
FILOZOFICKÝ  ÚSTAV  SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
VEDECKÁ RADA

Zápisnica zo  stretnutia Vedeckej rady FiÚ SAV zo dňa 27. 01. 2021, ktoré
sa uskutočnilo online formou.

Prítomní: F. Gahér, M. Chabada, R. Karul, M. Muránsky, M. Szapuová, R. Sťahel, 

M. Vacek, J. Vydrová, L. Jankovičová (zapisovateľ).

Program:

 1.Správa o činnosti FiÚ SAV za rok 2020 (ďalej aj „SČ“)

 2. Rôzne

Ad 1.

K rozpracovanému návrhu Správy o činnosti poslal prof. Muránsky písomné 
pripomienky k 5. časti. Otvorené ostali 3 oblasti (2.3. najvýznamnejšie výsledky 
vedeckej práce, odporúčanie Predsedníctvu SAV a 5. koncepcia dlhodobého 
rozvoja organizácie).

Prof. Chabada navrhol, aby výstupy 2 monotematické čísla Filozofie boli 
presunuté do aplikovaných výstupov. Dr. Karul navrhol zredukovať počet 
najvýznamnejších výsledkov na 2 výstupy za projekt.

Tento návrh bol jednomyseľne schválený.

V kapitola Odporúčania predsedníctvu by mali podľa návrhu riaditeľa obsahovať 4
témy: pripravenosť THS na zahraničných pracovníkov a agendu s nimi spojenú, 
webstránky časopisov, spolufinancovanie mzdových nákladov štipendistov 
MoRePro a SASPRO 2 a problém s presným definovaním majetku ústavu.

Profesor Gahér navrhol doplniť túto kapitolu o pripomienku úlohy/projektu na 
skenovanie starších čísiel Filozofie, ktorý sľúbilo zabezpečiť CTVI.  Táto úloha je 
pomerne naliehavá a bude potrebné hľadať na jej realizáciu dodatočné 
prostriedky.

Členovia VR odsúhlasili týchto päť problémov do finálnej SČ.

Úloha č. 1) Zakomponovať schválené body v kapitole Odporúčania pre 
Predsedníctvo SAV.

  Z: R. Sťahel T: bezodkladne

Predseda VR požiadal prítomných o vyjadrenie k pripomienkam prof. Muránskeho 
k 5. kapitole. Všetci členovia súhlasili s týmito pripomienkami.

Úloha č. 2) Upraviť Kapitolu 5. na základe  pripomienok prof. Muránskeho.   

 Z: R. Sťahel T: bezodkladne

Prof. Gahér informoval o záujme udržať dlhoročnú tradíciu v organizovaní Česko-
slovenského sympózia o analytickej filozofii, ktoré by tento rok malo organizovať 
Oddelenie analytickej filozofie FiÚ SAV. Pre pracovnú vyťaženosť Dr. Vaceka 
v súvislosti s vydávaním časopisu Organon F bola táto organizácia ohrozená. 



V tejto súvislosti prišla zo strany Katedry filozofie  Filozofickej fakulty Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, tlmočená prof. Sedovou, ponuka spoluorganizovať 
tento rok toto sympózium, aj keby malo ísť o online formu. Prof. Gahér žiada 
o doplnenie tejto akcie do plánovaných akcií do SČ.

Členovia VR odsúhlasili organizovanie akcie Česko-slovenského sympózia 
o analytickej filozofii.

Úloha č. 3) Doplniť SČ v časti plánované akciu o Česko-slovenského sympózia 
o analytickej filozofii.

   Z: M. Vacek   T: bezodkladne

Na záver požiadal riaditeľ Sťahel o schválenie finálnej podoby Správy o činnosti 
FiÚ SAV za rok 2020.

Záver:

Členovia VR odsúhlasili  jednomyseľne Správu o činnosti FiÚ SAV za rok 2020.

Úloha č. 5) Zaslať finálnu verziu Správy o činnosti FiÚ SAV za rok 2020 na 
korektúry členom VR.    

Z: R. Sťahel T: 29.1. do 18:00 hod

Úloha č. 6) Zaslať prípadné korektúry Správy o činnosti FiÚ SAV.  Z: všetci  T: 
30.1. do 12:00 hod

Rôzne.

Predseda VR informoval o príprave novely zákona o vysokých školách, pričom v 
jeho neoficiálnej verziu sú ustanovenia, ktoré výrazne ovplyvňujú samosprávu 
vysokých škôl a kademické práva a slobody. 

Riaditeľ Sťahel avizoval potrebu zvolanie VR v blízkom čase, na ktorom chce 
predložiť návrh na vymenovanie prof. Tibora Pichlera za emeritného pracovníka 
ústavu. Prof. Gahér avizoval, že aj prof. Sedová pripravuje návrh na vymenovanie 
prof. Jozefa Viceníka za emeritného pracovníka ústavu. 

V neposlednom rade bude prerokovaná otázka doplňujúcich volieb do 
Predsedníctva SAV na nasledujúce funkčné obdobie.

Na záver profesor Gahér poďakoval prítomným za konštruktívnu diskusiu a účasť.

Zapísala: Lucia Jankovičová

v Bratislave dňa: 27.01.2020  

 prof. PhDr. František Gahér, 
CSc.

                  predseda Vedeckej rady FiÚ 
SAV


