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vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu 
 
 

Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii 

a súčasným európskym hodnotovým kontextom 
 

v dňoch 7. – 8. októbra 2019 
 

pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky v SR 
a 

dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre 
 
 

Témy: 
Etické a kultúrne hodnoty v Byzancii 
Prenášanie byzantských hodnôt do slovanských krajín 
Súčasné európske hodnoty 
Komparácia byzantských hodnôt so súčasnými hodnotami 
Byzantsko-slovanské vzťahy 
Staroslovienske a cirkevnoslovanské písomníctvo ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva 
Problematika eticky neutrálneho štátu a tolerancie 
Kríza kresťanstva v medzikultúrnom kontexte 

 
 

Konferencia sa uskutoční v rámci grantového projektu Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho 
reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116). 

 
 

Miesto konania: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
Dĺžka vystúpenia: max. 20 min. 
Rokovacie jazyky: anglický, grécky, slovenský, český 
Termín uzávierky prihlášok a zasielania abstraktov: 31. 8. 2019 
Kontaktná osoba: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., e-mail: jzozulak@ukf.sk 
Vybrané výstupy z konferencie budú publikované v medzinárodnom vedeckom časopise 
indexovanom v databáze Web of Science a Scopus (podmienkou uverejnenia článku sú dve kladné 
recenzie). 
Konferenčný poplatok: 40 EUR (obed, občerstvenie) 
Program konferencie bude upresnený neskôr. 



Prihláška 

na medzinárodnú vedeckú konferenciu 
 

Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným 
európskym hodnotovým kontextom 

7. – 8. októbra 2019 

 

  

• Meno a priezvisko, tituly: 

 

• Inštitúcia: 

 

• Adresa: 

 

•  E-mail: 

 

• Názov príspevku: 

 

• Jazyk príspevku: 

 

• Abstrakt (1000 – 1200 znakov vrátane medzier): 

 

• Kľúčové slova (5 až 7 slov): 

 
 

 

 

 

 

POKYNY 
 

• Cestovné náklady a ubytovanie si hradí účastník sám. 
• Občerstvenie bude počas priebehu konferencie zabezpečené organizátormi. 
• Jazyk príspevkov: anglický, grécky, slovenský, český 
• Prihlášku spolu s abstraktom poslať do 31. 8. 2019 na e-mail: jzozulak@ukf.sk 

 
 
Organizátori konferencie si vyhradzujú právo rozhodnúť o zaradení príspevku do programu 
konferencie. 
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