
 
 
 
 

 
 

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

        

Zápisnica zo IV.  stretnutia Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i. zo dňa 23. 02. 2022, ktoré sa 
uskutočnilo online formou. 

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

1. Schválenie školiteľov doktorandského štúdia 
2. Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV  
3. Rôzne  

Predseda VR FiÚ SAV, v. v. i. privítal účastníkov na operatívnom zasadnutí. Všetkých prítomných 
oboznámil  s návrhom programu stretnutia, ktorý bol ako celok jednomyseľne schválený. 

Ad 1. 

Schválenie školiteľov doktorandského štúdia 

Z dôvodu nejednotného výkladu k vypĺňaniu tlačiva VUPCH, po rozsiahlej diskusii členovia VR 
navrhli nasledovný postup: 
1)        Upozorniť pracovníkov FiÚ SAV, v.v.i., ktorí predložili svoje VUPCH, že pri všetkých svojich   
publikáciách musia uvádzať kategóriu všetkých svojich publikačných výstupov a ohlasov v zmysle 
platnej vyhlášky o evidencii publikačnej činnosti. 
2)        Upozorniť pracovníkov FiÚ SAV, v.v.i., že do VUPCH je možné uvádzať iba výstupy kategórie 
A (vedecké publikácie). 
 
•        Prof. Chabada skonzultuje s prodekanom FiF UK prof. Vojtechom nasledujúce otázky: 
3)        Vykazovať vo VUPCH aktivity a publikácie aj z iných pracovísk ako je Filozofický ústav SAV, 
v.v.i., na ktorých vedeckí pracovníci aktuálne pôsobia?   
4)        Aký počet citácii na jednu publikáciu uvádzať vo VUPCH pri najvýznamnejších publikáciách? 
 
Prof. Gahér upozornil na to, že Vedecká rada Filozofickej fakulty UK ešte len bude schvaľovať nové 
kritériá na docenta. Tie však musia spĺňať in spe aj školitelia externých vzdelávacích inštitúcií. Vedecká 
rada FiÚ SAV, v.v.i. sa preto k problematike VUPCH školiteľov PhD prác musí zísť opätovne potom, 
čo budú známe nové schválené kritériá Filozofickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok 
získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ a budú 
známe výsledky konzultácie prof. Chabadu s prof. Vojtechom. 
Do tejto doby má ústav už v minulosti schválených šiestich školiteľov pre systematickú filozofiu (Mgr. 
R. Karul, PhD., Mgr. Ing. M. Kosterec, PhD.,  prof. Mgr. Muránsky, PhD.,  doc. Mgr. R. Sťahel, PhD.,  
doc. Mgr. Šajda, PhD.  a Mgr. J. Vydrová, PhD.). Návrh na schválenie prof. Horynu, Ph.D. a Dr. habil. 
phil. et theol. J, Stewarta treba predložiť do VR FiÚ SAV, v.v.i. a následne do VR FiF UK.  

Ad 2. 

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV – schválenie autorského podielu publikácií 
v spoluautorstve a podielu organizácie 

Do súťaže MVP SAV sa zaslaním svojich prác na schválenie VR FiÚ SAV, v. v. i v požadovanom 
formáte pdf. rozhodli zapojiť 3 mladí vedeckí pracovníci (Mgr. M. Foltin, PhD., Mgr. 
M. Pascucci, PhD. a Mgr. A. Kuchtová, PhD.) a 1  doktorand (Mgr. M. Borovjak ).  



Hlasovanie: 

Všetky štyri predložené návrhy boli jednomyseľne schválené prítomnými členmi VR a môžu sa 
zapojiť do súťaže Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov. 

Unesenie č. 1: 

VR potvrdzuje, že v spoluautorských článkoch "Alternative Semantics for Normative Reasoning with 
an Application to Regret and Responsibility, The Good, the Bad and the Right: Formal Reductions 
among Deontic Concepts, Correctness and Completeness of  Prograrnming lnstructions for Traffic 
Circuldtion, "The Search for Symmetry in Hohfeldian Modalities, Computability of  Diagrammatic 
Theories for Normative Positions je podiel Mgr. M. Pascucciho, PhD. ako pracovníka FiÚ SAV, 
v. v. i. polovičný. 

VR potvrdzuje, že v článkoch  "L’insomnie, la fatigue, la paresse et l’acte – l’anarchie de l’existence et 
l’altérité du monde", "Pojem inakosti a environmentálna filozofia – Emmanuel Levinas a Martin 
Buber" a  „Humanity: New Image of  the Divine Absoluteness,” in The Modern Experience of  the 
Religious in its Many Forms ed. je podiel Mgr. A. Kuchtovej, PhD. ako pracovníčky FiÚ SAV, v. v. 
i. stopercentný. 

VR potvrdzuje, že v článkoch Normatívno-morálne zdôvodnenia práva na život počas pandémie 
COVID a Morálno-normatívne zdôvodnenie ľudských práv je podiel Mgr. M. Foltina, PhD. ako 
pracovníka FiÚ SAV, v. v. i. stopercentný. 

VR potvrdzuje, že v článku Cnosť rozumnosti podľa Dante Aligieriho je podiel Mgr. M. Borovjaka 
ako doktoranda FiÚ SAV, v. v. i. stopercentný. 

Ad 3. 

Rôzne 

Doc. Mgr. Richard Sťahel informoval o pripravovanej medzinárodnej akreditácii: 

Do 20.3.2022 by sme mali mať k dispozícii akreditačné dotazníky, ktoré bude v priebehu mesiaca mája 
Vedecká rada ústavu finalizovať s termínom vyplnenia do 31.5.2022. 

V priebehu septembra, októbra by podľa plánu mala prebehnúť návšteva akreditačnej komisie na 
ústave.  Výsledok akreditácie by mal byť k dispozícii koncom tohto roka, najneskôr však v januári 
2023. 

Nakoľko obsah daného dotazníka ešte nepoznáme, táto informácia je iba všeobecná. 

Mgr. Róbert Karul, PhD. doplnil informáciu o možnosť menovania odborníka za odbor filozofia, 
ktorého navrhne už vytvorený panel, no pri jeho schvaľovaní máme právo veta. 

Profesor Gahér poďakoval prítomným za účasť na konštruktívnom rokovaní. 

 
Zapísala: Lucia Jankovičová, dňa: 23. 02. 2022 
Overoval: Mgr. Martin Vacek, PhD.     
  
 
           

    prof. PhDr. František Gahér, CSc. 
                         predseda Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i. 
 


