
PROGRAM KOLOKVIA 
 

ÚVODNÁ ČASŤ:  

Moderátor: Dr. Vadíková, Dr. Krištof 

 

 Privítanie účastníkov  

a základné formálne pokyny k priebehu diskusie  

 Formálne profesijné predstavenie sa účastníkov  

 Úvodné terminologicko-metodologické prednášky:  

Základná terminológia a metodológia projektu z odboru Etika: Dr. Vadíková  

Základná terminológia a metodológia projektu z odboru Politológia: Dr. Krištof 

 Diskusia 

 Závery z diskusie 

 

HLAVNÁ ČASŤ:  

Moderátor: Dr. Vadíková, Dr. Krištof 

 

Tématický úvod do diskusie: Kazuistika v oblasti školstva, zdravotníctva, médií, politiky 

 

TÉMATICKÉ VSTUPY DO DISKUSIE: 

Odpovědnost v postmoderní době  (prof. Feber) – politika 

Odpowiedzialność w świecie konsumpcji (doc. Byrska) – politika 

Tekutosť názoru alebo výhovorka podpory nepotrebného a zakrývania absencie 

nevyhnutného (doc. Dufferová) – školstvo, médiá 

Plazivá invázia okultných praktík do vzdelávacieho systému (doc. Orbanová)                                         

–  zdravotníctvo, školstvo 

Podpora self-efficacy rodičů v posilování jejich spoluzodpovědnosti za vzdělávání jejich 

dítěte (doc. Švamberk Šauerová) – školstvo, zdravotníctvo 

Pilotná národná interdisciplinárna diskusia: Tekutá zodpovednosť na Slovensku 

30. september 2019, miestnosť 3P1 
Hlavní organizátori: Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave 
 

Projekt KEGA č. 008TTU-4/2019 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Registrácia: 9.00 – 10.00 

Priebeh kolokvia 10.00 – 15.00 

Diskusia – úvodná časť 10.00 – 11.30 

Prestávka na obed 11.30 – 12.00 

Diskusia – hlavná časť 12.00 – 15.00 

Záver kolokvia 15.00 

 



 

Feministická etika starostlivosti ako základ pre aplikáciu etiky zodpovednosti                      

(Dr. Jesenková) – školstvo, médiá 

Vplyv sociálnych sietí na hodnotový systém ľudského jedinca (Dr. Orban)                          

– školstvo, médiá 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti seniorom na Slovensku (Dr. Šmidovičová, Dr. 

Šurinová) - zdravotníctvo  

Tekutá zodpovednosť v slovenskej zahraničnej politike v kontexte obrazu iného (Dr. 

Brhlíková) – politika 

Zodpovednosť za stabilitu demokratických inštitúcií na Slovensku (Dr. Krištof) –  politika 

Osobná a spoločenská zodpovednosť v paradigmách komunikácie sprostredkovanej online 

médiami  (Dr. Sámelová) – médiá, politika 

Aktívny prístup k verejnému životu z pohľadu etiky sociálnych dôsledkov (Dr. 

Komenská) - médiá  

Pozvanie postmodernej doby k osobnej zodpovednosti (Mgr. Gánovský) –  médiá  

Zodpovednosť etika v situáciách ohrozenia tekutým zlom (Dr. Vadíková) – zdravotníctvo, 

školstvo, médiá 

 

 

 

ZÁVEREČNÁ ČASŤ  

Moderátor: Dr. Vadíková, Dr. Krištof 

 

ZÁVERY KOLOKVIA: formulácia zistení, odporúčaní a návrhov riešení identifikovaných 

problémov v skúmaných oblastiach 

 


