
Príloha č. 2

Projekty riešené na pracovisku
Pri projektoch je potrebné uviesť:

názov, meno vedúceho projektu, resp. zodpovedného riešiteľa; dátum začiatku/ukončenia riešenia 
projektu; evidenčné číslo projektu; či je pracovisko nositeľom projektu alebo spoluriešiteľom, počet 
spoluriešiteľských inštitúcií podľa krajín, vrátane SR; finančné zabezpečenie (uviesť prideľovateľa 
finančných prostriedkov a jeho adresu, výšku finančného príspevku zo zahraničia a zo štátneho 
rozpočtu SR); dosiahnuté výsledky – najmä publikácie, prípadne patenty, ktoré zo spolupráce 
vyplynuli. Pri všetkých projektoch uviesť do zátvorky ich anglický názov.

Premeny slovenského filozofického myslenia v 20. storočí                 134.000.-
(Changes of Slovak Philosophical Thought in the 20th Century)
Pichler Tibor, prof. PhDr., CSc.
01/2004-12/2006
2/4129/25

Interpretačné a legitimizačné sústavy v spoločenských premenách    149.000.-
(Interpretation and Legitimacy Systems in the Changing Society)
Novosád František, prof. PhDr., CSc.
01/2003-12/2005
2/3016/25

Metodológia sociálnych a humanitných vied (vybrané problémy)        85.000.- 
(Methodology of Social Sciences and Humanities)
Viceník Jozef, prof.,  PhDr., CSc.
01/2003-12/2005
2/3048/25

Vedecká metóda (štruktúra, vlastnosti, status, vedecké poznanie)           85.000.-
(Scientific method (structure, qualities, status, scientific knowledge)
Dubnička Ján, PhDr., CSc.
01/2003-12/2005
2/3157/25

2. program - pokračovanie: J. Patočka, jeho miesto a recepcia                 14.000.-
v stredoeurópskom kontexte
(2nd Program-continuation: J. Patočka, his place and Reception in Central European Context)
Sivák Jozef, Mgr., CSc.
01/2003-12/2005
2/3186/25

                                                                                                   spolu              467 000.-

Bilaterálne projekty



Ozveny tradície v súčasných etických koncepciách.
(Traditions Resounding in Contemporary Ethic Conceptions)
FiÚ SAV - (Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová)
Riešiteľ projektu: FLU AV ČR - Praha  (Vlastimil Hála, Rudolf Kolářsky)
Hlavný koordinátor: Dagmar Smreková
Termín: 2003-2005
Výsledok: kolektívna monografia Etika a jej tradícia (rukopis v tlači - (220 rks)

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.

Multilaterálne projekty

Stredoeurópske centrum pre problematiku "Ženy a mládež vo vede"
( Central European Centre for Women and Youth in Science)
03. 2004- 02. 2007                                 
SAS6-CT-2004-003582                                                                 1 011 140.- Sk                      
MVTS SAV 200 000.- Sk 


