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Zo života univerzity

Fyzik a filozof nemajú veľa príležitostí diskutovať, na UNIZA ju využili

Podujatie úspešne nadviazalo na  desať 
predchádzajúcich ročníkov konferencie, 
ktoré sa pod názvom Fyzika a etika uskuto-
čňovali na pôde FF UKF v Nitre. Záštitu nad 
aktuálnym ročníkom prevzali rektorka Žilin-
skej univerzity v Žiline Dr. h. c. prof. Ing. Ta-
tiana Čorejová, PhD., rektor Univerzity Konš-
tantína Filozofa v Nitre, prof. RNDr. Ľubomír 
Zelenický, CSc., a predseda Slovenskej aka-
démie vied v  Bratislave, prof.  RNDr.  Pavol 
Šajgalík, DrSc. 
Počas dvoch dní sa na  našej alma mater 
stretli odborníci zo Slovenska aj zahraničia, 
ktorí diskutovali o širokom spektre problé-
mov súvisiacich s  hlavnou témou poduja-
tia - Etickými aspektmi vývoja a  aplikácie 
nových technológií v  kontexte globalizač-
ných procesov. Oceňovali predovšetkým 
interdisciplinárny prístup k  téme a  jedi-
nečnú príležitosť stretnúť sa s akademikmi  
z viacerých oblastí vedy a výskumu. „Všetky 
tri disciplíny boli relevantné aj k mnou riešenej 
problematike „Elektrosensitivity“ a  som rád, 
že sa zvýšilo povedomie o problémoch, ktoré 
spoločnosť s touto problematikou v súčasnej 
dobe má. Konferencia ponúkla platformu pre 
interdisciplinárne riešenie problémov, ktorým 
v  dnešnom svete čelíme a  ktoré si vyžadujú 
vstup rôznych akademických zdrojov. Fyzik 
a  filozof nemajú často príležitosť stretnúť sa 
a diskutovať o spoločných programoch,“ po-
vedal jeden z prednášajúcich Dr. Paul Bate 
z Veľkej Británie 
Jedinečnosť podujatia vyzdvihol aj Dr.  Iu-
lian Rusu, PhD., z  ‘Gh. Asachi’ - Technická 
univerzita Iasi v Rumunsku: „Na svete nie je 
veľa konferencií, ktoré by zastrešovali diskusiu 
o vede, technike a filozofii pri rovnakom stole. 
Tá v Žiline bola jednou z nich. Aktuálny ročník 
navyše priniesol aj rovnocenného partnera 
v  podobe teológie. Záslužné je to o  to viac, 
že hostiteľom je technická univerzita. Ocenil 
som aj zapojenie slovenskej akadémie vied 
a Európskej akadémie vied a umení.“
Účasť akademikov z rôznych krajín a oblastí 
výskumu vytvorila platformu na  otvorenú 
diskusiu a  interdisciplinárny pohľad na  ak-
tuálne dianie vo svete techniky a  etiky. 
Diskusia priniesla aj protichodné pohľady 
na existujúce problémy, ale zároveň umož-
nila hľadanie možností ich riešenia.
Našu univerzitu na podujatí zastupovali ko-
legovia z  FHV a  kolegovia z  Katedry fyziky 
EF UNIZA. Svojimi príspevkami, ako aj pria-
teľským prístupom k ostatným účastníkom 

konferencie, sa im podarilo vytvoriť vynikaj-
úcu atmosféru, ktorú podčiarklo niekoľko 
spoločenských posedení, krátkych výletov, 
ale aj hudobné vystúpenie študentov Ka-
tedry hudby FHV UNIZA a množstvo nefor-
málnych rozhovorov.
„Pokiaľ ide o organizačné otázky konferencie, 
zabezpečenie priestorov, časový program, 
ako i spoločenské posedenia v závere každé-
ho rokovacieho dňa, možno hodnotiť veľmi 
pozitívne. Vďaka patrí organizátorom tohto 
podujatia, mim. prof. PhDr. Michalovi Valčovi, 
PhD. a doc. PhDr. Kataríne Valčovej, PhD. Pri-
rodzene k úspechu podujatia a celkovej atmo-
sfére prispeli hostia a jednotliví účastníci kon-
ferencie - prof. Štefan Luby, DrSc. a RNDr. Emil 
Běták, PhD. zo SAV Bratislava, prof. PhDr. Da-
limír Hajko, DrSc., ako i  zahraniční účastníci 
konferencie prof.  ThDr.  Janez Vodičar, PhD. 
a prof. Branko Klun, PhD. (Ljubljanska univer-
zita, Slovinsko) a  Dr.  Iulian Rusu, PhD. z  Gh. 
Asachi, Technická univerzita Iasi v Rumunsku 
a  dr.  Paul Bate, hosť z  Veľkej Británie. Vďaka 
patrí aj ostatným účastníkom konferencie 

za  ich zaujímavé príspevky, ale najmä za ich 
korektný a vecný prístup. Katedra všeobecnej 
a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, ktorá úspeš-
ne organizovala desať ročníkov konferencií 
“Fyzika a  etika” bola zastúpená pracovníkmi 
prof.  PhDr.  Cyril Diatka, CSc., doc.  PhDr.  Jar-
mila Jurová, PhD., Mgr.  Marek Debnár, PhD., 
Mgr. Andrej Gogora, PhD. a Mgr. Ciprian Tur-
čan, PhD., ktorých vystúpenia prispeli tiež 
k  úspešnému priebehu konferencie. Celkové 
hodnotenie tohto významného podujatia 
ukázalo, že pokračovanie v  budúcich roční-
koch je reálne a  navýsosť aktuálne,“ vyjadril 
sa po  skončení konferencie prof.  PhDr.  Cy-
ril Diatka, CSc., vedúci Katedry všeobecnej 
a aplikovanej etiky na FF UKF. 
Konferenciu jej účastníci ocenili nielen pre 
odborný prínos a precíznu organizáciu. Po-
chvaľovali najmä pohostinnosť, priateľskú 
atmosféru a tí zo zahraničia si stihli všimnúť 
aj pozitívne zmeny Žiliny či Slovenska vše-
obecne. A chválili aj našu univerzitu. Naprí-
klad Dr. Paul Bate povedal: „Budovy univerzi-
ty, ako aj ubytovacie priestory boli na vysokej 
úrovni - moderné a pôsobivé. Rozhodne mô-
žem odporučiť študentom, aby uvažovali 
o štúdiu na Žilinskej univerzite.“ 
Tohtoročná konferencia o  fyzike, technike 
a etike sa vydarila. Odborné príspevky z nej 
sú zdokumentované v rovnomennom zbor-
níku abstraktov, 20 až 25 najlepších štúdií 
v anglickom jazyku budú súčasťou monote-
matického čísla (v súlade s témou konferen-
cie) vedeckého časopisu Communication: 
Scientific Letters of the University of Žilina 
a ostatné štúdie budú v prípade úspešného 
absolvovania recenzného konania publiko-
vané v  zahraničnom vedeckom zborníku 
s názvom Ethical Aspects of Contemporary 
Scientific Research v slovinskom akademic-
kom vydavateľstve KUD Apokalipsa. 
Momenty a atmosféru podujatia dokumen-
tuje množstvo fotografií. To najdôležitejšie 
však zostalo v  spomienkach účastníkov. 
Veríme, že prvý ročník na pôde Fakulty hu-
manitných vied UNIZA je prísľubom ďalších, 
ešte lepších ročníkov. 

Slavka Pitoňáková
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Uplatňovanie etických kritérií v podmienkach súčasnej vedy, problémy súvisiace s ohrozovaním ľudskej identity v indust- 
riálnej a post-industriálnej spoločnosti a množstvo ďalších otázok vyplývajúcich z každodenného života súčasného „homo 
technologicus“ boli predmetom diskusií počas medzinárodnej vedeckej konferencie Fyzika, technika, etika, ktorá sa v dňoch 
8. - 9. septembra tohto roku po prvýkrát uskutočnila na pôde Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, spolu- 
organizátorom bola Filozofická Fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Konferencia sa vydarila aj vďaka mimo- 
riadnemu úsiliu organizátorom - mim. 
prof.  PhDr.  Michalovi Valčovi, PhD., 
a doc. PhDr. Kataríne Valčovej, PhD., z Katedry 
filozofie FHV UNIZA.



Žilinskej univerzity v Žiline Roč. XXXIV
septe m b er - o któber

4
2016

http://www.uniza.sk/spravodajca

Otvorenie akademického roka    
strana 4   

Športový deň rektorky  
strana 30

Rozhovor s prof. Ságom                
strana 11 


