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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: 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

Celkový počet zamestnancov

35

9

4

33

31

Vedeckí pracovníci

20

2

-

20

19

Odborní pracovníci VŠ

2

1 -

2

1

Odborní pracovníci ÚS

3

-

-

-

Ostatní pracovníci

-

-

-

Doktorandi v dennej forme
doktorandského štúdia

10

8

8

6

4

Vysvetlivky:
K - kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2004 (uvádzať zamestnancov v pracovnom
pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, 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 31.12.2004 (bez riadnej materskej dovolenky, 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
M. Ž – muži, ženy

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31.12. 2004: 51 r.
Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31.12.2004: 50 r.
Pozn.: V Prílohe č. 1 uviesť menný zoznam pracovníkov k 31.12.2004 s vyznačením úväzku a
riešiteľskej kapacity.
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3.

Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l.l2.2004)
Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci v
stupňoch

DrSc.

CSc.,

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

6

1

5

12

2

PhD.
20

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
1. Vedecké projekty VEGA, na
ktoré bol v r. 2004 udelený
grant

Počet

Pridelené financie na r. 2004

5

434 000.-

2. Projekty APVT, na ktoré bol
v roku 2004 udelený grant
3. Vedecko-technické projekty,
na ktoré bol v r. 2004 udelený
grant

1

123 000.-

4. Projekty riešené v rámci
ŠPVV a ŠO

2

114 000.-

5. Projekty riešené v centrách
excelentnosti SAV

1

29 000.-

6. Iné projekty (ústavné, na
objednávku rezortov a pod.)
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2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce:
a) základného výskumu
V rámci riešenia projektu VEGA Interpretačné a legitimizačné sústavy v spoločenských
premenách č. 2/3016/23 sa analyzoval prostriedkami filozofickej reflexie vývoj slovenskej
spoločnosti v poslednej tretine 20. storočia. Rozhodujúcim procesom tohto obdobia bolo
súperenie politicko-ekonomických blokov o svetovú moc. Išlo však aj o úsilie spoločností
nachádzajúcich sa na periférií a poloperiférií vyrovnať sa krajinám centra, o štátnu a národnú
emancipáciu a o nové postavenie jednotlivca vo vzťahu k historicky vytvoreným kolektivitám.
Získané poznatky boli v syntetickej podobe sumarizované v monografii Františka Novosáda
Alchýmia dejín. Prínos práce spočíva najmä v systematickej analýze interakcie dejinných
procesov s rozdielnymi časovými a mocenskými parametrami na príklade vývoja slovenskej
spoločnosti na prelome 20. a 21. storočia.
b/ aplikačného typu
V rámci spolupráce s redakciou Bibliographie de la Philosophie, Institut International
de Philosophie, Paríž, sa realizoval zber dát a vypracovali sa anotácie všetkých knižných
filozofických prác vydaných na Slovensku v roku 2004 pre celosvetovú bibliografiu knižnej
filozofickej produkcie. Zodpovedným riešiteľom za Filozofický ústav SAV je Jozef Sivák.
c/ medzinárodných vedeckých projektov
V rámci medzinárodnej akademickej dohody MAD medzi Filozofickým ústav AV ČR a
Filozofickým ústavom SAV, sa rieši projekt Česká a slovenská filozofia v dejinnej interakcii.
(Porovnávací výskum českej a slovenskej filozofie a ich vzájomného pôsobenia), sa uskutočnilo
československé sympózium „Aktuálne problémy logickej a filozofickej analýzy“, ktoré sa
v dňoch 20. 9. 04 − 22. 9. 04 konalo v ČR. Sympózium bolo venované aktuálnym problémom
analytickej filozofie. Okrem iného sa uskutočnila pojmová analýza konceptuálnych aparátov, s
ktorými pracuje sémantika a pragmatika prirodzeného jazyka.Centrálnym pojmovým
rozlíšením je odlíšenie výrazov od semivýrazov, z čoho vyplývajú ďalšie aplikácie v rámci
logickej analýzy a interpretácie jazyka.
The most important scientific achievements:
a) Basic research
In the frame of the project VEGA (Interpretation and Legitimacy Systems in the Changing
Society) No 2/3016/23 the development of Slovak society was analysed from the philosophical
point of view. Decisive for this period was the competition of political-economical formations
during the last third of the 20th century in achieving global power. There were, however, also
marginalized or half-marginalized societies with their attempts at becoming equal with the
countries of the centre, also at the state and national emancipation, as well as the new conditions
of an individual as related to historically created communities. The achieved findings were
systematically summarised in the book of František Novosád The Alchemy of History. The
book contributed mainly to the systematic analysis of the interaction of the historical processes,
having different temporal and power parameters, on the example of the development of the
Slovak society at the turn of the 20th and 21st centuries.
b/ of application type
In collaboration with the Bibliographie de la Philosophie, Institut International de Philosophie,
Paris, the data of all Slovak philosophical publications of 2004 were gathered. Their annotations
were used in creating the global bibliography of published philosophical books. In charge from
the side of the Institute of philosophy, Slovak Academy of Sciences is Jozef Sivák.
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c) of international research projects
In co-operation the Institute of philosophy of the Academy of sciences of Czech republic and
the Institute of philosophy, Slovak Academy of Sciences a joint project Czech and Slovak
philosophies in historical interaction (A comparative research) is being carried out. An
international symposium Contemporary topic problems of logical and philosophical analysis
was held in the Czech republic in 2004 . During the symposium various topical problems of
analytical philosophy were examined, such as the conceptual tools of semantics and pragmatics
of the ordinary language. It was concluded, that the basic conceptual difference consists in the
differentiation between expressions and semi-expressions, which makes further applications in
logical analysis and the interpretation of language possible.

3. Vedecký výstup (Knižné publikácie uviesť v Prílohe č. 3)
PUBLIKAČNÁ*, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
1. Vedecké monografie vydané doma

Počet v r. 2004 a
doplnky z r. 2003
4

2. Vedecké monografie vydané v zahraničí

-

3. Knižné odborné publikácie vydané doma
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/

10

8. Kapitoly v publikáciách ad 2/

4

9. Kapitoly v publikáciách ad 3/

1

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
14. Vedecké práce v ostatných časopisoch

20
3

15. Vedecké práce v zborníkoch
15a/ recenzovaných

24

15b/ nerecenzovaných

5

16. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch

11

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

18

18. Ostatné prednášky a vývesky

2

19. Vydávané periodiká evidované v Current Contents

2

20. Ostatné vydávané periodiká

-

6

21. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí

2

22. Vysokoškolské učebné texty

-

23. Vedecké práce uverejnené na internete

-

24. Preklady vedeckých a odborných textov

13

* 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

5.

Počet v r. 2004 a
doplnok z r. 2003
17

Citácie
Počet v r. 2003
a doplnok za r. 2002

CITÁCIE
Citácie vo WOS

8

Citácie podľa iných indexov a báz s uvedením
prameňa

-

Citácie v monografiách, učebniciach a iných
133
knižných publikáciách
Pozn.: Pri všetkých položkách je potrebné uviesť len tie práce, ktorých aspoň jeden autor
(zamestnanec organizácie) je spolu s adresou pracoviska uvedený vautorskom kolektíve (týka
sa aj autorov uvedených pod čiarou –on leave,, etc). Neuvádzať autocitácie. Citácie spracovať
za ústav ako celok, nie iba sumarizovať podľa jednotlivých pracovníkov. Zoznam citácií stačí
dodať len v jednom vyhotovení, prípadne iba v elektronickej forme.
7. Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám
pracoviska
Vedecká činnosť pracovníkov FiÚ SAV sa realizuje v rámci riešení projektov VEGA (5),
projektov riešeným v rámci ŠPVV a ŠO (2), vedecko-technických projektov (1) a projektov
riešených v centre excelentnosti SAV (1). Všetci vedeckí pracovníci FiÚ SAV participovali v
roku 2004 na riešení piatich projektov VEGA , z ktorých štyri boli príslušnou komisiou VEGA
č. 12 pre vedy o spoločnosti zaradené do kategórie "A".
Viacerí pracovníci FiÚ SAV 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".
Poznatky získané v procese riešenia vedeckých projektov sú odovzdávané odbornej verejnosti
jednak prostredníctvom rozsiahlej publikačnej činnosti a to formou štúdií v dvoch ústavných
periodikách Filozofia a Organon F, ako aj vo forme monografií v ktorých sú sumarizované a
kumulované poznatky za ucelené badateľské etapy. Poznatky sú ďalej sprostredkúvané i
prostredníctvom vlastnej edície Filozofické aktuality, v ktorej ústav vydáva vybrané práce z
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produkcie FiÚ SAV. Je potrebné uviesť skutočnosť, že za posledných päť rokov, t.j. za obdobie
2000-2004 bolo na FiÚ SAV vypracovaných a publikovaných 22 monografií. Uvedené,
vzhľadom na počet vedeckých pracovníkov ústavu (19), predstavuje produkciu jednej
monografie na jedného pracovníka ústavu za obdobie kratšie ako 5 rokov. Pozitívom je aj
rozsiahla publikačná činnosť v karentovaných vedeckých periodikách.
Ďalšou formou sprostredkovania výsledkov bádania je aj rozsiahla pedagogická činnosť
pracovníkov FiÚ SAV, ktorá sa realizuje pôsobením na vysokých školách (625 hodín
prednášok a 938 hodín seminárov vedených pracovníkmi FiÚ SAV).
Ďalšou oblasťou pedagogického pôsobenia pracovníkov FiÚ SAV je pôsobenie vo vedeckej
príprave a výchove nových vedeckých pracovníkov. FiÚ SAV vzhľadom na svoje dosiahnuté
zaradenie v rámci periodického hodnotenia vedeckých organizácií získal najvyšší stupeň "A" a
vzhľadom na to má povolený nadstav (10 doktorandov) pre výchovu vedeckých pracovníkov,
pre ktorých sú na ústave vedené cykly odborných seminárov.

III.

Vedecká výchova a pedagogická činnosť

1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Forma

Počet k 31.12.2004

Počet ukončených doktorantúr v r. 2004
Predčasné ukončenie
z dôvodov

Doktoranti
celkový
počet

úspešnou
z toho
obhajobou
novoprijatí

M

M

Ž

Ž

M

Denná

6

4

2

1

0

Externá

5

1

1

0

0

Ž

uplynutím
času
určeného
na
štúdium

0

0

0

neobhájením
dizertačnej
práce alebo
neudelením
vedeckej
hodnosti
0

0

0

rodinných, nevykonania
zdravotných odbornej
a iných,
skúšky
resp. bez
udania
dôvodu
0
0

0

0

2. Zmena formy doktorandského štúdia
Počet
Preradenie z dennej formy na externú
Preradenie z externej formy na dennú

2
0

V roku 2004 žiadny doktorand neukončil doktorandské štúdium úspešnou obhajobou, pretože v
roku 2004 na Filozofický ústav SAV nemal doktorandov, ktorým by uplynul čas určený na
štúdium. Dvaja doktorandi, ktorí boli pôvodne prijatí na internú doktorandúru a mali končiť v
roku 2004, prestúpili v roku 2004 na externé doktorandské štúdium a jedna doktorandka, ktorá
tiež mala končiť v roku 2004, je na materskej dovolenke.
3. Údaje o

pedagogickej činnosti

PEDAGOGICKÁ
ČINNOSŤ

Prednášky
doma

Cvičenia *

v zahraničí

8

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov
alebo vedúcich
cvičení**

10

0

10

0

Celkový počet hodín
v r. 2004

625

0

938

0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových prác: 8
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác: 24
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) : 12
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác: 5
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce: 4
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. 4
Menný prehľad pracovníkov, ktorí boli menovaní do spoločných odborových komisií pre
doktorandské štúdium. Pavel Cmorej, Dagmar Smreková, Tibor Pichler, Tatiana Sedová,
Ján Dubnička, Jozef Viceník, František Novosád
Menný prehľad pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia vedeckých rád fakúlt a univerzít.
Jozef Viceník, Ján Dubnička, František Novosád, Tatiana Sedová, Tibor Pichler,
Menný prehľad pracovníkov, ktorí získali vyššiu vedeckú, pedagogickú hodnosť alebo vyšší
kvalifikačný stupeň (s uvedením hodnosti/stupňa). stupeň II a - samostatný vedecký
pracovník Marián Zouhar.

3. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
(najmä skúsenosti s doktorandským štúdiom)
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 a metodológia vied pripravuje FiÚ
SAV odborníkov pre všetky filozofické pracoviská na Slovensku.
Doktorandi ústavu každoročne organizujú výročné konferencie, na ktorých prezentujú svoje
príspevky, väčšinou orientované na tému ich dizertačnej práce. Od roku 2004 sa zaviedli
pravidelné semestrálne konferencie.
26. 1. 2004 bola uzavretá Zmluva o budúcej zmluve medzi Filozofickou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave a Filozofickým ústav SAV v Bratislave o spolupráci pri príprave a
organizovaní doktorandského štúdia. Filozofická fakulta UK a Filozofický ústav SAV sa
dohodli, že po uskutočnení akreditácie fakulty a akreditácie ústavu ako externej vzdelávacej
inštitúcie Akreditačnou komisiou v prípade priznania práv uskutočňovať doktorandské štúdium
na fakulte a podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v ústave uzavretú zmluvu o
vzájomnej spolupráci pri organizácii a zabezpečení doktorandského štúdia
v spoločných študijných programoch.

9

IV. Medzinárodná vedecká spolupráca
1. Aktívne medzinárodné dohody organizácie s uvedením partnerského pracoviska v zahraničí,
doby platnosti, náplne a dosiahnutých výsledkov, vrátane publikácií, ktoré zo spolupráce
vyplynuli.
Filozofický ústav SAV má v rámci MAD uzatvorenú medzinárodnú dohodu s Filozofickým
ústavom AV ČR na projekt Česká a slovenská filozofia v dejinnej interakcii (2003-2007),
ktorého súčasťou sú nasledovné témy:
1. Filozofia jazyka a logické problémy jazyka
2. Filozofické a metodologické problémy prírodných vied
3. Filozofické aspekty kultúrno-politických problémov v strednej Európe
4. Dejiny českého a slovenského filozofického myslenia v kontexte vzájomných vzťahov.
V rámci tejto dohody bol v r. 2004 publikovaný spoločný zborník Používanie, interpretácia
a význam jazykových výrazov, Veda, Bratislava 2004 269 s. a uskutočnilo sa v dňoch 19. 22. 9. 2004 v Peci pod Sněžkou vedecké sympózium Aktuálné problémy logické a
filozofické analýzy, z ktorého prednesené príspevky budú publikované v zborníku v r. 2005.
V rámci medzinárodného projektu vychádzajúceho z medziústavnej dohody o spolupráci
medzi FiÚ AV ČR a FiÚ SAV sa rieši výskumná téma
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. V roku 2004 sa vypracovali a oponovali nasledovné témy: Koncept dobrého života R. Spaemanna a jeho aktuálny význam; - Ozveny tradícií v
morálnej teórii Ch. Taylora.
V rámci spolupráce s Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid sa vydalo špeciálne dvojčíslo časopisu Filozofia 3/4 venované
politickej filozofii v Španielsku. V súčasnosti sa zvažuje vydanie monotematického čísla
zameraného na politickú filozofiu v Latinskej Amerike.
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 (iba projekty riešené v roku 2004, neuvádzať
projekty, ktoré sú už ukončené).
b/ Projekty 6. rámcového programu EÚ – stav riešenia, resp. evaluácie
a kontraktovania (neuvádzať projekty, ktoré sú už vyradené).
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
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Účasť na riešení multilaterálneho projektu v rámci ESF. Názov projektu: From Natural
Philosophy to Science: člen tímu "Mind and Body", téma projektu: Descartes on the
mind/body problem - riešiteľ: Silvia Gáliková; člen tímu: The Anatomy of Scientific
Knowledge: Logic and Method. Riešiteľ: Dušan Gálik
d/ Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráce (Grécko,
ČR, Nemecko a iné.).
K bodom 2. a 3. je bližšie vysvetlenie v Prílohe č. 2.

4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia
medzinárodných projektov.
V rámci riešenia projektu MVTS Stredoeurópske centrumpre problematiku ženy a mládež
vo vede č. 003582 sa v roku 2004 zrealizovali nasledovné úlohy: vytvorila sa databáza
expertiek a inštitúcií venujúcich sa rodovej dimenzii a vede; boli získané a spracované
podklady pre prípravu tréningového manuálu o efektívnom uplatňovaní rodovej dimenzie
v 6. rámcovom projekte; bola vytvorená národná komisia na hodnotenie spôsobu
zaradenia mládeže a žien hlavne do projektov EU, ako aj na národnej úrovni a realizovalo
sa formovanie odporúčaní na národnej úrovni; bola publikovaná informácia o projekte a
vytvorený základ pre vlastnú webovú stránku, čím sa vytvoril priestor na výmenu
informácií, skúseností a príležitosti pre mládež vo vede.
5. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR.
Ľubica Hábová - členka Deutsche Paul Tillich Gesellschaft, Krefeld; Ondrej Mészáros
-člen Prezídia Medzinárodnej hungarologickej spoločnosti, Budapešť,
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 for the 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
des Anciens du CNRS (Paríž);
6. Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí.
Pavel Cmorej - From Logical Point of View; Tibor Pichler - Central Europe - Londýn,
Veľká Británia
7. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2005 (anglický a slovenský
názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného
pracovníka).
Filozofický ústav SAV usporiada v r. 2005 medzinárodný seminár v rámci
medziústavnej spolupráce FiÚ AV ČR a FiÚ SAV s názvom Sémantika versus
pragmatika. Za organizáciu vedeckého podujatia za slovenskú stranu zodpovedá Marián
Zouhar, tel. 52931611, e-mail filoorgf@savba.sk.
The Institute of philosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, organises in 2005
an international workshop Semantic versus pragmatics as a part of the collaboration
between the Institute of philosophy, Czech academy of sciences and the Institute of
philosophy, Slovak Academy of Sciences. In charge from the Slovak side is Marián
Zouhar, Tel: +2102 52 93 16 11; E-mail: filoorgf@savba.sk
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Filozofický ústav SAV usporiada v r. 2005 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.
The Institute of philosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, organises in 2005 in
Bratislava an international workshop Kant today. The workshop is organised together with
the Philosophy of art, Colin, Germany. In charge from the Slovak side is Martin
Muránsky, Tel: +2102 52 92 12 15; E-mail: filomamu@savba.sk
7. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií.
8. Účasť expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných.
9. Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Prehľad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5
Medzinárodné projekty
DRUH MULTILATERÁLNEHO Pridelené financie na r. 2004
PROJEKTU MVTS
(prepočítané na Sk)
123 000.-

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 FiFUK 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 Prešovská univerzita prispieva aj materiálnou formou pri
realizácii vydávania časopisu.
Pracovníci FiÚ SAV sa podieľali na riešení grantových projektov a ŠPVV:
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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 politických vied SAV, ŠPVV 0280610 Ideové zdroje a línie slovenskej politiky,
riešitelia: Tibor Pichler, Vladimír Bakoš, Karol Kollár
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF Nitra, výskumná úloha
ŠPVV Civilizačnokultúrne procesy v transformujúcej saspoločnosti, vedúci riešiteľského tímu
František Novosád, riešitelia: Dagmar Smreková, Eva Smolková, Martin Muránsky, Jozef
Pauer, Zuzana Palovičová, Róbert Karul
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;; Tibor Pichler člen komisie v inauguračnom alebo habilitačnom konaní PU Prešov, člen Vedeckej rady
Filozofickej fakulty UK; Jozef Viceník - člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB, B.
Bystrica; - člen Vedeckej rady Akadémie policajného zboru, Bratislava.
Iné členstvo:
Pavel Cmorej - člen komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore systematická filozofia;
Silvia Gáliková - členka 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 adocentov, 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; Tatiana Sedová členka komisie v inauguračnom alebo habilitačnom konaní PU Prešov; Dagmar Smreková členka spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia pre vedný odbor systematická
filozofia, člen komisie pre dizertačné skúšky pre odbor systematická filozofia na FiF UK;
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 .

VI.

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

Členstvo v poradných zborochVlády SR, Národnej rady SR a pod.
Karol Kollár - člen Komisie pre periodické hodnotenie výskumu a vývoja MŠ SR
Členstvo v radách štátnych programov a podprobramov ŠPVV a ŠO.
Tatiana Sedová - členka rady štátneho programu pre tematický štátny program "Aktuálne
otázky rozvoja spoločnosti"
Jozef Viceník - člen Rady štátneho programu vedy a výskumu;
- 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
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 - 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, predseda 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 Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV;
Ján Dubnička - predseda Odborového zväzu, vedúci grantového projektu 2/3157/24, 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 2/1105/24,- 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 2/3016/24, 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 2/4129/24, predseda Atestačnej
komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV; Dagmar Smreková - členka
Vedeckej rady FiÚ SAV; Jozef Sivák - vedúci grantového projektu 2/3186/24; Jozef
Viceník - predseda Vedeckej rady FiÚ SAV, vedúci grantového projektu 2/3048/24, člen
Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV.

VIII. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania
1. Vedecko-popularizačná činnosť (počet monografií, prednášok, príspevkov v tlači,
rozhlase, televízii a pod.)
2. Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl), s uvedením názvu
podujatia, dátumu a miesta konania a počtu účastníkov
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Fenomenologický seminár 1 x mesačne, Bratislava, FiÚ SAV, vedúci semináru Jozef
Sivák, počet účastníkov: priemerne 10;
Cyklus seminárov na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity: Existenciálna analytika
M. Heideggera, vedúci semináru František Novosád;
Cyklus seminárov pre Výberový vzdelávací spolok, vedúci semináru František
Novosád.
Cyklus seminárov pre doktorandov venovaný analytickému čítaniu základných diel
filozofie 20. storočia, 2 hod. týždenne, vedúci semináru František Novosád.
Cyklus seminárov pre doktorandov z filozofie vedy v rozsahu 52 hod./sem.- vedúci
semináru Dušan Gálik
3. Členstvo v organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí, s uvedením názvu
podujatia, dátumu a miesta konania
4. Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú činnosť a iné dôležité informácie k
vedecko-organizačným a popularizačným aktivitám (uviesť konkrétne)
5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov
Pavel Cmorej - hlavný redaktor časopisu ORGANON F; Dušan Gálik - člen redakčnej
rady časopisu ORGANON F; Tatiana Sedová - členka redakčnej rady časopisu
ORGANON F; Jozef Sivák - člen redakčného kolégia časopisu FILOZOFIA;
Ľubica Hábová - členka redakčnej rady 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
Ondrej Mészáros- predseda Maďarského vzdelávacieho fóra na
Slovensku; Jozef Pauer - člen Výboru Slovenského filozofického združenia SAV;
Jozef Sivák - Slovenská literárnovedná spoločnosť (revízna komisia); Eva Smolková členka výkonného výboru Spoločnosti pre podporu vydávania vedeckej a odbornej
literatúry (SAVOL);
7. Účasť na výstavách a jej zhodnotenie

IX.

Činnosť knižnično-informačného pracoviska

Knižnica Filozofického ústavu SAV
Počet pracovníkov: 1 - úväzok 100%
1. Prehľad poskytnutých knižnično-informačných služieb (rešerše, výpožičky, reprografie a
pod.)
Knižnica Filozofického ústavu SAV poskytuje nasledovné knižnično-informačné služby:
Výpožičky: prezenčné, absenčné, MVS, MMVS
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Služby: informačné, bibliografické, rešeršné, reprografické
2. Stav knižničného fondu : 10 255 zväzkov z toho prírastok za rok 2004: 113
Periodiká - celkom: 11 titulov
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

Výdavky celkom
z toho:
- kapitálové výdavky
- bežné výdavky
z toho:
- mzdové výdavky
- odvody do poisťovní
a NÚP
- tovary a ďalšie služby
z toho:
- výdavky na projekty
(VEGA, APVT, ŠO,
ŠPVV , MVTP )

Posledný
upravený
rozpočet r. 2004

Čerpanie
k 31.12.2004
celkom

z toho:

12 412

12 410

12 410

z mimoroz.
zdrojov
-

349
12 063

349
12 061

349
12 061

-

6 945

6 945

6 945

2 611
1 627

2 610
1 627

2 610
1 627

700

700

700

498

498

498

863
17

863
16

863
16

výdavky na
periodickú tlač
- transfery na vedeckú
výchovu
Bežné transfery: PN,
diety zahr.hosťom

z rozpočtu

-

b) Príjmy RO SAV
Kategória
Príjmy celkom:
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19)
z toho:
- príjmy za nájomné

Posledný upravený
rozpočet r. 2004
42
42

v tis. Sk
Plnenie
k 31.12.2004
42
42
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mimorozpočtové príjmy (účet
780)

-

-

Rozpočtové organizácie

1) Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + mimorozpočtové zdroje
prepočítaný počet pracovníkov organizácie
539 650.- Sk - bez doktorandov
400 380.- Sk - včítane doktorandov
2) Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + mimorozpočtové zdroje
prepočítaný počet vedeckých pracovníkov organizácie
653 260.- Sk

XII. Iné významné činnosti pracoviska
Filozofický ústav SAV je vydavateľom dvoch vedeckých periodík (Filozofia a Organon F) 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 BehaviorAbstracst LLBA. Vychádza 4x ročne, celkový počet
strán 450.
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. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie
v roku 2004 (mimo SAV)
Ján Bodnár - Cena Literárneho fondu za ocenenie celoživotnej práce
Ľubica Hábová - Prémia Literárneho fondu za preklad J.F.Haught: Boh po Darwinovi.
Evolučná teória. Bratislava, Kalligram 2003.
František Novosád - Cena Literárneho fondu za monografiu Doba X. Eseje o formách
politickosti, Bratislava 2003.

XIV. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií
Ústav nebol v r. 2004 požiadaný o poskytnutie informácii v zmysle zákona.

XV. Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV
Limitované rozpočtové prostriedky neumožňujú v dostatočnej miere prijímať ústavom
vychovaných mladých vedeckých pracovníkov, čím sa zhoršuje veková štruktúra ústavu.
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Limitované mzdové prostriedky ústavu 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".
Venovať systematickú pozornosť generačnejobnove 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.

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval: PhDr. Karol Kollár, CSc.
zástupca riaditeľa FiÚ SAV
(52921215)

Správa o činnosti Filozofického ústavu SAV bola prerokovaná
vo VR FiÚ SAV dňa 12. januára 2004

prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
predseda Vedeckej rady FiÚ SAV

Správu o činnosti Filozofického ústavu SAV predkladá:
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prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
riaditeľ FiÚ SAV

Bratislava, 14. januára 2005
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