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FILOZOFICKÝ  ÚSTAV  SLOVENSKEJ AKADÉMIE 

VIED 

VEDECKÁ RADA 
         

 Zápisnica z II. stretnutia Vedeckej rady FiÚ SAV zo dňa 21.9. 2020, ktoré sa 
uskutočnilo online.  
Prítomní: F. Gahér, M. Chabada, R. Karul, M. Muránsky, M. Szapuová, M. Vacek, 
J. Vydrová, R. Sťahel (riaditeľ) 
 
Program:  
1. Otvorenie  
2. Návrh člena do komisie č. 10 VEGA za FiÚ SAV 
3. Smernica – Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest vedeckých 
pracovníkov  
4. Rôzne 
 
Ad 1.  
Zasadnutie Vedeckej rady FiÚ SAV (ďalej aj „VR“) otvoril jej predseda prof. 
Gahér. Oboznámil účastníkov s návrhom programu, ktorý členovia jednomyseľne 
schválili.  
 
Ad 2. Za člena do komisie č. 10 VEGA za FiÚ SAV navrhol predseda VR po 
predchádzajúcom prediskutovaní tejto otázky s riaditeľom ústavu doc. Muránskeho 
za odbor Vedy a techniky „systematická filozofia“, ktorý preukázal skúsenosti 
s vedením výskumných projektov. V diskusii bola otvorená otázka možnosti 
tajného hlasovania v personálnej otázke. Keďže použitá platforma ZOOM 
neposkytuje funkcionality, ktorá by umožnila tajné hlasovanie, členovia VR sa 
vyjadrili k online hlasovaniu v rámci funkcionality „Chat“. Všetci členovia VR 
s týmto riešením v špecifických podmienkach súhlasili. Hlasovania sa zúčastnilo 6 
zo 7 členov VR. 
Výsledok hlasovania:  6:0:0.  
Doc. Muránsky bol jednomyseľne navrhnutý za člena  komisie č. 10 VEGA za FiÚ 
SAV.  
 
Ad 3. Smernicu – Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest vedeckých 
pracovníkov predstavil riaditeľ ústavu doc. Sťahel. Oproti pôvodnému návrhu 
doplnil Čl. II, písm. 4 v znení: „Kvalifikačným predpokladom pre zaradenie do 
výberového konania na obsadenie miesta vedeckého pracovníka FiÚ SAV je 
dosiahnutý II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore filozofia alebo 
občianska náuka (výchova k občianstvu) a III. stupeň vysokoškolského vzdelania 
v odbore Filozofia.“ 
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V diskusii boli predložené rôzne pozmeňovacie návrhy. Nakoniec bol podaný 
návrh v Čl. II, písm. 4  text: „Kvalifikačným predpokladom pre zaradenie do 
výberového konania na obsadenie miesta vedeckého pracovníka FiÚ SAV je 
dosiahnutý III. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore Filozofia.“ 
Výsledok hlasovania:  3:4:0. Pozmeňujúci návrh nebol schválený.  
Ďalej sa hlasovalo o pôvodnom návrhu: „Kvalifikačným predpokladom pre 
zaradenie do výberového konania na obsadenie miesta vedeckého pracovníka FiÚ 
SAV je dosiahnutý II.  a III. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore filozofia.“ 
Výsledok hlasovania:  2:4:1. Pozmeňujúci návrh nebol schválený.  
Napokon sa hlasovalo o smernici ako celku s doplneným znením ustanovenia Čl. 
II, písm. 4, ktoré navrhol riaditeľ: „Kvalifikačným predpokladom pre zaradenie 
do výberového konania na obsadenie miesta vedeckého pracovníka FiÚ SAV 
je dosiahnutý II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore filozofia alebo 
občianska náuka (výchova k občianstvu) a III. stupeň vysokoškolského 
vzdelania v odbore Filozofia.“ 
Výsledok hlasovania:  5:2:0. Smernica ako celok bola schválená.  
 
Ad 4/1. Riaditeľ doc. Sťahel predniesol návrh na úpravu dedikácie plakety Ľ. Štúra 
pre PhDr. Dagmar Smreková, CSc. VR navrhla doplnenie, s ktorým členovia 
súhlasili. 
 
Ad 4/2. Riaditeľ doc. Sťahel predniesol návrh na vypĺňanie Dotazníka 
k aktualizácii Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 
SK). Členovia VR sa môžu k nemu vyjadriť do utorka 22.9.2020 do 12,00 hod. 
  
Ad 4/3. Riaditeľ ústavu doc. Sťahel opísal situáciu okolo možnosti podporiť 
vydanie monografie prof. Horynu a nakoniec predniesol návrh na jej financovanie 
z prostriedkov ústavu (cca 2 500 Eur). Všetci členovia VR s týmto návrhom 
súhlasili.  
 
 
V Bratislave 22.9.2020 
       Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 
       predseda Vedeckej rady FiÚ SAV 
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