zahŕňa publikovanie 

v elektronickom zborníku, technické náklady 

na zabezpečenie konferencie a poplatok za 

zaslanie certifikátu. 

 

Poplatok je potrebné uhradiť  

do 13. mája 2022 prevodom na IBAN:  

SK47 0200 0000 0029 3200 3454 

 

Do poznámky pre prijímateľa, prosím, uveďte: 

meno, priezvisko a inštitúciu, na ktorej 

pôsobíte. 

 

Študenti KPKE FF UPJŠ v Košiciach 

a spoluorganizátorských pracovísk 

konferenčný poplatok neplatia. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSYcVhjy6jwXkVif3KYqVPm8dxXPMugDikoPwLE5T6Eqgm_Q/viewform
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Tešíme sa na Vašu účasť. 
Ďalšie informácie o konferencii získate na politologiaupjs.sk 

alebo na našej kontaktnej e-mailovej adrese studentskakonferencia@gmail.com

 


