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SPRÁVA PRE MÉDIÁ 
 

Košické politologické dialógy 2021 

Pandémia & demokracia: „Budúcnosť demokracie v postcovidovej 

dobe“ 
 

Medzinárodná online vedecká konferencia študentov sa tento rok pokúsila zodpovedať 

otázku, ako prebiehajúca pandémia ovplyvní stav demokracie vo svete. 
 

 KOŠICE 12. OKTÓBRA 2021 

 

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – 

v spolupráci s 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 – 

tradične aj tento rok usporiadala konferenciu pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov. 

Jubilejný X. ročník bol odrazom aktuálnej spoločenskej situácie, ktorú poznamenala pandémia 

Covid-19 a niesla názov Pandémia & demokracia: „Budúcnosť demokracie v postcovidovej 

dobe“. 

Medzi nosné témy patrila problematika vyrovnania sa rôznych štátov s touto spoločenskou, 

ekonomickou a politickou krízou, následne reakcie občanov na konkrétne opatrenia, ale aj vplyv 

pandémie na stav demokracie a globalizácie vôbec. Vedúca Katedry politológie FF UPJŠ Dr. h. c. 

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., upozornila na aktuálnosť témy konferencie, pričom 

vyslovila obavu, aby sme sa namiesto ďalšieho rozvoja demokracie a občianskych práv a slobôd 

neocitli v pandemiokracii, ktorá vyvoláva strach o samotnú existenciu človeka a utlmuje jeho 

aktívne občianstvo. 

Protipandemickým opatreniam sa musela prispôsobiť aj forma realizácie podujatia. Konferencia 

sa uskutočnila v piatok 1. októbra 2021 v online priestore a zároveň bola naživo vysielaná aj na 

facebookovej stránke Katedry politológie FF UPJŠ. Podujatie malo medzinárodný charakter. 

Možnosť prezentovať svoj výskum dostali študentky a študenti a mladé vedecké pracovníčky 

a pracovníci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Jazykmi konferencie boli 

slovenčina, čeština, poľština a angličtina.  

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 od roku 2012 pravidelne organizuje Katedra politológie FF 

UPJŠ v Košiciach a občianske združenie Res Publica spolu s ďalšími partnerskými univerzitami. 
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Doteraz boli témy konferencií zamerané na výskum širokých spoločenských problémov ako 

občianska spoločnosť, domáca a medzinárodná politika, či rôzne výzvy a riziká nového milénia 

v oblasti politiky. 
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