POZVÁNKA

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave
Katedra filozofie UKF v Nitre

pozývajú na
výročnú medzinárodnú vedeckú konferenciu SFZ pri SAV

PRAVDA. TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY
18. – 20. 10. 2017
v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach

Problém pravdy je jednou z ústredných a súčasne najväčších tém vo filozofii. Čo je pravda?
Ako chápe filozofia pravdu v dejinách? Aký je vzťah medzi filozofiou, pravdou a vedou,
pravdou a rečou, pravdou a skutočnosťou, pravdou a situáciou? Je v našom poznaní
objektívna pravda? Je hľadaným kritériom objektívnej pravdivosti nášho poznania ľudské
konanie? Môžu mať objektívne fakty povahu interpretácie a konštrukcie? Aká je povaha našej
skúsenosti pravdy? Ako dnes určuje otázka „Čo je pravda?“ náš život?
Tohtoročná konferencia je zameraná na filozofickú reflexiu pravdy, na objasnenie povahy a
podstaty pravdy a teoretické a praktické aspekty jej skúmania. Konferenčné príspevky by mali
analyzovať rozdiely a súvislosti špeciálnovedných a filozofických koncepcií pravdy,
objasňovať vzťahy medzi teoretickým uchopením pojmu pravdy a jeho praktickými
aplikáciami. Cieľom je poskytnúť širší priestor pre filozofickú reflexiu problému pravdy –
ontologickým, epistemologickým, etickým, náboženským, sociálno-politickým, analytickým
a metodologickým implikáciám a historickým súvislostiam genézy problému.

Konferenciou si pripomíname 110. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia Jana Patočku.

Súčasťou konferencie bude Valné zhromaždenie SFZ pri SAV.

Vedecký výbor: Ing. Ivan Chvatík Dr. H. C., Prof. Dr. Sergej Anatolievič Nižnikov,
prof. Michal Chabada, PhD., doc. Andrea Javorská, PhD.
Organizačný výbor: Prof. Michal Chabada, PhD., Mgr. Ondrej Marchevský, PhD., Doc.
Andrea Javorská, PhD., Mgr. Martin Vacek, PhD., doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD., PhDr. Sabína
Gáliková Tolnaiová, PhD., Mgr. Milan Petkanič, PhD.
Tématické okruhy/sekcie: 1. Metamorfózy pravdy v dejinách myslenia; 2. Filozofická
a vedecká pravda – koncepcie pravdy, pravdivostná hodnota a (ne)objektívne poznanie; 3.
Pravda a existencia, rozumenie a konanie; 4. Pravda a každodenný svet – etické, politické,
právne, spoločenské a environmentálne kontexty
Poznámka: Sekcie môžu byť upravené podľa anotácií prihlásených príspevkov
Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický
Dĺžka vystúpenia: 20 min.+10 min. diskusia
Termín uzávierky prihlášok/návratok: 30. 06. 2017
Výstup z konferencie: recenzovaný zborník vedeckých príspevkov v tlačenej forme.
Publikovanie príspevkov je umožnené len pre aktívnych účastníkov kongresu, v jazyku
slovenskom, českom a anglickom.
Termín pre odoslanie príspevkov do zborníka príspevkov: 30. 11. 2017
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. 2017
Pokyny pre autorov: budú poslané spolu s informáciou o akceptovaní príspevku.
Kontaktná osoba: Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.
Katedra občianskej náuky, Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita
v Prešove, Ul. 17. Novebra 1, 0801 Prešov, Slovenská republika
E-mail: ondrej333@gmail.com
Konferenčné poplatky:
Vložné:
člen SFZ, ktorý uhradil členské za posledné tri roky: 60€
nečlen: 80€
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 Kongresovom centre SAV v Smoleniciach na Smolenickom
zámku.
Nocľažné: 20€/os./noc;
Raňajky: 3,20€;
Obed: 6,50€;
Večera: 6€
Úhradu vložného je potrebné uhradiť najneskôr do 20. 09. 2017 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, Konferencia
2017
Výdavky spojené s ubytovaním a stravovaním si hradia účastníci na mieste.

Sumár najdôležitejších termínov:
Zaslenie prihlášky/návratky: do 30. 06. 2017
Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevku: do 10. 07. 2017
Úhrada vložného: do 20. 09. 2017
Konanie konferencie: 18. – 20. 10. 2017
Odovzdanie príspevkov: do 31. 11. 2017

www.sfz.sk

