Pozvánka na konferenciu
Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti VI

Európsky extrémizmus ako hrozba, príznak,... šanca?
Termín: 18. október 2017
Miesto: Ružomberok, aula Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1

Program
8:45
9:15 – 9:45

Svätá omša pre účastníkov konferencie (Kaplnka sv. Alberta)
Registrácia účastníkov

10:00

Úvod do konferencie

10:15 – 11:15

Stav náboženskej slobody vo svete a v Európe so zvláštnym
zreteľom na jeho uplatňovanie v politickom a spoločenskom
živote

Ján Figeľ
Náboženská sloboda v meniacom sa svete
Martin Dilong Náboženská sloboda ako dôležitý nástroj na presadzovanie mieru vo
svete

11:30 – 12:30

Extrémistické politické strany ako príznak a hrozba európskej
demokracie

Jozef Hajko

Názory a postoje slovenských žiakov a študentov k extrémizmu,
zodpovednosť spoločnosti za aktuálny stav
Milan Hrabovský Pojem rasa a príťažlivosť rasovej ideológie

14:00h – 16:00

Výchova k zrelému (zodpovednému) kresťanskému postoju zoči –
voči politickej ponuke jednoduchých riešení
Diskusia účastníkov s prednášajúcimi

16:00

Ukončenie konferencie

Organizátori konferencie:

Fórum pre
verejné
otázky

Rímskokatolícka cirkev Pedagogická fakulta Gymnázium
Biskupstvo
Katolíckej univerzity sv Andreja
Spišské Podhradie
v Ružomberku
v Ružomberku

Združenie
katolíckych škôl
Slovenska

Nadácia
Konrada Adenauera

Organizačné pokyny:
Účasť na konferencii zahláste elektronicky na adrese http://goo.gl/Py84cB , najneskôr do 13. októbra 2017.
V prípade problémov s registráciou kontaktujte FVO, o. z. na e-maili: mimakovnik@gmail.com

Krátka informácia o rečníkoch:
Dr.h.c., Ing. Ján Figeľ, PhD.
slovenský politik. Od mája 2016 je osobitným vyslancom Európskej Únie pre náboženské slobody vo
svete. Počas svojej dlhoročnej kariéry vo vrcholovej politike zastával funkciu hlavného vyjednávača v
prístupových rokovaniach Slovenskej republiky za člena Európskej únie, bol prvým slovenským
komisárom Európskej únie, dva roky zastával funkciu ministra dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja a v minulom volebnom období bol podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky.
V rokoch 2009 – 2016 predseda Kresťanskodemokratického hnutia.

JUDr. Martin Dilong, M.I.L.
právnik, prezident Inštitútu pre prácu, rodinu a vzdelanie. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave. Pracoval ako právnik, diplomat a expert na zahraničné vzťahy. Dlhé roky sa
politicky angažuje v katolíckych mimovládnych aktivitách – spolupracuje s Fórom života, participoval
na úspešných petíciách Proti výstavbe megakasína v Bratislave a za zachovanie sviatku
Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska – 15.septembra - ako dňa pracovného pokoja. Je
podpredsedom Fóra pre verejné otázky.

Ing. Jozef Hajko
analytik, novinár, publicista a manažér. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Do roku 2000 pracoval hlavne ako novinár, naposledy v týždenníku Trend ako
šéfredaktor. Je členom vedenia Podnikateľskej aliancie Slovenska. Autor kníh o spolužití Rómov
a Slovákov, Maďarov a Slovákov a o vojnovej Slovenskej republike. Aktuálne pripravuje knihu
o komunistickom režime. V rámci štúdie INEKO o stave demokracie na Slovensku je autorom kapitoly
o extrémizme.

Mgr. Milan Hrabovský, PhD.
pracuje vo výskume. vyštudoval filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Je autorom
publikácie Rasová mytológia (Kalligram, 2011) spoluautorom učebnice Rasizmus, antisemitizmus,
holokaust (anticiganizmus) a autorom komparatívnej štúdie Anticiganizmus a antisemitizmus. Päť
rokov externe prednášal kurz Rasizmus na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a aktuálne
dokončuje v Belgicku svoj šesťročný výskum na knihe Rasa. Rasová klasifikácia ľudí, ktorá by mala
vyjsť budúci rok.

