
FILOZOFICKÝ  ÚSTAV  SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, v. v. i. 
VEDECKÁ RADA

Zápisnica z II.  zasadnutia Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i. zo dňa 17. 01. 2022,
ktoré sa uskutočnilo online formou.

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

Program:

1. Výročná správa FiÚ SAV
2. Rôzne 

Predseda VR privítal účastníkov na druhom zasadnutí VR FiÚ SAV, v. v. i., všetkých 
prítomných oboznámil  s návrhom programu zasadnutia, ktorý bol ako celok 
jednomyseľne schválený.

Ad 1.

Výročná správa FiÚ SAV

Doc. Mgr. Richard Sťahel:

Po vygenerovaní dokumentu, Záverečná správa FiU SAV za rok 2021 (ZS) členovia VR 
našli množstvo nezrovnalostí, chybných, či chýbajúcich údajov.  Problém mohol nastať
pri preklápaní údajov zo systému ELVYS , keď údaje zapísané zodpovednou osobou za 
oddelenie sa doň nepremietli, alebo tam tie údaje neboli zapísané. Z tohto dôvodu je 
potrebné vykonať dôslednú kontrolu.

Uznesenie č. 1:

Členovia VR, ktorí neboli poverení zapisovaním údajov do systému ELYS, zašlú svoje 
pripomienky k ZS priamo na e-mail Mgr. Martina Vaceka, PhD., v kópii na doc. Mgr. 
Richarda Sťahela, PhD.

T: 21.1.2022

Uznesenie č. 2:

Zodpovedné osoby za jednotlivé oddelenia obdržia vygenerovanú Záverečnú 
správu, vykonajú zmeny a zistené nezrovnalosti, či chybné údaje nahlásia na e-mail 
Mgr. Martina Vaceka, PhD., v kópii na doc. Mgr. Richarda Sťahela, PhD.

T: 21.1.2022

Ekonomická časť:

Veľká časť, ktoré je v ZS ešte nedoplnená, sú ekonomické údaje, doplnenie týchto 
údajov je v procese, nakoľko nám ich vypracuje THS.

Kapitola 5 ZS:

Riaditeľ ústavu sa informoval na názor členov VR, ako formulovať tento bod ZS, ktorý 
sa týka strategických cieľov FiÚ SAV.



Z následnej diskusii vzišla požiadavka na aktualizáciu tohto bodu. Svoje stanoviská 
zašlú členovia VR mailom priamo na riaditeľa ústavu, pričom aktualizácia by sa
mala týkať iba roka 2021.

Rovnako je potrebné doplniť všetky významné publikácie, výstupy FiÚ SAV na ktorých 
sa VR už zhodla minulý rok. 

Príloha F:

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. upozornila na chýbajúcu prílohu F Vedecko – 
popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV, ktorú je potrebné zosumarizovať 
a mechanicky doplniť do finálnej správy. Formu tabuľky vo worde doplní riaditeľ 
ústavu.

Kapitola 14:

Riaditeľ ústavu sa informoval, akou formou pristúpiť k tejto kapitole a čo sa od nej 
očakáva.

Mgr. Róbert Karul, PhD. zhrnul vyplnenie tejto kapitoly, bod 14.1. má byť formou 
stručného vyjadrenia + doplnenie tabuliek 14.2 a 14.3. V bode 14.4. je potrebné 
uviesť informáciu, či na ústave momentálne prebieha výskum zameraný na 
integráciu. Ak sa ústav tejto téme nevenuje, stačí napísať, že nemáme.

Ad 2.

Rôzne

Mgr. Róbert Karul, PhD.:

Všetky monografie a publikácie, ktoré budú chcieť zamestnanci FiÚ SAV vydať cez 
Vydavateľstvo VEDA, je potrebné formálne schváliť Vedeckou radou ústavu, 
aby splnili formálne náležitosti, ktoré zaručujú ich kvalitu.

Predseda VR pri tejto príležitosti vyjadril názor na osvojenie si tejto činnosti aj pri 
publikáciách vydávaných v ostatných vydavateľstvách. Tento krok by mohol pomôcť 
riaditeľovi, štatutárovi pri rozhodovaní.

Riaditeľ Sťahel po pripomienkach zo strany členov VR ešte zváži tento druhý návrh.

Ďalšie stretnutie Vedeckej rady je naplánované k odsúhlaseniu finálnej podoby 
Záverečnej správy. Či sa stretnutie uskutoční pracovne, alebo iba hlasovaním per 
rollam, vyplynie z rozsahu pripomienok, ktoré zašlú členovia VR.

Profesor Gahér poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie.

Zapísala: Lucia Jankovičová v Bratislave dňa: 17. 01. 2022

Overoval: Mgr. Martin Vacek, PhD.

 

    prof. PhDr. František Gahér, CSc.

                  predseda Vedeckej rady FiÚ SAV, 
v. v. i.




