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I.           Základné údaje o organizácii  

1. Kontaktné údaje
   Názov:  Filozofický ústav SAV

   Riaditeľ:  prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.

   Zástupca riaditeľa a vedecký tajomník:  PhDr. Karol Kollár, CSc.

   Predseda vedeckej rady: prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.

 

  Adresa sídla: 
  Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

   Typ organizácie:  rozpočtová - od 1. júla 1990

2. Počet a štruktúra zamestnancov

ŠTRUKTÚRA 
ZAMESTNANCOV

K

K 
do 35 
rokov

K
ved. 
prac.

M Ž M Ž

     F     P R

Celkový počet zamestnancov   31  8   3 19 12    31     25 39000

Vedeckí pracovníci    25  2   18   7     25      19 38000

Odborní pracovníci VŠ      3  1         3        3 500

Odborní pracovníci ÚS      3           3        3 500

Ostatní pracovníci      

Doktorandi v dennej forme 
doktorandského štúdia

     9  6   3       9        9

Vysvetlivky:

K - kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2003 (uvádzať zamestnancov v pracovnom 
pomere, vrátane zamestnankýň na riadnej materskej dovolenke, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí,  
v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a 
na základnej vojenskej službe)
F - fyzický stav zamestnancov k 31.12.2003 (bez zamestnankýň na riadnej materskej dovolenke, 
zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov 
pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a na základnej vojenskej službe) 
P - celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
R - prepočítaná riešiteľská kapacita v hod/rok 
M. Ž – muži, ženy
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Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31.12. 2003:   52 rokov

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31.12.2003:    51 rokov

3.  Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l.l2.2003) 

       Pracovníci s hodnosťou  Vedeckí pracovníci v  

  stupňoch

 DrSc.   CSc., 

PhD. 

  prof.   doc.       I.     IIa.    IIb.

    2    26       7       2        5      11       9

4. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné      
obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

II.          Vedecká činnosť  

1.   Domáce projekty ;

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV  Počet Pridelené financie na r.  2003

1. Vedecké projekty  VEGA, na 
ktoré bol v r. 2003 udelený 
grant

     5     326 000.- 

2. Projekty APVT, na ktoré bol 
v roku 2003 udelený grant   

3. Vedecko-technické projekty, 
na ktoré bol v r. 2003 udelený 
grant

4. Projekty riešené v rámci 
ŠPVV a ŠO

      1      30 000.-

5. Projekty riešené v centrách 
excelentnosti SAV

      1      20 000.-

6. Iné projekty (ústavné, na 
objednávku rezortov a pod.)

Do bodu 3 zaradiť projekty financované z prostriedkov privatizácie Slovenských telekomunikácií a 
projekty SAV na spoluprácu s priemyslom. Medzinárodné projekty uviesť v kapitole IV. 
Medzinárodná vedecká spolupráca (bod 2, 3)
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2.   Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce:
a) základného výskumu

Riešitelia projektu VEGA 2/1105/23 sériou 34 uverejnených článkov prispeli k rozšíreniu a 
prehĺbeniu poznania dejín slovenského filozofického a politického myslenia v 19. a 20. 
storočí. Rozšírili ho skúmaním inovatívnych prvkov v intelektuálnom pohybe 60. rokov 
minulého storočia, ďalej skúmaním doteraz netematizovanej tzv. školskej filozofie ako typu 
filozofickej aktivity i ako vyučovacieho predmetu v Uhorsku 19. storočia a prvej dekády 20. 
storočia; prehĺbili ho získaním znalostí o spôsobe a zábere filozofického myslenia 
Svätopluka Štúra, ako i nadobudnutím ďalších poznatkov o slovenskom národotvornom 
myslení v druhej polovici 19. storočia. Treba vyzdvihnúť aj výskum inštitucionálnej bázy 
filozofického ruchu v 60. rokoch minulého storočia v podobe Slovenskej filozofickej 
spoločnosti. Integrálnou súčasťou výskumu bolo upresňovanie pojmového aparátu ako 
nástroja uchopenia a analýzy mnohovrstvovosti dejín filozofického myslenia na Slovensku - 
ide najmä o pojem školskej a národnej filozofie. Multifokálnosť výskumu v rámci 
predmetného projektu súvisí s dlhodobým cieľom riešiteľského tímu systematicky 
pripravovať základňu na syntetické spracovanie obrazu dejín filozofického myslenia u nás. 
Výskumný tím pôsobil v zložení: Tibor Pichler, Karol Kollár, Vladimír Bakoš, Jana 
Balážová, Andrej Kopčok, Ondrej Mészáros, Raisa Kopsová, Ján Bodnár. 

b) aplikačného typu 

     V rámci  spolupráce s redakciou Bibliographie de la Philosophie, Institut  International 
     de Philosophie, Paríž, sa realizoval zber dát a anotácií všetkých knižných filozofických    
     prác vydaných na Slovensku v roku 2003 pre celosvetovú bibliografiu knižnej filozofickej 
     produkcie. Uvedený projekt má dlhodobý charakter. Zodpovedným  riešiteľom za  
     Filozofický ústav SAV je Jozef Sivák.

c)   medzinárodných vedeckých projektov  

    V rámci riešenia medzinárodného projektu Česká a slovenská filozofia v dejinnej interakcii 
(podprojekt Súčasné problémy analytickej filozofie) v spolupráci s Filozofickým ústavom AV 
ČR, sa analyzovali otázky týkajúce sa rôznych druhov interpretácií, používania a významu 
jazykových výrazov. Konkrétnym výsledkom bádania bolo spresnenie chápania týchto pojmov, 
ako aj analýza ich vzťahov a najmä spochybnenie Wittgensteinovej tézy o totožnosti významu 
jazykových výrazov s ich používaním. Dosiahnuté výsledky bádania predstavujú poznatkovú 
základňu pre ďalší dlhodobý výskum v danej oblasti. Výskumný tím za slovenskú stranu 
pôsobil v zložení: Pavel Cmorej, Ján Dubnička, Dušan Gálik, Silvia Gáliková, Jozef Viceník, 
Marián Zouhar a doktorandka Mária Bednáriková.

3. Vedecký výstup (Knižné publikácie uviesť v Prílohe č. 3)

PUBLIKAČNÁ*, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ Počet  v r. 2003 a 
doplnky  z r. 2002
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1. Vedecké monografie vydané doma               2

2. Vedecké monografie vydané v zahraničí                -

3. Knižné odborné publikácie vydané doma                2
4. Knižné odborné publikácie vydané v zahraničí                 -

5. Knižné popularizačné publikácie vydané doma                 -

6. Knižné popularizačné publikácie vydané v zahraničí                  -

7. Kapitoly v publikáciách ad 1/                  3

8. Kapitoly v publikáciách ad 2/                  -

9. Kapitoly v publikáciách ad 3/                  -

10. Kapitoly v publikáciách ad 4/                  -

11. Kapitoly v publikáciách ad 5/                  -

12. Kapitoly v publikáciách ad 6/                  - 

13. Vedecké práce v časopisoch evidovaných v Current Contents                 28
14. Vedecké práce  v ostatných časopisoch                   3 

15. Vedecké práce v zborníkoch

       15a/ recenzovaných

       15b/ nerecenzovaných 

                 11

                 14

16. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch                  14

17. Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% 
zahraničnou účasťou

                 16 

18. Ostatné prednášky a vývesky                   11

19. Vydávané periodiká evidované v Current Contents  2

20. Ostatné vydávané periodiká -

21. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí                   1

22. Vysokoškolské učebné texty                   -

23. Vedecké práce uverejnené na internete                   2 

24. Preklady vedeckých a odborných textov                  17

* Uviesť, ak je publikácia aj na elektronickom nosiči alebo iba na elektronickom nosiči

4. Vedecké recenzie, oponentúry

Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v 
zahraničných časopisoch, príspevkov na konferencie 
s medzinárodnou účasťou, oponovanie grantových projektov 

Počet v r. 2003 a 
doplnok z r. 2002

             14

5. Citácie
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                   CITÁCIE Počet v r. 2002
a doplnok za r. 2001

Citácie vo WOS                 26

Citácie podľa iných indexov a báz s uvedením 
prameňa

Citácie v monografiách, učebniciach a iných 
knižných publikáciách

                 98

7.     Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám 
pracoviska  

V súvislosti s realizáciou výskumu v rámci jednotlivých projektov riešených na ústave treba 
uviesť prácu na kolektívnej monografii Filozofia v premenách súčasnej doby, ktorá ako dielo 
pracovníkov Oddelenia sociálnej a politickej filozofie chce ukázať možnosti filozofie pri 
analýze súčasného umenia, ekonomiky, politiky, médií, náboženstva a ochrany životného 
prostredia. Ďalej treba spomenúť monografiu Františka Novosáda Vírus dejín, ktorá nadväzuje 
na mimoriadne úspešnú publikáciu Doba X, v ktorej sa brilantným spôsobom analyzuje stav 
politiky, politického myslenia a kultúry po r. 1989. Obe práce by mali vyjsť v I. polroku  2004. 
Pripravuje sa aj anglický preklad práce Pavla Cmoreja Na pomedzí logiky a filozofie, ktorú vydá 
Peter Lang Verlag vo Frankfurte. V tomto vydavateľstve by mala vyjsť aj monografia Martina 
Muránskeho Kants Seinsthese in Heideggers Selbstveständnis, 205 s., ktorá bola dokončená v 
minulom roku. Na projekte Alfreda Laudiera (Neapolská univerzita) National Histories 
Revisited spolupracoval Tibor Pichler. Jeho príspevok O romantizme v slovenskom politickom 
myslení bude súčasťou kolektívnej monografie, ktorá vyjde vo vydavateľstve L ´Ancora del 
Mediterraneo v máji 2004.

Mimoriadne dôležitá pre rozvoj výskumných aktivít pracoviska bola dohoda o spolupráci 
uzavretá v roku 2003 medzi naším ústavom a Instituto de Filosofía CSIC v Madride. Jedným z 
prvých výsledkov spolupráce so zahraničným partnerom bude rozšírené číslo časopisu Filozofia 
3/2004 venované súčasnej španielskej sociálnej  a politickej filozofii. 

Viacerí pracovníci sa zapojili do riešenia úloh ŠPVV. Konkrétne ide o účasť na úlohe Národ, 
národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti, ako aj na úlohe Civilizačno-
kultúrne  procesy v transformujúcej sa spoločnosti, ďalej na úlohe Ideové zdroje a línie 
slovenskej politiky, jeden pracovník pôsobí v CE SAV "Kolektívne identity".

III.        Vedecká výchova a pedagogická činnosť  

1. Údaje o doktorandskom štúdiu
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Forma Počet k 31.12.2003 Počet ukončených doktorantúr v r. 2003

Doktoranti
Predčasné ukončenie 

z dôvodov

celkový 
počet

z toho 
novoprijatí

úspešnou 
obhajobou

M Ž M Ž M Ž

uplynutím 
času 
určeného 
na 
štúdium

neobhájením 
dizertačnej 
práce alebo 
neudelením 
vedeckej 
hodnosti

rodinných, 
zdravotných 
a iných, 
resp. bez 
udania 
dôvodu

nevykonania 
odbornej 
skúšky

Denná   6  3 2     1       0          0          0           0

Externá   1   1  0     0   1    1       2         0         1          0

Zmena formy doktorandského štúdia

Počet
Preradenie z dennej formy na externú           1
Preradenie z externej formy na dennú            0

2. Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou 
obhajobou

Meno 
doktoranda

Forma DŠ Deň,mesiac, 
rok nástupu 
na DŠ

Deň,mesiac, 
rok obhajoby

Číslo a 
názov 
vedného 
odboru

Meno a 
organizácia 
školiteľa

Fakulta 
udeľujúca 
vedeckú 
hodnosť

Slávka 
Hadušovská

     EDŠ 1.11.1994 27.3.2003 61-01-9 D.Smreková 
FiÚ SAV

 FiF UK

Martin 
Schmidt

      EDŠ 1.10.1997 27.3.2003 61-01-9 P.Cmorej 
FiÚ SAV

  FiF UK

3. Údaje o pedagogickej činnosti

PEDAGOGICKÁ           Prednášky             Cvičenia *

ČINNOSŤ    doma     v zahraničí    doma    v zahraničí

Počet prednášateľov 
alebo vedúcich 
cvičení**

     9            0       10           0

Celkový počet hodín    648            0     526           0
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v r. 2002

 *    – vrátane seminárov, terénnych cvičení a preddiplomovej praxe

**  – neuvádzať pracovníkov, ktorí sú na dlhodobých stážach na univerzitách

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry a 
vysokej školy je uvedený v Prílohe č. 4

• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových prác:  8
• Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác: 18
• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) : 11
• Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác: 5
• Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce: 5
• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorandských 

dizertačných prác: 7
• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác: 4
• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti v inauguračnom alebo 

habilitačnom konaní na vysokých školách. 3
• Menný prehľad pracovníkov, ktorí boli menovaní do spoločných odborových komisií pre 

doktorandské štúdium. P. Cmorej, D. Smreková, T. Pichler, T. Sedová, J. Dubnička, J. 
Viceník, F. Novosád

• Menný prehľad pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia vedeckých rád fakúlt a univerzít. J. 
Viceník, J. Dubnička, F. Novosád, P. Cmorej, T. Sedová
  

4. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti ústavu
Pracovníci ústavu sa veľkou mierou podieľajú na pedagogickom procese na slovenských 
vysokých školách. Záujem o nich je dôkazom ocenenia ich odbornosti, ale aj pedagogickej 
spôsobilosti. Počet záujemcov o doktorandské štúdium na Filozofickom ústave SAV je 
permanentne vysoký a vo forme internej prevyšuje počet miest, ktoré má ústav k dispozícii. V 
niektorých filozofických disciplínach, ako napr. logika pripravuje odborníkov pre všetky 
filozofické pracoviská na Slovensku. 
Doktorandi ústavu každoročne organizujú výročné konferencie, na ktorých prezentujú 
príspevky, väčšinou orientované na tému ich dizertačnej práce. Od roku 2004 sa zavedú 
semestrálne konferencie. 

IV. Medzinárodná vedecká spolupráca

1. Aktívne medzinárodné dohody organizácie 

         Filozofický ústav SAV má aktívnu medzinárodnú dohodu s Filosofickým ústavom AV 
ČR, na projekt Česká a slovenská filozofia v dejinnej interakcii, (2003-2007), ktorý 
obsahuje podprojekty:  a/  Súčasné problémy analytickej filozofie.  Riešitelia analyzovali 
tieto problémy Popperovej filozofie: Koncepcia tretieho sveta a dôsledky vyplývajúce z 
jeho charakteristiky, chápanie presnosti a metamorfózy tohto pojmu, pojem pravdeblízkosti, 
evolúcia a osobitne evolúcia poznania, Popperovo chápanie filozofie mysle a kritika jeho 

9



koncepcie redukcionizmu. Výsledky riešenia podprojektu boli publikované v zborníku: 
Havlík, V. (ed.): Metoda - význam - intence. Praha, Filosofia 2003. Riešeniu problematiky 
podprojektu bolo venované aj VII. česko-slovenské sympózium  analytickej filozofie pod 
názvom Význam, interpretácia a spôsob používania jazykových výrazov.  Konalo sa v 
Bratislave v dňoch 3. - 5. 9. 2003. Zúčastnilo sa ho 
13 kolegov z ČR. Príspevky zo sympózia budú uverejnené v zborníku, ktorý vyjde ako 
príloha  časopisu ORGANON F v roku 2004.  b/  Ozveny tradície v súčasných etických 
koncepciách (2003-2005). Riešitelia: Zuzana Palovičová, Dagmar Smreková, Vlastimil 
Hála,  Rudolf Kolářský vypracujú  kolektívnu monografiu, ktorá sa uverejní v slovenskom a 
českom jazyku. Prvým výstupom  v roku 2003 bola interná oponentúra prvej kapitoly.  

         V rámci MAD bola podpísaná dohoda s Instituto de Filosofía CSIC, Madrid (2003-  
      2005), ktorá sa týka spolupráce na riešení projektu Interpretations and Legitimacy 
     Systems in the Changing Society. Zodpovednými riešiteľmi sú František Novosád 
     a  Francisco Colom Gonzáles. Projekt sa zameriava na analýzu spôsobov ako 
     konceptualizovať zmeny systémov interpretácií a legitímnosti v spoločnostiach. Plánované 
     sú výmeny vedeckých pracovníkov a uverejňovanie štúdií v časopise Filozofia. 

 2.    Aktívne bilaterálne medzinárodné projekty nadväzujúce na medziakademické dohody   
       (MAD) – uviesť počet:   3

3.  Účasť pracoviska na riešení multilaterálnych projektov medzinárodnej vedecko-   
     technickej spolupráce (MVTS).
     Projekty s uvedenými údajmi uviesť v tomto členení:

a/ Projekty 5. rámcového programu EÚ
b/ Projekty 6. rámcového programu EÚ  

Tatiana Sedová - hlavná koordinátorka za SR v 6.RP CENTRAL-EASTERN 
EUROPEAN  CENTRE FOR WOMEN AND YOUTH IN SCIENCE (CEC-WYS), 
číslo projektu: FP6-003582

c/ Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, 
ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF a iné.

Dušan Gálik -  Účasť na riešení multilaterálneho projektu v rámci ESF. Názov projektu: 
From Natural Philosophy to Science, Team 3: The Anatomy of Scientific   Thought: Logic 
and Method.
    Róbert Karul pôsobí v rámci  pracovnej skupiny Etika vedy CREST (Brusel).

 

4. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných   
    komitétoch SR.

Ondrej Mészáros - člen Maďarskej filozofickej spoločnosti,
      člen Prezídia Medzinárodnej hungarologickej  spoločnosti so sídlom v Budapešti,
      asociovaný člen Maďarskej akadémie vied; Tibor Pichler - člen Association for the      
      Study of Nationalism and Ethnicity, Londýn; Tatiana Sedová - členka SAB for 
      European Social Survey, členka Steering Committee Members for Project From Natural 
      Philosophy  to Science;  Jozef Sivák -  International Husserl and Phenomenological 
      Research Society  (Hanover, N.H., USA), College International de Philosophie (CIPh) 
      (Paríž, člen korešp.),  Rumunská akadémia vied (člen korešp.), Association des Amis et 
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      des Anciens du CNRS (Paríž);

5.  Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí.

Pavel Cmorej - From Logical Point of View; Tibor Pichler - Central Europe - Londýn, 
Veľká Británia

6.  Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich organizácii 
     podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia. Do tejto 
     kategórie patria podujatia s aspoň 30 % zahraničných účastníkov.

VII. česko-slovenské sympózium "Význam, interpretácia a spôsob použitia jazykových 
výrazov", ktoré sa konalo v dňoch  3. 9.  - 5. 9. 2003 v  Bratislave.
Organizátori: Pavel Cmorej, Jozef Viceník, Silvia Gáliková, Marián Zouhar
Podujatie je pravidelným každoročným stretnutím vedeckých pracovníkov venujúcich sa 
problematike analytickej filozofie. Sympózium prispieva k rozvoju analytického 

filozofovania v oboch krajinách. Odprednášané príspevky budú publikované v 
mimoriadnom čísle časopisu ORGANON F 2004. 

8.  Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2004 

     Filozofický ústav SAV usporiada  v IV. kv. r. 2004 medzinárodný seminár s názvom 
     Kant heute (Kant today) v Bratislave. Spoluorganizátorom podujatia bude Filozofická 
     fakulta Kolínskej univerzity, SRN.  Za organizáciu vedeckého podujatia za slovenskú 
     stranu zodpovedá Martin Muránsky, tel.: 52921215, e-mail filomamu@savba.sk.

9.   Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 
     konferencií: 4
       
Prehľad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5

V. Spolupráca s     vysokými školami, inými domácimi výskumnými   
inštitúciami a s     hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh   

1a. Prehľad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt) a výsledky spolupráce.

      V spolupráci s Katedrou filozofie FiF UK Bratislava  bol v roku 2003 vypracovaný návrh 
rozsiahleho výskumného projektu, ktorého vedúcim za Filozofický ústav SAV je Tibor Pichler a 
za Katedru filozofie FiF UK Milan Zigo. Riešiteľský kolektív tvorí 7 vedeckých pracovníkov z 
FiÚ SAV a 5 vedecko-pedagogických pracovníkov z Katedry filozofie FiF UK. Projekt: 
Premeny slovenského filozofického myslenia v 20. storočí, reg. číslo 2/4129/4,  bol predložený 
na posúdenie príslušnej komisii VEGA a schválený na riešenie tak,  ako bol koncipovaný na 
obdobie 2004-2007. 

     V spolupráci s Katedrou filozofie Prešovskej univerzity ústav vydáva už 11. rok vedecké 
periodikum Organon F. Pedagogickí pracovníci Katedry filozofie PU aktívne participujú na 
činnosti redakčnej rady periodika a PU prispieva aj materiálnou formou pri realizácii vydávania 
časopisu. 
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Pracovníci FiÚ SAV sa podieľali na riešení grantových projektov a ŠPVV:

- Katedra filozofie FiF UCM, grantový projekt č. 2/3157/23 Vedecká metóda (štruktúra, 
vlastnosti, status, vedecké poznanie),  riešiteľ:  Ján Dubnička; 

- Katedra filozofie FiF PU, grantový projekt 1/0450/03 Fenomén slovanstva, riešitelia: Tibor 
Pichler, Karol Kollár. 

- Ústav  literárnej a umeleckej  komunikácie Filozofickej fakulty UKF Nitra, výskumná úloha 
ŠPVV  Civilizačnokultúrne procesy v transformujúcej sa spoločnosti, vedúci riešiteľského tímu 
František Novosád, riešitelia: Dagmar Smreková, Martin Muránsky, Jozef Pauer.

- Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, výskumná úloha ŠPVV Národ, národnosť a etnické 
skupiny v transformujúcej sa spoločnosti, riešiteľ: Tibor Pichler. 

1b. Členstvo vo vedeckých radách VŠ a fakúlt.

Ján Dubnička - člen vedeckej rady FF UCM v Trnave; Tatiana Sedová  - členka Vedeckej 
rady Univerzity Komenského;- členka Vedeckej rady Prešovskej univerzity; Jozef Viceník - 
člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB, B. Bystrica; - člen Vedeckej rady Akadémie 
policajného zboru, Bratislava. 

Iné členstvo:

Silvia Gáliková - člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium - Trnavská 
Univerzita, Trnava; Tibor Pichler - člen Výberovej komisie na obsadenie funkcií profesorov a 
docentov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského; - člen Výberovej komisie na 
obsadenie funkcií profesorov a docentov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, člen 
spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium pre vedný odbor dejiny filozofie na FiF 
UK, člen komisie pre dizertačné skúšky vo vednom odbore dejiny filozofie; Dagmar 
Smreková - člen spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia pre vedný odbor 
systematická filozofia, člen komisie pre dizertačné skúšky pre odbor systematická filozofia na 
FiF UK; Ondrej Mészáros - člen Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku; - predseda 
Maďarského vzdelávacieho fóra na Slovensku; Jozef  Viceník - člen inauguračnej komisie na 
vymenovanie za profesora - Akadémia policajného zboru, Bratislava (2.12.2003); - člen 
výberovej komisie a výberového konania na funkcie profesorov a docentov na Filozofickej 
fakulte UK (12. 5. 2003), - člen vedeckej rady Sociologického ústavu SAV.

VI. Aktivity  pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej   
správy SR a iné organizácie

2.  Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR a pod. 
Karol Kollár - člen Komisie pre periodické hodnotenie výskumu a vývoja MŠ SR
                 

4.   Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO.
Tatiana Sedová - členka rady štátneho programu pre tematický štátny program 
"Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti"
                

      Jozef Viceník - člen Rady štátnych programov,
- člen rady Agentúry na podporu vedy a techniky (rada APVT SR)

VII.       Aktivity v orgánoch SAV  
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1. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV

Pavel Cmorej - člen Vedeckého kolégia  pre vedy o človeku a spoločnosti
Karol Kollár - podpredseda Vedeckého kolégia pre kultúrno-historické vedy SAV
Tibor Pichler - člen Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti

2. Členstvo vo Výbore Snemu SAV

Karol Kollár - člen výboru Snemu SAV

3. Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV

Ján Dubnička -člen Komisie P SAV pre propagáciu a tlač; Karol Kollár - člen Edičnej 
rady SAV, člen Komisie pre ekonomické otázky SAV, člen Komisie SAV pre počítačovú 
sieť a spoločnú výpočtovú techniku, člen bytovej komisie SAV, člen Akreditačnej 
subkomisie SAV pre historické vedy; Tatiana Sedová - podpredsedníčka SAV,  členka 
Grémia P SAV, členka Vedeckej rady SAV, členka Rady SAV pre vedeckú výchovu,  členka 
Škodovej komisie; Dagmar Smreková  - členka Komisie SAV pre propagáciu a tlač; Jozef 
Viceník  - člen Poroty na udeľovanie medzinárodnej ceny SAV

4. Členstvo v orgánoch VEGA

Ján Dubnička - člen výkonného výboru VEGA, podpredseda Predsedníctva VEGA, 
predseda Komisie VEGA č. 12 pre vedy o spoločnosti; Dagmar Smreková  - členka 
Komisie VEGA č. 12 pre vedy o spoločnosti; Karol Kollár - člen Komisie VEGA č. 12 pre 
vedy o spoločnosti.      

Funkcie na pracovisku:

 Pavel Cmorej - člen komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore systematická 
filozofia,člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV; Ján 
Dubnička  - predseda Odborového zväzu, vedúci grantového projektu 2/3157/23, člen 

Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV; Dušan Gálik - člen 
Vedeckej rady FiÚ SAV; Karol Kollár - podpredseda VR FiÚ SAV, zástupca vedúceho 
grantového projektu  2/1105/23,- člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie 
FiÚ SAV, člen skúšobnej a prijímacej komisie pre vedeckú výchovu FiÚ SAV; Ondrej 
Mészáros  - člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV; František 
Novosád  - vedúci grantového projektu 2/3016/23, člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie 
vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV; Jozef Pauer - člen Vedeckej rady FiÚ SAV; Zuzana 
Palovičová -tajomníčka Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV; 
Tibor Pichler - vedúci grantového projektu 2/1105/23, predseda Atestačnej komisie pre 
zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV; Dagmar Smreková - členka Vedeckej rady FiÚ 
SAV;  Eva Smolková - členka Vedeckej rady FiÚ SAV; Jozef Sivák - vedúci grantového 
projektu 2/3186/23; Jozef Viceník - predseda Vedeckej rady FiÚ SAV, vedúci grantového 
projektu 2/3048/23, člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV.

VIII. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania  
      
1. Vedecko-popularizačná činnosť:
      

Príspevky v tlači: 9
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Príspevky v Slovenskom rozhlase: 8

2. Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl), s uvedením názvu 
     podujatia, dátumu a miesta konania a počtu účastníkov :

    - Fenomenologický seminár 1 x mesačne, Bratislava, FiÚ SAV, vedúci semináru Jozef 
      Sivák, počet účastníkov: priemerne 10;
    - Seminár Filozofické problémy vývoja spoločnosti. Periodicita 1x týždenne, Bratislava, 
      FiÚ SAV, vedúci semináru František Novosád, počet účastníkov: priemerne 10.

3. Členstvo v organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí, s uvedením názvu 
     podujatia, dátumu a miesta konania:
  
    Jozef Viceník, Pavel Cmorej, Marián Zouhar,  Silvia Gáliková, Mária Bednáriková 
    Jozef Žilinek J.: členovia organizačného výboru pre prípravu Česko-slovenského 
    sympózia k analytickej filozofii  konaného  v dňoch 3.9. - 5. 9. 2003 v Bratislava.

4. Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú činnosť a iné dôležité informácie k vedecko-
organizačným a  popularizačným aktivitám.

Elena Várossová  - ocenenie Literárneho fondu za celoživotné dielo. 
Ľubica Hábová - prémia Slovenského literárneho fondu za preklad z anglického jazyka A. 
Hamilton - J. Madison - J. Jay: Listy federalistov. Bratislava, Kalligram   2002.               

5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov:
Pavel Cmorej - hlavný redaktor časopisu ORGANON F; Dušan Gálik - člen redakčnej 
rady časopisu ORGANON F, Eidós; Tatiana Sedová -  členka redakčnej rady časopisu 
ORGANON F; Jozef Sivák -  člen redakčného kolégia časopisu FILOZOFIA; Raisa 
Kopsová - členka redakčnej rady  časopisu VMESTE/SPOLU. Vydavateľ: Zväz 
Rusov na Slovensku;  Ľubica Hábová  - Human Affairs, Bratislava, SAV; Ondrej 
Mészáros;- člen redakčnej rady časopisu FÓRUM; Andrej Kopčok - člen redakčnej rady 
časopisu FILOZOFIA, člen redakčnej rady časopisu Historická revue;  František Novosád 
- hlavný redaktor časopisu FILOZOFIA; Jozef Viceník - člen redakčnej rady časopisu 
ORGANON F.

6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach:
     Jana Balážová - členka grantovej komisie HESP (Higher Education Support 
     Programm pri OSF), členka medzinárodnej grantovej komisie Vzdelávacej nadácie 
     Jana Husa ČR/SK/GB/F; Ondrej Mészáros- predseda Maďarského vzdelávacieho fóra na 
     Slovensku; Jozef Pauer - člen Výboru Slovenského filozofického združenia SAV - 
     zabezpečuje prednáškovú činnosť v rámci SFZ; Jozef  Sivák - Slovenská literárnovedná 
     spoločnosť (revízna komisia); Eva Smolková  - členka výkonného výboru Spoločnosti pre 
     podporu vydávania vedeckej a  odbornej literatúry (SAVOL);

IX.        Činnosť knižnično-informačného pracoviska  

1. Uviesť, či ide o knižnicu alebo základné informačné stredisko (počet pracovníkov, 
prepočítaný na plný úväzok)

Knižnica Filozofického ústavu SAV
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Počet pracovníkov: 1 - 100% úväzok

2. Prehľad poskytnutých knižnično-informačných služieb (rešerše, výpožičky, reprografie a 
pod.)

Výpožičky: prezenčné, absenčné, MVS, MMVS
Služby: informačné, bibliografické, rešeršné, reprografické

3. Stav knižničných fondov (počet titulov dochádzajúcich periodík, počet dizertácií, 
fotodokumentov a pod.)

Knihy      - prírastok za rok 2003: 87
                  celkom: 10 142
Periodiká - celkom: 11

Knižnica priebežne buduje databázy: v programe ISIS: ASEP, KKF
                                            v programe ARL: EPCA

X. Hospodárenie organizácie  

Rozpočtové a príspevkové organizácie SAV

1. Rozpočtové organizácie SAV
a) Výdavky RO SAV

v tis. Sk
Kategória Posledný

upravený
rozpočet r. 2003

Čerpanie
k 31.12.2003

celkom

z toho:

z rozpočtu z mimoroz.
zdrojov

Výdavky celkom    11 772       11 771        11 771
z toho:
- kapitálové výdavky          130             129              129
- bežné výdavky     11 642        11 642          11 642
   z toho:
   - mzdové výdavky        6 904          6 904            6 904

- odvody do poisťovní 
a NÚP    

       2 737           2 736            2 736

   - tovary a ďalšie služby        1 308           1 309           1 309
   z toho:

- výdavky na projekty 
(VEGA, APVT, ŠO, 
ŠPVV , MVTP ) 

           376               378               378
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Kategória Posledný
upravený

rozpočet r. 2003

Čerpanie
k 31.12.2003

celkom

z toho:

z rozpočtu z mimoroz.
zdrojov

- výdavky na 
periodickú   tlač

           433               593              593

- transfery na vedeckú 
výchovu

           693              693              693

b) Príjmy RO SAV

v tis. Sk
Kategória Posledný upravený

rozpočet r. 2003
Plnenie

k 31.12.2003
Príjmy celkom:               68                68
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19)               68                 68
z toho:
- príjmy za nájomné
mimorozpočtové príjmy (účet 
780)

Rozpočtové organizácie

1) Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + mimorozpočtové zdroje
prepočítaný počet pracovníkov organizácie

                                               11771 : 25 =  470,84 bez doktorandov (v tis.Sk)
                                                11771: 33 =  356,69 vč. doktorandov (v tis. Sk)

2) Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + mimorozpočtové zdroje
prepočítaný počet vedeckých pracovníkov organizácie

                                                 11771 : 19 = 619,52 bez doktorandov (v tis. Sk)
                                                 11771 :  27 = 435,96 vč. doktorandov (v tis. Sk)

XII.       Iné významné činnosti pracoviska  

Filozofický ústav SAV je vydavateľom dvoch vedeckých periodík a zároveň vydáva vlastnú 
knižnú edíciu Filozofické perspektívy. Periodikum FILOZOFIA je indexované v Arts and 
Humanities Citation Index, Research Alert, Current Contents/Arts and Humanities and Dietrich 
Index Philosophicus od roku 1995,  vychádza 10x ročne, celkový počet strán 760. 
Periodikum ORGANON F venované analytickej filozofii je indexované v Sociological 
Abstracts SA, Social Planning and Develepment Abstractus SOPODA, And Linguistics and 
Language Behavior Abstracst LLBA. Vychádza 4x ročne, celkový počet strán 450.
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Pracovníci ústavu sa podieľajú na riešení medzinárodného projektu Cultural Heritage 
and Contemporary Change in Central and Eastern Europe, ktorý koordinuje prof. George F. 
McLean z Council for Research in Values and Philosophy, Catholic University Of America, 
Washington, D.C., U.S.A.

XIII.     Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV  

- Venovať systematickú pozornosť generačnej obnove a hľadať cesty ako urobiť atraktívnejším 
profesiu vedeckého pracovníka. 

- Začať so systematickou genderovou štatistikou a podporovať adekvátne rovnomernejšie 
zastúpenie žien vedeckých pracovníčok na vyšších priečkach hierarchie, kde prebiehajú 
rozhodovacie procesy o orientácii vedeckého výskumu a distribúcii financií.  

- Limitované rozpočtové prostriedky neumožňujú v dostatočnej miere prijímať ústavom 
vychovaných mladých vedeckých pracovníkov, čím sa zhoršuje veková štruktúra ústavu. 

- Limitované mzdové prostriedky sťažujú realizáciu zámeru vydávať príspevky v časopise 
Organon F v anglickom jazyku, keďže tento zámer vyžaduje zamestnanie pracovníka, ktorý je 
odborne kompetentný a navyše sa vyznačuje jazykovou znalosťou typu "native English 
speaker".
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