
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FiÚ SAV zo dňa 27. 2. 2020 
 
Prítomní: E. Smolková, M. Vacek, M. Kosterec, J. Vydrová, M. Szapuová 
Ospravedlnení: F: Gahér, M. Chabada 
Prizvaný: R. Sťahel 
 
Program: 
1. Návrh na cenu mladého vedeckého pracovníka SAV  
2. Vytvorenie medzinárodného poradného zboru  
3. Kritériá excelentnosti  
4. Návrh na administrátora PhD. štúdia 
5. Projekt digitalizácie vybraných monografií vydaných na FiÚ SAV 
 
 
Ad 1 
Členovia VR navrhli publikáciu M. Vaceka na Cenu mladého vedeckého pracovníka do 35 
rokov na základe hlasovania: 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
VR FiÚ SAV schválila nomináciu M. Vaceka. 
 
Ad 2 
FiÚ SAV má na základe „Všeobecných odporúčaní“ metapanelu akreditačného hodnotenia 
vytvoriť Medzinárodný poradný zbor FiÚ SAV. Medzi navrhovanými sa predbežne 
spomínali: J. Müller, E. Harris, F. Tvrdý, M. Hrubec, I. Blecha, M. Nitsche, L. Hagedorn. 
M. Kosterec v súvislosti s internacionalizáciou ústavu navrhol na zváženie vytvorenie 
medzinárodného zboru zložený aj z členov, ktorí by spoločne komunikovali v anglickom 
jazyku. J. Vydrová sa k tomu priklonila. 
Diskusia o tejto téme nebola uzavretá a VR sa k nej vráti na ďalšom stretnutí. 
 
Ad 3 
Na základe výzvy G. Bianchiho sa VR zaoberala pripomienkami ku kritériám excelentnosti, 
ktoré by vystihovali špecifiká výskumu v rámci III oddelenia. Diskutovalo sa o kritériách 
posudzovania monografií – novátorstvo, vydavateľstvo, dlhodobá citačná krivka, zváženie 
otázky, v akom časovom horizonte publikáciu posudzovať etc. Členovia VR majú túto otázku 
prediskutovať na svojich oddelenia a svoje konkrétne návrhy poslať R. Sťahelovi do 5. 3. 
2020. 
 
Ad 4 
R. Sťahel vysvetlil dôvod zaradenia otázky administrátora PhD. štúdia na rokovanie VR, 
ktorý súvisí s menovaním člena FiÚ SAV do tejto funkcie. Do konca akademického roka 
ostáva doterajšie fungovanie administrátora nezmené a jeho ďalšie pôsobenie upravia nové 
vnútorné predpisy, ktoré sa budú pripravovať na FiÚ SAV. 
 
Ad 5 
Z CVTI prišla ponuka na digitalizáciu publikácií, do ktorého sa ústav zapojí digitalizáciou 
čísel časopisu Filozofia, ktoré nie sú ešte prístupné v elektronickej podobe. Digitalizácia sa 
môže rozšíriť aj na monografie vydané na FiÚ do roku 1989, resp. v 90. rokoch (Bodnár, 



Váross, Várossová, Filkorn, Viceník, Hrušovský, Cmorej, Cíger). Konkrétne návrhy spolu 
s bibliografickými údajmi treba poslať R. Sťahelovi do 9. 3. 2020. 
 
Iné: 
E. Smolková otvorila otázku stanovenia fixného termínu na stretnutia VR napríklad 
v nadväznosti na stretnutia ústavnej rady. 
 
VR FiÚ SAV poveruje riaditeľa FiÚ SAV, aby predostrel na Rade riaditeľov tretieho 
oddelenia otázku prechodu časopisov pod Vydavateľstvo VEDA. 
 
Zapísala: J. Vydrová, 28. 2. 2020 
Schválila: E. Smolková, 29. 2. 2020 
Overil: M. Kosterec 


