Zápisnica zo zasadnutia VR dňa 31. 10. 2019
Prítomní: E. Smolková, M. Vacek, M. Kosterec, M. Zouhar, M. Szapuová, M.
Chabada
Prizvaný: R. Sťahel
Program:
1. Štatút emeritného pracovníka
2. Dohoda o vedeckej spolupráci medzi FlÚ AV ČR a FiÚ SAV
3. Dohoda o partnerstve medzi FF UPJŠ v Košiciach a FiÚ SAV v Bratislave
4. Návrh na cenu Literárneho fondu
5. Organizačný poriadok FiÚ SAV
6. APVV projekty
7. Rôzne
Ad 1 Štatút emeritného pracovníka
Predsedníčka VR otvorila diskusiu k Štatútu emeritného pracovníka, ktorá sa týkala
záverečnej formálnej úpravy textu. M. Zouhar navrhol k čl. 4 doplniť konanie v rozpore
s internými predpismi FiÚ SAV.
Hlasovanie o Štatúte emeritného pracovníka:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ad 2 Dohoda o vedeckej spolupráci medzi FlÚ AV ČR a FiÚ SAV.
R. Sťahel predstavil pracovný dokument.
J. Vydrová navrhla ďalšie témy spolupráce: fenomenológiu, filozofickú antropológiu a
k projektovej forme spolupráce navrhla doplniť multilaterálne, bilaterálne projekty a štipendiá
SAIA. K spoločným činnostiam navrhla zaradiť konzultácie k dizertačnej práci a podporu
pobytov v rámci kvót pre doktorandov.
E. Smolková k uvedeným témam spolupráce navrhla rozšírenie o normativitu a ľudské
práva. Pýtala sa na možnosť rozšírenia spolupráce z 20 na 30 výmenných dní a špecifikáciu
krátkodobých pobytov. Navrhla spoluprácu pri obhajobách dizertačných prác a podporu
pobytu interných doktorandov. Navrhla dohodu uzavrieť na 3 až 4 roky.
M. Zouhar: v bode f navrhol vypustiť slovo „prírodné“, témy spolupráce vymeniť za
„oblasti spolupráce“.
VR poveruje riaditeľa úpravou textu a dokončeniu rokovania s FlÚ AV ČR.
Po zapracovaní pripomienok sa VR k schváleniu dohody medzi FlÚ AV ČR a FiÚ
SAV vyjadrila nasledovne:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ad 3 Dohoda o partnerstve medzi FF UPJŠ v Košiciach a FiÚ SAV
R. Sťahel predstavil dokument.
M. Zouhar sa vyjadril k článkom 3 a 4 – odstúpenie od zmluvy bezdôvodne
M. Szapuová otvorila otázku absencie cieľov FiÚ SAV v pripravovanej dohode.
E. Smolková upozornila na potrebu špecifikovať funkciu kontaktnej osoby – riaditeľ
FiÚ SAV a pozastavila sa nad formuláciami, ktoré zmluva obsahuje.

VR poveruje riaditeľa, aby upravil zmluvu zo strany FiÚ SAV a implementoval do nej
ciele FiÚ SAV. VR sa následne vyjadrí k upravenej zmluve.
Ad 4 Návrh na celu Literárneho fondu
Návrh na udelenie ceny predložila predsedníčka E. Smolková, zostavil ho T. Pichler.
VR hlasovala o návrhu na udelenie Ceny literárneho fondu pre O. Mészárosa:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ad 5 Organizačný poriadok FiÚ SAV
E. Smolková upozornila na tri úpravy v organizačnom poriadku: výskumné zameranie
oddelení, doplnenie vedeckého tajomníka medzi funkcionárov ústavu a zmenu v čl. I bode 1,
výnimku obsadzovania projektových pracovných miest.
Navrhnuté úpravy: abecedné zoradenie oddelení, formálna úprava v bode 3 (bez
„organickej oblasti...“), v bode 4 vypustiť „oblasť“ a „v 19. a 20. storočí v stredoeurópskom
kontexte“
bod 5 – navrhujeme na zváženie otázku konatívnych faktorov, odporúča: logika
a filozofia práva
bod 6 – podľa filozofických disciplín, environmentálna etika, globálne štúdiá a pod.
Čl. 2 – doplnenie v bode 2: menovanie zástupcu riaditeľa riaditeľom, doplnenie aktivít
riaditeľa, VR – s odvolaním sa na príslušné štatúty, otázka inventarizačnej a likvidačnej
komisie, spresnenie aktivít atestačnej komisie (ad vyhláška)
Čl. 3 – bod 2 – doplniť priameho nadriadeného šéfredaktorom, bod 10 doplniť do
bodu 2
Čl. 4 – vypustiť „projektové“ a špecifikovať výberové konanie vo vzťahu k lehotám
V rámci rokovania sa otvorila otázka potreby pohovorov v čl. IV, bod 5. VR.
odsúhlasila potrebu pohovoru pri výberovom konaní. O tomto bode VR hlasovala nasledovne:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0.
VR poverila riaditeľa zapracovať pripomienky a popisy oddelení v znení, v akom ho
navrhla VR, a predložiť ich vedúcim oddelení.
Ad 6 APVV projekty
Vyjadrovanie k návrhom projektov, ktoré sa plánujú preložiť v rámci výzvy APVV
Hlasovanie k projektu, ktorý predkladá M. Vacek Filozofia fikcie:
Hyperintenzionálna teória
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Hlasovanie k projektu predkladaného R. Karulom The Antropology of Culture as
a Comlex of Forms of Expression
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Hlasovanie k projektu predkladaného R. Sťahelom Transformácia racionality
v situácii planetárneho ohrozenia: Výzvy, možnosti a zásady rozumu v ére antropocénu
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ad 7 Rôzne
M. Zouhar ohlásil odchod z VR k 15. novembru 2019. VR mu poďakovala za jeho
činnosť a ocenila prínos pre VR, ako aj celý ústav.
M. Szapuová navrhla aktualizovanie zmluvy o spolupráci medzi Filozofickou fakultou
UK a Filozofickým ústavom SAV.
E. Smolková upozornila na potrebu zmluvného vzťahu a prehĺbenia spolupráce
s Filozofickou fakultou UK, s ktorou máme zmluvu o doktorandskom štúdiu.

Zapísala: J. Vydrová, 31. 10. 2019
Schválila: E. Smolková
Overil: M. Vacek

