
6. SLOVENSKÝ FILOZOFICKÝ KONGRES 
SLOVENSKÉHO FILOZOFICKÉHO ZDRUŽENIA PRI SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED DÁTUM KONANIA: 21. - 23. 10. 2020

MIESTO: APOLLO HOTEL BRATISLAVA

MYSLIETŤ INAK INE V MYSLENIˇ ´ ´

Slovenské filozofické združenie pri SAV
a Filozofický ústav SAV

v spolupráci s
Katedrou filozofie UMB v Banskej Bystrici

Katedrou filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave
Katedrou filozofie FF UKF v Nitre

Inštitútom filozofie FF PU v Prešove
Katedrou filozofie UCM v Trnave

pozývajú na

POZVÁNKA



Schopnosť nazerať na svet z nových perspektív, myslieť vždy inak, klásť otázky tak ako nikdy predtým, to sú niektoré z výsad 
tvorivej činnosti zvanej filozofia. Je aj dnes filozofia schopná prelamovať bariéry konformity či uniformity myslenia? Je filozofia 
miestom dialógu myšlienok rôznej proveniencie, ktoré sú vzájomne hodné uznania? Podoby filozofického pýtania, preferované 
metodologické východiská a  formovanie nových perspektív v  rámci humanitných a  spoločenských vied predstavujú oblasti, 
pre ktoré kongres vytvára vlastný priestor pôsobnosti. Umožňuje pýtať sa na filozoficky adekvátne naratívne formy. Je možné 
dialógom, traktátom, esejou, encyklopédiou, článkom, listom, románom, poviedkou, básňou, obrazom, fotografiou, budovou, 
sochou, filmom, divadlom, životom či smrťou vyjadriť filozofické myšlienky? Aké možnosti ponúka a aké úskalia so sebou nesie 
uznanie variability takých výrazových prostriedkov? Slovenský filozofický kongres ponúka priestor pre analýzu a interpretáciu 
myšlienok, ktoré sa stali svojou inakosťou zlomovými udalosťami v  dejinách filozofie. Vytvára platformu pre nové čítania 
filozofických odkazov, ktoré sú považované za integrálnu súčasť dejín filozofie, jej klasiku. Otvára sa aj pre všetky filozofické 
myšlienky, ktoré sa dostávajú na povrch zo zabudnutých, zakázaných či doposiaľ neprebádaných depozitárov. Filozofia sa výrazne 
podieľa na formovaní procesov výchovy a vzdelávania. To, do akej miery je schopná byť inou a inovatívnou, a to, do akej miery 
lipne na klasických formách vzdelanosti, kreuje ďalší z osobitých tvorivých priestorov kongresu. Ide o výzvy pre všetkých, ktorí 
sa venujú výučbe filozofie (nielen) v akademickom prostredí, ale tiež pre tých, ktorí pomocou filozofie vychovávajú a vyučujú. 
Kongres sa tak stáva miestom reflexie v plnej filozofickej – dejinnej i systematickej, metodologickej, etickej, estetickej, teologickej, 
didaktickej, ale aj literárnej pestrosti. 

Kongresom si pripomíname 30. výročie založenia SFZ pri SAV
Súčasťou kongresu bude Valné zhromaždenie SFZ pri SAV

Predseda kongresu:
Doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD. – predsedníčka SFZ pri SAV

Vedecký výbor: 
Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (FF UK v Bratislave)
Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. (FF UK v Bratislave)
Prof. Michal Chabada, PhD. (FF UK v Bratislave)
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (FF UK v Bratislave)
Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. (FMK UCM v Trnave)
Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (FiÚ SAV v Bratislave)
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (FF UK v Bratislave)
Doc. Mgr. Pavol Sucharek, PhD. (FF PU v Prešove)
Doc. Mgr. Matúš Porubjak, PhD. (FF UCM v Trnave)
Doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD. (FF UMB v Banskej Bystrici)
Doc. Mgr. Martin Vašek, PhD. (FF UKF v Nitre) 

Výkonný a organizačný výbor: 
Doc. Mgr. Ondrej Marchevský, PhD. (FF PU v Prešove)– predseda výboru
PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD. (FMK UCM v Trnave)
Mgr. Adriana Jesenková, PhD. (FF UPJŠ v Košiciach)
Mgr. Peter Kyslan, PhD. (FF PU v Prešove) 
Mgr. Róbert Maco, PhD. (FF UK v Bratislave)
Mgr. Andrej Rozemberg, PhD. (FF UCM v Trnave)
Mgr. Martin Vacek, PhD. (FiÚ SAV v Bratislave)



Tematické okruhy/sekcie:
 

1. Heretici, ironici, vizionári: dejinno-filozofické reflexie, idey a  osobnosti, ktoré stelesňovali výrazné vybočenie z  dobových 
filozofických a vedeckých paradigiem; rôzne druhy obratov a anamorfóz v myslení, idey, ktoré spochybňovali common sense 
a bežné intuície. 

2. Terra incognita: pokus o  dialóg v  (post)koloniálnej ére: inakosť „východnej filozofie“: mýty, sny a  kultúrne stereotypy; 
orientalizmus a adekvátnosť schémy „západná filozofia – východné myslenie“; otázka, či je filozofia rýdzo európsky fenomén; 
problém absencie a neznalosti pôvodných textov (jazykové bariéry - sanskrit, čínština); historické reflexie toho, ako dochádzalo 
k stretnutiam a výmenám myšlienok medzi jednotlivými civilizačnými okruhmi a posúdenie, nakoľko môže byť takýto dialóg 
užitočný a obohacujúci. 

3. Filozofia „iného“. „Iné“ ako hraničný pojem: druhý ako iný; radikálna exteriorita; identita a  diferencia; minulé a  súčasné 
prístupy vo filozofickom myslení. 

4. Učiť filozofiu, učiť filozofiou: filozofické myslenie v  edukačnom procese; čo nás učí filozofia; dialogická povaha filozofie; 
aktuálne otázky profesionálnej práce v oblasti filozofie; kritická reflexia doteraz bežne vyučovaného súboru poznatkov z filozofie 
na stredných aj vysokých školách.

5. Filozofia mimo filozofiu: Filozofické myslenie v perspektívach tradične (klasicky) nefilozofických  oblastí: „iné“ perspektívy 
(ne)klasických filozofických problémov (hudba, divadlo, technológie, právo, literatúra, história, politika, ekonomika, psychológia ...).

6. „Iné“, „inakosť“ a „myslieť inak“ v kontexte aktuálnych vedeckých, sociálnych, bioetických a environmentálnych výziev: 
 6a) Emancipačná a explanačná úloha sociálnych a humanitných vied so zreteľom na súčasné civilizačné výzvy;
 6b) Naturalizmus –  minulé a súčasné podoby;
 6c) Klimatická kríza, antropocén, kapitalocén, technocén a ich význam pre filozofickú reflexiu človeka, sveta a civilizácie;
 6d) Iné a inakosť z rodovej perspektívy. 

Poznámka: Sekcie môžu byť upravené podľa anotácií prihlásených príspevkov.

Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický, ruský

Dĺžka vystúpenia: 20 min.

Prihláška v elektronickej podobe bude zaslaná na maily a bude v dispozícii na stránke www.sfz.sk a na FB SFZ pri SAV. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP9GzAdqcUhweCNVPeE40S7KRZFhdSw0GEs8Kc0s9e6qBqWg/viewform
Termín uzávierky prihlášok/návratok: 30. 06. 2020

Výstup z kongresu: recenzovaný zborník vedeckých príspevkov v tlačenej forme. 
Publikovanie príspevkov je umožnené len pre aktívnych účastníkov kongresu v  slovenskom, českom, poľskom a  anglickom 
jazyku. 

Termín pre odoslanie príspevkov do zborníka príspevkov: 30. 11. 2020
Organizačný výbor kongresu si vyhradzuje právo výberu príspevkov, ich zaradenia do programu konferencie a publikovania 
v zborníku.
Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevku bude prihláseným účastníkom zaslaná do 10. 07. 2020. 
Pokyny pre autorov budú poslané spolu s informáciou o akceptovaní príspevku.

Kontaktná osoba: doc. Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.
Katedra občianskej náuky, Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 08001 
Prešov, Slovenská republika, 
e-mail: ondrej333@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP9GzAdqcUhweCNVPeE40S7KRZFhdSw0GEs8Kc0s9e6qBqWg/viewform


Kongresové poplatky:
Vložné: člen SFZ, ktorý uhradil členské za posledné tri roky: 80€
 nečlen: 100€
Pasívny účastník, ak je študentom, dôchodcom, doktorandom, má vstup zdarma.
Vo vložnom sú zahrnuté: organizačné náklady, technické zabezpečenie, prenájom miestností, publikovanie vo vedeckom 
zborníku, konferenčné materiály, občerstvenie, slávnostná recepcia.

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Apollo v Bratislave link: www.apollohotel.sk
Nocľažné s raňajkami: od 39€/os./noc.  
Obed: 9,50€; 
Večera: 9,50€

Úhradu vložného je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 08. 2020 výlučne na číslo bankového účtu SFZ pri SAV:
Majiteľ účtu: Slovenské filozofické združenie pri SAV
IČO:  178993
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko
Číslo účtu: 4001111106/3100
BIC (SWIFT): LUBASKBX
IBAN:  SK04 3100 0000 0040 0111 1106
Do správy/poznámky pre prijímateľa je nutné uviesť: Meno, Priezvisko, Kongres 2020

Výdavky spojené s ubytovaním a stravovaním si hradia účastníci na mieste.

Sumár najdôležitejších termínov:
Zaslanie prihlášky/návratky: do 30. 06. 2020

Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevku: do 10. 07. 2020
Úhrada vložného: do 31. 08. 2020

Konanie konferencie: 21. – 23. 10. 2020
Odovzdanie príspevkov: do 31. 11. 2020

www.sfz.sk
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