Zápisnica zo 4. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu zo dňa 19. 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. po vyjadrení
Vedeckej rady:
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. Prerokovanie, doplnenie a revízia pracovného poriadku so zástupcom zamestnancov
III. Prerokovanie protokolu o majetku a právach podľa §21a ods. 7 zákona o SAV (ďalej Protokol)
IV. Rôzne
Priebeh a diskusia
Rokovanie otvoril predseda SR, riaditeľ T. Pichler, ktorý prítomným navrhol, že k rokovaniu k bodu 1
prizve členov Vedeckej rady. Členovia SR prijali návrh predsedu SR, že sa uskutoční spoločné rokovanie
SR a VR. Predmetom rokovania bolo vyjadrenie VR k dokumentom, ktoré pripravila SR.
Ad I.
Spoločné rokovanie SR a VR otvoril predseda SR, riaditeľ T. Pichler. Za vedeckú radu sa rokovania
zúčastnili predseda VR J.Pauer, členovia J. Vydrová a M. Vacek. Členka VR E. Smolková sa z rokovania
ospravedlnila. Na úvod T. Pichler upozornil, že prerokúvané dokumenty, ktoré pripravila SR súvisia
s transformáciou ústavu na verejnú výskumnú inštitúciu a Vedeckej rade boli zaslané na základe
súhlasu všetkých členov Správnej rady so znením jednotlivých dokumentov. Zároveň poukázal na
zložitosť a vážnosť situácie a veľmi krátky termín na spracovanie interných dokumentov, vyjadrenie sa
k nim zo strany Vedeckej rady, Dozornej rady a zástupcu zamestnancov a ich definitívne schválenie
Správnou radou. Ide o 7 interných dokumentov. Riaditeľ ocenil pracovné nasadenie členov SR,
špeciálne pracovné nasadenie podpredsedu SR p. M. Zouhara v prospech FiU SAV. Potom poveril
vedením rokovania podpredsedu SR, M. Zouhara.
Podpredseda SR M. Zouhar konštatoval, že od Vedeckej rady Správna rada dostala pripomienky, ale
nedostala vyjadrenie VR k jednotlivým dokumentom v znení: VR prerokovala na zasadnutí dňa
18.7.2018 jednotlivé dokumenty a vzala ich na vedomie. Potom otvoril diskusiu k pripomienkam VR
k jednotlivým dokumentom.
1. Štatút FiÚ SAV: Pripomienka k čl.IV. akceptovaná v nasledujúcej podobe: Rozhodnutia o zmene
organizačnej štruktúry organizácie sú v kompetencii riaditeľa po prerokovaní v SR a VR. Návrh na
organizačnú zmenu predkladá SR alebo VR. Pripomienky k čl. V, čl. XI. Bod 1 a bod 6 boli prijaté.
2. Pravidlá tvorby rozpočtu FiÚ SAV: K predloženému zneniu neboli vznesené žiadne pripomienky.
3. Volebný a nominačný poriadok člena/ky VR FiÚ SAV: K predloženému zneniu neboli vznesené
žiadne pripomienky.
4. Volebný poriadok člena/ky SR FiÚ SAV: pripomienka je neakceptovateľná zo zákonných dôvodov.
Podľa zákona 243/2017 o vvi, § 17, dokumenty pripravuje a schvaľuje SR po vyjadrení VR.
5. Pracovný poriadok FiÚ SAV: SR upravila
a. v osobných údajoch doplnila údaj o zmene zdravotnej poisťovne v časti III, čl.1. Pripomienka
k civilnej službe nebola akceptovaná.

b. Pripomienka neakceptovaná. Podľa Zákonníka práce doklad o plate vydáva zamestnávateľ. (V.
časť, čl. 2, bod 4).
6. Organizačný poriadok FiÚ SAV:
a. Pripomienka akceptovaná v nasledujúcej podobe: dejiny kontinentálnej filozofie (čl. II, bod 4).
b. Pripomienka neakceptovaná. Podmienky pre výkon zamestnancov sekretariátu sú určené
zákonom 552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme. (čl.II, bod 4)
c. Pripomienka akceptovaná (čl.III., bod 3).
d. Pripomienka k čl.IV., bod 7 akceptovaná v nasledujúcej podobe: Do organizačnej štruktúry
organizácie sú zaradení zamestnanci organizácie a interní doktorandi. SR vychádza z právnej
úpravy akademickej obce definovanej zákonom 131/2002 zb. o vysokých školách.
e. Pripomienka k čl.V. neakceptovaná. V zmysle zákona 131/2002 zb. o vysokých školách ide
o študentov III. stupňa VŠ (doktorandov), ktorí sú vzdelávaní externou inštitúciou.
f. Pripomienka k čl. V ods. 3 neakceptovaná. Súčasné znenie je plne dostačujúce, zahŕňa
všeobecne dostupné prostriedky masovej komunikácie a je v súlade so súčasnou praxou SAV.
7. Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov FiÚ SAV: Podpredseda SR uviedol, že Pravidlá
hodnotenia boli predložené na základe súhlasu všetkých členov SR. VR neposkytla písomné
stanovisko k Pravidlám hodnotenia. Diskusia k pravidlám hodnotenia bola obsiahla a kľúčové body
boli nasledujúce.
a. Predseda VR J. Pauer namietal pomer bodového hodnotenia publikácií vo svetových jazykoch
k publikáciám v iných jazykoch. Podpredseda SR M. Zouhar vysvetlil, že východiskom Pravidiel
hodnotenia bol materiál Ústavu štátu a práva SAV, ktorý je predsedníctvom SAV považovaný za
vzorový dokument. Predseda SR, riaditeľ T. Pichler upozornil, že model výkonnostného
financovania, ktorý prijala SAV, je podobný bodovému hodnoteniu FiU SAV. Členka SR T. Sedová
poukázala na to, že bodový pomer zahraničných a domácich publikácii SR upravila oproti
vzorovému dokumentu (pomer 2:1) a napokon prijala pomer na úrovni 3:2 v prospech publikácií
vo svetových jazykoch. Prítomní členovia VR vysvetlenie akceptovali.
b. Člen VR M. Vacek navrhol zvýšiť bodové hodnotenie pre výkonného redaktora časopisu.
Zdôvodnil to objemom práce výkonného redaktora. SR návrh akceptovala v nasledujúcej
podobe. Zvýšenie počtu bodov: šéfredaktor zvýšenie z 10 na 20 bodov, výkonný redaktor
zvýšenie z 8 na 15 bodov, člen redakcie zvýšenie zo 4 na 8 bodov.
c. Členka VR J. Vydrová namietala, že Pravidlá hodnotenia neprideľujú body za členstvo v iných
redakčných radách. Predseda SR T.Pichler upozornil, že treba vychádzať z modelu výkonového
financovania. Členstvo v redakčnej rade nemožno pokladať za výkon. Posudky, ktoré pre časopis
urobí člen redakčnej rady majú samostatné bodové hodnotenie.
d. Členka VR J. Vydrová ďalej namietala nízke bodové hodnotenie neimpaktovaných časopisov
a nesúlad v tomto smere medzi modelovým výkonnostným hodnotením a bodovým
hodnotením FiU SAV. Podpredseda SR M. Zouhar poukázal na to, že FiU SAV má dva karentované
časopisy, v ktorých pracovníci dostatočne nevyužívajú publikačné možnosti. Okrem toho väčšina
filozofických časopisov je registrovaných v publikačných databázach. Členka SR T. Sedová
upozornila, že publikovať v etablovaných časopisoch treba preferovať aj z dôvodu, aby sa
nepodporovali predátorske časopisy, ktoré sú vyradené z posudzovania pri projektoch.
Vedecká rada zobrala na vedomie stanovisko Správnej rady a obratom zašle Správnej rade vyjadrenie
VR k jednotlivým dokumentom.
Riaditeľ T. Pichler informoval členov VR, že vzhľadom na úmrtie p. K. Kollára, ktorý bol zástupcom
riaditeľa, vedeckým tajomníkom ústavu, reprezentantom ústavu v Sneme SAV a členom VR, menoval
za nového zástupcu riaditeľa a vedeckého tajomníka p. M. Vaceka. VR by mala zorganizovať voľbu
reprezentanta pracoviska v Sneme o SAV a SR by mala zorganizovať voľbu nového člena VR. 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. Ďalších kandidátov osloví
a navrhne VR. SR požiadala zapisovateľku VR J. Vydrovú o doplnenie zápisu z voľby SR o záznam
diskusie a doloženie príloh k zápisnici.

Ad II.
SR prerokovala vyjadrenie OZ pri FiU SAV k Pracovnému poriadku so zástupcom zamestnancov.
Spoločne akceptovali, že Pracovný poriadok FiU SAV bude používať všeobecnejší pojem „zástupca
zamestnancov“ pre označenie odborovej organizácie.
Ad III.
SR prerokovala formulár a jednotlivé prílohy Protokolu. Na rokovanie bol prizvaný zástupca riaditeľa
a tajomník FiU SAV p. M. Vacek.
1. Príloha č. 1 (nehnuteľnosti): Podpredseda SR M. Zouhar doplnil názov organizácie v hornej
časti Prílohy 1. Z výpisov z LV k nehnuteľnostiam, ktoré FiU SAV má v správe, vytiahol
relevantné údaje a vložil ich do štruktúry údajov v súlade s poskytnutým vzorom (Ústavu
materiálového výskumu SAV).
2. Príloha č. 2 (hnuteľné veci, sociálny fond, rezervný fond): vyplní THS. Koordináciou bol
poverený tajomník FiU SAV M. Vacek
3. Príloha č. 3 (pracovnoprávne vzťahy): Údaje do pripravenej štruktúry údajov vloží sekretárka
p. Margita Králová a tajomník FiU SAV p. M. Vacek. Pre pracovné zmluvy a zaradenie
pracovníkov je rozhodujúci stav k 30.6.2018.
4. Prílohu č. 4 zoznam zmlúv s tretími subjektmi (iné ako pracovnoprávne zmluvy), z ktorých
vznikli pre organizáciu práva a povinnosti, ktoré k 30. júnu 2018 existujú spracoval
podpredseda SR p. M. Zouhar.
5. Príloha č. 5 – nie je pre FiU SAV relevantná
6. Príloha č. 6 (prostriedky štátneho rozpočtu na bežné výdavky a na kapitálové výdavky
nevyčerpané k 30. júnu): doplní THS. Koordináciou bol poverený tajomník FiU SAV p. M.
Vacek
7. Termín doručenia 4 exemplárov (protokol + vrátane kompletne prílohy a listiny) najneskôr
27.7.2018 do 12.00 na sekretariáty oddelení vied.

Zapísala: Z. Palovičová
Overili: T. Sedová
V Bratislave 19. VII. 2018

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

