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FILOZOFICKÝ  ÚSTAV  SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, v. v. i.  

SPRÁVNA RADA 
 

Zápisnica z V. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu  SAV v. v. i., zo dňa 27.10.2022 
 

Prítomní: Sťahel, R., Kosterec M., Šajda, P., Kováčiková I., Martinkovič M. 

 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Informácia o režijných nákladoch ústavu na ďalšie obdobie  
4. Prerokovanie návrhu Plánu rodovej rovnosti a Interných smerníc 
5. Návrh na vyplatenie príspevku zo sociálneho fondu ústavu pracovníkom ústavu 
6. Informácia o nákladoch ústavu na vydávanie časopisov Filozofia a Organon F 
7. Rôzne 

 

Ad 1. 

Schôdzu správnej rady FiÚ SAV, v. v. i.  (ďalej  len „správnej rady“) otvoril riaditeľ ústavu a zároveň 
predseda správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (ďalej len „predseda správnej 
rady“),  ktorý skonštatoval, že správna rada je uznášaniaschopná.  

Ad 2. 

Správna rada  schválila program rokovania. 

Ad 3. 

V súvislosti s energetickou krízou podal predseda správnej rady  členom správnej rady informáciu o 
možnom vplyve nárastu cien energií na rozpočet ústavu v tomto a budúcom kalendárnom roku. 
Informoval aj o diskutovaných zmenách v prevádzke budovy, v ktorej ústav sídli. Podľa informácií z P-
SAV sa ústav bude podieľať v nasledujúcom období aj na nákladoch na vykurovanie budovy vo výške 
10% - (doteraz boli náklady na vykurovanie budovy hradené z centrálnych zdrojov). 

Ad 4. 

Predseda správnej rady predložil členom správnej rady návrhy Plánu rodovej rovnosti a Interných 
smerníc: 

- Smernica o povinnosti odovzdávať povinné výtlačky vydávaných publikácií 
- Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest vedeckých pracovníkov 
- Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia 
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Správna rada  schválila prihlásenie sa FiÚ SAV, v.v.i. k plánu rodovej rovnosti a jeho zverejnenie na 
stránke ústavu. Interné smernice boli prerokované a po zapracovaní pripomienok členov  správnej rady 
boli jednomyselne schválené. 

Správna rada  poverila riaditeľa ústavu predložiť vedeckej rade FiÚ SAV, v.v.i. na prerokovanie  Štatút 
vedeckej rady a  Štatút emeritného vedeckého pracovníka.  

  

Ad 5. 

Správna rada  schválila návrh na rozdelenie a vyplatenie časti sociálneho fondu  pracovníkom ústavu 
v závislosti od výšky úväzku a počtu odpracovaných mesiacov v roku 2022. 

 

Ad 6. 

Predseda správnej rady informoval o celkových nákladoch ústavu na vydávanie časopisov Filozofia a 
Organon F, vrátane mzdových nákladov. Nastolil potrebu zložiť redakciu z vedeckých pracovníkov 
ústavu, ktorí sa podieľajú na publikačnej činnosti s tým, že sa im táto činnosť bodovo zohľadní vo VP 
5/2022 Pravidlá hodnotenia vedeckých pracovníkov. Riaditeľ ústavu informoval, že časopis Filozofia je 
od 13.10.2022 indexovaný v DOAJ. 

 

Ad 7. 

Informácia o príprave medzinárodnej akreditácie ústavu. Dňa 9.11.2022 o  8:30 je nutná prítomnosť 
všetkých pracovníkov a doktorandov ústavu na pracovisku. K tomuto bodu  bude ešte zvolaná porada 
vedúcich oddelení. 

  

 

V Bratislave, 27.10.2022  

Zapísala: I.Kováčiková  

Overoval: R.Sťahel    

 
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. 

                             predseda Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. 
 

        

     

 


