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Vážené kolegyne a kolegovia,
milí študenti,
aj keď sa nám to mnohým iste nezdá, čas je neúprosný
a o niekoľko dní sa skončí teraz už starý rok 2018. Okrem rytmu
každodennosti akademického života, určovaného hodnoteniami,
zápočtami, skúškami, ročnými či záverečnými správami a ukončovanými publikáciami má tento čas osobitú atmosféru výberu
darčekov, vianočných nákupov a vôbec prípravy na najkrajšie
sviatky roka. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za vašu
prácu v končiacom sa roku, vďaka ktorej si univerzita dokázala
udržať svoje postavenie, dosiahla nové úspechy v oblasti výskumu
i vzdelávania a opäť pokročila vo veľkorysej modernizácii svojej
infraštruktúry. Verím, že prichádzajúce sviatočné dni nám poskytnú priestor pre zaslúžený oddych, regeneráciu psychických aj fyzických síl. Záverom mi dovoľte zaželať vám požehnané, pokojné
a šťastné vianočné sviatky a v novom roku najmä pevné zdravie,
šťastie a ďalšie úspechy v štúdiu, práci, výskume i osobnom živote.
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD.
rektor PU
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lo im a všetko zjedli.
Po úžasných aktivitách, ktoré sme si
premysleli, naplánovali a zrealizovali, nasledovala prezentácia našich
projektov z jednotlivých materských
škôl, v ktorých sme realizovali
pedagogickú prax. Prezentácia sa
uskutočnila 7. 11. 2018 v rámci
Týždňa vedy, výskumu a umenia
na našej univerzite. Každá skupina,
ktorá praxovala vo vyššie spomínaných mestách, mala za úlohu najprv
charakterizovať materskú školu,
v ktorej praxovali. Našou úlohou
bolo rozprávať o materskej škole
a jej zaujímavostiach a špecifikách,
ako je napríklad počet detí a tried,
pomenovanie jednotlivých tried,
aké rôzne hracie kútiky sú v jednot-

livých triedach v týchto materských
školách, rôznorodosť zamerania
školských vzdelávacích programov,
ale aj prezentácia konkrétnych aktivít v daných materských školách,
v ktorých študenti pôsobili.
Prezentáciu projektov k príležitosti
Dňa materských škôl na Slovensku
viedla a moderovala dr. Monika
Miňová a taktiež aj túto aktivitu pre
nás študentov a všetkých, ktorí mali
záujem prísť sa pozrieť, zorganizovala. Na začiatku prezentácie sme
si zaspievali Hymnu ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorú si
vo väčšine materských škôl aj deti
spolu s nami zaspievali. 7. 11. 2018
si študenti mali možnosť pozrieť záplavu úžasných nápadov, ktoré boli

ocenené rôznymi druhmi potleskov
a ktoré nás obohatili a inšpirovali
do ďalšej našej práce.
Michal SIVÁK
študent PF PU
Foto: Archív PF PU

INTUÍCIA A IMAGINÁCIA
VO FILOZOFII A VEDE
V dňoch 10. – 12. októbra 2018 usporiadalo Slovenské filozofické
združenie pri SAV, ktoré je členom Medzinárodnej federácie filozofických
spoločností, medzinárodnú konferenciu na tému „Intuícia a imaginácia
vo filozofii a vede“.
Organizátori určili za miesto jej konania Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej, podtatranskej
obci, ktorej okolie poskytuje nevídané
množstvo podnetov pre rozvíjanie
filozofickej i vedeckej imaginácie
Okrem Slovenského filozofického
združenia pri SAV participovali
na organizácii tejto konferencie
aj Filozofický ústav SAV, Katedra
filozofie a dejín filozofie FF UK
v Bratislave a Inštitút filozofie FF
PU v Prešove. Filozofická fakulta
PU mala na konferencii nasledovné zastúpenie: členom vedeckého
výboru bol prof. PhDr. František
Mihina, CSc., z Inštitútu filozofie
a členmi organizačného výboru boli
z Inštitútu politológie Mgr. Ondrej Marchevský, PhD., z Inštitútu
filozofie Mgr. Peter Kyslan, PhD.,
a Mgr. Lukáš Švihura. Všetci z nich
participovali na programe konferencie aj svojimi aktívnymi výstupmi.
Profesor Mihina vystúpil s príspevkom „Filozofia v nesúmerateľnom
poli ideí alebo Hrušovský versus
Losskij“. Doktor Marchevský rozvinul tému „Imaginácia ako (nebezočami študentov

pečný) nástroj osvieteneckého učenia A. N. Radiščeva“. Doktor Kyslan
prezentoval tému „Imaginácia vo
filozoficko-dejinných konceptoch
osvietenstva“ a magister Švihura vystúpil s príspevkom „Richard Rorty
a umenie života“.
Svoje príspevky tu prezentovali
mnohé filozofky a filozofi z rozličných filozofických pracovísk na Slovensku, ale aj z Českej republiky
či Poľska, pričom na konferencii
boli zastúpené všetky generácie
filozofov – od doktorandov až
po profesorov. Nechýbali ani študenti filozofie, ktorí na konferencii
aktívne neparticipovali. K ich účasti
iste dopomohlo aj veľkorysé gesto
organizátorov, vďaka ktorému bola
pasívna účasť na konferencii v prípade študentov, doktorandov, ale
i dôchodcov umožnená zdarma.
Toto medzinárodné a multigeneračné zastúpenie otvorilo pluralitu
perspektív, z ktorých sa možno filozoficky a vedecky venovať intuícii
a imaginácii, preto si z konferencie
každý účastník mohol odniesť kúsok
nového a obohacujúceho poznania.

Tým svojim účastníkom pripomenula, že k rastu filozofického, ako
aj vedeckého poznania, prispieva
predovšetkým slobodná a otvorená
výmena poznatkov a názorov a ich
priama produktívna konfrontácia.
Práve konferencie sú totiž bázou,
z ktorej často ďalšie poznanie vyrastá, pretože svojim účastníkom
otvárajú nové perspektívy a horizonty myslenia. Inak tomu nebolo
ani v prípade konferencie „Intuícia
a imaginácia vo filozofii a vede“,
o čom sa budú môcť presvedčiť
všetci záujemcovia o intuíciu a imagináciu v pripravovanej publikácii
príspevkov z tejto konferencie.
Mgr. Lukáš ŠVIHURA
doktorand FF PU
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