
 
 

Tekutá zodpovednosť na Slovensku 
Pilotná národná interdisciplinárna diskusia o výhovorkách z osobnej zodpovednosti               

v oblasti školstva, zdravotníctva, menšín a médií 

                   

 30. september 2019 
 

 

Pilotná interdisciplinárna diskusia projektu KEGA č. 008TTU-4/2019  

na tému „Prenos osobnej zodpovednosti  ako modernej výhovorky 

a jej postmoderné riešenie“  je úvodnou platformou  na formulovanie 

a hľadanie odpovedí na otázky o vyvodení osobných dôsledkov 

z prenášania vlastnej zodpovednosti - na iných ľudí (blízkych, 

generácie,  menšiny),  na ľudstvo (spoločnosť, sociálny a spoločenský 

poriadok, legislatívu, módu, internet, facebook, a pod.), na prírodu 

(genetika, prírodné zákony, zvieratá, rastlinstvo, a pod.), veci 

(techniku, pokrok, osud, médiá, národné a nadnárodné spoločnosti 

a pod.), alebo na niečo/niekoho transcendentného s vlastnou,                    

či delegovanou  mocou autority (Boha, bôžikov, vedcov, lekárov, 

učiteľov, politikov,  sociálnych pracovníkov, anonymné sily, a pod.).  

Hlavným cieľom tejto úvodnej spoločnej interdisciplinárnej diskusie 

je:  nájsť tie oblasti záujmu, kde je potrebná celonárodná diskusia 

(plánovaná na budúci rok);  položiť si otázky o stave tekutosti 

slovenskej spoločnosti, a jej dôsledkoch pre osobné rozhodnutia 

zodpovedať otázky kladené súčasnou postmodernou dobou vo forme 

mediálne známych káuz a tiež začať hovoriť o spôsoboch ich riešenia 

z perspektívy požiadaviek národnej svojbytnosti. Pilotnými oblasťami 

záujmu sú školstvo, zdravotníctvo, menšiny a médiá preto, lebo ide           

o verejne dostupný materiál - pre skúmanie dostupný  širokému 

spektru záujemcov a zároveň výzvy v týchto oblastiach k osobnej 

zodpovednosti sa týkajú všetkých občanov Slovenska.   

POKYNY 
 
Účastnícky príspevok 30,- Eur 
 (V hotovosti počas registrácie. 
Zahŕňa: výtlačok zborníku 
abstraktov a menšie občerstvenie 
počas prestávok.) 
Študenti a doktorandi: zdarma 
 
Obedy (Trnavská univerzita sa 
nachádza v centre mesta s bohatou 
ponukou príležitostí na obed 
a pokračovanie diskusie.)  
 
Rokovací jazyk: slovenský, český, 
anglický 
 
Kontakt: 
Mgr. K. M. Vadíková, PhD. 
katarina.maria.vadikova@truni.sk 
 
Miesto konania: 
Trnavská univerzita v Trnave 
Hornopotočná 23, 917 43 Trnava 

 

Vedecký výbor konferencie  

Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave 

Prof. PhDr. Jaromír Feber, PhD., Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. 
Doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD., Doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. 

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA 
PhDr. Pavol Krištof, PhD.,  Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.,  

Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. 
 

Organizačný tím 
Mgr. Ivetka Šurinová, PhD. 

Mgr. Puškelová, Mgr. Pacalajová, Mgr. Gánovský 

 

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY 

15. august 2019 
Prihláška 
16. september 2019 
Program a Zborník 
abstraktov 
30. september 2019 

     Kolokvium 
10. október 2019 
Zaslanie príspevkov do 
recenzného konania  
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