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1. Úvod
Hlavný výbor (ďalej len HV) pracoval v zložení podľa volieb na IV. GZ
až do smutnej udalosti neočakávanej smrti predsedu A. Hajduka 9. 4.
2005. Mimoriadne GZ, zvolané HV na 21. 5. 2005 do Žiliny, zvolilo za
nového predsedu Jozefa Tiňu. J. Tiňo sa na tomto GZ vzdal funkcie
podpredsedu ÚSKI pre Bratislavu. Na túto funkciu GZ zvolilo Ivana Vojtaššáka.
30. 1. 2006 sa M. Fajkus vzdal funkcie generálneho tajomníka z rodinných dôvodov, podpredseda pre Bratislavu I. Vojtaššák požiadal o uvoľnenie z funkcie 19. 6. 2006 zo zdravotných dôvodov a 26. 9. 2006 Jozefína Križanová požiadala o uvoľnenie z funkcie hospodárky z dôvodu
pracovného zaťaženia. Tieto abdikácie schválil HV 17. 10. 2006 a na tom
istom zasadnutí, v zmysle stanov, doplnil predsedníctvo ÚSKI (ďalej len
P ÚSKI) takto: generálna tajomníčka – Mária Hajduková, podpredseda
pre Bratislavu – Igor Túnyi. Funkciou hospodárky bola poverená Mária
Šivová. S vďakou konštatujem, že všetci novozvolení členovia sa ujali
svojich povinností s plnou zodpovednosťou.
K vážnym momentom v našej činnosti patrí sťahovanie z budovy
na Žabotovej ul. v dôsledku renovácie budovy. Naša nová adresa je:
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava.
2. Plnenie uznesení IV. GZ
Vyjadrím sa k štyrom kľúčovým uzneseniam; dve majú priebežný charakter.
– Pokračovať v ďalšom vzdelávaní učiteľov (DVU)
P ÚSKI požiadalo o grant nadáciu Renovabis pre ďalšie vzdelávanie
učiteľov. Grant sa využil na zorganizovanie 12 seminárov v Žiline,
v sídle rehole Dona Bosca. Informácia o tomto projekte je v časti 3.2
tejto správy.

- Oživiť činnosť pobočiek a sekcií ÚSKI
Úspešne sa podarilo oživiť košickú pobočku ÚSKI, podrobnosti sú
v časti správy o pobočkách a sekciách.
- Pokračovať v udeľovaní Cyrilometodskej medaily
V roku 2004 bola udelená Cyrilometodská medaila známej osobnosti vo verejnom, kultúrnom, cirkevnom a spoločenskom živote doma
i v zahraničí, aktívnemu členovi ÚSKI, p. Antonovi Srholcovi.
– Zabezpečovať a vykonávať vydavateľskú činnosť
Členský časopis RAN v zmysle svojich stanov vychádzal pravidelne
dvakrát za rok.
3. Prehľad činnosti
3.1 Priebežná agenda ÚSKI
a) Kontakt s členmi – informácie, týkajúce sa všetkých členov,
– distribúcia členského časopisu,
– činnosť súvisiaca s 2 % príspevkami.
b) Vypracovanie zoznamov členov podľa regiónov a vekovej štruktúry.
c) Kontakty s poštou a bankami a všetky práce súvisiace s činnosťou
sekretariátu ÚSKI.
Nemožno pomenovať všetky práce, ktoré vykonáva výkonný tajomník ÚSKI D. Klinovský. Vďaka jeho každodennej prítomnosti na sekretariáte v dopoludňajších hodinách majú naši členovia možnosť kontaktu
s ÚSKI.
3.2 Projekty
Činnosť ÚSKI je finančne zabezpečovaná grantmi. Bez nich by nebolo
možné zabezpečovať vydávanie členského časopisu RAN, bez nich by
nebolo možné udržiavať kanceláriu. O granty sa veľmi úspešne usiloval
prof. A. Hajduk. Od ostatného GZ ÚSKI získalo tieto granty:
1. Nadácia Renovabis – akcia solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi
strednej a východnej Európy. Od tejto nadácie v období od IV. GZ
ÚSKI získala dva granty:
• Ďalšie vzdelávanie učiteľov (DVU 2) v Žiline. DVU 2 preto, že
v predošlom období sa uskutočnilo DVU 1 vo Svite. Podporu pre
DVU 2 sme dostali pre náš zámer orientovať sa hlavne na štátne
školy. Treba však poznamenať, že zo strany štátnych škôl sme
zaznamenali minimálny záujem. V rámci DVU 2 sme usporiadali 12 seminárov na ústredné témy uvedené v prílohe 1. Odznelo
44 prednášok. Každá prednáška trvala jednu hodinu. Čo si účastníci z celého Slovenska osobitne cenili, boli diskusie po skupinách
v trvaní 1,5 hodiny s každým prednášajúcim. Chcem vyzdvihnúť
mimoriadny zmysel pre zodpovednosť u všetkých organizátorov
(J. Križanová, D. Klinovský a M. Šurdová), bez úsilia ktorých by ta-

kéto podujatia nemohli byť úspešné. Máme veľmi dobré skúsenosti s prednášajúcimi, ktorí veľmi ochotne prichádzali na semináre
zo svojich pracovísk. Pozývali sme špičkových odborníkov a tomu
zodpovedalo aj hodnotenie učiteľov. Zoznam prednášok tvorí prílohu 1 tejto správy,
• Ďalší grant sme získali na náš zámer usporiadať 5 seminárov pre
vysokoškolákov na tému: „Záhady vesmíru, života a človeka II“.
II preto, že pred piatimi rokmi sa pod týmto názvom zorganizovali
4 semináre pre študentov teológie. Doteraz sa uskutočnili semináre v Bratislave (UPC), v Košiciach (v priestoroch Teologickej
fakulty KU) a v Banskej Bystrici (v priestoroch Univerzity Mateja
Bellu). Okrem Banskej Bystrice, kde došlo k organizačnému nedorozumeniu, sme zaznamenali značný záujem. Aj tu treba poďakovať organizátorom. v Bratislave, tímu pod vedením M. Šurdovej,
v Košiciach výbornú organizátorskú činnosť odviedla J. Urbanová.
Uznanie patrí prednášajúcim za ich ochotu prijať pozvanie a cestovať na jednotlivé podujatia (L. Csontos, G. Fronc, P. Holec, J. Glasa, J. Krempaský, Z. Plašienková a J. Tóth). Ďalšie semináre sa
uskutočnia v Nitre (máj) a v Žiline (október). Zoznam prednášok
tvorí prílohu 2 tejto správy,
2. Nadácia Metanexus – americká nadácia, ktorá nám poskytla trojročný grant na organizovanie prednášok a seminárov orientovaných na
vzťah medzi vedou a vierou. V rámci tohto projektu sa organizovali:
a) prednášky:
– v Bratislave. V Bratislave prebiehali mesačné diskusné stretnutia užšieho kruhu odborníkov. Okrem toho sa Bratislave organizovali prednášky pre verejnosť v priestoroch Quo Vadis.
Zoznam prednášok z obidvoch podujatí je v prílohe 3 tejto
správy,
– mimo Bratislavy – Košice, Stará Ľubovňa, Vranov n/T, Modra.
Ich zoznam je v prílohe 4 tejto správy,
b) semináre:
– v Bratislave na tému „ Katastrofy v službách človeka“. Trojdňový seminár, ktorý bol organizovaný v októbri 2004 v spolupráci
s iným projektom nadácie Metanexus (M. Blažekom a M. Karabom), sa zameriaval na katastrofy v oblasti fyziky, biológie
a spoločnosti a spôsoby ich využívania v príslušných oblastiach.
Tomu zodpovedali aj pozvaní hostia. Stretnutie malo diskusný
charakter. Seminár bol organizačne veľmi dobre zabezpečený.
Za to patrí vďaka V. Joklovej,
– v spolupráci s Kresťanskodemokratickým zväzom pracovníkov
vedy a školstva sme zorganizovali seminár „Súčasný stav poznatkov v oblasti biotechnológií – etické aspekty“ pre učiteľov stredných škôl a katechétov, Marec 2, 2006. Cieľ: Poskytnúť
informácie o etických aspektoch najnovších poznatkov v bio-

lógii, biomedicíne a reprodukčných technikách, oboznámiť
s publikovanými výsledkami diskusie o niektorých problémoch
bioetiky v Pontifikálnej Academii pre život, a zamyslieť sa nad
hĺbkou poslania prvej encykliky Benedikta XVI.
• J. Pastorek: Etika biomedicínskeho výskumu – kresťanský
pohľad
• J. Glasa: Etika biotechnológií
• M. Bubák: Encyklika Benedikta XVI. – Boh je láska a jej
posolstvo pre nás
– v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach sme zorganizovali seminár „Fyzika a teológia – súčasnosť, trendy, ich vzájomný vzťah a vplyv na vzdelanie“, november 20 – 21, 2005.
Cieľ: zhodnotiť súčasný stav a trendy vo fyzike a teológii a účastníkom umožniť skvalitnenie výučby a výskumu v oblasti súčinnosti vedy a viery.
• M. Blažek: Vývoj a súčasný stav poznatkov o vesmíre
• J. Ďurček: Miesto fyziky vo vzdelávaní a jej vzťah k filozofii a teológii
• J. Krempaský: Tri fyzikálne „piliere“ kresťanskej viery
• M. Karaba: Súčasný pohľad na vývoj filozofie a metodológie vedy v 20. storočí
• J. Jurko: Fides et Ratio a veda
• N. Stollárová: Etické a morálne aspekty nových poznatkov
v molekulovej biológii
– v Košiciach 20. až 25. novembra 2006 sa zorganizoval seminár
na tému Matematika a teológia – vzťah rozumu a viery a jeho
miesto v univerzitnom vzdelávaní,
– v projekte Metanexus je obsiahnutá aj účasť vedúceho projektu
na stretnutí vo Filadelfii. Na týchto stretnutiach projekt reprezentovali: M. Šurdová (2005) a Z. Plašienková (2006). Vo forme
vývesky sa tam prezentovali výsledky projektu a Z. Plašienková predniesla príspevok Teilhard’s Evolutionary Theory from
Spiritual and Ecological Perspectives: New Challenges for the
Dialogue in Science and Religion.
3.3 Pax Romana
a) V rámci činnosti Pax Romana sa zorganizovala v októbri 2005 v Bratislave konferencia o rodine. Za ÚSKI boli na tomto podujatí prednesené dva referáty:
• M. Glasová: Bright spots and schedules for family today
• T. Lenczová: From family originates the prosperity of a society
b) A. Hajduk a J. Tiňo sa v r. 2003 zúčastnili na stretnutí Pax Romana
v Luxemburgu. Rokovanie na tému: Aká Európa – etické a legislatívne výzvy pre európsky projekt.

3.4 Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS
Organizovanie diskusných stretnutí
Cieľ: v prítomnosti biskupa (F. Rábek), prizývaných teológov a odborníkov z oblasti, ktorá je predmetom diskusie a po dôkladnej príprave sa
diskutujú otázky týkajúce sa vzťahu medzi vedou a vierou.
1. Október 11, 2005, Bioetika
J. Pastorek: Dôstojnosť ľudského plodenia a reprodukčné technológie: antropologické a etické aspekty
S. Pastorková: Etika biomedicínskeho výskumu z kresťanského pohľadu
2. Marec 21, 2006, Alzheimerova choroba a jej liečenie
M. Novák: Problémy pri liečené tejto choroby
3. Jún 2006, Intelligent design
O. Erdelská: Inteligentný zámer
I. Kapišinský: Kritický pohľad na ID
4. Október 2006, Človek ako osoba
G. Fronc: Čo je človek?
L. Košč: Dimenzie človeka
5. Marec 2007, Človek ako subjekt práva
P. Blaho: Človek ako subjekt práva
3.5 Fórum kresťanských inštitúcií (FKI)
ÚSKI je aktívnym členom FKI. Naši členovia boli pri formovaní tejto
organizácie a priebežne sa zúčastňujú na jeho aktivitách. M. Šurdová,
členka P ÚSKI je v zahraničnom výbore FKI.
3.6 Spolupráca s organizáciami v zahraničí
3.6.1 ÚSKI spolupracuje s kresťanskými organizáciami z Rakúska
(Katholischer Akademikerverband Österreichs und Wien), Poľska (Klub
inteligencji Katolickiej, Warszawa), Maďarska (Egyházfórum Alapitvány, Budapest), Českej Republiky (Moravskoslezská Kresťanská Akademie, Brno) Slovinska (Mdskofijski odbor za izobeazence, Ljubljana)
a Nemecka, s ktorými každoročne spoluorganizuje medzinárodné sympóziá Internationale Tagung von Akademikern venované aktuálnym
témam v novej rozšírenej EU.
V priebehu posledných 4 rokov členovia ÚSKI participovali na nasledovných stretnutiach:
2. 4. – 4. 4. 2003, Marianka. Téma: Nové víno do nových nádob. K angažovaniu kresťanských intelektuálov pre budúcnosť Európy.
30. 4. – 2. 5. 2004, Jihlava. Téma: Európa, buď sama sebou... Kresťanské perspektívy spoločnosti.
29. 4. – 1. 5. 2005, Ľubľana. Téma: Identita – rôznosť – dialóg. Aktuálne otázky kresťanov v Európe.
5. 5. – 7. 5. 2006, Kreisau. Téma: Pokusy žiť v pravde...

3.6.2 ÚSKI dlhoročne a úzko spolupracuje s nemeckou kresťanskou
organizáciou CHRISTOPHORUS:
13. 5. – 16. 5. 2005 sa 6 členov ÚSKI zúčastnilo na sympóziu v Stuttgarte Pfingsten 2005, organizovaného spolkom Christophorus, ktorého
hlavnou témou boli Kresťan zodpovedný za stvorenstvo a Zraniteľná
dôstojnosť človeka.
6. 9. – 16. 9. 2004, cesta Christophora na Slovensko pod názvom Dialog
mit der Slowakei. Uskutočnilo sa stretnutie členov ÚSKI a Christophora s celovečernou diskusiou s predsedom ÚSKI Prof. A. Hajdukom a
s hosťami Dr. J. Čarnogurským a Dr. A. Neuwirthom.
4. 9. – 14. 9. 2006, ďalšia návšteva členov nemeckého katolíckeho spolku akademikov niesla názov Begegnungsreise im Rahmen der Partnerschaft Christophorus – ÚSKI. Privítanie členov Christophora sa
konalo v reštaurácii Leberfinger, čestným hosťom večerného stretnutia
bol o. biskup Mons. František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS. Členovia ÚSKI sprevádzali členov Christophora početnými cirkevnými pamiatkami po celom Slovensku a vrcholom
programu bola Spišská Kapitula, kde ich privítal o. biskup Mons. Prof.
František Tondra, predseda Slovenskej biskupskej konferencie.
3.6.3 Účasť členov ÚSKI (Mgr. M. Šurdová a RNDr. J. Križanová) na
kongresoch RENOVABIS:
31. 8. – 2. 9. 2006, Freising. Téma: Budúcnosť rodiny v Európe.
1. 6. – 4. 6. 2006, Bamberg. Téma: Partnerstvo s východnou Európou.
3.7 Pobočky a sekcie
3.7.1 Pobočky
Možno konštatovať, že až na dve výnimky – Bratislavská pobočka
ÚSKI a Košická pobočka ÚSKI – pobočky neplnia úlohu lokálnych autorít ÚSKI. To je, žiaľ, smutné konštatovanie. ÚSKI má 197 členov z rôznych regiónov Slovenska a bolo by prirodzené, aby mali svoje regionálne štruktúry. Len takto môže zložitý organizmus ÚSKI plniť poslanie
jemu vlastné podľa očakávania zakladateľov. Jeho autorita umožňuje
účinne pôsobiť pri vzdelávaní v oblasti vzťahu medzi vedou a vierou.
Bratislava – početná členská základňa si vyžaduje osobitný prístup.
Je pravda, že pobočka organizuje pravidelné stretnutia pre členov
s prednáškami (7 prednášok ročne). Ale návštevnosť nezodpovedá počtu členov. Členovia sa nestretávajú, a tak jediný kontakt existuje len cez
členský časopis. Táto úloha čaká na novozvoleného podpredsedu pre
západoslovenský región.
Košice – je to príklad, ako je možné oživiť činnosť pasívnej pobočky.
V tomto funkčnom období sa podarilo rozbehnúť činnosť tejto pobočky. Je ešte čo vylepšovať, ale životaschopnosť pobočky sa osvedčila pri

organizovaní seminárov v Košiciach. Osobitne pri organizovaní tohoročného seminára Záhady vesmíru, života a človeka sme pocítili, že
máme oporu v svojom organizme. Vďaka hlavne tajomníčke pobočky
J. Urbanovej sme prišli k prestretému stolu. Naše úsilie sa tým násobí.
Prítomnosť pobočky sme pocítili aj pri návšteve nemeckej delegácie
našej partnerskej organizácie Christophorus.
Je škoda, že pobočka v Prešove, ktorá bola vzorom v rôznych aktivitách, sa v ostatných rokoch vytratila z aktivít ÚSKI. Nepoznám príčinu
umŕtvenia činnosti, ale tradícia môže stále poslúžiť na oživenie.
Ružomberok – objavila sa ochota od členov a sympatizantov ÚSKI
založiť pobočku. Doteraz sa to nestalo.
Univerzitné mesto Žilina má všetky podmienky na zorganizovanie
aktívnej pobočky. Doteraz sa tak nestalo. Treba len dúfať, že sa tento
stav zmení.
Doteraz chýbajú pobočky v Banskej Bystrici, Nitre a Trnave. Táto úloha čaká na novozvolených regionálnych podpredsedov.
3.7.2 Sekcie
Sekcie ÚSKI majú prierezový charakter a sú odborne zamerané. Z doteraz deklarovaných sekcií pracuje len Sekcia pre vedu a vieru ÚSKI.
Pedagogická a lekárska sekcia neplnia svoje poslanie, hoci som presvedčený, že ich činnosť si doba priamo vyžaduje.
4. Edičná činnosť
4.1 Časopis Radosť a nádej (RAN)
Má dlhoročnú tradíciu. Podľa ohlasov plní svoju funkciu. Je to členský časopis. Náklady na jeho vydávanie sú na naše pomery vysoké. Zatiaľ sa nám podarilo ich pokryť z grantov. Bolo našou ambíciou, že členovia ÚSKI ho budú nielen čítať, ale budú, podľa vlastného uváženia, aj
prispievať. Vyzývam k tejto aktivite všetkých, ktorí nejakým spôsobom
disponujú potrebnou odbornou a časovou kapacitou.
V ostatnom čase sa vytvára priestor na výmenu príspevkov medzi naším časopisom a časopisom našej partnerskej organizácie v Nemecku
– Christophorom.
4.2 Knižnica
Na naše pomery máme v knižnici zaujímavé knižné publikácie. Okrem
noviniek z oblasti biológie a astrofyziky je v knižnici aj 10 zborníkov Pápežskej akadémie pre život. Je len otázkou organizácie vedenia tejto
knižnice, ako sprístupniť knihy pre členov.
4.3 Domovská stránka ÚSKI
Vďaka úsiliu podpredsedu pobočky ÚSKI v Košiciach R. Gunčagovi,
ÚSKI má svoju webovskú stránku. Je možné ju navštevovať na adrese:

www.uski.sk. S vďakou konštatujem, že autor tejto stránky vykonáva
neoceniteľnú prácu. Jej návštevnosť svedčí o tom, že naše aktivity sú
pre ľudí zaujímavé. Návštevník okrem charakteristiky našej organizácie
tam nájde aj najnovšie čísla RAN-u.
5. Poďakovanie
Všetky funkcie v ÚSKI sú čestné. Patrí preto poďakovanie všetkým
funkcionárom (vrátane tých, ktorí z nejakých dôvodov museli odstúpiť).
Osobitne chcem upozorniť na projektové aktivity môjho predchodcu
A. Hajduka, ktorý nás neočakávane opustil. Celý kolektív P ÚSKI, pôvodne zvolený, aj doplnený HV, si zaslúži uznanie za zvládanie toľkých
úloh, ktoré sú nevyhnutné pre chod ÚSKI. Chcem znova upozorniť na
podiel D. Klinovského – vždy prítomného, vždy pripraveného vykonávať (nielen) potrebnú agendu ÚSKI.

Príloha 1
Prednášky DVU 2, Žilina,
október 2003 – máj 2005-05-20
Október 2003, fyzika I
Prvé tri minúty vesmíru, J. Krempaský
Evolúcia vesmíru, A. Hajduk
Prírodné vedy a Boh pre 21. storočie, J. Tiňo
Veda a astrológia, I. Kapišinský
November 2003, biológia I
Kvantitatívna teória vývoja, J. Krempaský
Kreacionizmus a evolúcia; pohľad paleontológa, P. Holec
Aktuálne otázky biologickej evolúcie, O. Erdelská
Evolúcia vesmíru, biogenéza a stvorenie z pohľadu teológie, J. Ďačok
Február 2004, katechetika I
Interpretácia biblie v Cirkvi, J. Jančovič
Duša ako antropologický a teologický problém, M. Mráz
Zmysel života, L. Csontos
Hnutia nového veku; sekty, J. Tiňo
Marec 2004, psychológia
Psychologické osobnosti kresťanského výchovného pôsobenia, J. Grác
Hodnotová orientácia súčasnej mládeže, E. Klčovanská
Vplyv masmédií na osobnosť diváka, E. Naništová
Muž a žena – prežívanie kresťanstva v dnešnom svete, M. Mráz

Apríl 2004, filozofia
Chápanie cieľa vesmíru, M. Heller
Cesta k filozofii budúcnosti, J. Privoznik
Filozofia a svet ľudských hodnôt, Z. Plašienková
Aktuálnosť personalistickej filozofie, J. Letz
Máj 2004, pedagogika
Racionálne motívy a výchova, H. Hrehová
Teórie vzdelania z pohľadu kresťanského pedagóga, M. Kožuchová
Kresťan v 21. storočí, A. Filipek
Výchova k láske, J. Tiňo
Október 2004, etika
Manipulácie v médiách, O. Krajňák
Problémy morálneho rozhodovania, H. Hrehová
Zmysel bolesti a utrpenia, Z. Plašienková
Pokora a zdravé sebavedomie, J. Haľko
November 2004, história
Druhý vatikánsky koncil a Slovensko, B. Mišovič
Cirkev v období Slovenského štátu, J. Dolinský
Cirkev v období komunizmu, J. Haľko
Vývoj náboženskej situácie v Európe, J. Tiňo
Február 2005, katachetika II
Turínske plátno a veda, A. Hajduk
Človek a jeho identita, S. Zontak
Pravda a poslušnosť, A. Filipek
Ľudová zbožnosť, I. Kapišinský
Marec 2005, fyzika II
Ako sa utvárala hmota vesmíru? M. Blažek
Existujú ďalšie vesmíry? A. Hajduk
Filozofické dôsledky fyziky nerovnovážnych stavov, J. Krempaský
Svet podľa Hawkinga, I. Kapišinský
Apríl 2005, biológia II
Kmeňové bunky, J. Lakota
Etika genetickej diagnostiky, P. Križan
Bioetika, L. Hetényi
Otázka hodnôt – medzi vedomím a svedomím, I. Sklenka
Máj 2005, spoločenské krízy, ich príčiny a hľadanie východísk
Vývoj náboženskej situácie v Európe – hľadanie východísk, J. Tiňo
Stav spoločnosti vo svete, P. Kossey
Stav spoločnosti na Slovensku a okolí, S. Košč

Rodina ako potenciálne možné východisko zo spoločenskej krízy,
T. Lenczová
Duchovná bieda spoločnosti, A. Imrich
Návrat ideí sľúbeného „raja na zemi“, J. Langoš

Príloha 2
Zoznam prednášok na seminári
pre vysokoškolských študentov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kozmológia a kozmogónia, Juraj Tóth
Vznik galaxií, hviezd a planét, Július Krempaský
Kresťanský pohľad na evolúciu, Peter Holec
Etické otázky súčasnej genetiky, Jozef Glasa
Je rozumné veriť? Ladislav Csontos SJ
Boh a súčasná veda, Jozef Tiňo
Problém evolúcie v diele Teilharda de Chardin, Zlatica Plašienková
Postmoderný alebo kresťanský človek? Gašpar Fronc

Príloha 3
Diskusné stretnutia SVV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Význam a naliehavosť kresťanskej etiky, Helena Hrehová
Antropologický pohľad na sexualitu muža a ženy, Milan Fula
Človek v postmodernej dobe – úvod do sexuológie, Marián Mráz
M – teória; história, vznik a súčasný stav, Tomáš Blažek
Počiatky nášho vesmíru, Július Krempaský
Vznik a vývoj vesmírnych štruktúr, Július Krempaský
Senergetika a hľadanie súvislostí, Martin Florián
Termodynamika a hľadanie súvislostí, Jozef Vavra
Noosféra z pohľadu Teilharda de Chardin, Zlatica Plašienková
Nový scenár vzniku a vývoja zeme, Igor Túnyi
O vymieraní organizmov, Peter Holec
Fyzika verzus ateizmus, Eva Majerníková
Inteligentný design – kritický pohľad, Oľga Erdelská
Darwinova teória – kritický pohľad, Peter Lamačka
Random design, Jozef Tiňo
Kresťanský pohľad na evolúciu, Július Krempaský
Za celostnú teóriu evolúcie, Ján Letz
Biblický pohľad na utrpenie, Jozef Tiňo, Jr.
Zmysel utrpenia, Zlatica Plašienková

Príloha 4
Prednášky mimo Bratislavy
Modra
1. Vzťah vedy a viery, Jozef Tiňo, 10. 11. 2004
2. Stopy Stvoriteľa vo Vesmíre, Július Krempaský, 24. 11. 2004
3. Vesmír, Boh a človek, Anton Hajduk, 15. 12. 2004
4. Biologická evolúcia a viera, Peter Holec, 13. 1. 2005
5. Nové poznatky biológie a stvorenie, Oľga Erdelská, 27. 1. 2005
6. Kristus a evolúcia vo vízii sveta Teilharda de Chardin, Zlatica Plašienková, 10. 2. 2005
7. Životné prostredie v našom regióne a ekoetika, Vladimír Medlen,
24. 2. 2005
8. Bunka, klonovanie a bioetika, Jozef Glasa, 10. 3. 2005
Košice, november 2004 – 2005
1. Etické a morálne aspekty nových poznatkov molekulovej biológie,
Nadežda Stollárová, Pedagogická fakulta KU
2. Vývoj a súčasný stav poznatkov na vesmír, Mikuláš Blažek, Fyzikálny
ústav SAV + TF TU
3. Miesto fyziky vo vzdelávaní a jej vzťah k filozofii a teológii, Jozef Ďurček, exrektor KU
4. Tri fyzikálne „piliere“ kresťanskej viery, Július Krempaský, Fakulta
elektrotechniky a informatiky STU + TU
5. Stručný pohľad na vývoj filozofie a metodológie vedy v 20. storočí,
Miroslav Karaba, Teologická fakulta TU
6. Fides et ratio a veda, Jozef Jurko, Teologická fakulta KU
7. Vesmír, Boh a človek, 2004, Anton Hajduk
8. Biologická evolúcia a viera, Peter Holec, 2005
Stará Ľubovňa
1. Vedecký a kresťanský pohľad na vesmír, 2004, Július Krempaský
2. Budúcnosť vesmíru a ľudstva, 2004, Anton Hajduk
3. Fyzika a viera (pre študentov stredných škôl), 2006, Július Krempaský
4. Úloha vedy a viery v spoločnosti (pre učiteľov, katechétov, teológov
a širokú verejnosť), 2006, Július Krempaský
Vranov n/Topľou
Rozumieme kresťanskej láske? 2005, Jozef Tiňo

