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9.00 – 12.00 Sekcia 1. Globalizácia, ekonomika, politika  - výzvy k osobnej 

zodpovednosti, či priestor pre výhovorky?  (Slovensko a Európa) 

12.00 – 13.00 technická prestávka 

13.00 - 16.00 Sekcia 2. Školstvo a médiá  - výzvy k osobnej zodpovednosti, či 

priestor pre výhovorky?  (Slovensko a Európa) 

 
Jazyky konferencie: slovenský, český, anglický 

 

Konferencie sa môžu zúčastniť výhradne registrovaní účastníci. Prosíme, 

rešpektujte pokyny moderátorov, čas svojho vystúpenia, využite priestor na 

diskusiu priebežnou prípravou otázok a komentárov, do rozhovoru vstupujte po 

ukončení predchádzajúceho rečníka, neskáčte si do reči a zdieľajte trpezlivo, 

múdro a s porozumením sťaženým podmienkam komunikácie v kyberpriestore. 

Tešíme sa na vzájomné stretnutie pri akademickom hľadaní pravdy o osobnej 

zodpovednosti v týchto ťažkých časoch.  

 

MOŽNOSŤ ODSKÚŠANIA SPOJENIA:  
 

Kontakt: Mgr. Michal Gánovský/ Ing. Milan Richnák 

Odskúšanie si je nevyhnutné dohodnúť s Mgr. Gánovským vopred mailom  

na adrese FFTUzodpovednost@yahoo.com  

a rešpektovať pridelený čas:  

Deň A: 13.10 15.00 – 17.00 / Deň B 14.10 10.00 – 12.00 

Kyberpriestor: MICROSOFT TEAMS 

Miestnosť s názvom: Výzvy k osobnej zodpovednosti, či priestor pre 

výhovorky? (Slovensko a Európa) 

Link priamo do miestnosti a potrebné inštrukcie budú všetkým registrovaným 

účastníkom zaslané menovite v špeciálnom maily. 

 
Konferencia je plánovaným výstupom trojročného grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021  

Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie.  

mailto:FFTUzodpovednost@yahoo.com


PROGRAM 
 

9.00 – 9.20  PRIVÍTANIE/ WELCOME 

 

Moderator: Dr. Vadíková, Mgr. Gánovský 

 

Príhovor pani prezidentky Slovenskej republiky Mgr. Zuzany Čaputovej k účastníkom 

medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej 

zodpovednosti: Slovensko a Európa/ Allocution of the prezident of the Slovak Republic M.A. 

Zuzana Čaputová towards participants of the international interdisciplinary conference on topic 

Actual Models of Evasions out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe  
 

1. SEKCIA/ THE FIRST SECTION:  
Globalizácia, ekonomika, politika  - výzvy k osobnej zodpovednosti, či priestor pre 

výhovorky?  (Slovensko a Európa)/ Globalisation, economics, politics - a challenge to stay 

be morally responsible, or a way, how to escape out of personal responsibility? (Slovakia 

and Europe) 

 

Moderators: Dr. Pavol Krištof, Mgr. Michal Gánovský 

 

9.20 – 9.40 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Víme, co všechno je ve hře, když se chceme zbavit morální odpovědnosti?/ Do We Understand 

the Play to not want the Moral Responsibility? (Dr. Vojtěch Šimek, Teologická fakulta 

Jihočeské univerzity – invited speaker/ pozvaná prednáška) 

 

9.40 – 10.00 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Ethics of Responsibility towards the Future Generations in Modern Education: World Outlook 

and Motivation Aspects/ Etika zodpovednosti za budúce generácie v modernej edukácii: 

globálne vyhliadky a motivácia jednotlivca (prof. Iryna Vasilieva – doc. Anatoliy Vermenko, 

Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine) 

 

10.00 – 10.20 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Escape from Responsibility? Impact of „Homo Sovieticus” and Neoliberal Economics on the 

Formation of Social Virtues/Útek pred zodpovednosťou? vplyv „Homo Sovieticus”                          

a neoliberálnej ekonomiky na formáciu sociálnych cností (doc. Andrzej Kobylinski, Cardinal 

Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland – invited speaker/ pozvaná prednáška) 

 

10.20 – 10.40 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

K zodpovednosti ekonomických manažérov v novom globálnom prostredí./ Towards a Responsibility 

of Economic Managers in the New Global Environment (Dr. Eva Pechočiaková Svitačová, 

FEaM, SPU Nitra – pozvaná prednáška/ invited speaker) 



10.40 – 11.00 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Osobná zodpovednosť a občianska spoločnosť ako základný pilier demokracie/ Personal 

Responsibility and Civil Society as an Essential Pillar of Democracy (prof. Milan Katuninec, 

FFTU, Trnava) 

 

11.00 – 11.20 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Zodpovednosť a konfrontačný politický štýl na Slovensku/ Responsibility and Confrontational 

Political Style in Slovakia (Dr. Pavol Krištof, FFTU, Trnava) 

 

11.20 – 11.40 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Administrative Liability for Violation of Quarantine Conditions in Ukraine/ Politická 

zodpovednosť za nevyhnutné násilie počas núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-

19 na Ukraine  (prof. Taras Gurzhiy  – doc. Olena Shevchenko, Kyiv National University of 

Trade and Economics, Kyiv, Ukraine) 

 

11.40 – 12.00 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Vzťah globalizácie a personálnej zodpovednosti na Slovensku: environmentálny kontext./            

The relationship between globalization and personal responsibility in Slovakia: enviromental 

context. (Mgr. Andrea Balážová, FFTU, Trnava) 

 

 

 

12.00 – 13.00 PRESTÁVKA/ PAUSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SEKCIA/ THE SECOND SECTION:  
Školstvo a médiá  - výzvy k osobnej zodpovednosti, či priestor pre výhovorky?  (Slovensko 

a Európa)/ Education and Media – a challenge to stay be morally responsible, or a way, 

how to escape out of personal responsibility? (Slovakia and Europe) 

 

Moderators: Dr. Jaroslava Vydrová, Mgr. Andrea Balážová 

 

13.00 – 13.20 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Nejčastější psychologické faktory ovlivňující používání výmluv a pokles osobní odpovědnosti 

v edukačním procesu a možnosti preventivního působení/ The most common psychological 

factors influencing the use of excuses and the decline of personal responsibility in the 

educational process and the possibility of preventive acting (doc. Markéta Švamberk Šauerová, 

VŠTVaS PALESTRA, Praha, Česká republika - pozvaná prednáška/ invited speaker) 

 

13.20 – 13.40 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Problém zodpovednosti v mravnej výchove žiaka/ The Issue of Responsibility in the Moral 

Education of Pupil (doc. Gabriela Platková Olejárová, FFPU, Prešov) 

 

13.40 – 14.00 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na bežných školách cez 

optiku zodpovednosti/ Education of Pupils with special needs at the mainstream schools by 

Means of Responsibility (Dr. Júlia Polomská, FFPU, Prešov) 

 

14.00 – 14.20 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Pedagogická a osobná zodpovednosť v rámci výučby telesnej výchovy – prítomnosť distinkce?/ 

Pedagogical and personal responsibility in the teaching of physical education – the presence of 

distinction? (Mgr. Sebastian Jirgl, Pedagogická fakulta UK Praha).  

 

14.20 – 14.40 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Ľudská prirodzenosť – výzvy a výhovorky z hľadiska osobnej zodpovednosti/ Human Nature 

– Challenges and Evasions in Terms of Personal Responsibility (Mgr. Michal Gánovský, 

FFTU, Trnava) 

 

14.40  -  15.00 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Zodpovednosť vo vede/ Responsibility in Science (Dr. Adela Lešková Blahová, FFPU, 

Prešov) 

 

 

 



15.00 – 15.20 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Responsibility for academic plagiarism in science and higher education in Ukraine/ 

Zodpovednosť a akademický plagiátizmus vo vede a vyššom školstve: Ukraina (doc. Liudmyla 

Senchenko, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine) 

 

15.20 – 15.40 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Výhovorky bez naratívov: podoby osobnej zodpovednosti v ére online médií/ Narrative-Free 

Excuses: Forms of Personal Responsibility in the Era of Online Media (Dr. Anna Sámelová, 

FFUK Bratislava – pozvaná prednáška) 

 

15.40 – 16.00 (prednáška + diskusia/ lecture + discussion) 

Etická zodpovednosť blogera online portálu Učiteľských novín/ Ethical Responsibility of the 

Blogger of Učiteľské noviny Online Portal  (Dr. Emanuel Orban, Štatistický úrad Slovenskej 

republiky) 

 

 

Závery/ Conclusions 
 

Výhovorka z osobnej zodpovednosti ako etický problém/ Derogation of Personal 

Responsibility as an Ethical Problem  (Dr. Katarína Mária Vadíková, FFTU, Trnava – vedúci 

projektu/ the head of the project)  

 

Priestor pre nastolenie gadamerovskej situácie porozumenia/  

A space for a free Gadamer-like situation of a dialogical comprehension  

 

 

 

 

Koniec/ End 
 


