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S P R Á V A Z 3. SLOVENSKÉHO FILOZOFICKÉHO KONGRESU
V dňoch 7 . - 9. 11. 2005 sa konal 3. slovenský filozofický kongres v Kon
gresovom centre S A V v Smoleniciach na tému Filozofia v kontexte globalizujúceho
sa sveta. Na kongrese sa zúčastnilo približne 85 ľudí, v rámci ktorých bolo 12 zahra
ničných hostí. Okrem nich do plenárnych zasadnutí boli pozvaní títo zahraniční hos
tia: prof. Richard Shusterman z USA, prof. Wei Xiaoping z Číny, prof. Henryk Skolimowski z Poľska, prof. Josef Šmajs z Česka a prof. A. S. Kolesnikov z Ruska.
Kongres otvoril 7. 11. 2005 predseda Slovenského filozofického združenia doc.
Mgr. Slavomír Gálik, PhD. Potom nasledovali slávnostné príhovory riaditeľa Filozo
fického ústavu SAV prof. PhDr. Tibora Pichlera, CSc., vedúcej Katedry filozofie FiF
UK v Bratislave prof. PhDr. Etely Farkašovej, CSc. a vedúceho Katedry filozofie FF
TU v Trnave prof. PhDr. Emila Višňovského, CSc. Posledné dve menované katedry
boli zároveň a j spoluorganizátormi kongresu. Na záver slávnostného otvorenia dostal
ešte slovo generálny sponzor kongresu Ing. Pavol Príhoda, riaditeľ Ľudovej banky
v Galante.
Po slávnostnom otvorení nasledovali plenárne prednášky dvoch z piatich po
zvaných zahraničných hostí. Prof. R. Shusterman vystúpil s prednáškou na tému
Philosophy in Global Dialogue: Between Pragmatism and Chinese Thought a prof.
Wei Xiaoping vystúpila s prednáškou na tému Distributive Justice: From Principle to
Context. The Difference between Karl Marx and John Rawls.
Po plenárnych prednáškach a diskusiách sa rokovalo v troch sekciách: A. Kom
paratívna filozofia, globalizačné a ekologické trendy, B. Antropologicko-etické
sú
vislosti v globalizujúcej sa kultúre (sekcia B bola rozdelená na dve podsekcie); C.
Smerovania analytickej filozofie, metodológie, logiky.
Na druhý deň kongresu nasledovalo po krátkom otvorení druhé plenárne zasad
nutie, v rámci ktorého vystúpili ďalší dvaja zahraniční hostia. Odzneli prednášky
prof. H. Skolimowskeho na tému Philosophy
of Redemption
a prof.
J. Smajsa na tému Miesto a rola kultúry v prírode. Prednášku na tému Filosofskaja
komparativistika i dialog kuľtur prof. A. S. Kolesnikova, ktorý sa ospravedlnil pre
chorobu, prečítala doc. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.
V posledný kongresový deň vedúci a moderátori jednotlivých sekcií zhrnuli
a zhodnotili rokovania vo vlastných sekciách a nakoniec predseda SFZ doc. S. Gálik
ukončil kongres.
Výbor Slovenského filozofického združenia ďakuje všetkým účastníkom kon
gresu, ako a j všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na organizácii
tohto podujatia.
Slavomír Gálik
predseda SFZ
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