
 
 

 
 
 
 

                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPRÁVA PRE MÉDIÁ 
 

Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach si pripomenú 

Medzinárodný deň žien sériou odborných prednášok 
 

 KOŠICE 3. MARCA 2017 

 

Netradičnou formou – odbornými prednáškami – si po vlaňajšej úspešnej premiére aj tento 

rok pripomenú Medzinárodný deň žien na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

(FF UPJŠ) v Košiciach. 

Katedra aplikovanej etiky, Katedra politológie a Katedra slovakistiky, slovanských filológií 

a komunikácie FF UPJŠ, v spolupráci s Košickým neformálnym združením žien a mužov pre 

rodovú rovnosť Povedz to ďalej, OZ Res Publica a Rádiom Regina Východ, pripravili dva typy 

aktivít. 

„Prvým sú odborné prednášky na témy ekologický feminizmus, rod v kultúre, feministická 

filozofia, etika starostlivosti ako feministická etika a iné, ktoré sa uskutočnia na pôde košickej 

filozofickej fakulty, druhým je veľké večerné podujatie pod názvom Ženy sa čítajú, zamerané 

na texty žien o tom, aké je to byť ženou, aké zápasy zvádza, aké víťazstvá a prehry zakúša, ako 

pracuje a miluje, čo ju teší, čo ju hnevá, po čom túži a o čo sa snaží,“ približuje organizátorka 

podujatia Mgr. Adriana Jesenková, PhD., z Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach. 

 

 PROGRAM 

 

Odborné prednášky 

6. marca 2017 

 

Ekologický feminizmus – konštrukcie dualizovaných identít 
(V. Plumwoodová, Ch. Spretnaková, K. J. Warrenová) 

 8:55 – 10:35, budova FF UPJŠ Aristoteles, miestnosť AA1S4, Moyzesova 9, Košice 

 doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD. (predmet ekologická etika) 

 

Olympe de Gouges: Deklarácia práv ženy a občianky v kontexte identity a občianstva 

 12:35 – 14:05, budova FF UPJŠ Platón, miestnosť AP0S3, Moyzesova 9, Košice 

 Mgr. Renáta Bzdilová, PhD. (predmet národná a občianska identita II) 

 

Rod v kultúre 

 10:45 – 12:15, budova FF UPJŠ Aristoteles, miestnosť AA1S4, Moyzesova 9, Košice 

 Mgr. Adriana Jesenková, PhD. (predmet kultúrna antropológia) 



 

7. marca 2017 

 

Feministická filozofia: od Simone de Beauvoire po Judith Butler 

 8:55 – 10:25, budova FF UPJŠ Aristoteles, miestnosť AA0S2, Moyzesova 9, Košice 

 Mgr. Adriana Jesenková, PhD. (predmet dejiny filozofie a etiky IV) 

 

8. marca 2017 

 

Etika starostlivosti ako feministická etika 

 11:40 – 13:10, budova FF UPJŠ Aristoteles, miestnosť AA1S4, Moyzesova 9, Košice 

 Mgr. Adriana Jesenková, PhD. (predmet súčasné problémy aplikovanej etiky) 

 

9. marca 2017 

 

E. Maróthy-Šoltésová, T. Vansová, B. Slančíková-Timrava v konfrontáciách 

(Tri spisovateľky – o aktuálnom výskume z knihy Marcely Mikulovej) 

 15:20 – 16:50, budova FF UPJŠ Aristoteles, miestnosť AA0P1, Moyzesova 9, Košice 

 PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. (predmet slovenská literatúra realizmu a moderny) 

 

Podujatie 

Ženy sa čítajú... 

8. marca 2017 

 

... čítanie textov žien a načúvanie tomu, aké je to byť konkrétnou ženou, aké zápasy 

každodenne zvádza, aké víťazstvá i prehry zakúša, ako pracuje a miluje, čo ju teší, čo ju 

hnevá, po čom túži, o čo sa snaží... 

 18:00, Veľké štúdio Slovenského rozhlasu, Moyzesova 7, Košice 

 

 KONTAKT 

 

Mgr. Adriana Jesenková, PhD. 

Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach 

e-mail: adriana.jesenkova@upjs.sk 

tel.: 0905 426 705 

 

 SPRÁVU VYPRACOVAL 

 

PhDr. Marián Gladiš, PhD. 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

e-mail: marian.gladis@upjs.sk 


