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Košice 20. november 2019 

 

Reflexiu 30. výročia Nežnej revolúcie a troch dekádach na Slovensku i vo svete prinesú 

Košické politologické dialógy na UPJŠ v Košiciach  

 

Tohtoročné Košické politologické dialógy s podtitulom Kam kráčaš demokracia sa na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zamerajú na 30. výročie Nežnej revolúcie 

a reflexiu 30 rokov na Slovensku i vo svete. Ich deviaty ročník zorganizovala Katedra 

politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s Občianskym 

združením Res Publica v dňoch 21. – 22. novembra 2019 v priestoroch Historickej auly 

a Veľkej zasadačky Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach. V rámci tejto medzinárodnej 

vedeckej konferencie s názvom 1989 – 2019 vystúpia renomovaní odborníci z teórie a praxe v 

oblasti politológie, histórie, sociológie i práva. Zároveň dostanú priestor aj mladí vedeckí 

pracovníci. 

 

„Katedra politológie FF UPJŠ pravidelne deväť rokov pripravuje monotematické 

konferencie, ktoré sa zameriavajú na konkrétny, aktuálny problém v spoločnosti. Tento 

rok máme nielen 10. výročie Katedry politológie FF UPJŠ, ale aj významné 30. výročie 

Nežnej revolúcie. Verím, že aj vďaka tejto téme si nás všimnú pracoviská po celom 

Slovensku a ukážeme, že aj naša univerzita má potenciál uskutočňovať takéto aktivity,“ 

uviedla vedúca Katedry politológie FF UPJŠ Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. 

 

Záštitu nad konferenciou prebrali rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, 

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

predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. 
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Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica už od roku 2011 pravidelne 

organizuje vedecké konferencie v rámci cyklu Košických politologických dialógov na aktuálne 

témy týkajúce sa Slovenska, Európy i sveta v snahe zvýšiť informovanosť občanov o 

politických a spoločenských otázkach a vytvoriť priestor pre diskusiu medzi renomovanými 

odborníkmi z rôznych oblastí. 

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD. 

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk 

tel.: +421 905 385 911 

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD. 

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 
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