Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FiÚ SAV zo dňa 18. 7. 2019
Prítomní: M. Kosterec, E. Smolková, M. Szapuová, M. Vacek, J. Vydrová, M. Zouhar
Ospravedlnený: M. Chabada
Prizvaní: R. Sťahel, Z. Palovičová (k bodu 1)
Program:
1. Nová rámcová dohoda FiÚ SAV s Filozofickou fakultou UK týkajúca sa doktorandského štúdia
2. Návrh Štatútu Emeritného pracovníka FiÚ SAV
3. Vyjadrenie k projektom Rodriga Xaviera a Daniele Nucilliho
4. Rôzne
Zasadnutie VR otvorila a viedla predsedníčka VR.
Ad 1
K informovaniu o dohode medzi FiÚ SAV a FiF UK o doktorandskom štúdiu bola prizvaná Z.
Palovičová, ktorá vysvetlila dva hlavné rozdiely voči doterajšiemu priebehu doktorandského štúdia:
ide o čl. 2, 1 a), ktorý sa týka kritérií školiteľov, ktorí okrem stupňa IIa majú spĺňať aj aktuálne vedecké
kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent na UK; čl. 2, 2 h) o poskytovaní informácií
o pracovných pobytoch doktoranda.
V diskusii sa vyjadril k okolnostiam prípravy tejto dohody M. Zouhar a vysvetlil niektoré detaily pri
realizácii doktorandského štúdia (pedagogická činnosť, registrovanie výstupov a i.).
R. Sťahel sa vyjadril k podmienkam dohody súhlasne.
Ďalšie podmienky doktorandského štúdia, ktoré bude prebiehať na ústave, bude upravovať smernica
FiÚ SAV, ktorú vypracuje, ak VR bude dohodu odporúčať, riaditeľ FiÚ SAV. V tejto súvislosti sa
v diskusii navrhla ako povinnosť interná oponentúra pred odovzdaním práce. Diskutovalo sa
o možnosti pedagogickej činnosti (vedenie a oponovanie vysokoškolských prác a pod.), špecifikácie
činností pri získavaní kreditov a povinnostiach školiteľa a doktoranda.
VR jednomyseľne odporučila riaditeľovi FiÚ SAV podpísať Rámovú dohodu o spolupráci s externou
vzdelávacou inštitúciou (Filozofický ústav SAV) pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského
študijného programu.
VR odporučila riaditeľovi FiÚ SAV pripraviť internú smernicu o doktorandskom štúdiu na FiÚ SAV.
Ad 2
Z rokovania sa ospravedlnil M. Zouhar.
R. Sťahel predstavil Štatút emeritného vedeckého pracovníka FiÚ SAV, okolnosti jeho vzniku a jeho
význam pre FiÚ. V diskusii M. Szapuová vysvetlila fungovanie emeritúry na FiF UK a v ďalšej diskusii sa
hovorilo o vedeckom stupni a forme pôsobenia vedeckého pracovníka na ústave, ktorému môže byť
udelený tento čestný titul.
VR navrhuje na zváženie spresnenie, či titul môže byť udelený len bývalému členovi akademickej
obce, ktorý mal na FiÚ SAV najmenej 50% úväzok. V diskusii členovia VR navrhli upraviť formuláciu
„je povinný“ a navrhli odobratie titulu na základe odporúčania po prerokovaní vo VR.
VR jednomyseľne Štatút Emeritného vedeckého pracovníka FiÚ SAV schválila.
Ad 3
VR sa zaoberala žiadosťou doktoranda Daniele Nuccilliho z Univerzity v Ríme o pobyt v rámci
doktorandského štúdia na FiÚ SAV. Pobyt by si doktorand hradil z vlastných zdrojov.

VR odporúča, aby D. Nuccilli napísal oficiálnu žiadosť adresovanú riaditeľovi ústavu so špecifikáciou
podmienok a formy svojho pobytu, ako aj jeho financovania.
VR sa oboznámila s projektom Rodriga Alexandra de Carvahlo Xaviera, PhD. „Fernando Pessoa and
Soren Kierkegaard: Subjectivity, Anxeinty and Despair“, ktorý sa uchádza o zísanie NŠP (SAIA).
Odporúča spojiť jeho pobyt s publikačnou a prednáškovou činnosťou na ústave v rámci možností jeho
projektu a projektu oddelenia.
VR jednomyseľne odporučila projekt R. Xaviera.
Ad 4
E. Smolková predostrela potrebu diskusie o Organizačnom a Pracovnom poriadku FiÚ SAV, ktorý sa
musí aktualizovať v súvislosti so zmenami na ústave, vznikom nového oddelenia, zmenou profilácie
iných oddelení a prijatím Štatútu emeritného pracovníka FiÚ SAV. Práca na dokumentoch bude
prebiehať v nasledujúcich týždňoch.
R. Sťahel hovoril o potrebe aktualizácie Stratégie rozvoja výskumu na roky 2018 – 2020.
Každé oddelenie má sformulovať svoje strategické ciele a zámery do najbližšieho zasadnutia ústavnej
rady, z čoho vyplynie aktuálne zadefinovanie smerovania ústavu.
Vyjadril potrebu aktívneho angažovania sa doktorandov na ústave a dôsledného plnenia povinností
doktorandov, zodpovednosti školiteľov a aktívnej spolupráce školiteľov. Upozornil, na to, že: „Na
konci každého akademického roka predkladá školiteľ Vedeckej rade ústavu kópiu ročného hodnotenia
plnenia študijného plánu doktoranda (vrátane počtu pridelených kreditov), výpis z AIS doplnený o
publikačné výstupy a vyjadrenie, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ
pritom hodnotí stav a úroveň plnenia študijného plánu doktoranda, dodržiavanie termínov a v prípade
potreby predkladá návrh na úpravu jeho individuálneho študijného plánu.“ Koniec školského roka
v zmysle zákona je 31. 8. 2019, takže VR by najneskôr v auguste mala prerokovať aj hodnotenia
doktorandov, ktoré by jej mali dodať ich školitelia.
R. Sťahel pripomenul, že Stratégia rozvoja výskumu FiÚ SAV na roky 2018 – 2020 ohľadom školiteľa
doktoranda uvádza, že podmienkou schválenia vedeckého pracovníka ako školiteľa „je aktívna
a kvalitná publikačná činnosť a existencia projektu, v rámci ktorého sa doktorandské štúdium
realizuje. Školiteľ školí len v tej oblasti, v ktorej vykonáva základný výskum, a len témy, ktoré sa
aktívne riešia na ústave.“ V nadväznosti na to riaditeľ vyzval VR, aby v tomto zmysle pristupovala aj
k schvaľovaniu tém dizertačných prác.
Ďalej predstavil dve aktuálne udalosti: školenie "Best practice pri posudzovaní komerčného
potenciálu výsledkov výskumu" je určené pre doktorandov 3. ročníka štúdia a novú grantovú schému
pre doktorandov SAV s uzávierkou do 31. 8. 2019 – granty sú určené pre doktorandov na konci 1. a 2.
ročníka štúdia v čase výzvy (nie sú určené pre tých, ktorí sú v 3. a 4. ročníku). Pre získanie grantu je
potrebné registrovať sa na stránke https://www.doktogrant.sav.sk/. Doktorand môže získať na svoj
projekt až 2 000 eur na rok.
V tejto súvislosti VR odporúčala riaditeľovi, aby záväzne nariadil doktorandom aktívnu účasť na
školení a aktívne uchádzanie sa o doktorandský grant SAV.
M. Vacek predstavil projekt COST o vzťahu imaginácie a fikcie s ohľadom na kognitívny proces
a sémantiku, ktorý zastrešuje Univerzita v Turíne a do ktorého sa chce zapojiť.
VR jednohlasne podporila účasť M. Vaceka v projekte COST.

Predsedníčka VR poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila rokovanie. Ďalšie stretnutie VR
sa uskutoční v druhej polovici augusta.
Zapísala: J. Vydrová 18. 7. 2019
Overil: M. Vacek
Schválila: E. Smolková

