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FILOZOFICKÝ  ÚSTAV  SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

VEDECKÁ RADA 

        
 
Zápisnica z III. stretnutia Vedeckej rady FiÚ SAV zo dňa 12. 11. 2020, ktoré sa uskutočnilo 
online formou.  

 
Prítomní: F. Gahér, M. Chabada, M. Muránsky, M. Szapuová, M. Vacek, J. Vydrová, R. Sťahel 

(riaditeľ), L.Jankovičová (zapisovateľ). 
 
Ospravedlnený: R. Karul 
 
Program:  

1. Otvorenie  

2. Vyhlásenie volieb kandidátov na členov Predsedníctva SAV na obdobie 2021-2025 

3. Novelizácia Pracovného poriadku FiÚ SAV 

4. Návrh na nomináciu prof. Pichlera na Cenu SAV za rozvoj vedy 

5. Návrh na status emeritus pre Dr. Munza 

6. Prerozdelenie úloh v rámci prípravy Výročnej správy za rok 2020 

7. Kritéria excelentnosti a prípravy excelentných výstupov FiÚ SAV za roky 2015-2020 
podľa kategórii, ktoré navrhol Dr. Bianchi  

8. Stanovisko (odporúčanie pre zástupcu FiÚ SAV v Sneme SAV) Vedeckej rady k 
transformácii SAV 

9. 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.   

Zoznam kandidátov za členov Predsedníctva SAV na obdobie 2021-2025 je potrebné zaslať 
najneskôr do 4.12.2020. Za 3. oddelenia je zastúpenie 5+1 člen. Niektorí predsedovia VR 
ostatných ústavov už svojich kandidátov navrhli.  
VR prijala návrhy dvoch nominantov doc. Muránskeho a Dr. Karula, ktorí súhlasili s 
kandidatúrou. Za ospravedlneného Dr. Karula predniesol súhlas riaditeľ doc. Sťahel, na základe 
ich vzájomnej dohody. Následne sa pristúpilo k online anonymnému hlasovaniu, pričom 
prítomní oboch nominantov schválili.  
Záver k nominácii členov do Predsedníctva SAV: 
Vedecká rada FiÚ SAV stanovila termín volieb kandidátov na členov PSAV Akademickou obcou 
na 23.11. (pondelok) o 10:00 hod, ktoré prebehnú online formou. Navrhuje oboch kandidátov, 
pričom Akademická obec bude môcť navrhnúť ďalšieho kandidáta. 
 

Ad 3. 

Riaditeľ doc. Sťaheľ informoval, že na základe dvoch právnych analýz, ktoré poukazovali na 
nesúlad v Pracovnom poriadku FiÚ SAV s existujúcou zákonnou úpravou, bolo potrebné 
pristúpiť k jeho novelizácii.  
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Jedna analýza poukázala na mierne odlišné formulácie Zákonníka práce so Zákonom o SAV 
ohľadom maximálneho predĺženia pracovnej zmluvy. ZP povoľuje predĺženie pracovnej zmluvy 
maximálne dvakrát s tým, že Zákon o SAV dobu možného predĺženia stanovuje na 5 rokov. 
Pracovná zmluva môže byť teda predlžená maximálne dvakrát počas obdobia 5 rokov. Ak 
pracovný pomer presiahne túto dobu, zamestnanec splní podmienku na zmenu pracovnej zmluvy 
z doby neurčitej na dobu neurčitú. 

Druhá analýza upozornila na II. Časť Pracovného poriadku - Pracovný pomer v Čl. 1 Pracovné 
vzťahy, ods. 4., ktorá je nad rámec oboch zákonov. V tomto odseku sa hovorí o možnosti 
uzatvorenia zmluvy na dobu neurčitú. V prípade súdneho sporu analýza poukazuje na neprávny 
stav a ústav by nevedel takého ustanovenie obhájiť. Je a priori neplatné. Nová formulácia, ktorú 
obdržali všetci prítomní na email, je v súlade so zákonom.  

Z týchto dôvodov musíme zosúladiť náš vnútorný predpis (OP) s platnou legislatívou (ZP). 

Riaditeľ však upozornil, že v rámci transformácie bude nutné tento dokument viac krát 
prepracovávať a zosúlaďovať s platnými zákonmi. 

Vyjadrenie Vedeckej rady k pracovnému poriadku: 

Vedecká rada vyjadruje jednomyseľný súhlas s novelizáciou Pracovného poriadku FiÚ SAV. 

 

Ad 4. 

Prítomní obdržali Návrh na udelenie Medaily SAV za podporu vedy pre profesora Pichlera, ktorý 
zhŕňa je prínosako pre samotnú filozofiu, tak aj jeho nezanedbateľný prínos pre inštitúciu počas 
jeho 24 ročného vedenia nášho ústavu. Profesor Pichler avizoval odchod do starobného 
dôchodku k 1.1.2021 a z tohto dôvodu riaditeľ doc. Sťahel požiadal VR o zváženie tohto návrhu. 

Vyjadrenie Vedeckej rady k Návrhu udelenia medaily: 

Vedecká rada vyjadruje jednomyseľný súhlas s predloženým návrhom. 

 

Ad 5. 

Riaditeľ Sťahel požiadal o udelenie statusu Emeritný vedecký pracovník FiÚ SAV Dr. h. c. PhDr. 
Teodorovi Münzovi, CSc. ktorý bude ocenením jeho mimoriadneho a kontinuálneho 
intelektuálneho výkonu, ako aj jeho celoživotného prínosu v prospech rozvoja filozofie a vedy na 
Slovensku, v neposlednom rade aj Filozofického ústavu SAV, nakoľko je stále publikačne činný. 

Vyjadrenie Vedeckej rady k Návrhu udelenia statusu emeritus Dr. Münzovi: 

Vedecká rada vyjadruje jednomyseľný súhlas s predloženým návrhom. 

 

Ad 6. 

Všetci členovia VR obdržali Formulár – Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2020. Riaditeľ 
ústavu doc. Sťahel navrhol postupovať s jeho prípravou rovnakým spôsobom, ako tomu bolo pri 
správe za minulý rok. Požiadal Dr. J. Vydrovú o predloženie jednotlivých úloh s následným 
návrhom ich prerozdelenia: 

a) inštruovať pracovníkov o aktualizácii Intranetového konta,  v súčinnosti s vedúcim 
pracovníkom,  

b) vypracovať Individuálnu personálnu správu (jednoduchá osnova, ktorú si vie pracovník 
sám vyplniť a zaslať na mail filosekr@savba.sk)    T: 15.12.2020 

         Z: vedeckí pracovníci  

c) knihovníčka pripraví publikačné činnosti, prednášky a citácie, ktoré sa následne automaticky 
vložia do VS, 

d) VR vyberie 3 najvýznamnejšie položky, pričom anotáciu si spraví samotný pracovník, 

e) vedúci projektov pripravia výber najvýznamnejších činností a financovanie svojho projektu 
(aktualizované údaje stačí vložiť priamo do systému SAV), 
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f)organizátor konferencie spíše anotáciu (dátum a miesto konania, počet prítomných a pod.) a 
uvedie počet plánovaných konferencií na budúci rok , 

g) požiadať pracovníkov o zaslanie svojej popularizačná činnosť v ktorej pracovník uvedie svoju 
mediálnu činnosť (rozhlas, noviny, články) spolu s dátumom vystúpenia, resp. zverejnenia, 

h) mobilita – uviesť informáciu, čo všetko v priebehu roka sa zamestnanec navštívil. 

Vedecká rada navrhuje nasledovný postup pri príprave VS: 

Vedúci projektov sfinalizujú svoje správy. Publikácie a citácie zosumarizuje knižnica, ekonomickú 
časť sekretariát. Ostatní pracovníci ústavu obdržia zadanie úloh z predchádzajúcich bodov 
(Intranet, Individuálna personálna správa) s termínom ich dodania výlučne v mailovej forme na 
filosekr@savba.sk s termínom do 15.12.2020. 

Na záver tohto bodu prof. Gahér informoval, že zverejnenie úspešnosti projektov VEGA bude 
dostupné začiatkom decembra (prehľad o financiách bude zverejnený až budúci rok). Približne 
40% projektov  bude financovaných a môžeme ich vyhodnotiť za úspešné. 

 

Ad 7. 

Členovia VR zobrali na vedomie dokument Dr. Bianchiho.  

Riaditeľ ústavu upozornil na potrebu poukázania našich kritérií týkajúcich sa odbornosti a 
excelentnosti a zaslania vybraných publikačných činností za FiÚ SAV Dr. Bianchimu aj s 
príslušným odôvodnením. Požiadal preto jednotlivé oddelenia o zoznam 2-3 top publikácií za 
obdobie 5 rokov, ktoré považujú za excelentné.    T: 10.12.2020 

         Z: jednotlivé oddelenia 

Vyjadrenie VR k dokumentu Dr. Bianchiho: 

Všetci prítomní súhlasili so zaslaním zoznamu excelentných publikácií za FiÚ SAV, no celkové 
stanovisko k tomuto dokumentu bude predložené v prípade jeho aktuálnosti. 

 

Ad 8. 

Informácie zo stretnutia členov Snemu SAV, ktoré sa zaoberalo transformáciou SAV, predniesol 
Doc. Muránsky: 

Riaditelia ústavov 3. oddelenia vyjadrili svoj súhlas k transformácii SAV, pričom ako jediný 
vystúpil s obavami ohľadom krátkosti termínu, ktorý bol stanovený na 1.1.2022. Od tohto 
dátumu by sme ako ústav mali samostatne hospodáriť, no nie sú vyjasnené základe otázky 
ohľadom skutočného  majetku. 

Riaditeľ informoval o zápise z Listu vlastníctva z Katastra nehnuteľností, z ktorého  nevyplýva 
ani rozdelenie majetku na Klemensovej, nakoľko podľa neho FiÚ SAV vlastní približne 1/10 
pozemku na Klemensovej a 1/10 budov na Klemensovej. Ide teda iba o pomerné čiastky. Tento 
výpis zašle dodatočne riaditeľ všetkým členom VR. 

Minimálne tento stav sa bude musieť pred samotnou transformáciou vyjasniť. Vlastnícke práva 
síce máme, no nie je napísané, k čomu. Toto by mohlo byť predmetom neskorších nejasností. 

Predseda VR profesor Gahér informoval, že aj na stretnutí túto obavu definoval a potvrdil M. 
Muránsky.  

Jaroslava Vydrová informovala o postoji, ktorý zaujala Akademická obec na minulom stretnutí, 
ktorá neustále vyjadruje nespokojnosť s dostupnosťou poskytnutých informácií. Súpis majetku v 
rámci budovy – dokument, ktorý bol spracovaný ešte predchádzajúcim riaditeľom profesorom 
Pichlerom – prechod na VVI je potrebné dobre odkomunikovať s riaditeľmi ostatných ústavov.  

V týchto dňoch obdržali riaditelia ústavov SAV a členovia Snemu SAV nepodpísaný dokument 
ohľadom transformácie SAV, ktorý však iba otvára nové otázky. Podľa M. Muránskeho je hlavne 
jeho bod č. 2, ktorý sa zaoberá majetkom, potrebné opätovne prebrať na ďalšom stretnutí VR a 
vyjadriť svoje stanovisko.  

Záver zhrnutý predsedom VR profesorom Gahérom: 
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Všetky nebezpečenstvá sme definovali. Je potrebné operatívne stretnutie VR cca 19.11.2020 k 
sformulovaniu stanoviska k  legislatívnym návrhom, s ktorým bude Doc. Muránsky vystupovať 
na Sneme SAV 24.11.2020. 

 

Ad 9.  

Riaditeľ doc. Sťahel informoval prítomných o abdikácií prof. Novosáda, ktorú predložil na 
Rade riaditeľa. Na stretnutí s členmi Oddelenia sociálnej  filozofie a filozofickej antropológie 
jednomyseľne odporúčali na post vedúceho oddelenia doc. Šajdu, ktorého riaditeľ  vymenoval od 
1.11.2020.  

 

VR bola informovaná o projekte APVV, ktorý predložil Doc. Šajda za svoje oddelenie a berie ho 
na vedomie.  

Následne anotáciu projektu predloží  aj Dr. Vacek za oddelenie analytickej filozofie. Ide o 
rovnaký projekt, ktorý už predkladal minulý rok. 

Riaditeľ Sťahel nebude opätovne predkladať APVV projekt, nakoľko budúci rok bude 
maximálne vyťažený transformáciou ústavu.  

 

Zapísala: Lucia Jankovičová  

v Bratislave, dňa 12.11.2020 
 
Overil: Mgr. Martin Vacek, PhD. 
       Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 
       predseda Vedeckej rady FiÚ SAV 
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