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Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

            príjmite  naše srdečné pozvanie k účasti na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá 

bude organizovaná pod zastrešujúcim názvom  Aplikovaná etika – kontext a perspektívy III.  

Hlavná téma konferencie   – Ekokriticizmus, ekogramotnosť  -  ako  cesta humanitných  vedcov 

preskúmať aktuálnosť možnej ekologickej ruptúry  prostredníctvom križovatky aplikovanej 

etiky, etiky, ekológie, literatúry.  

      Konferencia sa uskutoční  26. 10. 2018 na Katedre aplikovanej etiky, FF UPJŠ v Košiciach. 

Táto konferencia je prezentáciou pokračujúceho zámeru Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ 

v Košiciach, ktorý súvisí s intelektuálnym rámcom  nevyhnutným pre riešenie  problémov vo 

výskume a praxi v celom spektre vedeckých a spoločenských sfér a  ich  traktovaniu 

v subdisciplínach aplikovanej etiky, ktorý bol úspešne otvorený medzinárodnou vedeckou 

konferenciou Aplikovaná etika – kontext a perspektívy I.  

             Aj keď morálno-filozofická diskusia o presnej povahe našich povinností voči celému 

radu entít, sociálnych skupín, komunít, spoločenských oblasti a systémov Zeme zostáva 

otvorená, stáročia premien a reforiem v našom morálnom uvažovaní a desaťročia sústredenej 

práce v profesionálnom bádaní vo sfére etiky naznačujú, že (ak už nič iné) máme  povinnosti, 

pri ktorých  nemusíme mať istotu o ich prvotnom zdroji (ultimate source). Už neplatí (ak vôbec 

niekedy platilo), že výskumník v laboratóriu -  alebo pedagóg, resp. akademik vo verejnej sfére  

a  i.,  môže  ignorovať morálne konotácie svojho pôsobenia v praxi – a to bez ohľadu na to, ako 

sú definovane.  



             Etici, aplikovaní etici, odborníci v  humanitných, spoločenských a prírodných vedách 

spolu s  manažérmi v praxi môžu len prosperovať zo vzájomnej spolupráce a cieleného úsilia 

zameraného na štúdium a vývoj metód etickej analýzy a riešenia problémov vo výskume a 

praxi. Ide o dôkladné zváženie etických limitov v skúmaných oblastiach. Pokiaľ neprijmeme 

nevyhnutne kroky na identifikáciu a posúdenie pálčivých problémov a nepokúsime sa o 

vytvorenie intelektuálneho rámca nevyhnutného pre túto úlohu, existuje nebezpečenstvo, že 

eticky rozmer výskumu a riadenia bude naďalej prepadávať cez ´raster´ v inštitucionálnom a 

vedeckom systéme.  

            Na našom rokovaní sústredíme pozornosť na etické a hodnotové preferencie ľudského 

konania v rámci spektra konceptov ekokriticizmu a ekogramotnosti. Intenzívne debaty v prvej 

dekáde 21. storočia v oblasti životného prostredia, ktorých produktom boli programy a učebné 

osnovy vzdelávacích programov jednak v aplikovanej etike ako aj v oblasti environmentálnej a 

etickej výchovy, rozšírili zameranie a sú konkrétnejšie v tom, ako by mala byť ekologická 

gramotnosť a environmentálna gramotnosť  dosiahnutá.  Terminológia však zostala 

nejednoznačná, rovnako ako konkrétne výsledky a ciele ekologickej a environmentálnej 

gramotnosti.  Ambíciou nášho stretnutia je navrhnúť environmentálnu  a ekologickú 

gramotnosť ako súčasť vzdelávania pre antropocén, prostredníctvom preskúmania ich 

programu a aplikačno-etického, resp. didaktického konceptualizačného, vzájomne prospešného 

vzťahu;  implementácia  ´eko-abecedy´ do  študijných programov Aplikovanej etiky, Etiky, 

Etickej výchovy, Didaktiky biologických a ekologických vied.  

            Okrem diskurzu môže naše rokovanie ponúknuť referenčné body a / alebo zdroje 

inšpirácií pre plánovanie vzdelávacích stratégií a môže pomôcť akademikom a pedagógom pri 

umiestňovaní, analýze a / alebo obohacovaní vlastných teoretických a didaktických rozhodnutí 

a postupov. Malo by viesť k rozvoju vedomostí a zručností pri riešení problémov a objasnenia 

hodnôt v súvislosti s environmentálnou a ekologickou citlivosťou. Toto preskúmanie súčasnej 

škály environmentálnej a ekologickej gramotnosti nás môže navyše inšpirovať pri príprave 

nových didaktických a edukačných postupov v predmetnej oblasti. 

      Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú zmysel pre štúdium a uchovanie mravných dimenzií 

humanitno/vedného bádania – dimenzií  naliehavo potrebných v dobe duchovnej kategenézy 

súčasného sveta. 

      Výsledky nášho rokovania budú publikované v recenzovanom zborníku z  konferencie 

a vybrané štúdie (prezentované v rozsahu 2 AH) vo  zväzku kolektivnej monografie 

APLIKOVANÁ ETIKA – KONTEXT A PERSPEKTÍVY III. - Ekokriticizmus, 

ekogramotnosť. 

 

   

     

 

 

 



Kritériá pre abstrakty:  

Abstrakt  v slovenskom/českom/poľskom/anglickom jazyku.  

Zahŕňa:  stručný popis príspevku (150 - 200 slov), ako aj kľúčové slová (3 – 5 slov). 

Kritériá pre prednášky: 

Čas prezentácie príspevku je 10 minút + 10 minút diskusia. 

Rokovací jazyk: slovenčina, čeština,  poľština, angličtina 

Pre prednášajúcich bude k dispozícii dataprojektor a PC s pripojením na internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIHLÁŠKA 
na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

 

Aplikovaná etika III – kontext a perspektívy 

Ekokriticizmus, ekogramotnosť   

Košice 26. 10.  2018 

 

Meno a priezvisko, tituly: 

 

Pracovisko: 

 

E-mail: 

 

Kontaktná adresa: 

 

Telefón: 

 

Názov príspevku: 

 

Abstrakt:  (150 - 200 slov), ako aj kľúčové slová (3 – 5 slov). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
Vyplnenú prihlášku spolu so stručným abstraktom prosíme zaslať na e-mailovú adresu: 

 

kae.konferencia.2018@gmail.com   -  najneskôr do 30. 9. 2018 

 

Kontakt: lucia.heldakova@upjs.sk 

 
Termín uzávierky prihlášok 

 

30.9.2018 
 

Konferenčný poplatok 

 

Konferenčný poplatok: 70,- € 

Konferenčný poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, konferenčné materiály, poplatok za 

vydanie zborníka, administratívne a organizačné náklady a občerstvenie v priebehu 

konferencie. Pri registrácii je nutné predložiť potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku. 

Bez potvrdenej platby nie je možné príspevok publikovať v zborníku. Publikované budú 

príspevky, ktoré prejdú oponentským posudzovaním. 

 

 

 

 

 

Pri platbách v prospech bankového účtu UPJŠ  postupujte takto: 

  

1.  Pri platbách bankovým prevodom zo SR alebo zo zahraničných bankových účtov z iného 

členského štátu EÚ alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru – SEPA 

oblasť na účet UPJŠ je potrebné vyplniť nasledujúce údaje: 

  

čiastka v mene:EUR 

Názov banky príjemcu/ Benef.bank: STATNA POKLADNICA 

Adresa/ Adress: Radlinskeho 32 

PSČ,mesto/ ZIP, City: 810 05 Bratislava 

Štát/ Country: SK 

Swift kód/Swift code/ BIC: SPSRSKBAXXX 

Číslo účtu príjemcu/ Ben. Account No./ IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351 

        Poplatok/ Detail of charges:: SHA 

(Transakčné poplatky spojené s platbou hradí platiteľ aj príjemca) 

  

Príjemca / Beneficiary: 

              Neskrátený názov príjemcu/ Beneficiary´s account name: Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Katedra aplikovanej etiky 

Adresa príjemcu platby/ Address: Šrobárova 2 

              PSČ, mesto/ ZIP, City: 041 80 Košice 

Štát/ Country: SK 

  

  



  

2.   Pri platbách bankovým prevodom zo zahraničných bankových účtov, ktoré nespĺňajú 

podmienky pre SEPA úhradu v prospech bankového účtu UPJŠ prostredníctvom siete SWIFT 

je potrebné vyplniť nasledujúce údaje: 

  

čiastka v mene EUR   

Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank: 

Všeobecná úverová banka, a. s. 

Adresa / Adress: Mlynské Nivy 1 

PSČ,mesto / ZIP, City: 829 90 Bratislava 

Štát / Country: SLOVAKIA 

SWIFT/BIC: SUBASKBX 

  

Číslo účtu príjemcu/ Ben. Account No. / IBAN : SK64 8180 0000 0070 0007 4351 

Poplatok / Detail of charges: OUR (Platiteľ hradí všetky transakčné poplatky spojené s platbou.) 

                

Neskrátený názov príjemcu/ Beneficiary´s account name: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Katedra aplikovanej etiky 

Adresa príjemcu platby/ Beneficiary´s address: Šrobárova 2 

PSČ, mesto/ ZIP, City: 041 80 Košice 

Štát/ Country: SLOVAKIA 

  

Variabilný symbol: 105045 
  

 

 


