
 

 

 
 

FILOZOFICKÝ  ÚSTAV  SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

VEDECKÁ RADA 

        

Zápisnica z V. stretnutia Vedeckej rady FiÚ SAV zo dňa 16. 12. 2020, ktoré sa uskutočnilo 
online formou. 

Prítomní: F. Gahér, M. Chabada, M. Muránsky (telefonicky), M. Vacek, J. Vydrová, R. Sťahel 

(riaditeľ), L. Jankovičová (zapisovateľ). 

Ospravedlnení: R. Karul, M. Szapuová, 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na udelenie statusu emeritný vedecký pracovník prof. PhDr. Pavlovi Cmorejovi, 
CSc. 

3. Interná smernica IS 04/2020 O povinnosti odovzdávať povinné výtlačky (exempláre) 

vydávaných publikácií 

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. 

Členovia VR obdržali podklad, návrh na udelenie statusu emeritného vedeckého pracovníka prof. 

Cmorejovi, ktorý je zaslúžilý člen akadémie, zakladateľom Oddelenia analytickej filozofie a 
časopisu Organon F. Samotný návrh obsahuje aj okrem zdôvodnenia aj zoznam publikačnej 
činnosti, ktorá dokladá oprávnenosť návrhu na statusu emeritný vedecký pracovník. 

Predseda dal o návrhu hlasovať anonymne, online formou. 

Hlasovanie: 5 súhlasí, 0 nesúhlasí. 

Záver: 

Týmto VR jednomyseľne schválila Návrh na udelenie statusu emeritný vedecký pracovník prof. 
Cmorejovi. Tento návrh bude zaslaný na Predsedníctvo SAV. 

Ad 3. 

Prítomným členom bola sprístupnená Interná smernica IS 04/2020, ktorá má sformalizovať 

odovzdávanie výstupov členov nášho ústavu. 

Otázky: 

J. Vydrová si nevie predstaviť dodanie 3 publikácií, keď bežne od vydavateľa obdržia po jednom 
výtlačku, dokonca pri časopisoch je to mnohokrát iba link na daný článok. 



Riaditeľ Sťahel: IS 04/2020 iba implementuje uznesenie Predsedníctva SAV, ktoré nám takýto postup 

nariaďuje z dôvodu zachovania knižnice SAV naďalej ako vedeckej knižnice. Do mája tohto roka bola v 

zozname medzi vedeckými knižnicami aj  ústredná knižnica SAV, od novely Zákona knižnica SAV do nej 

nebola zahrnutá. Pre udržanie titulu knižnice SAV ako vedeckej je potrebné, aby do nej boli dodávane 

aspoň publikácie pracovníkov SAV (1 exemplár si uchová Ústavná knižnica a po 2 exemplároch 

Univerzitná knižnica).  Ak ďalšie výtlačky nebude mať pracovník k dispozícií, budeme ich musieť do 

knižnice zakúpiť, pri časopisoch stačí dodať DOI. 

Otázka: 

V. Vacek – je na tento náklad, ktorý sa týka zakúpenia publikácii, fond? 

Riaditeľ Sťahel: zvláštny fond na zakúpenie publikácií nie je, no na túto činnosť sa financie nájdu, 

príchodom transformácie sa prehodnotia predpisy, v ktorých by to malo byť zabezpečené. 

 

Predseda VR F. Gahér navrhuje schválenie tejto smernice, nakoľko sa bude v budúcnosti novelizovať, 

ale teraz pragmatických dôvodov je potrebná. 

Online verejné hlasovanie: 6 súhlasí, 0 nesúhlasí. 

Záver: 

IS 04/2020 O povinnosti odovzdávať povinné výtlačky (exempláre) vydávaných publikácií bola VR 

jednomyseľne schválená. 

Ad 3. 

Rôzne: 

Riaditeľ Sťaheľ zhrnul minulú online poradu riaditeľov ústavov SAV, na ktorej sa opätovne hovorilo a 

o mzdovej reforme. Predložili sa návrhy zákonov, ktoré však kým neprejdú medzipripomienkovým 

konaním v parlamente nemôžeme brať ako schválené. Riaditeľ opätovne otvoril otázku skutočného 

majetku FiÚ SAV. Podpredseda SAV pre 3. odd. dr. Morovics sa opäť odvolával na stratené materiály, 

ktoré mali túto otázku bližšie špecifikovať. Riaditeľ pripomenul, že dôležité je to, čo je zapísané 

v katastri nehnuteľností. Momentálne čakáme na splnenie prísľubu dr.  Morovicsa o dodaní týchto 

pokladov. 

Ďalej informoval o limite pracovných miest jednotlivých ústavov a dopad týchto počtov po začatí 

transformácie. Pre nás bude najdôležitejšie, ako sa zmení zákon o financovaní vedy (agentúry), forma 

spolupráce a prideľovania financií. 

 

Na záver predseda VR ukončil operatívne zasadnutie VR a poprial prítomným spokojné prežitie  

sviatkov a veľa zdravia a úspechov v Novom roku. 

 

Zapísala: Lucia Jankovičová 

v Bratislave dňa: 17.12.2020 

         prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

                       predseda Vedeckej rady FiÚ SAV 

 


