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SPRÁVA PRE MÉDIÁ 
 

Košické politologické dialógy 2022 

PraVdou proti praUde: „Nie je to pravda, ale mohla by byť“ 
 

Zámerom tohtoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých 

vedeckých pracovníkov bolo ponúknuť odborné reakcie na pretrvávajúce hrozby 

súčasnosti, ktoré sprevádza prítomnosť dezinformácií, hoaxov či konšpiračných 

teórií. 
 

 KOŠICE 20. MÁJA 2022 

 

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – 

v spolupráci s Katedrou bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných 

vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Inštitútom politických vied a verejnej správy 

Fakulty politológie a žurnalistiky Univerzity Marie Curie-Sklodowskej v Lubline, Ústavom 

sociálnych štúdií Fakulty regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií Mendelovej univerzity 

v Brne, Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity v Miškovci a občianskym združením 

Res Publica – usporiadala tradičnú konferenciu pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov. 

Jedenásty ročník sa prostredníctvom príspevkov vystupujúcich snažil kreovať odborný diskurz 

o prítomnosti dezinformácií, hoaxov a konšpirácií, ktoré dnes oslabujú vieru v demokraciu, 

podkopávajú integritu volieb a polarizujú spoločnosť. Medzi nosné témy patrila problematika 

vyrovnania sa rôznych štátov s týmito hrozbami, a to aj v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ktorý 

predstavuje po pandémii Covid-19 ďalšiu globálnu bezpečnostnú výzvu. 

Konferencia sa uskutočnila v piatok 20. mája 2022 a po približne dvoch rokoch sa vďaka 

uvoľneným protipandemickým opatreniam nediskutovalo v online priestore, ale na pôde Katedry 

politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Podujatie malo už tradične medzinárodný 

charakter – možnosť prezentovať svoj výskum dostali študentky a študenti a mladé vedecké 

pracovníčky a pracovníci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. 

Záštitu nad podujatím prevzali rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. 

Pavol Sovák, CSc., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, 

CSc. 

Medzinárodnú vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov z cyklu 

Košických politologických dialógov organizujú od roku 2012 Katedra politológie Filozofickej 

fakulty UPJŠ v Košiciach a občianske združenie Res Publica spolu s ďalšími partnerskými 

univerzitami. Doteraz boli témy konferencií zamerané na výskum širokých spoločenských 

problémov ako občianska spoločnosť, domáca a medzinárodná politika alebo rôzne výzvy a riziká 

nového milénia v oblasti politiky. Dané témy vytvárajú priestor pre interdisciplinárny presah 

s ohľadom na skúmanie domácich aj medzinárodných prvkov. 
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Podľa organizátorov podujatia sa nachádzame v momente, ktorý si vyžaduje zodpovedný 

akademický prístup v ponúknutí reflexie a prípadných riešení na rezonujúce či postupne sa 

objavujúce problematické otázky. Konferencia v tomto ohľade reflektuje rastúcu aktuálnosť 

nosných tém, ktorú podčiarkuje nutnosť intenzívnej diskusie. 
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