
Globsec City Talks 2017 opäť v Košiciach 
 

Metropola východného Slovenska sa opäť po roku stala m(i)estom diskusií, ktorých op-

tika bola upriamená na aktuálne spoločenské, zahranično-politické a občianske témy. 

 

V priestoroch Kina Úsmev sa 25. mája 2017 uskutočnil už 4. ročník Globsec City Talks 

a medzi jeho hlavných organizátorov opäť patrila Katedra politológie Filozofickej fakulty 

UPJŠ v Košiciach a naše občianske združenie Res Publica. Širokej verejnosti bola ponúknu-

tá možnosť debatovať o aktuálnych témach s expertmi, akademikmi a inšpiratívnymi osob-

nosťami. 

Prvá časť Globsec City Talks – v podobe Globsec City Chat – bola venovaná udalostiam 

nie tak dávno minulým. Spisovateľka a reportérka Irena Brežná vďaka svojej zbierke reportá-

ží s názvom Vlčice zo Sernovodska (Zápisky z rusko-čečenskej vojny) divákom priblížila ob-

raz Čečenska. Chronológia ruského kolonializmu na Severnom Kaukaze za ostatných 20 ro-

kov, ktorú v zbierke opisuje, zaujala najmä značnú časť ženského publika a autorkin autentic-

ký zážitok a zdanlivo nenápadný šepot sa niesli celou sálou. Tento úvodný panel moderovala 

doktorandka Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Linda Babušík 

Adamčíková, ktorá je zároveň redaktorkou Rádia Regina Východ (RTVS). 

Ďalšou témou, ktorej sa Globsec City Talks dotkol, bolo polemizovanie moderátora a reč-

níkov, či Sú Košice dostatočne smart? Odpovede na túto otázku hľadali spoločne RNDr. Mi-

chaela Kollárová, riaditeľka odboru finančných nástrojov na Úrade podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu, doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan Prírodovedeckej fa-

kulty UPJŠ v Košiciach, a Ing. Michal Kravčík, CSc., z občianskeho združenia Ľudia a voda. 

Príjemnú atmosféru štvrtkového popoludnia v Kine Úsmev zavŕšilo premietanie filmu So-

nita, ktorého dej je zasadený do iránskeho prostredia. Snímka poskytla odlišný uhol pohľadu 

na problematiku dohodnutých svadieb a zvolenia si vlastného osudu dievčaťa, ktoré sa túži 

stať slávnou raperkou... 

Sme radi, že sme mohli byť opäť súčasťou Globsec City Talks v Košiciach a už teraz sa te-

šíme na ďalší, v poradí už piaty ročník tohto podujatia. 

 

Mgr. Mária Petriková 

interná doktorandka 

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach 


