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zvierat vo zvláštnych situáciách. V mnohých prípadoch sa osobitne stretávali a dopĺňali 
poznatky z kognitívnych vied, neuropsychológie a sociálnej psychológie. Konferencia 
ukázala, ako sa dá viesť a nasmerovať vedecký výskum animálnych a ľudských bytostí vo 
vzájomnej prepojenosti, prostredníctvom ktorej je možné objasniť ich jedinečné správa-
nie. K dôležitým bodom tejto tematiky patrí aj to, že umožňuje odpútať sa od tradičného 
antropologického pohľadu na človeka (zaoberania sa sebou samým), a rozšíriť tak hori-
zont filozofického bádania smerom k inter-animálnemu.  
   
                                                                                                                             Martin Kompiš 
 
 
 

 

 

 

Víťazi celoštátneho kola ŠVOK 
 

Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied ako dobrovoľné združenie 
vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov bez ohľadu na ich svetoná-
zorovú a politickú orientáciu sa vo svojich stanovách zaväzuje aktívne prispievať 
k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracov-
níkov a k všestrannému rozvoju mladých talentov. 
 
Tento cieľ sledovalo aj druhé celoštátne kolo Študentských vedeckých konferencií 
(ŠVOK), do ktorého boli vybraní víťazi fakultných, resp. katedrových kôl ŠVOK. Spo-
medzi desiatich kandidátov určila odborná komisia v zložení Mgr. Pavol Sucharek, 
PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., Mgr. Simona Wagnerová, PhD., Mgr. Róbert 
Karul, PhD., doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc., Mgr. Lucia Galovičová, Mgr. Ulrich 
Wollner, PhD., Mgr. Martin Vašek, PhD., Mgr. Mária Sačková, PhD., Mgr. Marián 
Ambrozy, PhD. troch víťazov, ktorí si prevzali ocenenia. 
 
Konečné poradie: 
 
1. miesto:     Anežka CHOVANKOVÁ, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej  
                     Bystrici 
2. miesto:     Viera MEDVIĎOVÁ, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 
3. miesto:     Tomáš GRENZNER, Filozofická fakulta PU v Prešove 
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Jozef Pauer: Veľký vek ničenia. Bratislava: Filozofický ústav 

SAV 2012, 217 s. 

 

 Kniha je pokusom o náčrt genealógie súčasnej civilizačnej 

situácie úpadku. Odhaľuje hybné princípy moderny ako novoveku aj 

časovú podstatu tohto pohybu (cyklickosť, linearita, návrat cyklic-

kosti v linearite, rozbor pojmu a reality revolúcie). Načrtáva situáciu 

človeka a spoločnosti v kontexte globalizácie a napokon analyzuje 

deštruktívne aspekty pôsobenia oligarchického princípu v súčasnom 

usporiadaní sveta. V myslení o problémoch demokratického uspo-

riadania sa štát a občianska spoločnosť často nevhodne stavajú do 

protikladu a zanedbáva sa artikulácia sociálnych sfér. Tento zmätok 

sa ešte zhusťuje bujnením ekonomizmu, redukciou sociálneho 

a politického na ekonomické alebo vysvetľovaním spoločenských 

pohybov dynamikou ekonomiky a trhových vzťahov. Možnosť pre- 

konať tento stav nespočíva v „škrtaní“ rozvojových programov, ale 

v kreatívnom konaní.   

 

 

 

 

 

 

 

Anna Remišová, Elena Trenčianská: Etika a morálka. Teória 

a realita.  Bratislava: Sprint 2 s.r.o. 2012, 272 s. 

 

Kniha je venovaná morálnej filozofii a morálke spoločnosti. 

Morálku analyzuje ako komplexný jav, ktorý reguluje správanie 

jednotlivcov i skupín. Prostredníctvom rozboru jednotlivých častí 

morálneho systému odkrýva zložitý spoločenský systém vzťahov 

medzi ľuďmi, v ktorom dominantnú úlohu má morálne myslenie  

a morálne konanie. Teoretické poznatky o štrukturálnych prvkoch 

morálky sú doplnené konkrétnymi príkladmi, ukážkami a prípadmi  

s cieľom zdôrazniť dôležitosť a všadeprítomnosť morálky. 

Publikácia je vhodná pre všetkých, ktorým záleží na kultivácii 

slovenskej spoločnosti v oblasti morálneho správania. 
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