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Doba, ktorú spoločne prežívame podnecuje k zamysleniu. Prejavy krízy sa 
v širšom kontexte súčasného diania prakticky už dlhodobo objavujú vo 
všetkých oblastiach ľudského života. Kultúry a civilizácie, národy i jednotlivci 
prežívajú z času na čas okamihy, ktoré s určitou nadsádzkou môžeme označiť 
ako osudové. Osudovosť situácie môžeme v našich súvislostiach nazvať aj 
krízou – prehĺbeným vedením potreby podstatnejších zmien, ktoré by sa dotkli 
spôsobu  reprodukcie všetkých alebo viacerých foriem spoločenského života 
v rozmeroch civilizačných a kultúrnych celkov. 

„Kríza“ nie je len pojmom ekonómov, ale vo svojej terminológii ho používajú 
aj politológovia, sociológovia, ekológovia, kulturológovia ... Tento fenomén sa 
stal ústrednou témou medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Kríza 
v politike – politika v kríze“, ktorú pripravil Inštitút politológie Filozofickej 
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pod záštitou rektora Prešovskej 
univerzity v Prešove Prof. RNDr. René Matloviča, PhD.  

Stretnutie odborníkov slovenskej a zahraničnej politológie, predstaviteľov 
sociálnych vied a spoločenského života sa uskutočnilo 15. – 16. februára 2012 
a bolo súčasťou osláv 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove. 
Toto vedecké podujatie sa konalo v rámci 11. ročníka Prešovských 
politologických dní – projektu vedeckých podujatí politologického charakteru, 
ktorého tradícia bola založená v roku 1995. 

O vedeckú konferenciu bol medzi odbornou komunitou veľký záujem.  
Dokazuje to skutočnosť, že na konferenciu prijalo pozvanie 64 odborníkov z 12 
zahraničných univerzít, vysokých škôl a vedeckých inštitúcií z Čiech, Poľska, 
Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Ruskej federácie a Ukrajiny. Pozvanie 
prijali aj odborníci z 9 slovenských univerzít a zástupcovia verejných inštitúcií.  
Cieľom stretnutia vedeckej a odbornej komunity z oblasti sociálnych 
a politických vied, ale aj praxe bolo multidimenzionálne zachytiť fenomén krízy 
v jej najrôznejších varietach a prejavoch a z tejto pozície sa vyjadriť k závažným 
aktuálnym problémom dneška. 
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Paletu poznatkov a postrehov týkajúcich sa rozsahu a možných dopadov 
krízy predniesli vo svojich hlavných referátoch popredné osobnosti nielen zo 
Slovenska, ale aj zahraničia. Za všetkých spomenieme len niektorých – Prof. 
PhDr. Darina Malová, CSc.  – vedúca Katedry politológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, Prof. PhDr. Ján Keller, CSc. –  Ostravská 
univerzita v Ostrave, Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. – Prešovská 
univerzita v Prešove.  

Analýze príčin a dôsledkov paralelných krízových javov v oblasti politiky, 
ekonomiky, životného prostredia a spoločnosti sa účastníci tohto medzinárod-
ného vedeckého podujatia venovali v dvoch tematických blokoch. Prvý z nich 
bol zameraný na reflexiu fenoménu krízy z pohľadu politickej filozofie 
a politológie. V druhom tematickom bloku interdisciplinárneho charakteru bola 
kríza reflektovaná z pohľadu ekonómie, sociológie, kulturológie, environment-
alistiky a masmediálnych štúdií.  

Chceme vysloviť presvedčenie, že prítomný zborník referátov sa stane 
zaujímavým materiálom pre seriózny výskum pre čitateľov z radov politoló-
gov, sociológov, ekonómov či právnikov, ale aj vhodnou inšpiráciou pre 
učiteľov a študentov politológie a spoločenských vied, ako aj pre tých, ktorí sa 
o tieto problémy zaujímajú len príležitostne. 

 
 


