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Vedecká konferencia pri príležitosti 25. výročia 
vzniku Slovenskej republiky 
Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu 
v roku 1993 - informácia o konaní vedeckej 
konferencie

 
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a spoluorganizátori Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny 
pedagogický ústav, Múzeum Slovenského národného povstania, Veda, vydavateľstvo Sloven-
skej akadémie vied, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Katedra politológie a euroázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre organizovali pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky 
v priestoroch Malého kongresového centra Vedy, vydavateľstva SAV, v dňoch 13. – 14. no-
vembra 2018 vedeckú konferenciu na tému Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 
1993. Vedecká konferencia je súčasťou projektu Cesta slovenskej politiky k samostatnému štátu 
(1989 – 1993), na realizácii ktorého sa spolu s Ústavom politických vied SAV spolupodieľajú 
Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
a Štátny pedagogický ústav. Konferencia nadväzuje na výsledky dosiahnuté v knižnej publikácii 
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 I. a II. zväzok. 

Vedeckú konferenciu otvoril Miroslav Pekník z Ústavu politických vied SAV. Vo svojom 
príspevku s názvom Počiatky slovenskej politiky po roku 1989 venoval pozornosť politickým 
pomerom na Slovensku po novembri 1989, priblížil predstavy vedúcich predstaviteľov tzv. ne-
politickej politiky o novom politickom systéme. Taktiež sa zameral na vznik a formovaniu poli-
tických subjektov po roku 1989, prípravy na voľby v roku 1990, politické programy či štátotvor-
né vzťahy a národnostné menšiny v ponovembrovom období. Za Ústav politických vied SAV na 
konferencii vystúpili Jozef Lysý, Ľuboš Blaha, Peter Dinuš a Ferdinand Vrábel.

Jozef Lysý sa vo svojom príspevku Víťazi a porazení, zamlčané premisy zamýšľal nad príči-
nami problémov, ktoré v súčasnosti rozdeľujú a deformujú politické, spoločenské a ekonomické 
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prostredie Slovenska. Zdôraznil, že chýba sociálny kapitál, ktorý absentuje aj z toho dôvodu, že 
súčasné politické a iné elity nie sú schopné dosiahnuť konsenzus. Svoje stanoviská demonštroval 
na postojoch niekoľkých politikov a teoretikov.

Ľuboš Blaha sa v príspevku s názvom Transformácia ľavice na Slovensku zameral na po-
novembrový vývoj slovenskej ľavice, pričom priblížil západoeurópske inšpirácie pre slovenskú 
demokratickú ľavicu, predovšetkým myslenie a pôsobenie Bruna Kreiskeho, lídra Socialistickej 
strany Rakúska, a Enrica Berlinguera z Talianskej komunistickej strany. Vo svojom vystúpení 
definoval dva prúdy ľavicového spektra poprevratového obdobia: umiernený (P. Weiss) a radi-
kálny (V. Mináč).

Peter Dinuš v príspevku s názvom Vývoj komunistického hnutia na Slovensku v rokoch 1989 
– 1992 reflektoval vývoj komunistického hnutia po novembri 1989 na pozadí kreovania novej 
politickej strany – Komunistickej strany Slovenska. Ferdinand Vrábel vystúpil na konferencii s prí-
spevkom Dva smery v štátoprávnom myslení slovenskej politiky – samostatnosť a spoločný štát. 

Popri historických, politologických či filozofických témach bol veľkým spestrením príspe-
vok riaditeľa Ekonomického ústavu SAV Juraja Sipka, ktorý priblížil ekonomický vývoj po roku 
1989. Referujúci prezentoval rôzne aspekty ponovembrového ekonomického vývoja na Sloven-
sku až po súčasnosť, komparoval ich so stavom v Českej republike. Auditórium ocenilo, že sa 
skúmanej problematike nevenoval len v historickom kontexte, ale že taktiež načrtol predikcie 
ekonomického vývoja do budúcnosti. 

Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska mimoriadne pútavo a zanietene otvoril 
na konferencii tému transformácie samosprávy na Slovensku po roku 1989 a taktiež definoval 
negatívne javy, ktoré sa postupne etablovali v samospráve a komunálnej politike. Štátoprávnu 
problematiku a právne aspekty politického vývoja po roku 1989 analyzoval vo svojom príspev-
ku s názvom Štátoprávna problematika v rámci politického vývoja po roku 1989 Jozef Beňa 
z Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Svetozár Krno z Filozofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre priblížil otázky straníckeho systému a vzniku plurality politických 
strán a hnutí. Milan Čáky z Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa odhodlal na kontroverznú 
tému Vladimír Mečiar a slovenská štátnosť. Na konferencii odzneli aj príspevky reflektujúce slo-
vensko-maďarské vzťahy (Jozef Schwarz, Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Petržal-
ka), problematiku židovskej menšiny a holokaustu (Pavol Mešťan, Múzeum židovskej kultúry), 
nové pohľady na Slovenské národné povstanie (Stanislav Mičev, Múzeum SNP), formovanie 
slovenskej diplomacie (Peter Juza, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR). 

O interdisciplinárnom charaktere vedeckej konferencie svedčí široký diapazón tematického 
zamerania jednotlivých príspevkov. Názorová a ideovo-politická rôznorodosť prítomných sa od-
zrkadlila v zaujímavých a podnetných diskusiách po jednotlivých konferenčných paneloch. Na 
záver v mene organizátorov ďakujeme všetkým prítomným za účasť.

Jana Sivičeková

Studia Politica Slovaca, Xi, 2018/2

104 Informácie



          

Čína a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát 
a globálne výzvy - informácia o konaní vedeckej 
konferencie 

V dňoch 15. a 16. novembra 2018 prebiehal na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre 18. ročník vedeckej konferencie Filozofia a sociálne vedy ako plynulé 
pokračovanie podujatia, ktorého prvá časť sa uskutočnila v Prahe v dňoch 12. a 13. novembra. 
Spoluorganizátormi tohtoročnej konferencie s témou Čína a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát 
a globálne výzvy boli Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR, Ústav 
politických vied Slovenskej akadémie vied, Katedra filozofie a Katedra politológie a euroázij-
ských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na konferencii vystú-
pili predstavitelia vedeckých pracovísk nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Jednotlivé 
vystúpenia boli zamerané na hospodársku politiku, zahraničnú politiku, ako aj na kultúru Číny. 

Konferenciu otvorili Jarmila Jurová, dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre, Marek Hrubec, riaditeľ Centra globálních studií, Filosofického ústavu Akade-
mie věd České republiky, a Richard Sťahel, vedúci Katedry filozofie Filozofickej fakulty Uni-
verzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ako prvá vystúpila Marina Čarnogurská, emeritná pracovníčka Ústavu orientalistiky Sloven-
skej akadémie vied, s plenárnou prednáškou na tému Súčasná ČĽR – nová silná „Ríša Stredu“, 
ktorá ponúka „zvyšku sveta svojsky originálnu kultúrnu a ekonomickú iniciatívu“. Prednášajúca 
vo svojom prejave upriamila pozornosť na Mao Ce-tunga, ktorý z duchovného hľadiska nebol 
ovplyvnený zahraničnými vplyvmi, len čínskymi tradíciami a konfucianizmom. Zo Západu pre-
beral iba technické a materiálne výdobytky. Čarnogurská sa taktiež venovala aktuálnym iniciatí-
vam Číny, ako sú iniciatíva Jedno pásmo, jedna cesta či projekt 16 + 1, v ktorom Čína apeluje na 
mierovú spoluprácu s krajinami strednej a východnej Európy. Po prednáške nasledovala diskusia, 
v ktorej sa otázky zameriavali hlavne na osobu Mao Ce-tunga a na históriu taoizmu.

Po M. Čarnogurskej vystúpila Jiang Li z Ústavu pre výskum Ruska a východnej Európy a Stred-
nej Ázie Čínskej akadémie spoločenských vied v Pekingu s prednáškou nazvanou Príležitosti a vý-
zvy spolupráce medzi Čínou a Slovenskom v rámci „16+1“ – Spolupráca a Iniciatívy „Jedno pásmo 
a jedna cesta“. Prednášateľka sa zamerala na rozdiely medzi Slovenskom a Čínou a posledným 
bodom jej referátu bola otázka hospodárskej a investičnej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou.

Nasledoval príspevok Petra Juzu z Katedry politických vied Fakulty sociálnych vied Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý končí na poste veľvyslanca v kazašskej Astane, na tému Stredná 
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Ázia v hľadáčiku Číny  – problémy politiky, bezpečnosti a geopolitické dôsledky. Autor v príspevku 
zdôraznil, že Stredná Ázia nie je homogénna, ako aj to, že všetkých päť krajín, ktoré sa do tohto re-
giónu zaraďujú, sú niečím špecifické. V diskusií bola načrtnutá aj problematika terorizmu, a to v sú-
vislosti s Kirgizskom, ktorého mnohí obyvatelia sa pripájajú k teroristickej organizácií Islamský štát. 

Príspevok Pavla Ptáčka z Katedry ázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci sa zameral na tému Problematika OBOR a Střední Asie a její ekonomické a geopoli-
tické souvislosti. Prednášateľ zdôraznil, že krajiny Európskej únie vyvíjajú malú aktivitu v tomto 
regióne. Naproti tomu Čína je v tomto regióne prítomná aktívne, pričom investuje nemalé finanč-
né prostriedky na nákup dlhopisov jednotlivých krajín a taktiež v tejto oblasti v nemalej miere 
investujú aj čínske firmy. Diskusia po vystúpení sa venovala aktivitám USA v tomto regióne. 

Po obedňajšej prestávke konferencia pokračovala prednáškou Mareka Hrubeca s názvom 
Čínský globální projekt Iniciativy pásma a cesty: Komparativní makro-regionální analýza. Pred-
náška sa zamerala na makroregióny Afriky, pričom sa prednášateľ zameral na spoluprácu Číny 
a afrických krajín ako Sudán, Keňa a Etiópia v oblasti rozvoja infraštruktúry, najmä železničnej. 
Prednáška sa zároveň venovala aj latinskoamerickému makroregiónu. 

Konferencia potom pokračovala plenárnou prednáškou Martina Slobodníka z Katedry vý-
chodoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Nová 
hodvábna cesta a jej predchodkyne: ako nám môže štúdium čínskych dejín pomôcť pochopiť sú-
časnú zahraničnú politiku. Prednáška sa sústredila na čínsko-tibetské vzťahy s kritickými výhra-
dami voči politike Číny, napríklad v oblasti cenzúry, ktorá je prítomná aj v akademickej oblasti. 
Autor pripomenul aj problémy regiónu Ujgurska. Bola to jednoznačne najkritickejšia prednáška 
zameraná voči Číne, najmä čo sa týka jej vnútornej politiky. 

Príspevok Milana Čákyho z Katedry politických vied Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave sa venoval téme Základné princípy zahraničnej politiky Číny v mul-
tipolárnom svete. Autor sa zameral na politiku jednej Číny, pričom pripomenul priority čínskej 
zahraničnej politiky, hlavne stratégiu win-win či jej miesto v zoskupení BRICS. 

V príspevku Jozefa Lysého z Katedry etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave s latinským názvom Ceteris paribus zaznelo, že nevieme riešiť 
viac ako jeden následok premien a spoločenské vzťahy nedokážu reagovať na technický vývoj. 

Príspevok Svetozára Krna z Katedry politológie a eurázijských štúdií Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre niesol názov Himalájske veľmoci Čína a India. Rečník 
sa zameral na komparáciu Indie a Číny z geografického, náboženského, kultúrneho a ekonomic-
kého uhla pohľadu.  

Účastníci konferencie si na záver v piatok popoludní pozreli Diecéznu knižnicu v Kňazskom 
seminári svätého Gorazda pod Nitrianskym hradom a Nitriansky hrad. 

                                                                               
                  Mátyás Szuri
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