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Zameranie a cieľ konferencie 

 

Konferencia je reakciou na encykliku pápeža Františka Laudato si’, ktorá je o starostlivosti o spoločný dom, 

o našu planétu avšak nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj zmyslu existencie, vzťahov človeka 

k ostatným ľuďom, k sebe samému, k svetu a k Bohu, ako aj hodnôt, ktoré sú základom spoločenského života.  

Základnou otázkou je výzva: „Aký svet chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré tu vyrastajú?“  

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre vedeckú diskusiu podloženú skúsenosťami a výsledkami výskumov 

v oblasti edukácie, špeciálnej výchovy a prevýchovy, ekológie, teológie, v otázkach starostlivosti o chudobných, 

sociálne a zdravotne znevýhodnených. 

 

Tematické okruhy konferencie 

1. Filozofické, teologické, antropologické a sociálne základy ochrany životného prostredia. 

2. Technokratická paradigma – miesto človeka v nej a jeho úloh. 

a. Dôstojnosť človeka – výchovné a pedagogické úlohy vo svetle technokratickej paradigmy; 

b. Ekologická kultúra ako cieľ a výsledok výchovy;  

c. Skreslený antropocentrizmus výzvou pre znovunadobudnutie človečenstva v človeku a budovania 

nového životného štýlu a plánu. 

3. Stratégia integrity cestou riešenia krízy: 

a. duchovej; 

b. etickej; 

c. kultúrovej; 

d. ekologickej. 

4. Integrálna ekológia a jej výchovno-didaktické implikácia v oblasti: 

a. náboženskej výchovy; 

b. morálnej výchovy; 

c. axiólogickej edukácie; 

d. historickej edukácie; 

e. výchovy v oblastnej kultúre a na budovanie tejto kultúry; 

f. sociálno-občianskej výchovy; 

g. výchovy do života v rodine; 

h. výchovy do podnikavosti v aspekte spájania techniky s etikou; 

i. ekonomickej edukácie; 

j. právnej edukácie. 

5. Nová tvar ekologickej edukácie – od informácii do zaangažovaného, etického konania a integrácie 

výchovných prostredí. 

6. Kresťanská spiritualita – ekologická spiritualita – ekologické obrátenie. 

 

Predbežný program konferencie 

18. 2. 2016 (štvrtok) 

9:00 – 9:45 prezentácia účastníkov 

10:00  zahájenie konferencie 

10:30 – 12:00 hlavné referáty 

12:00 – 13:30 obedňajšia prestávka 

13:30 – 15:00 rokovanie v sekciách – 1. blok  

15:00 – 15:30 prestávka 

15:30 – 17:00 rokovanie v sekciách – 2. blok 

 

19. 2. 2016 (piatok) 

9:00 – 10:15 rokovanie v sekciách – 3. blok 

10:15 – 10:30 prestávka 

10:30 – 11:30 rokovanie v sekciách – 4. blok 

11:30 – 12:00 zhrnutie záverov zo sekcií 

12:00   záver konferencie 

12:00 – 13:00 obed  



Vedecká rada Konferencie 

Predsedajúci: 

Prof. Dr. Hab. Krystyna Chałas – Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline - Poľsko 

Prof. Dr. Hab. Amantius Akimjak – Katolícka univerzita v Ružomberku - Slovensko 

 

Členovia rady 

Prof. dr hab. Adam Franciszek Stankowski  

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.  

Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU 

Ks. Dr. Hab. Adam Maj prof. KUL 

Ks. Dr. Hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL 

Doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.  

Doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. 

Doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 

Doc. PhDr. Ľudmila Kajčíriková, PhD.  

Doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD. 

Dr. Marta Buk-Cegiełka  

Ks. Dr. Krzysztof Podstawka 

 

Organizačný výbor konferencie 

PaedDr. Marta Oravcová, PhD.     PhDr. Ľubomír Krajčírik 

Mgr. Veronika Hašková, PhD.     JUDr. Tibor Hlaváč 

Mgr. Marcela Čarnická, PhD.     Mgr. Miriama Pačnárová 

Mgr. Anna Nemcová, PhD.     Ing. Jana Faltinová 

Ing. Alžbeta Baštová, PhD. 

 

Prehľad sekcií: 

Sekcia 1: Filozofické, teologické, antropologické a sociálne základy integrálnej ekológie 

Sekcia 2: Implementácia integrálnej ekológie do výchovných a vzdelávacích oblastí a ekologická edukácia 

Sekcia 3: Kresťanská spiritualita – ekologická spiritualita – ekologické obrátenie 

 

Dôležité termíny 

do 31. 1. 2016  zaslanie prihlášky spolu s názvom príspevku a abstraktom na e-mail: 

veronika.haskova@ku.sk 

do 31. 1. 2016 úhrada konferenčného poplatku 

do 18. 2. 2016 zaslanie príspevku do vedeckého zborníka na vyššie uvedený e-mail. 

 

Organizačné pokyny: 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU, Bottova 15, Levoča 

Rokovacie jazyky: slovenčina, poľština, čeština, angličtina 

Dĺžka prednášky: 15 min. (hlavné referáty), 10 min. referáty v sekciách 

Konferenčný poplatok:  

- Aktívni účastníci – 20 € (účastnícky poplatok, 2-krát obed, občerstvenie, 1x večera, recenzovaný zborník) 

- Pasívni účastníci – 10 € (účastnícky poplatok, 2x obed, občerstvenie; možnosť objednať si zborník) 

 

Úhrada konferenčného poplatku bezhotovostným bankovým prevodom: IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 

4305, SWIFT: SPSRSKBA, variabilný symbol: 130252. Do poznámky uviesť meno a priezvisko účastníka.  

 

Vo štvrtok po skončení programu bude spoločenský večer a jeho súčasťou bude večera. Pre aktívnych účastníkov 

je zabezpečený bezplatne. Svoju účasť označte v prihláške.   

 

Výstupom z konferencie budú zborníky v printovej a elektronickej podobe. Podmienkou publikovania je ich 

aktívna prezentácia a absolvovanie recenzného konania. 


