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SPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SFZ PRI SAV  
ZA VOLEBNÉ OBDOBIE 2008 – 2010∗ 

 
Vážení členovia SFZ pri SAV, vážení kolegovia, 
 
Valné zhromaždenie SFZ pri SAV sa koná po vyše dvoch rokoch od predchádzajú-

ceho Valného zhromaždenia, ktoré bolo 18. septembra 2008 v Nitre. Za Výbor SFZ vám 
predkladám správu o činnosti Výboru SFZ i SFZ samého. Správa by mala predstaviť to, 
čo sa nám v uplynulom období podarilo, aj to, čo sa nepodarilo, mala by slúžiť ako vý-
chodisko pri hodnotení činnosti SFZ pri SAV a pri formovaní predstáv o činnosti 
v budúcnosti aj o spôsoboch, ako túto činnosť prezentovať. Trinásťčlenný výbor pracoval 
v uplynulom volebnom období v zložení: R. Karul – predseda, E. Lalíková – 1. podpred-
sedníčka, D. Gálik – 2. podpredseda, A. Javorská – výkonná tajomníčka, M. Toman (ko-
optovaný člen) – hospodár, M. Spálová – pokladníčka, M. Chabada, P. Nezník, Z. An-
drovičová – organizátori cyklu Prednášky SFZ pri SAV, Š. Kostelník – správca webovej 
stránky SFZ pri SAV (v roku 2010 túto prácu prevzal D. Gálik) a členovia: T. Mandová, 
E. Andreanský, R. Sťahel (kooptovaný člen).      

Činnosť SFZ pri SAV predstavím zväčša v bodoch, ktoré tvorili rámcový plán, prija-
tý na prvom zasadnutí; pôjde o body 1 – 8. Podujatia, ktorých možnosť realizácie sa obja-
vila neskôr, v priebehu obdobia 2008 – 2010, uvediem v ďalších bodoch, teda 9 – 10.  

 

Rámcový plán činnosti na obdobie 2008 – 2010 

1. Zorganizovanie 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV s konferenciou v r. 2009 spo-
jenou s  vydaním zborníka príspevkov. Termín a miesto konania: október 2009 v Smole- 
niciach.  

2. Zorganizovanie 4. slovenského filozofického kongresu v r. 2010, spojeného s Val- 
ným zhromaždením. Filozofický kongres predstavuje jednu z vrcholných podôb filozofic-
kého diania na Slovensku. 

3. Pokračovanie v partnerstve s Poľským filozofickým združením v Cieszynie, ako aj 
s pobočkami PFZ v iných mestách, prípadne s inými poľskými filozofickými inštitúciami 
a organizovanie spoločných medzinárodných podujatí rozšírených o spoluprácu s Českou 
republikou; 3. ročník poľsko-slovensko-českej konferencie bude v termíne 23. 4. – 24. 4. 
2009 v Bielsko-Białej na tému Človek v spoločnosti. Premeny vedy, filozofie a výchovy. 

4. Pokračovanie v prednáškovej činnosti SFZ s mesačnou periodicitou v priebehu 
akademického roka, jej ďalšie rozvíjanie a skvalitňovanie so širším zapojením slovenskej 
filozofickej obce – študentov, doktorandov a mimobratislavských pracovísk.  
                                                           

∗ Správa bola prednesená na Valnom zhromaždení SFZ pri SAV 22. 10. 2010. 
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5. SFZ bude naďalej participovať na organizovaní tematicky užšie vymedzených 
konferencií, konajúcich sa na pôde jednotlivých katedier filozofie slovenských univerzít, 
prípadne ústavov SAV. 

6. Obnoviť organizovanie filozofických olympiád pre študentov stredných škôl 
s podporou MŠ, opätovne vyzvať MŠ, aby schválilo a podporilo túto aktivitu (napr. jej 
uznanie v prijímacom konaní na vysokých školách a eventuálna účasť víťaza na svetovom 
kole FO); ďalšie rozšírenie spolupráce SFZ so strednými školami, napríklad v podobe 
ponuky prednášok z filozofie popredných slovenských odborníkov na gymnáziách. 

7. Zlepšenie komunikácie s riadnymi členmi SFZ pri SAV (informovanosť o pred- 
náškach, akciách a pod.). 

8. Vyriešiť problém platenia členského v Medzinárodnej federácii filozofických spo-
ločností a umožniť predstaviteľovi slovenskej filozofickej obce zo SFZ pri SAV zúčastniť 
sa Valného zhromaždenia na Svetovom filozofickom kongrese, ktoré je spojené s voľbou 
členov jej organizačného výboru. 

 

Ad 1 Konferencia Realita a fikcia 

9. výročné stretnutie spojené s konferenciou pod názvom Realita a fikcia bolo orga-
nizované v spolupráci s Katedrou filozofie FF UCM v Trnave ako hlavným spoluorgani-
zátorom, ktorý navrhol tému, a v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi Katedrou filo-
zofie a dejín filozofie FiF UK a FiÚ SAV. Vydarený výber témy predznamenal záujem 
o účasť na konferencii. Plenárnymi prednáškami ju otvorili M. Marcelli a J. Krob. Bolo to 
prvé podujatie SFZ pri SAV, ktorému FISP (Medzinárodná federácia filozofických spo-
ločností) prepožičala označenie „konferencia FISPu“, a prevzala tak nad ním záštitu. 
Predstaviteľom Výkonného výboru FISPu na konferencii bol I. Kalčev zo Sofijskej uni-
verzity. Na konferencii odznelo mnoho kvalitne premyslených a vypracovaných príspev-
kov, vyznačovala sa intenzívnymi diskusiami. Konferencia mala i analytickú sekciu, ktorá 
bola v štruktúre konferencií SFZ pri SAV novým prvkom. 

Z konferencie sme vydali recenzovaný zborník, pričom sme dbali na to, aby boli za-
bezpečené všetky náležitosti štandardnej edičnej činnosti, jazyková korekcia, grafický 
návrh od profesionálneho výtvarníka, zvažovanie cenových ponúk rôznych tlačiarní... 
Pozitívom zborníka, ktoré ocení aj slovenský čitateľ, aj poľský prispievateľ, je preklad 
poľských textov do slovenčiny, o ktorý sa postarali prekladatelia E. Andreanský a I. Vinjar. 
Financie na jeho realizáciu poskytol na základe komunikácie so Z. Plašienkovou Poľský 
inštitút v Bratislave. Zborník vydalo SFZ pri SAV nielen ako zadávateľ, ako to bolo 
v minulých rokoch, ale ako vydavateľ. Po zaregistrovaní v Slovenskej národnej knižnici 
sme sa etablovali ako samostatný vydavateľ so zodpovedajúcim prefixom ISBN.  

 

Ad 2 IV. slovenský filozofický kongres Identita – Diferencia  
IV. slovenský filozofický kongres majú mnohí z nás v čerstvej pamäti. Vybrali sme 

preň tému v istom súvise s predchádzajúcim výročným stretnutím: tematicky presnú, zá-
roveň však všeobecnú, s potencialitou spojiť výskumné projekty čo najširšieho okruhu. 
Dôraz sme dali na výber plenárnych prednášajúcich: F. Novosád vystúpil za hlavného 
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spoluorganizátora FiÚ SAV, Z. Kiczková za KFaDF FiF UK. Zahraničné plenárne pred-
nášky prezentovali S. Husson z Univerzity Paris IV – Sorbonne (Francúzsko), B. Walden-
fels z Univerzity Bochum (Nemecko) a G. Kohler z Zürišskej univerzity (Švajčiarsko). 
Nemusím zrejme príliš zdôrazňovať filozofické renomé B. Waldenfelsa. Už druhý raz po 
sebe bol nášmu podujatiu priznaný label „congrès de la FISP“, čiže podujatie sa konalo 
pod záštitou Medzinárodnej federácie filozofických spoločností. Zástupcom Výkonného 
výboru FISPu bol tento rok dr. J. D. Rendtorff z Roskilde University v Dánsku, ktorý 
v istom zmysle vystupoval ako garant za FISP. Veľmi milou udalosťou bola prítomnosť  
J. Šebestíka, svetoznámeho odborníka na myslenie B. Bolzana, ktorý v 50. rokoch pôsobil 
na FiÚ SAV v Bratislave a od 60. rokov v CNRS v Paríži. V priebehu IV. slovenského 
filozofického kongresu SFZ pri SAV udelilo čestné členstvo dlhoročnému členovi a spo-
lupracovníkovi SFZ pri SAV váženému filozofovi prof. J. Zouharovi z Brna. 

Snažili sme sa odstrániť prípadné hluché miesta v komunikácii, preto sme zabezpeči-
li preklady všetkých zahraničných plenárnych prednášok a prednášky člena výboru FISPu 
do slovenčiny; prednášky boli sprevádzané premietaným textovým prekladom. Debaty 
inšpirované plenárnymi prednáškami, ako aj kvalita príspevkov slovenských, českých 
a poľských kolegov je znakom toho, že išlo o vydarené podujatie, ktoré nám utkvie v pa- 
mäti tak, ako mnohým utkvelo v pamäti vystúpenie B. Skargy a W. Welscha na I. sloven-
skom filozofickom kongrese popri nových, dovtedy nepočutých témach z vtedajších vy-  
stúpení slovenských filozofov. Pri vydávaní publikácie zvažujeme komunikačný obeh aj 
tento rok posilniť prekladom poľských príspevkov do slovenského jazyka. 

Počas výročnej konferencie, ako aj počas kongresu bolo potrebné nasadenie celého 
výboru, ktorý si zaslúži poďakovanie, obzvlášť by som poďakoval E. Lalíkovej, M. Spá-
lovej, M. Tomanovi, T. Mandovej a R. Sťahelovi. 

Súčasťou podujatia bol, zachovávajúc si istú samostatnosť – ako to vidíme aj pri or-
ganizovaní vedeckých konferencií v zahraničí –, 6. ročník Bratislavských filozofických 
dní pod názvom Subjektivita/intersubjektivita. SFZ pri SAV bolo i v minulosti spoluorga-
nizátorom BFD, a tak spolupráca v tomto smere bola logickou záležitosťou.  

 
Ad 3 Poľsko-slovenská spolupráca  

Spolupráca s poľskými filozofmi pokračovala ďalším ročníkom slovensko-poľských 
konferencií 23. 4. – 24. 4. 2009 v Bielsko-Białej na tému Človek v spoločnosti. Premeny 
vedy, filozofie a výchovy. Z konferencie sa pripravuje zborník. Našou snahou bolo zapojiť 
do tejto spolupráce aj českých kolegov tak, aby sa nasledujúca konferencia uskutočnila 
v roku 2010 v ČR. Bohužiaľ, nepodarilo sa získať organizátora na českej strane. Rozhod-
nutím výboru sa pokračovanie tradície slovensko-poľských konferencií zorganizovaním 
podujatia na Slovensku presunulo z kongresového roku 2010 na rok 2011 a na zváženie 
novému výboru.  

Za krok dobrým smerom v rámci komunikácie s Poľským inštitútom v Bratislave 
považujem to, že Poľský inštitút a jeho riaditeľ Z. Machej nielenže dostávajú informácie 
o našich  poľsko-slovenských  aktivitách, ale že PI naše aktivity aj finančne podporuje. Kon-  
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krétne: PI podporil preklad poľských príspevkov v zborníku Realita a fikcia do slovenči-
ny.  

Mimo rámca slovensko-poľských konferencií sa pokračovalo v spolupráci s poľskou 
filozofickou obcou ako účastníkom výročného stretnutia spojeného s konferenciou, ako aj 
IV. slovenského filozofického kongresu. Poľskí kolegovia boli pozvaní aj na Letnú uni-
verzitu francúzskej filozofie Asociácie Jana Husa, o ktorej budem hovoriť neskôr. Zúčas-
tňovali sa aj podujatí, kde figurujeme ako spoluorganizátori, napríklad 5. a 6. ročníka 
BFD.   

 

Ad 4 Prednášky SFZ pri SAV  

Cyklus Prednášky SFZ prebiehal v nadväznosti na obdobie oživenia, na predchádza-
júce dva roky; organizovanie prednášok v Bratislave mal na starosti M. Chabada 
a v Košiciach P. Nezník, komunikáciu s členmi a oboznamovanie s prednáškami Z. An-
drovičová.  

Pri organizovaní prednášok sme dávali dôraz na kvalitu prednášajúcich a príťažli-
vosť témy. V priebehu troch kalendárnych rokov bolo prednesených spolu 32 prednášok, 
z toho v Bratislave/Smoleniciach 21 a v Košiciach 11. S prednáškami vystúpili reprezen-
tanti všetkých generácií od najmladšej (napr. M. Fišerová, P. Sucharek, Z. Wagner) až po 
renomovaných autorov (napr. T. Münz, J. Zouhar). Po prvýkrát boli predstavení sloven-
skému publiku myslitelia ako Rancière, Maldiney, Blanchot..., v koncepcii organizátora 
prednášok (v tomto prípade M. Chabadu) vždy čiastočne presvitá jeho profesionálna špe-
cializácia, a tak sme si mohli vypočuť tri prednášky o stredovekej, poststredovekej a re- 
nesančnej filozofii. Prednášali slovenskí, českí, francúzski, nemeckí, poľskí a dánski filo-
zofi. Zo známejších západných filozofov nás poctil svojou návštevou napr. P. Janssen 
z Nemecka, známy editor Husserlových spisov. 

Popri poďakovaní M. Chabadovi za pokračovanie v tradícii prednášok v Bratislave 
si vysoké ocenenie zasluhuje aj práca P. Nezníka, organizátora prednášok SFZ pri SAV  
v Košiciach a spolupráca Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach, vedenej 
V. Leškom, na pôde ktorej prednášky odzneli. Košická katedra je jediným pracoviskom, 
kde sa cyklus prednášok SFZ organizuje mimo Bratislavy (navyše s dlhou tradíciou), a to 
vďaka osobnému nasadeniu kolegov z tejto katedry.    

Návštevnosť prednášok bola pohyblivá, a najmä počty členov SFZ pri SAV a štu- 
dentov, prípadne doktorandov často nespĺňali naše očakávania. Prednášky sú náročné na 
organizáciu z časového, komunikačného, finančného hľadiska aj z iných hľadísk a jedi- 
nou odmenou pre organizátora je to, že prednáška má odozvu čiže adekvátne auditórium. 
Vo viacerých prípadoch však auditórium bolo zaplnené aj študentským publikom, kon-
krétne študentmi FiF UK, za čo ďakujem E. Lalíkovej, M. Tomanovi, M. Chabadovi a M. 
Marcellimu. Pri výbere prednášajúcich sme nepostupovali izolovane od filozofických 
pracovísk v meste, prihliadali sme k plánovaným pozvaným prednáškam na Filozofickom 
ústave SAV a na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK.  

Prednášky SFZ pri SAV si začínajú získavať svojich verných priaznivcov a s tro- 
chou optimizmu by sme mohli povedať, že sa stávajú akousi inštitúciou.  
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Bolo by potešujúce, keby kolegovia z pedagogických pracovísk, najmä bratislav-
ských, viac počítali s nimi pri práci so študentmi, hoci forma, akou by sa to mohlo diať, 
zrejme čaká na odhalenie. Istý počet prednášok z cyklu bol následne publikovaný v ča- 
sopise Filozofia a v zborníkoch FiÚ.  

 
Prehľad Cyklu Prednášky SFZ 

 

2008 

Michaela Fišerová (KFaDF UK): Mimo logiky reprezentácie. Problém nereprezento-
vateľného vo filozofii obrazu J. Rancièra (Bratislava); 

Jiří Pechar (FLÚ AV ČR Praha): Otázky fenomenologie –  M. Merleau-Ponty (Brati-
slava); 

Barbara Lášticová (KVSBK SAV): Konceptualizácie kolektívnych identít v spolo-
čenských a humanitných vedách (Bratislava); 

Marína Čarnogurská-Ferancová (ÚO SAV): Taoizmus (Košice); 
Marína Čarnogurská-Ferancová (ÚO SAV): Konfucianizmus (Košice); 
 
2009 

Daniel D. Novotný (TF Jihočeská univerzita České Budějovice): Pomyslná jsoucna 
v post-středověké filozofii (Bratislava); 

Ivana Komanická (Fakulta umení TU, Košice) – Vášne a paradoxy zodpovednosti: 
Od Kierkegaarda k Heideggerovi a Derridovi a späť (Bratislava); 

Ladislav Hohoš (KFaDF UK): Multikulturalizmus alebo globálna uniformita ako 
problém superkapitalizmu (Bratislava); 

Tomáš Hauer: Filozofia Richarda Rortyho (Košice);  
Zoltán Wagner (Stredoeurópska univerzita, Budapešť): Free Will and Ideal Agency 

(Bratislava); 
Petr Kouba (Centrum pro teoretická studia, Praha): Intersubjektivita z hlediska post-

existenciální analýzy (Bratislava); 
Jan Zouhar (Katedra filozofie FF MU v Brne): Masaryk – literatura a věda (Brati-

slava); 
Thomas Alferi (Université catholique de l’Ouest, Francúzsko): Dem Sich-Gebenden 

sich geben. Überlegungen zur theologischen Axiomatik der Phänomenologie J.-L. Ma-
rions (Oddať sa tomu, ktorý sa dáva. Úvahy o teologickej axiomatike vo fenomenológii 
J.- L. Mariona) (Bratislava); 

Andrzej Noras: Novokantovská filozofia – základné problémy a východiská (Košice); 
Pavol Sucharek (TF, Trnavská univerzita):  Čítanie z Temného Tomáša. Na hranici 

filozofie a literatúry (Bratislava); 
Etienne Balibar (Univerzita Paris X): Zdieľané občianstvo (Bratislava); 
Petr Dvořák (FLÚ AV ČR): Otázky spojené s modalitami ve scholastice a analytické 

filozofii náboženství (Bratislava); 
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2010 

Juraj Podroužek – Igor Sedlár (FiÚ SAV, FiF UK): Dosah Moorovho paradoxu 
(Bratislava); 

Michal Chabada (FiF UK): Boethius z Dácie a odsúdenia z roku 1277 (Bratislava); 
Jan Zouhar (FF MU, Brno): Návraty k Masarykovi (Bratislava); 
Tomáš Nejeschleba (Univerzita Palackého Olomouc): Filosofie v Pražské pitvě Jana 

Jessenia (Bratislava); 
Jan Zouhar (FF MU, Brno): Česká medzivojnová filozofia (Košice); 
Jan Zouhar (FF MU, Brno): Česká filozofia v 60. rokoch 20. storočia (Košice); 
Jan Zouhar (FF MU, Brno): Filozof T. G. Masaryk (Košice); 
Teodor Münz (FiÚ SAV, Bratislava): Spinozova filozofia (Košice); 
Teodor Münz (FiÚ SAV, Bratislava): Heglova filozofia (Košice); 
Marek Hrubec (FLÚ AV ČR Praha): Filosofie interkulturního obratu: civilizace  

a kosmopolitní výzvy (Bratislava); 
Paul Janssen (Universität zu Köln, Nemecko): Časovosť obrazov sveta (Bratislava); 
Etienne Tassin (Univerzita Paris VII): La passion de l’action (Vášeň konania) (Smole-

nice); 
Jacob Dahl Rendtorff (Roskilde University, Dánsko): Kozmopolitizmus a pohostin-

nosť v perspektíve filozofie diferencie (Cosmopolitisme et hospitalité dans la perspective 
de la philosophie de la différence) (Smolenice); 

 

Ad 5 Spoluorganizovanie konferencií  
Okrem výročných konferencií a kongresov SFZ pri SAV podporuje organizáciu 

menších a zároveň užšie tematicky vymedzených podujatí jednotlivých katedier, ústavov 
alebo ich zoskupení. V minulom období sme sa podieľali na týchto podujatiach: 5. ročník 
Bratislavských filozofických dní 2009 pod názvom Náboženstvo a nihilizmus (FiÚ SAV); 
6. ročník Bratislavských filozofických dní 2010 pod názvom Subjektivita/intersubjektivita 
(FiÚ SAV); Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie (5. 11 – 7. 11. 2008, 
KFaDF FF UPJŠ, Košice); Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie  
(1. 10 – 2. 10.2009, KFaDF FF UPJŠ Košice); IV. ročník Fyzika a etika (29. 6. – 30. 6. 
2009, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF Nitra); V. ročník Fyzika a etika  
(28. 6. – 29. 6. 2010, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF Nitra); Etika 
a existencializmus (23. 9 – 24. 9. 2010, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF  
Nitra). 

 

Ad 6 Filozofická olympiáda  

Na ceste k zavedeniu Filozofickej olympiády na stredných školách sme, bohužiaľ, 
nepostúpili ani o krok ďalej. V komunikácii s Ministerstvom školstva s istým nátlakovým 
prídychom by mohol pokračovať nový výbor, treba sa zbaviť zablokovania, ktoré spočíva 
vo fakte, že MŠ žiadalo v doterajšej komunikácii s nami našu finančnú účasť na priebehu 
FO. Bude treba presadiť koncepciu, podľa ktorej Filozofická olympiáda, podobne ako iné 
olympiády, spadá finančne do výlučnej kompetencie MŠ a z našej strany je možné po-
skytnúť výhradne expertné služby.   
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Ad 7 Komunikácia  
Komunikácia s členmi sa zabezpečovala prevažne elektronickou poštou a informo-

vaním prostredníctvom www stránky www.sfz.sk. Stránka slúžila na informovanie 
o podujatiach SFZ pri SAV alebo o podujatiach, ktorých je SFZ pri SAV spoluorganizá-
torom. Slúžila aj na komunikáciu nielen v zmysle čisto vedeckej, ale aj spoločenskej ko-
munikácie (oznamy o udelení čestného titulu univerzity členovi SFZ, vyjadrenie sústrasti 
poľským kolegom pri tohoročnej tragédii, pozdravy pri príležitosti sviatkov).  

Stránku SFZ pri SAV spravoval od roku 2005 Š. Kostelník, od istého času mu však 
nové, nefilozofické zamestnanie znemožňovalo venovať sa jej spravovaniu. Keď sme si 
uvedomili situáciu, podnikli sme niekoľko nevyhnutných krokov spojených so zmenou 
administrátora. Novým správcom sa stal D. Gálik, ktorý vybudoval modernú, modulova-
teľnú stránku. Tá je umiestnená na serveri Výpočtového strediska SAV.  D. Gálik navrhol 
obohatenie koncepcie stránky aj o zverejňovanie filozofických podujatí na Slovensku 
a v zahraničí, ktoré priamo nesúvisia s činnosťou SFZ pri SAV. Takto by sa stránka mo- 
hla stať spoľahlivým informačným centrom o filozofickom dianí.  

Na  stránku sme „zavesili“ elektronickú formu doteraz vydaných zborníkov vo for-
máte PDF, tých, ktoré sme zatiaľ získali od technických redaktorov. Zrejme nemusím  
zoširoka hovoriť o tom, aké eventuálne klady to prináša: uľahčený prístup k zborníkom, 
zásadne zlepšené vyhľadávanie v ich texte, z toho vyplývajúce otvorenie možnosti inten-
zívnejšieho štúdia textov a ich citovania.  

Komunikácia s členmi a filozofickou obcou prebiehala aj prostredníctvom časopisov 
Filozofia, Organon F a Ostium. Vyjadrujem týmto poďakovanie šéfredaktorom a ďalším 
pracovníkom redakcií, ktorí nielenže vytvorili priestor na informovanie o našich aktivi-
tách, ale aktívne s nami spolupracovali na ich odovzdávaní a vytváraní. 

Do tohto bodu možno zaradiť aj informáciu o nových členoch SFZ pri SAV: Od 
konca roku 2008 dodnes vstúpilo do SFZ 27 nových členov. 

 

Ad 8 FISP  
Platenie členského príspevku do FISPu zabezpečujeme z vlastných zdrojov, 

v závislosti od finačnej situácie RSVS je/bude tento príspevok refundovaný. Vzťahy 
s FISP sa štardardizovali aj na úrovni komunikácie. Veľmi dobré skúsenosti sú s koreš-
pondenciou s výkonným tajomníkom Lucom Scarantinom. Jeho prostredníctvom boli 
podané obidve žiadosti, prvá Výkonnému výboru, druhá Kancelárii, o udelenie labelu 
konfrencia FISP.   

Na podujatiach SFZ pri SAV sa zvýšil počet účastníkov z Filozofického ústavu AV 
ČR, ktorý je našou českou partnerskou organizáciou v rámci FISP. Stalo sa tak na základe 
informovania riaditeľa FLÚ AV ČR P. Barana o našich podujatiach.  

Ponechávam bokom otázku Svetového filozofického kongresu, ktorý sa koná po 
skončení volebného obdobia odstupujúceho výboru. 

 
9 Hranice občianstva, či občianstvo bez hraníc?  
K plánovaným akciám pribudli dve podujatia. Prvým bolo sympózium Hranice ob-
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čianstva, či občianstvo bez hraníc, ktoré sa organizovalo v roku 2009 v Bratislave na 
podnet E. Tassina z Asociácie Jana Husa, profesijnej organizácie francúzskych, českých 
a slovenských filozofov, založenej J. Derridom a J.-P. Vernantom. SFZ pri SAV sa chopi-
lo pozície hlavného organizátora a ako spoluorganizátori vystupovali FiÚ a KFaDF UK, 
Schola philosophica. Veľký vklad do realizácie podujatia prišiel od M. Fišerovej. Na 
sympóziu vystúpili profesori E. Balibar, E. Tassin, Ch. Lazzeri, Ph. Roger, M. Marcelli. 
Pri príležitosti prvej návštevy na Slovensku SFZ pri SAV udelilo čestné členstvo prof. 
Etiennovi Balibarovi, spolupracovníkovi L. Althussera, spoluautorovi slávnej knihy Čítať 
kapitál a terajšiemu predsedovi spomenutej Asociácie. Sympózium bolo simultánne tlmo-
čené do oboch jazykov. Zo sympózia pripravuje FiÚ SAV zborník v podobe prílohy  
k časopisu Filozofia v roku 2011, ktorý je viac než vhodný v čase premenovania odboru 
„náuka o spoločnosti“ na „výchovu k občianstvu“.  

 
10 Letná univerzita francúzskej filozofie  

Druhým podujatím bol 19. ročník Letnej univerzity francúzskej filozofie Asociácie 
Jana Husa s názvom Vášne duše (4. – 9. júla 2010, KC Smolenice). Podujatie, ako hovorí 
poradové číslo, je tradičným podujatím Asociácie Jana Husa, ktorá po období bytových 
seminárov hosťujúcich francúzskych intelektuálov, ktoré začali v 80. rokoch a skončili 
v roku 1989, pretransformovala svoju činnosť na letné semináre frankofónnych študentov 
a doktorandov s Francúzskymi intelektuálmi a frankofónnymi českými a slovenskými in- 
telektuálmi. Podujatie je organizované na základe cirkulárneho modelu Francúzsko, Če-
chy, Morava, Slovensko, tento rok prišla ponuka organizovať podujatie na Slovensku. 
Hlavným organizátorom sa stalo SFZ pri SAV v úzkej spolupráci s FiÚ SAV, Vzdeláva-
cou nadáciou Jana Husa v Brne, Scholou philosophicou v Trnave. Z LU bude publikova-
ný zborník v jazyku podujatia a vyjde pravdepodobne aj ďalší zborník s výberom filozo-
fických príspevkov, ktoré budú preložené do slovenského jazyka.  

Obe tieto podujatia boli financované z externých zdrojov a nezaťažili rozpočet SFZ 
pri SAV.  

 

11 Donori  
V predošlom období získalo SFZ podporu od viacerých organizácií, inštitúcií aj jed-

notlivcov (v zátvorke uvádzam tých, ktorí podporu sprostredkovali): Vzdelávacia nadácia 
Jana Husa Brno (K. Korená, R. Karul), RSVS (R. Karul, E. Lalíková, M. Toman), Fran-
cúzske veľvyslanectvo (K. Korená, R. Karul), Goetheho inštitút (M. Muránsky), Poľský 
inštitút (Z. Plašienková), Filozofický ústav SAV (R. Karul), Schola philosophica (R. Ka-
rul), mesto Trnava (M. Porubjak, J. Tomašovičová), Katedra filozofie a dejín filozofie, 
grant doc. Kiczka (E. Lalíková), advokát R. Bockanič (R. Karul), dary členov, najmä čle- 
nov výboru, spolu 11 000 €. 

 

Záver  

Čo sa týka prezentácie SFZ pri SAV dovnútra i navonok, myslím si, že dobré pred-
nášky v rámci prednáškového cyklu, dobré konferencie s kvalitnými prednášajúcimi a za- 
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ujímavými zborníkmi, dobré kongresy s renomovanými zahraničnými prednášajúcimi a pre- 
pracovanými domácimi vystúpeniami sa musia odraziť na predstavách, ktoré si o SFZ 
tvoríme my, členovia, aj tí, čo s ním nejakým spôsobom prídu do styku. Rovnako to platí 
o zahraničných návštevníkoch, ktorí vidia, čo robíme, a oceňujú to; oceňujú to v asociácii 
s menom Slovenského filozofického združenia pri SAV. Samozrejme, takéto prezentova-
nie situácie si nevšíma, čo všetko sme nedotiahli, v čom všetkom sme sa nepriblížili chce-
nému tvaru.  

Potenciál SFZ pri SAV je veľký a niektoré z realizovaných podujatí za posledné ro-
ky naznačujú niektoré jeho aktualizácie. Pri formulovaní úlohy SFZ pri SAV by som sa 
nezastavoval pri obľúbenej metafore zastrešenia. Samozrejme, táto intuícia hovorí o tom, 
aké je miesto SFZ pri SAV, keď ho ponímame ako organizáciu, ktorá prekračuje jednotli-
vé katedry a ústavy.  Myslím, že v poslednom období sme túto intuíciu zastrešenia neve-
domky obohatili o predstavu zakorenenia. SFZ pri SAV by malo veľmi úzko spolupraco-
vať s jednotlivými filozofickými inštitúciami na Slovensku, zapustiť v nich korene a na- 
pájať sa na ich aktivity. Ak prejdem na konkrétnejšiu rovinu, identifikoval som toto za-
púšťanie koreňov v spolupráci s Katedrou filozofie FF UCM pri spoluorganizovaní vý-
ročnej konferencie (zdieľali sme nadšenie a nasadenie pri realizácii konferencie na dlhšie 
zvažovanú tému) a v spolupráci s Filozofickým ústavom pri organizácii kongresu (zdieľa-
li sme synergiu s konferenčnou tradíciou FiÚ). Dlhšia spolupráca vedie na Katedru filozo-
fie a dejín filozofie FiF UK.  

Nakoniec by som chcel poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí prispeli 
k podujatiam SFZ pri SAV, a obzvlášť členom Výboru. Myslím, že za nami zostáva sku-
točne dobrá práca. 

Ďakujem za pozornosť. 
        Róbert Karul 
             predseda SFZ pri SAV 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


