
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach

pozývajú na
výročnú medzinárodnú vedeckú konferenciu SFZ pri SAV

9. – 11. 10. 2019
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Čo znamená byť vzdelaný? Aký je cieľ vzdelávania? Čo nás učí filozofia? Akú úlohu má filozofia pri kultivácii ľudského myslenia od nevzdelanosti k  poznaniu, slobode 
a k formovaniu schopnosti tvorivého kritického myslenia? Je filozofia stimulom pre kultiváciu človeka a schopnosťou viesť zmysluplný život? Existuje nejaký spoločenský dopyt 
po filozofii a potreba filozofickej kritickej reflexie spoločenskej praxe a jej dôsledkov? Je dnes filozofia základom kritického, analytického, terminologicky precízneho myslenia 
alebo má problém udržať si svoj status v systéme študijných odborov vysokoškolského vzdelávania? Ako nám môže pomôcť dejinno-filozofická reflexia pri hľadaní odpovede 
na uvedené otázky? Konferencia si kladie za cieľ vyzdvihnúť, zdôrazniť a  zhodnotiť úlohu filozofie a  vzdelávania v  kontexte kultúrnych, spoločenských, environmentálnych 
podmienok ľudského života a ich možného ohrozenia v súčasnom globálnom svete. Úlohou je ukázať, že vzdelanie je nielen najdôležitejší predpoklad slobody človeka a sociálnej 
zodpovednosti, tolerantného spolunažívania a  ľudského rozvoja, ale aj základné ľudské právo. Zároveň chceme otvoriť diskusiu k otázkam vyučovania filozofie na vysokých 
a stredných školách na Slovensku a vytvoriť priestor pre výmenu názorov a skúseností o aktuálnych problémoch profesionálnej práce v oblasti filozofie. 

Súčasťou konferencie bude panelová diskusia na tému  Otázniky nad vysokoškolským štúdiom filozofie, ktorú organizujeme v spolupráci s Rádiom Regina. 

Vedecký výbor: 
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
doc. PhDr. Róbert Stojka, PhD.
doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD. 
Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD.

Pozvanka

Organizačný výbor:  
doc. Andrea Javorská, PhD., 
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD., 
Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.,  
Mgr. Martin Vacek, PhD., 
Mgr. Róbert Maco, PhD., 
Mgr. Peter Kyslan, PhD., 
Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.

Mediálny partner konferencie: Rádio Regina

Tematické okruhy/sekcie: 
1. Historicko-filozofické reflexie výchovy a vzdelania
2. Filozofia, problém vzdelanosti a kultúra
3. Výzvy súčasnosti pre filozofiu
4. Paradigma filozofického vzdelávania: filozofia tragédie 
v kontexte 20. storočia a súčasnosť  

Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický
Dĺžka vystúpenia: 20 min.+10 min. diskusia

Termín uzávierky prihlášok/návratok: 15. 07. 2019

Výstup z konferencie: recenzovaný zborník vedeckých príspevkov v tlačenej forme. 
Publikovanie príspevkov je umožnené len pre aktívnych účastníkov kongresu, 
v jazyku slovenskom, českom a anglickom.
Termín pre odoslanie príspevkov do zborníka príspevkov: 30. 11. 2019 
Organizačný výbor kongresu si vyhradzuje právo výberu príspevkov, ich zaradenia 
do programu konferencie a publikovania v zborníku.
Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevku bude prihláseným 
účastníkom zaslaná do 25. 07. 2019 
Pokyny pre autorov: budú poslané spolu s informáciou o akceptovaní príspevku.

Kontaktná osoba: Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.
Katedra občianskej náuky, Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská 
univerzita v Prešove, Ul. 17. Novembra 1, 0801 Prešov, Slovenská republika
e-mail: ondrej333@gmail.com

Konferenčné poplatky:
Vložné:
člen SFZ, ktorý uhradil členské za posledné tri roky: 65€
nečlen: 85€
Pasívny účastník, ak je študentom, dôchodcom, doktorandom, má vstup zdarma.
Vo vložnom sú zahrnuté: organizačné náklady, technické zabezpečenie, prenájom 
miestností, publikovanie vo vedeckom zborníku, konferenčné materiály, 
občerstvenie, slávnostná recepcia.

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli TeleDom v Košiciach 
Nocľažné s raňajkami: dvojsposteľová izba 19€/os./noc; jednoposteľová izba 
26,50€/os./noc 
Obed: 6,20€; 
Večera: 6,20€

Úhradu vložného je potrebné uhradiť najneskôr do 20. 09. 2019 výlučne na 
číslo bankového účtu SFZ pri SAV:
Majiteľ účtu: Slovenské filozofické združenie pri SAV
IČO:  178993
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko
Číslo účtu: 4001111106/3100
BIC (SWIFT): LUBASKBX
IBAN:  SK04 3100 0000 0040 0111 1106
Do správy/poznámky pre prijímateľa je nutné uviesť: Meno, Priezvisko, 
Konferencia 2019
Výdavky spojené s ubytovaním a stravovaním si hradia účastníci na mieste.

Sumár najdôležitejších termínov:
Zaslenie prihlášky/návratky: do 15. 07. 2019
Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevku: do 25. 07. 
2019
Úhrada vložného: do 20. 09. 2019
Konanie konferencie: 09. – 11. 10. 2019
Odovzdanie príspevkov: do 30. 11. 2019

Filozofia, vzdelanie, kultura 
vo vyzvach sucasnosti
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www.sfz.sk


