Zápisnica z 3. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu SAV, v.v.i.
(16. VII. 2018)
Prítomní: T. Pichler (predseda SR, riaditeľ FiÚ SAV), M. Zouhar (podpredseda SR), Z. Palovičová, T.
Sedová, R. Karul (prostredníctvom videokonferenčného zariadenia)
Program
I. Prerokovanie, doplnenie a revízia nasledujúcich materiálov k transformácii na v.v.i.:
1) Štatút FiÚ SAV
2) Pravidlá tvorby rozpočtu FiÚ SAV
3) Volebný a nominačný poriadok člena/ky VR FiÚ SAV
4) Volebný poriadok člena/ky SR FiÚ SAV
5) Pracovný poriadok FiÚ SAV
6) Organizačný poriadok FiÚ SAV
7) Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov FiÚ SAV
II. Rôzne
Priebeh a diskusia
Rokovanie otvoril predseda SR, riaditeľ T. Pichler, ktorý poďakoval za vypracovanie predložených
materiálov a zároveň vyzval prítomných, aby si minútou ticha a povstaním uctili pamiatku zosnulého
kolegu, p. PhDr. Karola Kollára, CSc. Potom poveril vedením rokovania podpredsedu SR, M. Zouhara.
Ad I.
Prerokúvané dokumenty súvisia s transformáciou ústavu na verejnú výskumnú inštitúciu. SR
pripravila a na tomto zasadnutí odsúhlasila dokumenty v znení, v ktorom ich zašle na vyjadrenie
vedeckej rade ústavu a dozornej rade ústavu. Na úvod M. Zouhar upozornil na dve najnovšie
formálne zmeny v znení prerokúvaných dokumentov, a to zmenu PSČ ústavu podľa Zakladacej listiny
a jednotnú úpravu vzhľadu všetkých dokumentov. V prípade všetkých dokumentov obidve úpravy SR
akceptovala.
1. Štatút FiÚ SAV: K predloženému zneniu neboli vznesené žiadne pripomienky a SR ho v danej
podobe prijala.
2. Pravidlá tvorby rozpočtu FiÚ SAV: K predloženému zneniu neboli vznesené žiadne pripomienky
a SR ho v danej podobe prijala.
3. Volebný a nominačný poriadok člena/ky VR FiÚ SAV: K predloženému zneniu neboli vznesené
žiadne pripomienky a SR ho v danej podobe prijala.
4. Volebný poriadok člena/ky SR FiÚ SAV: SR upravila požiadavku na kandidáta na člena/ku SR na 5
rokov praxe. K predloženému zneniu neboli vznesené iné pripomienky a SR ho v uvedenej
pozmenenej podobe prijala.
5. Pracovný poriadok FiÚ SAV: SR upravila
a. vymedzenie miest na doručovanie písomností v čl. III ods. 2,
b. upravila formuláciu „spracúvať materiál doma“ na „spracúvať materiál v mieste trvalého
bydliska“ (IV. časť, čl. I ods. 5).
6. Organizačný poriadok FiÚ SAV: SR upravila
a. vymedzenie vedeckého zamerania oddelenia sociálnej filozofie a oddelenia dejín slovenského
filozofického a politického myslenia (čl. II ods. 3 a 4),
b. doplnila formuláciu, podľa ktorej uverejnenie oznamu o obsadzovaní voľného pracovného
miesta je v štátnom jazyku a v anglickom jazyku (čl. V ods. 3).
7. Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov FiÚ SAV: Diskusia k pravidlám hodnotenia bola
obsiahla a kľúčové body boli nasledujúce.
a. SR prediskutovala pomer bodového hodnotenia publikácií vo svetových jazykoch k publikáciám
v iných jazykoch a prijala pomer na úrovni 3:2 v prospech publikácií vo svetových jazykoch.

b. T. Sedová navrhla zaradiť do hodnotenia popularizačné činnosti. SR návrh prijala, a to v podobe
odbornej a popularizačnej prednášky s hodnotením 5 bodov.
c. R. Karul navrhol úpravu vymedzenia pozvanej prednášky. SR úpravu prijala.
d. R. Karul navrhol priznať hodnotenie aj za účasť v projektoch bez grantovej dotácie. SR návrh
prijala, a to tak, že vedenie takéhoto grantu je hodnotené 15 bodmi a účasť v riešiteľskom
kolektíve 10 bodmi.
e. R. Karul navrhol priznať hodnotenie aj za pedagogickú činnosť na pracovisku, pričom ako
príklad uviedol seminár prof. F. Novosáda o hermeneutike, ktorý je v ponuke predmetov pre
tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK. Ostatní
členovia, namietali, že ide o činnosť, ktorá de iure aj de facto podlieha zákonnej úprave
o doktorandskom štúdiu a patrí do kompetencií školy. Pri hlasovaní o tejto otázke sa štyria
členovia vyslovili pre neprijatie návrhu, jeden člen hlasoval za jeho prijatie.
f. R. Karul navrhol priznať vyššie bodové hodnotenie niektorým typom publikačných výstupov,
konkrétne a) kapitolám vo vedeckých monografiách a b) vedeckým článkom v časopisoch
neregistrovaných v CCC, WoS a Scopus. Argumentoval tým, že sa takto podporí vydávanie
konferenčných príspevkov. SR prijala prvý návrh a zvýšila hodnotenie na 45, resp. 30 bodov
(vzhľadom na pomer uvedený v bode a.). SR neprijala druhý návrh. M. Zouhar poukázal na to,
že konferenčné príspevky nespadajú do tejto kategórie, a preto kvôli nim nie je navýšenie
potrebné. T. Pichler a Z. Palovičová poukázali na potrebu presadzovať najmä publikovanie
v indexovaných časopisoch, a to vzhľadom na Stratégiu rozvoja FiÚ SAV na r. 2018-2022, ktorú
schválila VR FiÚ SAV (dôraz sa kladie na monografie, kapitoly v kvalitných monografiách
a štúdie v indexovaných časopisoch).
g. Z. Palovičová navrhla priznať hodnotenie za členstvo v odborovej komisii, skúšobnej komisii
a v obhajobnej komisii. SR návrh prijala a priznala za tieto činnosti 5 bodov.
Všetky materiály SR bezodkladne zaslala predsedovi VR a predsedovi DR so žiadosťou o vyjadrenie sa
vedeckej rady a dozornej rady k týmto materiálom podľa zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej
výskumnej inštitúcii.
Ad II.
Vzhľadom na úmrtie p. K. Kollára, ktorý bol zástupcom riaditeľa, vedeckým tajomníkom ústavu,
reprezentantom ústavu v Sneme SAV a členom VR, sa SR uzniesla, že
a. riaditeľ ústavu by mal vybrať nového zástupcu riaditeľa a vedeckého tajomníka,
b. VR by mala zorganizovať voľbu reprezentanta pracoviska v Sneme o SAV,
c. SR by mala zorganizovať voľbu nového člena VR.
V súvislosti s bodom c. SR berie na vedomie, že vzhľadom na znenie zakladacej listiny a príslušné
ustanovenia zákona o verejnej výskumnej inštitúcii musí nový člen VR byť z externého prostredia.
Členovia SR sa zaviazali osloviť vhodných kandidátov. Predbežne boli navrhnutí prof. M. Zervan, doc.
M. Schmidt, dr. L. Bielik, doc. E. Zeleňák.
SR očakáva, že stanoviská VR a DR k zaslaným materiálom z bodu I budú doručené v priebehu
niekoľkých dní. Ďalšie zasadnutie SR uskutoční 19. VII. 2018 o 10,00 v miestnosti riaditeľa.
Zapísala: T. Sedová
Overila: Z. Palovičová
V Bratislave 18. VII. 2018

………………………………………………………………
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
predseda Správnej rady FiÚ SAV, v.v.i.

