
Mladí výskumníci a študenti prezentovali výsledky 

svojej odbornej činnosti 
 

Prezentácia výsledkov výskumnej činnosti je nevyhnutnou súčasťou akademického pro-

stredia. 

 

Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedra politických vied 

a verejnej správy Užhorodskej národnej univerzity, Research Institute of Central Europe a OZ 

Res Publica pripravili v poradí už 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre študen-

tov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Aktuálne otázky teórie a praxe politiky 

a medzinárodných vzťahov, ktorý bol súčasťou platformy VI. ročníka Košických politologic-

kých dialógov. 

O prestíži podujatia, ktoré bolo pripravené ako súčasť riešenia projektu KEGA 021UPJŠ-

4/2016: Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach a stalo sa už pravi-

delnou súčasťou diania na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach, svedčí aj skutočnosť, že 

záštitu nad ním prijali rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pa-

vol Sovák, CSc., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Oroso-

vá, CSc. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 11. – 12. mája 2017 za účasti takmer tridsiatich 

študentov a mladých vedcov zo Slovenska, Ukrajiny, Poľska a mnohých odborných pracovísk 

doma i v zahraničí. 

Dvojdňovú konferenciu otvoril slávnostným príhovorom v zastúpení rektora UPJŠ prorek-

tor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., dekanka FF UPJŠ prof. 

PhDr. Oľga Orosová, CSc., a v zastúpení vedúcej Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach 

za organizátorov konferencie predniesol krátky úvodný príhovor doc. PhDr. Daniel Dobiaš, 

PhD. 
Konferenčné príspevky boli rozdelené do jednotlivých tematických blokov, v ktorých vy-

stúpili vždy štyria účastníci. Po predstavení všetkých príspevkov v každom bloku nasledovala 

diskusia poskytujúca publiku možnosť klásť otázky a priestor pre vzájomnú výmenu názorov, 

postrehov s odporúčaní. Prezentujúci v príspevkoch nastolili závažné otázky, ktoré podnietili 

zaujímavú a živú odbornú diskusiu, a tak prispeli k naplneniu cieľa konferencie, ktorým popri 

interdisciplinárnom dialógu bola aj vzájomná výmena poznatkov, skúseností a myšlienok. 

Zámerom organizátorov, ktorý sa – veríme – podarilo naplniť, bolo tiež prispieť k rozvoju 

vzájomných vzťahov mladých odborníkov z celého Slovenska i zahraničia. V mene organizá-

torov sa už teraz tešíme na ďalší ročník konferencie, na ktorú vás srdečne pozývame. 
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