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Dňa 25. – 27. septembra 2015 sa vo Wisle
(Poľsko) konala prvá medzinárodná vedecká
konferencia s interdisciplinárnym tematickým
zameraním Spoločenský rozvoj a hodnoty.
Etika – technológia – spoločnosť. Hlavným
organizátorom bola Katedra aplikovaných
spoločenských vied Sliezskej technickej
univerzity a spoluorganizátormi – Technische
Universität
Dresden,
Internationales
Hochschulinstitut Fachbereich Sozialwissenschaften Zittau a Katedra etiky a aplikovanej
etiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici.
Prof. Pol. Sl. dr. hab. Aleksandra Kuzior –
vedúca Katedry aplikovaných spoločenských
vied – za prítomnosti domácich a zahraničných
účastníkov slávnostne otvorila konferenciu.
Úvodnú prednášku predniesol prof. Peter
Bołtuć z University of Illinois v Springfield
v USA. V mene spoluorganizátorov vystúpil
prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (vedúci Katedry
etiky a aplikovanej etiky UMB v Banskej Bystrici), a prof. Eckhard Burkatzki (Technische
Universität
Dresden
Internationales
Hochschulinstitut Fachbereich Sozialwissenschaften Zittau).
Interdisciplinárny vedecký diskurz výrazne
absentuje nielen v našom, ale aj zahraničnom
vedeckom prostredí. Aj preto sme uvítali
možnosť vystúpiť na tejto vedeckej konferencii. Našu účasť na podujatí podporili organizátori a vedenie FF UMB. Otvorila sa tak
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možnosť overiť si, ako sa akceptuje názor
našich aplikovaných etikov v medzinárodnom
diskurze. Zároveň sme mohli prezentovať naše
interdisciplinárne úsilie. Určite sme získali aj
cennú vedeckú skúsenosť v dialógu s takmer
stovkou účastníkov a ich myšlienkovým
potenciálom z iných odborov a inštitúcií v Poľsku, Nemecku, USA, na Ukrajine či na Slovensku.
Konferencia vytvorila priestor nielen na
aktívny vedecký dialóg, ale aj možnosť na
neformálne stretnutia, intelektuálne obohatenie sa z hľadiska toho, ako môže etika
participovať na spoločenských stratégiách
a inovatívnych zmenách. Účastníci konferencie
reprezentovali viaceré poznatky z humanitných, ekonomických a technických vied, ale
leitmotívom konferencie bola otázka poslania
humanitno-spoločenských vied v rozvoji modernej spoločnosti. Pomerne veľa vystúpení
bolo venovaných praktickej filozofii a etike.
Jedným z ďalších motívov bolo aj riešenie
otázky rozvoja moderných technológií a ich
vplyv na človeka. Na konferencii vystúpila
okrem akademických zástupcov univerzít z katedier etiky a vedeckých ústavov akadémií,
technického zamerania, sociológie, teológie
a medicíny aj skupina doktorandov zo Slovenska a Poľska. Konferencia bola príležitosťou
iniciovať novú výskumnú spoluprácu medzi
doktorandmi oboch krajín. Pre doktorandov
na medzinárodnej vedeckej konferencii to
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bola tiež príležitosť prezentovať svoje vedecké
úspechy. Slovenskí aj poľskí doktorandi vo
svojich vystúpeniach prezentovali tieto témy:
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Vzťah medzi etikou a podnikaním
v národných
(slovenských)
a medzinárodných stratégiách v sociálnej a hospodárskej praxi (Monika Fobelová –
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Filozofická fakulta, Katedra etiky a aplikovanej etiky);
Etický tréning ako nástroj na vytvorenie
etického prostredia organizácie (Jana
Hrašková – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrice, Filozofická fakulta, Katedra
etiky a aplikovanej etiky);
Etika ako nástroj na zlepšenie dôveryhodnosti slovenských podnikov (Karol
Jadaš – Univerzita Mateja Bela Banská
Bystrica, Filozofická fakulta, Katedra etiky
a aplikovanej etiky);
Rozvoj nanotechnológií a etických otázok
(Bibiána Marková – Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta,
Katedra etiky a aplikovanej etiky);
Morálne zásady ako základ sociálnych
služieb (Viera Rentková – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra etiky a aplikovanej etiky);
Vytvorenie novej spoločenskej triedy –
koncept neistoty Guya Standinga (Piotr
Czakon – Uniwersytet Śląski, Instytut
Socjologii);
Riziko sociálnej neprispôsobilosti v neštandardných formách rodinného života
(Aleksandra Dybich – Wyższa Szkoła
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach);
Trvalo udržateľné podnikanie pre riadenie
inovácií (Katarzyna Katana – Politechnika
Śląska, Wydział Organizacji i Zarzadzania,
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych);
Sociálne trhové hospodárstvo a CSR
(Danuta Kondraciuk – Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut
Zarządzania i Administracji);
Sociálne zodpovedné inovácie (Remigiusz
Kozubek – Politechnika Śląska, Wydział
Organizacji i Zarzadzania, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych);









Vplyv globalizácie na sociálne a ekonomické správanie Poliakov (Kamila Kuzia
– Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa
i Geologii, Instytut Eksploatacji Złóż);
Úloha etiky v advokácii (Paulina Kuzior –
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji
i Zarzadzania, Katedra Stosowanych Nauk
Społecznych);
Význam emočnej inteligencie v profesionálnom živote človeka (Justyna
Stańczyk, Paulina Gajdziszewska-Dudek –
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji
i Zarządzania, Katedra Stosowanych Nauk
Społecznych);
Filozofická podstata hodnotenia techniky
(Patrycja Stylec – Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych).

V rámci vystúpení doktorandov a ďalších
účastníkov konferencie boli prednesené
príspevky na problematiku trvalo udržateľného rozvoja a jeho axiologické a etické
základy. V intelektuálnom diskurze sa tiež
objavila idea spoločenskej zodpovednosti
firiem (CSR), ktorá je dôležitým faktorom trvalo udržateľného rozvoja. Taktiež boli prezentované teoretické úvahy z podnikovej praxe.
V tomto ohľade sa zdôrazňovala úloha vedy
o riadení, ktorá by mala pripraviť budúcich
manažérov nielen z aspektu efektívneho
riadenia, ale aj etického konania.
Účastníci konferencie kládli dôraz na potrebu
humanitných odborov (filozofických a etických), vzdelávania a ich úlohu pri utváraní
múdreho a zodpovedného človeka a bezpečnej spoločnosti, v ktorej by mohol fungovať v oblasti politickej, ekonomickej, kultúrnej a environmentálnej. Vzhľadom na to, že
ľudia nie sú jedinými obyvateľmi sveta, zodpovednosť by mala byť zameraná aj na životné
prostredie, čo sa odrážalo v mnohých vystúpeniach.
Konferencia sa stala fórom na výmenu skúseností a prezentácie vedeckých úspechov. Na
základe predložených článkov boli vytvorené
recenzované zborníky. Články sú k dispozícii
on-line
na
webových
stránkach
http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/~
~HEAD=pobj.
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