
 

 

Zápisnica zo zasadnutia VR zo dňa 31. 1. 2019 
 
Prítomní: M. Chabada, M. Kosterec, E. Smolková, M. Vacek, J. Vydrová, M. Zouhar  
Ospravedlnená: M. Szapuová  
Prizvaný: T. Pichler 
 
Program:  
1. Schválenie Správy o činnosti FiÚ SAV za rok 2018 
2. Prerokovanie návrhu na konštituovanie Oddelenia filozofie vedy, výskumu normativity 
a ľudských práv 
 
 
1. Prítomní členovia VR pristúpili k hlasovaniu o Správe o činnosti FiÚ SAV za rok 2018, 
ktorú 6 hlasmi jednomyseľne schválili. 
 
2. Členovia VR sa na rokovaní oboznámili s návrhom na vznik nového oddelenia, ktorý 
podpísalo 8 členov AO dňa 14. 1. 2018 a ktoré bolo doručené VR 24. 1. 2019 (listy sú 
prílohou zápisnice). Podpísaní členovia AO majú záujem prestúpiť do nového oddelenia 
z Oddelenia sociálnej filozofie (7 členov) a Oddelenia analytickej filozofie (1 člen). E. 
Smolková ako predkladateľka tohto návrhu predstavila zámer, okolnosti jeho vzniku 
a členov VR informovala o tom, že na rokovanie prizvala aj F. Novosáda, vedúceho 
Oddelenia sociálnej filozofie. F. Novosád účasť na rokovaní VR odmietol. 
V následnej diskusii, do ktorej sa zapojili všetci prítomní členovia, sa preberala otázka 
koncepčného zamerania nového oddelenia a jeho názvu. Prítomní sa zhodli na tom, že na 
ústave je vyprofilovaná oblasť výskumu etiky, aplikovanej etiky a ľudských práv, no 
vzhľadom na súčasnú absenciu výskumu v rámci filozofie vedy sa diskutovalo o tom, či je 
zmysluplné profilovať nové oddelenie, ktoré by eventuálne zameralo svoj výskum aj 
týmto smerom. V tejto súvislosti sa vynorila aj otázka možností integrácie výskumu 
v rámci filozofie vedy s výskumom normativity a ľudských práv. 
Konštatovalo sa, že názov nového oddelenia by mal akcentovať integrujúce aspekty 
vedeckovýskumného zamerania budúcich členov, nemal by signalizovať ich tematickú 
nesúrodosť, a takisto by nemal zmiešavať oblasti výskumu v širsom zmysle s parciálnymi 
témami výskumu. 
Ďalej sa upozornilo na vzniknuté prekrývanie projektov a výskumných tém medzi 
oddeleniami ako problém, ktorý treba vyriešiť s vedúcimi existujúcich oddelení (stretnutie 
ústavnej rady o tejto téme bude nasledovať v pondelok 4. 2. 2019). 
Diskutovalo sa o načasovaní vzniku nového oddelenia v súvislosti s očakávanou voľbou 
riaditeľa ústavu. 
Otvorila sa takisto všeobecnejšia otázka štruktúry ústavu a postavenia oddelení ako 
začiatok možnej budúcej diskusie, ako aj otázka dobrého zvládnutia fungovania ústavu 
s ohľadom na budúce evaluácie. 
 
 
VR prijala na záver nasledujúce stanovisko: 
Vedecká rada prerokovala návrh na konštituovanie Oddelenia filozofie vedy, výskumu 
normativity a ľudských práv a odporúča zvážiť zmenu názvu, aby lepšie odrážal 
integrujúce výskumné zámery členov tohto oddelenia, navrhuje spresniť 
vedeckovýskumné a projektové zámery oddelenia a odporúča vedeniu ústavu iniciovať 
vnútornú diskusiu s predstaviteľmi všetkých oddelení, v ktorej sa vyjadria k funkčnosti 
nového oddelenia v kontexte existujúcich oddelení. 



 

 

 
Zapísala: J. Vydrová 1. 2. 2019 
Overil: M. Zouhar 
 
Schválila: E. Smolková 


