
 



_ANOTÁCIA KONFERENCIE_ 
 

Rok 2020 ako začiatok novej dekády a nových výziev, má potenciál byť kritickým bodom na 

osi spoločenského vývoja. Nachádzame sa v momente, ktorý si vyžaduje zodpovedný 

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

objavujúce problematické otázky. 

Do popredia vystupujú predovšetkým témy ako aktívne občianstvo, občianska 

participácia či fenomén narastajúceho politického extrémizmu, avšak diapazón možných tém je 

v podstate nekonečný. 

Nastupujúce desaťročie prináša nové výzvy vo sfére medzinárodných vzťahov, verejnej 

správy, sociológie, ekonómie, životného prostredia a ďalších. Rastúca aktuálnosť týchto 

vzájomne prepojených tém si vyžaduje čoraz intenzívnejšiu diskusiu a hlbšiu analýzu aj 

prostredníctvom vašich príspevkov, ktoré rozhodne uvítame. 

 

_ORGANIZAČNÉ POKYNY_ 
 

Prihlášky uchádzačov sa prijímajú do  

16. novembra 2020. 

 

Registrácia je možná prostredníctvom online 

formulára: LINK 

 

Konferencia sa uskutoční dňa  

4. decembra 2020. 

 

KONFERENCIA SA USKUTOČNÍ  

ONLINE FORMOU 

Bližšie informácie budú poskytnuté po 

uzavretí registrácie. 

 

Účasť je možná pasívne (iba publikovanie 

príspevku) alebo aktívne online. V prípade 

vysokého záujmu o aktívnu online účasť si 

organizátori vyhradzujú právo zaradiť do 

programu len vybrané príspevky na 

základe abstraktu. 

 

Termín odovzdania príspevku je do  

4. decembra 2020. 

 

Príspevky zaslané po stanovenom termíne 

nebudú uverejnené.  

 

V prípade nedodržania náležitostí šablóny 

bude príspevok vrátený na prepracovanie. 

 

Rozsah príspevku má byť v rozmedzí 8 – 15 

strán (vrátane abstraktu a zoznamu použitej 

literatúry). 

 

Program konferencie bude všetkým 

účastníkom zaslaný na e-mail uvedený pri 

registrácii po ukončení registračného 

procesu. 

 

Komunikačné jazyky konferencie sú 

slovenčina, čeština a angličtina. 

 

Konferenčný poplatok je 15€. 

 

Konferenčný poplatok zahŕňa publikovanie 

v elektronickom zborníku, technické náklady 

na zabezpečenie online konferencie 

a poplatok za zaslanie certifikátu. 

 

Poplatok je potrebné uhradiť do 23. 

novembra 2020 prevodom na IBAN:  

SK47 0200 0000 0029 3200 3454 

 

Do poznámky pre prijímateľa, prosím, 

uveďte: meno, priezvisko a inštitúciu na 

ktorej pôsobíte. 

 

 

Študenti KPKE FF UPJŠ v Košiciach 

konferenčný poplatok neplatia. 

 

  

https://forms.gle/qhW6zzuESK7UQVRRA
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Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

Ďalšie informácie o konferencii získate na politologiaupjs.sk 

 

alebo na našej kontaktnej e-mailovej adrese 

studentskakonferencia@gmail.com 
 


