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Dňa 30. septembra 2019 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave, v miestnosti 3P1, v čase od 9.00 – 16.00, uskutočnila pilotná interdisciplinárna 
diskusia na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku. Metodicky šlo o pilotný vstup do 
problematiky praxe etiky zodpovednosti na Slovensku, v súvislosti s plnením úloh grantu 
KEGA 008TTU-4/2019 – 2021 s názvom Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej 
výhovorky a jeho postmoderného riešenia. Zúčastnili sa jej vybraní zástupcovia 
interdisciplinárnych oblastí z rezortu školstva, zdravotníctva, médií, politiky, doktorandi a 
študenti.  

Formálno-obsahové zabezpečenie trojročného interdisciplinárneho projektu vychádza 
z dlhodobej spolupráce dvoch katedier  FFTU v Trnave (garancia, organizácia a editácia 
výstupov): Katedry etiky a Katedry politológie. Pri vzájomnej spolupráci sa kontinuálne 
preukazuje relevancia implementácie filozofie a etiky v oblasti skúmania zákonitostí politiky 
a multiparadigmatická potreba interdisciplinarity pre vytvorenie podmienok pre gadamerovskú 
situáciu porozumenia v dialógu. Unikátne postmoderné špecifiká tekutosti prostredia si 
vyžadujú terminologicko-metodologickú konsolidáciu východísk, starostlivé vzájomné 
predstavenie sa diskutérov a konsenzus. Preto autori projektu považovali za dôležité, aby bol 
jasne profilovaný terminologicko-metodologický aparát projektu a dostatočná 
interdisciplinárna diskusia. Uvedomili si zložitosť a viacznačnosť interdisciplinárneho 
skúmania problematiky a tiež rozdiel v obsahu a rozsahu výrazových prostriedkov, ak sa 
používajú v reči vo forme slova (pomenovania), termínu (určený teóriou), systémom konkrétnej 
vednej disciplíny) a pojmu (definície), v ktorej sa predpokladá interdisciplinárne pred-
porozumenie, keďže tvorí terminologický základ vedy vo všeobecnosti.  

V prípravnej fáze organizácie kolokvia sa, na základe špecifikácie potrieb zabezpečenia 
procesu etickej diskusie, preto pristúpilo k zostaveniu recenzovaného súboru materiálov, 
publikovaných pod názvom Zborník abstraktov a materiálov pre potreby pilotnej národnej 
diskusie na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku (ISBN: 978-80-568-0375-2). Zborník 
obsahuje základné informácie o projekte; terminológiu a metodológiu projektu v odbore etika 
a morálna filozofia a politológia; základné vstupné informácie o kolokviu; tematické okruhy 
kolokvia; program kolokvia; zborník abstraktov zaslaných do diskusie kolokvia a samostatnú 
kapitolu k etike diskusie kolokvia, kde hlavným mottom bola marcelovská výzva: „Dúfam 
v Teba kvôli nám!“.  

Benefitom úvodnej časti pilotnej diskusie bola možnosť sa k terminológii a metodológii 
projektu vyjadriť, špecifikovať ich vzhľadom k vlastnému logickému uchopeniu problematiky, 
a teda v úvode diskusie sa predstaviť podľa profesijnej pozície. Hlavným cieľom bolo predísť 
nedorozumeniam, ktoré sú častým sprievodným javom ľudskej komunikácie. Snaha sa 
neminula účinkom a viedla ku želanému nastoleniu gadamerovskej situácie porozumenia – ku 
dialógu. Interdisciplinárna diskusia v širokospektrálnom diapazóne umožnila uchopiť pojem 
tekutá zodpovednosť na Slovensku z interdisciplinárneho nadhľadu a získané výsledky využiť 
v hlavnej časti pri polemike o predložených kauzách. Snaha o dialóg potvrdila možnosť 
spracovania problematiky aj v tekutom stave postmoderny a využiť kriticky analytickú 
fenomenológiu, kenoticky heuristické zdieľanie vo forme dialógu pri formulácii argumentov 
pri riešení vybraných káuz.  

V súčasnosti sa do tlače pripravuje kolektívna monografia s názvom Tekutá 
zodpovednosť na Slovensku, kde čitateľ, okrem tematických statí k problematike, v prílohe 
nájde podrobnú analyticky-syntetickú správu o výsledkoch rokovaní v jednotlivých oblastiach 
záujmu.     

 
Link: http://ff.truni.sk/vedecke-interdisciplinarne-narodne-kolokvium-tekuta-zodpovednost-
na-slovensku-pozvanka-program 


