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„Vzťah medzi prírodnými
vedami, filozofiou a teológiou.“
Vedecká konferencia ÚSKI. Katolícka univerzita.
Ružomberok 7. novembra 2009
Pri príležitosti deväťdesiateho výročia založenia ÚSKI (Ústredie slovenskej
kresťanskej inteligencie) sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila vedecká konferencia s názvom „Vzťah medzi prírodnými vedami, filozofiou a teológiou“. Pôvodný názov organizácie založenej 4. augusta 1919 v Ružomberku bol Ústredie slovenských katolíckych študentov (USKŠ) a toto združenie vykonávalo svoju činnosť až do zákazu v roku 1948. V rokoch 1948 – 1990
pôsobila organizácia v zahraničí a postupne svoj názov transformovala do dnešnej podoby.
Na úvod konferencie privítal všetkých jej účastníkov súčasný predseda
ÚSKI prof. Jozef Tiňo a zároveň predniesol úvodný referát, oboznamujúci s históriou ÚSKI, jeho programom a plánmi do budúcnosti. Pozdravné príhovory
predniesli hostia Mons. F. Tondra, Mons. F. Rábek a rektor Katolíckej univerzity
v Ružomberku prof. T. Zasępa.
Po slávnostnom úvode nasledovala vedecká časť konferencie, v ktorej
odznelo sedem príspevkov reflektujúcich vzťah prírodných, humanitných a spoločenských vied:
T. Zasępa: Etika vo vzťahu medzi filozofiou, teológiou a prírodnými
vedami.
F. Rábek: Interdisciplinárne dialógy – vzťah medzi vedou a vierou.
S. Košč: Dialóg medzi teológiou, filozofiou a prírodnými vedami vo svetle
encykliky Caritas in veritate.
M. Karaba: Realizmus ako východisko dialógu medzi vedou a náboženstvom.
J. Ďurček: Sociálne problémy v epoche globalizácie.
G. Fronc: Človek – súčasť alebo vládca prírody?
J. Krempaský: Pohľad do najhlbších útrob vesmíru.
Spoločným konštatovaním všetkých príspevkov bolo ocenenie prírodných
vied a ich aplikácie v technike a technológiách, čo bezpochyby znamenalo pre
ľudstvo veľký pokrok. Extrémna špecializácia a neschopnosť odpovedať na celý
rad základných otázok o zmysle, hodnote a cieli života človeka na individuálnej
aj spoločenskej úrovni však poukazuje na nevyhnutnosť prijať ako relevantné
aj výsledky skúmania humanitných a spoločenských vied. Ako na dôležitý aspekt,
či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle slova, autori jednotlivých príspevkov
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poukázali aj na jav globalizácie a jej prejavy v dnešnom svete. O jednotlivých
príspevkoch sa diskutovalo tak plenárne, ako aj v kuloároch.
Ostáva nám len popriať Ústrediu slovenskej kresťanskej inteligencie, aby
aj v ďalšom pôsobení napĺňalo svoj program zameraný na prehlbovania kresťanského presvedčenia a uplatňovania kresťanských zásad vo vzdelávacej, kultúrnej, hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti.
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