
 



_ANOTÁCIA KONFERENCIE_ 
 

Rok 2021 sa nesie v duchu celosvetovej pandemickej krízy, ktorá do značnej miery ovplyvňuje 
spôsob fungovania spoločnosti. Výzvy plošného charakteru spojené práve so situáciou 
zapríčinenou rozširovaním ochorenia COVID-19, vytvárajú priestor na zodpovedanie 
základných otázok, ktoré skúmajú stavebné piliere fungovania demokratickej 
spoločnosti.  Nachádzame sa v momente, ktorý si vyžaduje zodpovedný akademický prístup v 
ponúknutí reflexie a prípadných riešení na rezonujúce, či postupne sa objavujúce problematické 
otázky.  

Do popredia vystupujú predovšetkým témy ako realizácia demokracie v pandemickej 
situácii, miera dodržiavania individuálnych ľudských práv, polarizácia spoločnosti, alebo nárast 
politického extrémizmu, avšak diapazón možných tém je v zásade nekonečný.  

Práve rok 2021 prináša nové výzvy vo sfére medzinárodných vzťahov, verejnej správy, 
sociológie, ekonómie, životného prostredia v kontexte pandémie a  ďalších. Rastúca aktuálnosť 
týchto vzájomne prepojených tém si vyžaduje čoraz intenzívnejšiu diskusiu a hlbšiu analýzu aj 
prostredníctvom vašich príspevkov, ktoré rozhodne uvítame.  

 

_ORGANIZAČNÉ POKYNY_ 
 

Prihlášky uchádzačov sa prijímajú do  

24. septembra 2021. 

 

Registrácia je možná prostredníctvom online 

formulára: LINK 

 

Konferencia sa uskutoční dňa  

1. októbra 2021. 

 

KONFERENCIA SA USKUTOČNÍ 

ONLINE FORMOU 

 

Bližšie informácie budú poskytnuté po 

uzavretí registrácie. 

 

Účasť je možná pasívne (iba publikovanie 

príspevku) alebo aktívne (online vystúpenie).  

 

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. decembra 2021. 

 

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 15€. 

 

Konferenčný poplatok zahŕňa publikovanie 

v elektronickom zborníku, technické náklady 

na zabezpečenie online konferencie 

a poplatok za zaslanie certifikátu. 

 

Poplatok je potrebné uhradiť  

do 24. septembra 2021 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://forms.gle/p6PwxYuiPzwbDYnNA


   
 

_ORGANIZÁTORI _ 
• Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

• Inštitút politických vied a verejnej správy, Fakulta politológie a žurnalistiky, Univerzita 

Marie Curie-Sklodowskej v Lubline 

• Ústav sociálnych štúdií, Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií, 

Mendelova univerzita v Brne 

• Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita v Miškovci 

• Občianske združenie Res Publica 

 

Vedecký výbor konferencie  
Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. 

prof. PhDr. Ján Koper, PhD. 

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. 

prof. Myroslava Lendel, Dr.Sc. 

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM 

Dr. Ewelina Kancik-Kołtun, PhD. 

Dr. Sándor Fekete 

doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. 

doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD. 

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. 

doc. Mgr. Peter Juza, PhD., CSc. 

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria,  

doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D. 

 

Organizačný tím konferencie 
doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. 

PhDr. Jakub Bardovič, PhD. 

Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD. 

Mgr. Alexander Onufrák, PhD. 

Mgr. Ján Ruman, PhD. 

Mgr. Tomáš Dvorský, PhD. 

Mgr. Barbora Linhartová 

Mgr. Peter Dubóczi 

Mgr. Dávid Gajdoščík 

Mgr. Michaela Ružičková 

Mgr. Patrik Furik 

Mgr. Jana Gregová 

PhDr. Lukáš Jakabovič, MBA 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
Ďalšie informácie o konferencii získate na politologiaupjs.sk 

alebo na našej kontaktnej e-mailovej adrese stud.conf@politologiaupjs.sk 

 


