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O letnej škole antickej filozofie
Letná škola antickej filozofie ponúka intenzívny čas 
pre štúdium a diskusie nad širším spektrom tém 
z antickej filozofie. Je určená magisterským a dok-
torandským študentom, pre ktorých je atraktívne 
práve štúdium antickej filozofie a kultúry. Jadrom 
programu letnej školy sú prednáškové bloky a inte-
raktívne textové semináre vedené hlavnými lektor-
mi. Letná škola zároveň poskytuje priestor pre otvo-
rené diskusie v kvalitnom akademickom prostredí 
a priateľskom duchu.

• Letná škola je otvorená pre 14 študentov
• uchádzať sa môžu študenti magisterského alebo 

doktorandského štúdia slovenských a českých vy-
sokých škôl, ktorých záujem a/alebo záverečné prá-
ca sa týkajú antiky

• je určená prioritne, avšak nie výhradne, pre študen-
tov odboru filozofia, ktorí majú záujem o prehĺbe-
nie vedomostí z antickej filozofie a kultúry antické-
ho Grécka

• ponúka prednášky, semináre, konzultácie, diskusie
• trvá štyri dni od 31.5.2016 (utorok) do 3.6.2016 (piatok)
• bude realizovaná v priestoroch Filozofickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku
• vzdelávanie, stravu i ubytovanie majú študenti za-

bezpečené bezplatne (jediným nákladom študen-
tov bude cesta do/z Ružomberka)

• prebieha v slovenskom a českom jazyku
• ubytovanie pre študentov bude zabezpečené v blíz-

kosti FF KU v rámci dvojposteľových apartmánov
• podmienkou účasti študentov je ich aktívny prí-

stup počas letnej školy.

Výber z programu letnej školy
Prednášky 
Matyáš Havrda: Důkaz v antické přírodovědě 
Matyáš Havrda:  Duše a tělo v Galénově lékařské psy-
chologii
Ladislav Kvasz:  Pythagoras ako matematik: pokus 
o resurekciu 
Vladislav Suvák:  Sókratovská therapeia: Antisthenés 
o rozumnosti
Vladislav Suvák: Askésis medzi Epiktétom a Foucaul-
tom

Textové semináre
Matyáš Havrda: Galén ´O nejlepším učení´: Proti 
skeptiku Favorinovi o kritériích pravdy
Vladislav Suvák: Dión z Prúsy, Diogenés alebo 
o zdatnosti



Podmienky účasti na Letnej škole
Ak Vás zaujala ponuka Letnej školy a mali by ste záu-
jem o účasť na nej, prosíme Vás o zaslanie motivač-
ného listu, v ktorom by ste sa vyslovili k nasledovným 
trom bodom:

• Akým témam/otázkam z oblasti antickej filozofie 
alebo kultúry ste sa počas svojho štúdiu venovali

• Prečo sa chcete zúčastniť Letnej školy, čo od nej 
očakávate,v akom smere by Vám mohla byť nápo-
mocná

• Uveďte svoje aktivity, skúsenosti, či vlastnosti, ktoré 
Vás môžu kvalifikovať pre účasť na Letnej škole

Motivačný list má byť v rozsahu 2000 až 3500 zna-
kov vrátane medzier. Konečným termínom zaslania 
motivačného listu je 15.4.2016.
Motivačný list zasielajte na adresu: martin.nosal@ku.sk

Hlavní lektori letnej školy
Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D. (Filosofický ústav, Čes-
ká akademie věd) absolvoval magisterské štúdium 
z  psychológie a religionistiky a doktorandské štú-
dium z odboru dejiny filozofie. Pôsobil na Institut für 
klassische Philologie, Humboldt Universität zu Ber-
lin, absolvoval stáže na Krétskej univerzite, Rethym-
no a na Institute for Antiquity and Christianity, Cla-
remont, CA, USA (Fulbright Fellowship). Vo svojej 
výskumnej činnosti sa venoval témam ranokres-
ťanskej literatúry, obzvlášť otázkami viery, poznania, 
milosti a slobodnej vôle. V poslednom období je 
centrom jeho práce recepcia aristotelovskej teórie 
dôkazu v neskoroantickej filozofii.

doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD. (Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity) študoval na FF UPJŠ v Prešove 
(1986-1989) a FF UK v Prahe (1990-1992), dizertačnú 
prácu obhájil na FF UK v Bratislave u prof. Marcelli-
ho (2000, odbor dejiny filozofie). Absolvoval študijné 
pobyty na Karlovej univerzite, na Bostonskej univer-
zite, na Magdalen College (University of Oxford) a na 
IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) 
vo Viedni. V súčasnosti pôsobí na Filozofickej fakulte 
Prešovskej univerzity. Venuje sa dejinám antického 
myslenia a dejinám etických koncepcií. V posled-
ných rokoch sa zameriava na etické problematizácie 
života v sókratovskom hnutí (Antisthenés, Diogenés, 
kynici, Foucault).


