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Miesto konania konferencie  
Konferencia sa uskutoční v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline (Univerzitná 1), 
predbežne v miestnosti AF 104.  
 
Zameranie konferencie  
Konferencia bude zameraná na riešenie aktuálnych problémov týkajúcich sa 
vyučovacieho procesu v kontexte plurality hodnôt. 
 
Tematické oblasti 
- Edukácia ako súčasť duchovnej kultúry 
- Súčasné koncepcie edukácie 
- Komensurabilita a inkomensurabilita hodnôt v kontextoch tradičného 

multikulturalizmu a moderného pluralizmu kultúr 
- Výchova k pluralite hodnôt v duchu tradičného multikulturalizmu a súčasného 

pluralizmu kultúr 
- Edukačný absolutizmus a relativizmus 
- Vízia pluralizmu v edukácii 

 
Rámcový program konferencie 
Utorok 5.9.2017 
8:00 – 9:30 prezentácia účastníkov (bude aj v priebehu konferencie) 
9:30 – 12:00 slávnostné otvorenie konferencie 
  plenárne prednášky 
12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka 
13:00 – 18:00 rokovanie v sekciách 
 
Bližšie a presnejšie informácie budú v druhom cirkulári. 
 

Prezentácia príspevkov  
Príspevky budú prezentované vo forme prednášky (max. 15 minút). Organizátori si 
vyhradzujú právo na prijatie alebo zamietnutie príspevku (preto je nutné dodržiavať 
tematické zameranie konferencie), rozdelenie príspevkov do sekcií a prípadné 
operatívne zmeny v programe konferencie. Príspevky môžu byť prezentované 
v slovenskom, českom a anglickom jazyku. 
 
Technické zabezpečenie  
K dispozícii bude dataprojektor a počítač pripojený na internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Výstupy z konferencie 
Autori majú možnosť publikovať svoj príspevok buď vo vedeckom zborníku alebo 
v odbornom časopise Acta Humanica alebo ako kapitolu v monografii. V časopise 
a v monografii je možné vydať len obmedzený počet príspevkov, preto vedecký výbor 
bude pristupovať ku každému záujemcovi, ktorý prejaví ochotu publikovať svoj 
príspevok v časopise alebo v monografii, pristupovať individuálne.  
Každý príspevok z konferencie bude vydaný minimálne v vedeckom zborníku 
v elektronickej podobe. Príspevok určený pre vedecký zborník by nemal byť dlhší ako 
10 normostrán a platia pre neho ostatné pokyny ako pre rukopis do Acta Humanica 
(viď odkaz nižšie). 
Ďalšou možnosťou je publikovať príspevok v časopise Acta Humanica, kde pred 
samotným publikovaním prebieha anonymné recenzné konanie. Pokyny pre autorov sú 
uvedené na webovej adrese: http://fhv.uniza.sk/actahumanica/.  
Poslednou možnosťou je uverejnenie rukopisu v monografii, kde bude mať charakter 
kapitoly v monografii. Pre zaradenie do tejto kategórie je nutné dodržiavať 
podmienky, aby text spĺňal charakter kapitoly  
(https://www.minedu.sk/data/att/4568.pdf).  
Príspevky môžu byť publikované v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Pokyny 
pre autorov príspevkov budú špecifikované v 2. cirkulári. Účastník konferencie má 
možnosť publikovať toľko príspevkov, koľko bolo zaplatených konferenčných 
poplatkov ním alebo spoluautormi, prípadne počtu doplatkov k vložnému.  
Vedecký výbor si vyhradzuje právo po konzultácii s autormi stanoviť vhodnú formu 
výstupu na základe formy a obsahu poskytnutého príspevku. 
 
Abstrakty príspevkov v rozsahu do 2000 znakov zašlite spoločne s prihláškou 
elektronicky do 15.06.2017 na mailovú adresu: edukop2017@gmail.com   
Do abstraktu nezabudnite uviesť meno autora (autorov), názov a adresu pracoviska, 
kontaktný mail 
 
Príspevky zašlite do 30.09. 2017 v elektronickej forme na mailovú adresu: 
edukop2017@gmail.com  
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Konferenčný poplatok a platby  
Konferenčný poplatok je 50 € a zahŕňa organizačné náklady spojené so zabezpečením 
konferencie, vydanie zborníka, občerstvenie v priebehu konferencie.  
Nezahŕňa výdavky na ubytovanie a stravovanie. Je potrebné uhradiť ho do 30.06. 
2017 na účet:  
Číslo účtu: SK5281800000007000269925 
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, 
Slovensko 
Variabilný symbol: 382117 
 
V prípade účastníkov zo zahraničia pridať SWIFT banky: SUBASKBX 
 
Do správy pre prijímateľa (resp. do poznámky pri platbe) uveďte meno účastníka 
konferencie (slúži ako identifikácia platby). Kópiu dokladu alebo scan o zaplatení 
pošlite na kontaktnú adresu do 15.07.2017 opäť na mailovú adresu: 
edukop2017@gmail.com  
V prípade nutnosti je možné uhradiť konferenčný poplatok aj priamo na mieste 
konania konferencie. 
 
Ubytovanie a strava 
Ubytovanie si každý účastník konferencie zabezpečuje sám. Žilinská univerzita 
disponuje ubytovacími kapacitami v Ubytovacom zariadení Veľký diel ŽU v Žiline  a 
v Ubytovacom zariadení Hliny ŽU v Žiline.  
 
www.vd.internaty.sk  
 
hliny.internaty.sk   
 
 

Na komunikáciu ohľadne konferencie používajte mailovú adresu: 
edukop2017@gmail.com 
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