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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: doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.

   Adresa sídla: Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Typ organizácie: rozpočtová od 1. júla 1990 - dátum zriadenia RO

2. Počet a štruktúra zamestnancov

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOVK K 
do 35 
rokov

K
vedúci 
prac.

     F     P

M Ž M Ž

Celkový počet zamestnancov   28  1  1   28   24,50

Vedeckí pracovníci   22  1  1 16   6   22    20,00

Odborní pracovníci VŠ    2  1  -     2     1,15

Odborní pracovníci ÚS     4  -  -     4      3,35

Ostatní pracovníci      -  -  -     -       -

Doktorandi v dennej forme 
doktorandského štúdia

    8 4 4       7     7,0

3.  Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2006) 

Rodová

skladba

Pracovníci s hodnosťou Vedeckí pracovníci

v stupňoch

 DrSc.      CSc.,

PhD.

  prof.   doc.       I.     IIa.    IIb.

Muži       1       14      6     3     6       8      2

Ženy          6       1      2        5       1

4. Štruktúra pracovníkov zo stĺpca F v bode 2 zaradených do riešenia projektov 
(domácich alebo medzinárodných)

Veková štruktúra
(roky)

< 30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 >65

Muži   1     1     2     1     1     5     3    2
Ženy    1     1      1      3



Priemerný vek riešiteľov projektov podľa vyššie uvedenej tabuľky:

muži      53
ženy       46

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2006:  53

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2006:  51

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

Na ústave sa dlhodobo venuje systematická pozornosť generačnej obmene. V roku 2006 bola 
prijatá do pracovného pomeru úspešná absolventka interného doktorandského štúdia.
V organizačnej štruktúre a odbornom zameraní ústavu v roku 2006 nedošlo k relevantným 
zmenám.



II. Vedecká činnosť  

1. Domáce projekty

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV Počet projektov Pridelené financie na

rok 2006

A

organizácia je 
nositeľom projektu 

*

B

organizácia sa 
zmluvne podieľa na 

riešení projektu

A B

1. Vedecké projekty, ktoré boli v r. 
2006 financované VEGA

        5  497 000.-

2. Vedecké projekty, ktoré boli 
 roku 2006 financované APVT 
(APVV)

3. Účasť na nových výzvach APVV 
r. 2006

        1          1 - -

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV 
a ŠO 

       1 365 958.-

5. Projekty centier excelentnosti 
SAV

        1  15 000.-

6. Vedecko-technické projekty, 
ktoré boli v roku 2006 financované 

7. Projekty podporované 
Európskym sociálnym fondom

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

2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
XXI. základného výskumu (uviesť číslo projektu a agentúru, ktorá ho financuje),
XXII. aplikačného typu (uviesť používateľa, napr. SME, spin off a p.)

c)   medzinárodných vedeckých projektov (uviesť zahraničného partnera alebo 
medzinárodný program) 

Rozsah textu:  max. 15 riadkov vrátane slovenského názvu a autorov (spravidla najviac 5). Jeden alebo dva hlavné scientometrické výstupy 
(články, monografie, PV, patenty) sú nad rámec 15 riadkov. Citovanie je rovnaké ako v iných častiach správy (str. 18 osnovy). Font Times New 
Roman, 12. V rámci tohto rozsahu možno vložiť obrázok s legendou.

Výsledok musí mať výstižný názov. Popísať ideu, význam a originálnosť, v závere sumarizovať, čím je výsledok dôležitý pre rozvoj vedy, pre 
spoločnosť a i. Nepoužívajte vysoko odborné termíny, neštandardné skratky. Text musí byť zrozumiteľný pre čitateľov mimo daného odboru. 
Na konci textu v novom riadku (tiež mimo rozsahu 15 riadkov) uveďte anglický názov výsledku.

Odporúčame uprednostniť témy, ktorých riešenie v r. 2006 vyústilo do záveru . Pri všetkých výsledkoch uveďte, ak sa dosiahli v spolupráci 
s VŠ (ktorou).

O anglický preklad textu požiadame pre vybrané výsledky po redakčnej úprave slovenského textu.

Počnúc rokom 2006 sa v Správe o činnosti  SAV  uvedie menší počet reprezentačných výsledkov Ďalšie môžu byť uvedené ako stručné anotácie 
(názov, autori).



Najvýznamnejší výsledok vedeckej práce

a) základného výskumu (uviesť číslo projektu a agentúru, ktorá ho financuje),

Analýza rigidnej designácie výrazov (The Analysis of the Rigid Designation of 
Expressions).V rámci riešenia projektu VEGA: 2/6136/26 (2006-2008) Referencia, 
kvantifikácia, predikácia sa výskum zameral predovšetkým na analýzu pojmu rigidnej 
designácie výrazov; výraz je rigidný designátor, ak na niečo referuje aspoň v jednom možnom 
svete a zároveň v dvoch ľubovoľných rôznych možných svetoch nereferuje na rôzne objekty. 
Rozlíšili sa rôzne pojmy rigidného designátora pre a) singulárne deskripcie, b) vlastné mená, c) 
indexické výrazy, d) všeobecné výrazy. Ukázalo sa, že (niektoré) singulárne deskripcie môžu 
byť rigidnými designátormi aj vtedy, keď sa v nich nezmieňuje esenciálna vlastnosť indivíduá, 
čo je výsledok, ktorý odporuje zavedenému chápaniu rigidnosti singulárnych deskripcií ako 
v domácej, tak aj zahraničnej literatúre. Pôvodné chápanie vyžadovalo, aby deskripcia 
referovala na ten istý objekt vo všetkých možných svetoch, v ktorých tento objekt existuje. 
Zistilo sa však, že deskripcia je rigidným designátorom aj vtedy, keď a) referuje na ten istý 
objekt vo všetkých možných svetoch, v ktorých vôbec na niečo referuje, ale zároveň b) existuje 
aspoň jeden možný svet, v ktorom tento objekt síce existuje, ale v tomto svete naň deskripcia 
nereferuje. Aj skúmanie rigidnosti ostatných spomínaných druhov výrazov ukázalo, že 
v štandardných chápaniach treba urobiť určité modifikácie. Pozri: Marián Zouhar:  Rigidná 
designácia. Metafyzická téma vo filozofii jazyka. Bratislava: Infopress 2006. 222 s.

 Projekt modernity: scientizmus, surealizmus slovenskej vedeckej a umeleckej avantgardy 
(A Project of Modernity: Scientism and Surrealism of the Slovak Scientific and Artistic 
Avantgarde). Scientizmus a surrealizmus ako podoby Pri riešení projektu VEGA: 2/4129/26 
(2004-2006) Premeny slovenského filozofického myslenia v 20. storočí sa v uskutočňovanom 
bádaní venovanala pozornosť aj výskumu konkrétneho vkladu umeleckej a vedeckej avantgardy 
do zložitého procesu presadzovania modernity v slovenských podmienkach; konkrétne na: 
iniciatívu vedeckej syntézy, inšpiratívne stretnutie scientizmu a surealizmu, novú poetiku 
nadrealizmu, peripetie zástoja avantgardistov  v meniacich sa spoločensko-politických 
podmienkach od 40-tych až do 60-tych rokov 20 storočia, ale aj na úsilie filozofa Igora 
Hrušovského o konštitúciu vedeckej filozofie a rozvinutie vlastného variantu dialetickej 
štrukturológie (a jeho obhajobu pred dogmatickou kritikou), ako aj na programovú revitalizáciu 
štrukturalistickej metodológie v slovenskej vede v 60-tych rokoch a následnú totalitnú 
reglementáciu štrukturalizmu v rokoch normalizácie. Pozri:  Vladimír Bakoš: Avangardistický 
projekt modernity : z dejín slovenskej vedeckej a umeleckej avantgardy. Bratislava: Veda, 2006. 
304 s.

Formy a funkcie ideológií (Forms and Functions of Ideologies). V rámci riešenia projektu 
VEGA: 2/6137/26 (2006-2008) Hodnoty a normy vo vzťahu k problému legitimity sa 
analyzovali podmienky, ktoré umožnili, aby sa v modernej spoločnosti ideológie stali 
dominantnými formami, prostredníctvom ktorých spoločenské skupiny identifikujú svoje 
možnosti a obmedzenia. Osobitný dôraz sa kladie na rozbor vzťahu medzi spontánnym 
vyjadrovaním záujmov sociálnych skupín a ich teoretickou systematizáciou. Druhá časť práce 
je venovaná rozboru dominantných ideológií 19. a 20. storočia. Pozri:  František Novosád: 
Legitimita ideológií, Bratislava, Fox&Col 2006, 96 s.  

Tradície etického myslenia a súčasný diskurz etiky Ethical Traditions and Contemporary 
Ethical Discourse). Ukončil sa medzinárodný bilaterálny slovensko-český projekt realizovaný 
na základe medziústavnej spolupráce medzi FiÚ SAV a FLU AV ČR  Ozveny  tradície v 
súčasných etických koncepciách, v rámci ktorého sa analyzovali súčasné etické koncepcie 
nemeckej, francúzskej a anglo-americkej proveniencie so zreteľom na motívy a kontexty 



interpretácie tradícií etického myslenia. Projekt si kládol za cieľ prispieť k objasneniu otázky, 
v akom zmysle sú dnes etické tradície inšpiratívne pre súčasné etické myslenie. Sledovali sa 
rozličné aspekty predovšetkým aristotelovských, spinozovských a kantovských podnetov 
v koncepciách vybraných filozofov podstatne ovplyvňujúcich aktuálny etický diskurz.
Výsledkom výskumu je poznanie, že vzťah súčasnej etiky k tradícii má viacznačné podoby. 
Niekde je to rešpekt až obdiv (napr. vzťah k aristotelovskému dedičstvu  u A. MacIntyra alebo 
k Spinozovmu odkazu u R. Misrahiho). Inde badať snahu kriticky spracovať viaceré diferentné 
podnety týkajúce sa pojmov a metód (Napr. R. Spaemann, P. Ricoeur a i.). Objavujú sa aj 
zdržanlivé až odmietavé reakcie na tradíciu. Tento postoj niekedy hraničí až s ironizovaním 
konkrétnej formy etiky, a to tej, ktorá je zakotvená v kánone strachu a poslušnosti. Prvky 
zdržanlivosti až radikálnej kritičnosti vo vzťahu k tradícii sú zvlášť viditeľné  na pôde etiky 
životného prostredia (P. W. Taylor, A. Naess). Návrat k tradícii v skúmaných koncepciách 
neslúži na to, aby ju zakonzervoval  (aj keď niektoré súčasné etiky, najmä s predponou „neo“, 
by mohli takéto ašpirácie evokovať).  Zároveň si nemožno nevšimnúť, že vo viacerých 
súčasných etických koncepciách je prítomné reflektovanie limitov spojených s izolovaním a 
oddeľovaním diferentných tradícií pri ich zapájaní do nových významových kontextov. Popri 
rešpektovaní až vyhrocovaní diferencií sa  presadzuje názor, že  deontologická a teleologická 
perspektíva v morálnej filozofii sa navzájom potrebujú, keďže vedomie povinností a túžba 
dobre žiť odzrkadľujú dva vzájomne prepojené elementy našej etickej skúsenosti. Pozri: Hála, 
V., Smreková, D., Palovičová, Z., Kolářský, R.: Etika a jej tradícia. Bratislava, Fox&Col 2006, 
172 s.
     .
b) aplikačného typu

Výskum v rámci projektu Central European Centre for Women and Youth in Science (CEC-
WYS) SAS6-CT-2004-003582 (03/2004-02/2007, zodpovedný riešiteľ Tatiana Sedová) sa 
zameral na mapovanie situácie v oblasti gender equality, na jej percepciu v radoch relevantných 
tvorcov vednej politiky a jej prezentáciu v médiách. Výskum sa realizoval prostredníctvom 
riadeného interview s vrcholovými predstaviteľmi v oblasti ústavnej politiky, školstva, 
výskumných inštitúcií, ministerstiev a médií. Tematická orientácia interview bola výsledkom 
dohody medzi koordinátorkou CEC WYS a partnermi CEC WYS. Vzhľadom na naznačený 
sociálny kontext sme pokladali za potrebné poznať názory a postoje relevantných hráčov k 
rodovej rovnosti príležitostí vo všeobecnosti a postaveniu žien v slovenskej vede osobitne. 
Prirodzene, vzhľadom na povahu rozhovorov a rozsah vzorky respondentov zistenia nemôžu 
byť východiskom generalizácií, sú však ilustráciou a podkladom pre získanie obrazu o tom, ako 
špičkoví zodpovední predstavitelia politiky, školstva, kultúry, univerzít, SAV a médií reflektujú 
prípadne nereflektujú genderovu problematiku. Zistenia signalizujú aj to, kde by bolo potrebné 
nasmerovať praktické opatrenia na zlepšenie situácie v oblasti rovnosti príležitostí vo vede a 
výskume. Koordinátorkou za Slovenskú republiku je Tatiana Sedová. Pozri: Výskumná správa 
slovenského tímu Central European Centre for Women and Youth in Science EU Framework 6, 
Project No. SAS6-CT-2004-003582. Work Package 8, D8.3.1: Slovenská národná správa, 
Filozofický ústav SAV, jún, Bratislava 2006.

 V rámci  dlhodobej spolupráce s redakciou časopisu Bibliographie de la Philosophie, Institut 
International de Philosophie, Paríž, sa realizoval zber dát a vypracovali sa anotácie všetkých 
knižných  filozofických  prác  vrátane  prekladov  inojazyčných  filozofických  titulov  do 
slovenského jazyka vydaných na Slovensku v roku 2006 pre celosvetovú bibliografiu knižnej 
filozofickej produkcie. Koordinátorom za SR je Jozef Sivák. V tomto roku bolo vypracovaných 
a do redakcie zaslaných 18 preložených bibliografických záznamov a anotácií. 

PAUER (Jozef).      Nechuť byť spolu. Úvahy o tom, čo bolo a čo je a čo nemá byť a čo  by 
mohlo byť. [La répugnance à être ensemble. Réflexions sur ce qui était et ce qui est et sur ce 
qui ne doit pas être et ce qui pourrait être].    Bratislava,  Homer 2004.      



CHMELÁR (Eduard).      Svet nie je na predaj. Demokracia v službách totality. [Le monde 
n’est pas à vendre. La démocratie au service de la totalité]. Bratislava, Eko-konzult 
2003.        
SMREKOVÁ (Dagmar) - PALOVIČOVÁ (Zuzana).   Dobro a cnosť. Etická tradícia a 
súčasnosť. [Le bien et la vertu. La tradition éthique et l’époque contemporaine].        
Bratislava, Iris 2003. (Bibl., rés. angl., fr.).
NOVOSÁD (František).       Alchýmia dejín. Slovensko v dobe neurčitosti. [L’alchimie de 
l’histoire. La Slovaquie à l’époque des incertudes]. Bratislava, Iris 2004.       
GÁLIK (Slavomír), ed. Hodnotové aspekty súčasného sveta. Zborník príspevkov z 
interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci 5. 
výročného stretnutia SFZ v dňoch  18.-19. septembra 2003 v Nitre. [Aspects axiologiques 
du monde contemporain. Recueil des contributions à  la conférence internationale ayant eu 
lieu dans le cadre des 5 èmes  Rencontres de l’Association slovaque de Philosophie les 18-19 
septembre 2003 à Nitra]. Bratislava, Iris 2003.       
Acta Philosophica Tyrnaviensia. Zv. 8: Minulé a súčasné podoby personalistickej filozofie. 
Zborník príspevkov.[ Acta Philosophica Tyrnaviensia. Vol. 8: Formes passées et 
contemporaines de la philosophie personnaliste. Recueil de conntributions]. Trnava, 
Katedra filozofie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave 2003.            
CARR (Brian). Úvod do metafyziky ; trad. par M. Zouhar. Bratislava, Iris 2004.    
Orig. Metaphysics: An Introduction. London, Macmillan Education Ltd 1987.
JEAN-PAUL II (pape).  Pamäť a identita ; trad. du polonais par Slavomír Ondica. Trnava, 
   Spolok svätého Vojtecha   2005.  Orig. Pamieć i tozsamość. Milano, RCS Libri S p. A. 2005   
SIMMEL (Georg). O podstate kultúry. Eseje.; trad. et Postface  par Ladislav Šimon.       
Bratislava, Kalligram  2003. Orig. Philosophische Kultur. Berlin, Klaus Wagenbach 1998. 
Schriften zur Soziologie. Frankfurt a. M., Suhrkamp 1983. Gesammtausgbe , Bd. 2,7,13.  
Frankfurt a. M., Suhrkamp 1993-1995.
LATOUR (Bruno).    Nikdy sme neboli moderní. Esej o symetrickej antropológii ; trad.  par 
Miroslav Marcelli. Bratislava, Kalligram 2003.  Orig. Nous n’avons jamais été modernes. 
Essai d’anthropologie symétrique. Paris, La Découverte 1997. 
NIETZSCHE (Friedrich). Ecce homo. Ako sa človek stane tým, čím je; trad. par 
Rastislav  Škoda.  Bratislava, Iris 2004.  Orig. Ecce homo. 
KIERKEGAARD (Søren). Bázeň a chvenie; trad. et Postface par M. Žitný.       
Bratislava, Kalligram  2005. /  Orig. Samlede Vaerker, vol. III : Fryg
RUSSELL (Bertrand).   Jazyk a poznanie. State a prednášky z rokov 1900 - 1924;    Transl. 
and Preface Marián Zouhar.   Bratislava, Kalligram, 2005. Orig. Translated from originals 
on Language and knowledge published in various books.
WITTGENSTEIN (Ludwig).   Denníky 1914 - 1916;   Transl. Peter Balko, Tomáš Čana, 
Róbert Maco, Afterword P. Balko.   Bratislava, Kalligram,  /  Orig. Translated from 
originals of Diaries 1914 – 1916 published in various books.
THOMSON (Garret).   Locke;   Transl. Marián Zouhar.   Bratislava, Albert Marenčin - 
Vydavateľstvo PT, 2004.   /  Orig. On Locke.
THOMSON (Garret). Kant;   Transl. Ľubica Hábová. Bratislava, Albert Marenčin - 
Vydavateľstvo PT, 2004.   /  Orig. On Kant.
SUNINI-ANASTOPOULOS (Françoise).   Fragmentárne písanie;   Transl. Mária Vargová.  
Bratislava, Kalligram, 2005.  /  Orig. Ecriture Fragmentaire. Press Universitaires de France   
1997.
VÁROSSOVÁ (Elena).   Filozofia vo svete - svet filozofie u nás. [Philosophy in the World 
The World of Philosophy in Our Milieu].   Bratislava, Veda, 2005.   



3. Vedecký výstup (bibliografické údaje výstupov uviesť v Prílohe č. 3)

PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ Počet v r. 2006 a doplnky 
z r. 2005

1. Vedecké monografie * vydané doma           6

2. Vedecké monografie vydané v zahraničí            -

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

5. Kapitoly v publikáciách ad 1/            4

6. Kapitoly v publikáciách ad 2/             -

7. Kapitoly v publikáciách ad 3/            1

8. Kapitoly v publikáciách ad 4/ 

    Úvody, predslovy

            - 

            8

9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných

           a/ v Current Contents

           b/ v iných medzinárodných databázach

         

           34

              -
10. Vedecké práce v ostatných časopisoch               1

11. Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, 
vydaných tlačou alebo na CD)

           a/ recenzovaných

           b/ nerecenzovaných 

              25

               2 

              

12. Vedecké práce v zborníkoch rozšírených abstraktov                    -

13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch                  20 

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

                 19 

15. Ostatné prednášky a vývesky                  11

16. Vydávané periodiká evidované v Current Contents 2

17. Ostatné vydávané periodiká -

18. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí                     5

19. Vysokoškolské učebnice a učebné texty                      -

20. Vedecké práce uverejnené na internete

           a/ v cudzom jazyku

           b/ v slovenčine

                    1

                    3

21. Preklady vedeckých a odborných textov                    33

      Vedecko-popularizačná činnosť                    56

• Publikácia prináša nové vedecké poznatky, alebo sa opiera o  vedecké práce.



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. 2006 a doplnok 
z r. 2005

         58

5. Ohlasy

CITÁCIE Počet v r. 2006 Doplnok za r. 2005

Citácie vo WOS              35               29

Citácie podľa iných indexov a báz, napr. 
SCOPUS, 

 s uvedením prameňa

               -                 -

Citácie v monografiách, učebniciach a iných 
publikáciách

           235               94

Pozn.: Pri všetkých položkách je potrebné uviesť len tie práce, ktorých aspoň jeden autor je spolu 
s adresou pracoviska uvedený v autorskom 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.

Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných konferenciách:

Autor/autori, názov príspevku, konferencia, v prípade publikovania uviesť prameň

Karul, R.: "Une façon d’être passif: image chez J.-L. Marion" (Jeden spôsob pasivity: obraz u 
J.-L. Mariona). Medzinárodná konferencia: Obraz a imaginácia/fenomenológia vo Francúzsku, 
Bratislava, Francúzsky inštitút, 25. 4. 2006

Zouhar, M.: "Dva pojmy rigidnej designácie a sémantika." Konferencia: Problém hraníc medzi 
filozofiou, umením a vedou. Sekcia: Možnosti a hranice verbálnych a neverbálnych jazykov

Bynská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 25. - 26. 10. 2006.

Zoznam iných významných ohlasov

Celoživotná vedecká práca Teodora Münza a Eleny Várossovej bola ocenená v rámci seminára 
Významných osobností SAV v máji 2006.



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

Pracovníkom ústavu sa výsledkami vedeckého výskumu podarilo prispieť do rozvoja 
poznania v oblasti filozofie jazyka, a to analýzou pojmu rigidnej designácie výrazov; 
v oblasti výskumu slovenského filozofického a politického myslenia analýzou projektu 
modernity vedeckej a umeleckej avantgardy, ako aj preskúmaním problematiky 
nenárodoveckej kultúrnej modernizácie a politickej občiansko-právnej emancipácie 
v podaní predstaviteľov Novej školy a v neposlednom rade v oblasti sociálnej filozofie 
rozborom tradícií etického myslenia zodpovedať otázku ich inšpiratívnosti pre súčasný 
diskurz v etike a konečne rozborom miesta ideológií v utváraní a reprezentovaní 
skupinových a individuálnych záujmov.

Vyzdvihnúť treba medzinárodnú   konferenciu organizovanú ústavom na jeseň 
Intersubjektivita v globálnom kontexte, ktorou sa podarilo rozšíriť okruh partnerov ústavu 
o francúzskych kolegov u univerzít Paríž VII, a IX, ako aj vstúpiť do dialógu 
s predstaviteľmi iných filozofických diskurzov.

V roku 2006 sa ústav snažil rozšíriť skladbu riešených projektov o projekty APVV. Od 
novembra 2006 sa pracovník ústavu, Martin Muránsky, podieľa ako spoluriešiteľ na 
projekte APVV (LPP-0017-06) s názvom Porovnanie utilitaristického   deontického 
systému etiky vedy v oblasti výskumu embryonálnych buniek. V tejto súvislosti treba uviesť, 
že v roku 2006 predložili Dušan Gálik a Silvia Gáliková na APVV projekt Povaha ľudského 
vedomia: Teoretické a klinické skúmania (filozofia, medicína, kognitívna neuroveda), ktorý 
čaká na posúdenie. Na ústave sa teda riešili projekty VEGA (5, z toho 4 v kategórii A), 
projekt ŠPVV (1) Civilizačno-kultúrne  procesy v transformujúcej sa spoločnosti, projekt 
CE SAV „Kolektívne identity: región strednej Európy“,  projekt 6RP Central European 
Centre Women and Youth in Science, projekt MVTS(1) Stredoeurópske centrum pre 
problematiku "Ženy a mládež vo vede", projekt ESF From Natural Philosophy to Science 
a začal sa riešiť projekt APVV ako aj medzinárodný bilaterálny projekt s FLÚ AV ČR 
Súčasná etika a jej tradícia. Ako informáciu uvádzame, že pracovníci ústavu František 
Novosád a Tibor Pichler boli zaradení ako spoluriešitelia do projektu podaného na ESF 
Franciscom Colomom Gonzálesom z Instituto de Filosofía z CSIC Madrid a Keithom 
Battarbeem z univerzity v Turku, ktorý má názov Accommodating Complex Diversity: the 
European Union and Canada. Ďalší pracovník, Tibor Pichler, je členom novozaloženého 
CE SAV „Kľúčové otázky slovenských dejín“. Okrem toho sa ústav prostredníctvom Tatiany 
Sedovej bude, počnúc januárom 2007, podieľať na riešení projektu EU Understanding and 
Providing a Developmental Approach to Technology Education.  

Výsledky výskumu pracovníci ústavu publikujú v dvoch ústavných karentovaných 
časopisoch Filozofia (10xročne) a Organon F (4xročne, 1 príloha). Organon F vydávame 
spolu s Filozofickým ústavom AVČR.  Od roku 2006 je aj časopis Organon F karentovaný v 
databáze WOS.



III. Vedecká výchova a pedagogická činnosť  

Údaje o doktorandskom štúdiu

Forma
Počet k 31.12.2006 Počet ukončených doktorantúr v r. 2006

Doktorandi Ukončenie z dôvodov

celkový 
počet

z toho 
novoprijat
í

úspešnou 
obhajobou

uplynutím 
času 
určeného 
na štúdium

neobhájením 
dizertačnej 
práce alebo 
neudelením 
vedeckej 
hodnosti

rodinných, 
zdravotných 
a iných, resp. 
bez udania 
dôvodu

nevykonania 
odbornej 
skúšky

M Ž M Ž M Ž
Denná 4 4 3   1  1   1     2       0       1     0
Externá  3   0   0   0   3    1     0       0        0      0

Zmena formy doktorandského štúdia

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

Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou 
obhajobou

Meno 
doktoranda

Forma DŠ Mesiac, rok 
nástupu na DŠ

Mesiac, rok 
obhajoby

Číslo a 
názov 
vedného 
odboru

Meno a 
organizácia 
školiteľa

Fakulta 
udeľujúca 
vedeckú 
hodnosť

M. Taliga    externá 1.10.2001 6.11.2006 61-01-9 Gálik, D.

FiÚ SAV

FiF UK

J.Vydrová    interná  1.10.2003 18.9.2006 61-01-9 Sivák, J.

FiÚ SAV

FiF UK

V. Wollner    externá 1.9.1998 18.9.2006 61-01-9 Smreková, D.

FiÚ SAV

FiF UK

J.Žilinek    interná 30.9.2002 16.1.2006 61-01-9 Viceník, J.

FiÚ SAV

FiF UK

Z.Karpinská   externá 16.11.1999 15.5.2006 61-01-9 Kollár, K.

FiÚ SAV

FiF UK

E.Zeleňák   externá  1.10.2001 15.5.2006 61-01-9 Sedová, T.

FiÚ SAV

FiF UK



Údaje o pedagogickej činnosti

PEDAGOGICKÁ Prednášky Cvičenia *

ČINNOSŤ doma v zahraničí doma v zahraničí

Počet prednášateľov 
alebo vedúcich 
cvičení**

     12             0      9           0

Celkový počet hodín 
v r. 2006

   783            0    768           0

 *   – 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.

1. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo 
konzultanti diplomových prác:

                8

2. Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác:                24

3. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia 
doktorandov (PhD.) :

                12

4. Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác:                   8

5. Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné 
práce:

                   8 (Kollár, Smreková, 
Viceník, Sivák, Muránsky, 
Sedová, Gálik, Palovičová)

6. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre 
obhajoby doktorandských dizertačných prác:

                    6 (Sedová, Pichler, 
Dubnička, Novosád, Cmorej, 
Viceník)

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

                     1 (V.Černík)

8. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, 
resp. oponenti v inauguračnom alebo habilitačnom konaní 
na vysokých školách.

                6 (Cmorej, Pichler, 
Sedová, Gálik, Sivák, Viceník)

 Menný prehľad pracovníkov, 
ktorí boli menovaní do 
spoločných odborových 
komisií pre doktorandské 
štúdium

Menný prehľad pracovníkov, 
ktorí pôsobili ako členovia 
vedeckých rád fakúlt 
a vysokých škôl*

Menný prehľad pracovníkov, 
ktorí získali vyššiu vedeckú, 
pedagogickú hodnosť alebo 
vyšší kvalifikačný stupeň (s 
uvedením hodnosti/stupňa) *

  Cmorej P. Viceník J. ( APZ Bratislava) Vydrová, J. (PhD.)
  Palovičová, Z. Dubnička J. (FF UCM Trnava)  Zouhar  M.  (doc.) 
  Novosád, F.  Sedová, T. (UK)  
  Gáliková, S.  Novosád, F. (BMŠ LŠ)  



  Pauer, J.   Pichler, T. (FF UK)
  Dubnička, J.   Smolková, E. (FM UK )

   Pichler, T.
  Sedová, T.
  Viceník, J. 
  Muránsky, M.
  Smreková, D.   

* V zátvorke uviesť aj príslušné  vysoké školy.

Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
(najmä skúsenosti s doktorandským štúdiom)

Pracovníci ústavu sa veľkou mierou podieľajú na pedagogickom procese na univerzitách a 
slovenských vysokých školách (735 hodín prednášok a 780 hodín seminárov vedených 
pracovníkmi FiÚ SAV). Záujem o nich je dôkazom ocenenia ich odbornosti a 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. Je možné konštatovať, že 
Filozofickým ústavom SAV vychovaní doktorandi sa bez problémov umiestňujú ako 
pedagogickí pracovníci na vysokých školách.
Doktorandi Filozofického ústavu SAV v spolupráci s doktorandmi Katedry filozofie a dejín 
filozofie FiF UK v Bratislave každoročne organizujú výročné konferencie, na ktorých 
prezentujú svoje príspevky zamerané na tému ich dizertačnej práce. 



IV. Medzinárodná vedecká spolupráca  

Medzinárodné projekty 

DRUH PROJEKTU Počet projektov Pridelené financie na

rok 2006

(prepočítané na Sk)

A

organizácia je 
nositeľom 
projektu *

B

organizácia sa 
podieľa na 

riešení projektu

A B

1. Projekty 5. rámcového 
programu EÚ (iba projekty riešené 
v roku 2006, neuvádzať projekty, 
ktoré sú už ukončené)

2. Projekty 6. rámcového 
programu EÚ (neuvádzať projekty 
ukončené pred r. 2006)

        1 675 672

3. Multilaterálne projekty v rámci 
vedeckých programov COST, 
INTAS, EUREKA, ESPIRIT, 
PHARE, NATO, UNESCO, CERN, 
IAEA, ESF (European Science 
Foundation) a iné. 

        1

4. Projekty v rámci medzivládnych 
dohôd o vedecko-technickej 
spolupráci (Grécko, ČR, Nemecko 
a iné).

5. Iné projekty financované zo 
zahraničných zdrojov

6. Bilaterálne projekty           1     --
* Koordinátor alebo analogicky ako pri tabuľke II. 1.
Úspešnosť v získavaní projektov 6. RP EÚ: počet akceptovaných, resp. financovaných 
projektov/počet podaných návrhov.
Údaje k projektom spracovať v Prílohe č. 2.  

Najvýznamnejšie  prínosy  MVTS  ústavu  vyplývajúce  z uskutočnenej  mobility  a  riešenia 
medzinárodných projektov.

Prínosom je súbor poznatkov získaných v priebehu realizácie výskumu v projekte CEC WYS 
(pozri najvýznamnejší výsledok vedeckej práce aplikačného typu s. 7 Správy), ako aj 
prezentácia knihy Ženy a veda v SAV (Women and Science in SAS, VEDA, Bratislava, 2005). 
Prezentácia publikácie sa uskutočnila so značným ohlasom na medzinárodných fórach 
venovaných analýze problematiky rodovej rovnosti, najmä na konferenciách:  Excellence in the 
Life Science Area-adding the gender dimension (5. 10. 2006, Švédsko) a European Platform of 
Women Scientists (20. 10 2006, Belgicko).



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

Tibor Pichler: Člen Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, Londýn.;
Člen Vedeckej rady, Gesellschaft für Masse und Macht, Viedeň;  Ľubica Hábová: členka 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft, Nemecko;  Róbert Karul: "La société internationale 
Michel Henry"; Ondrej Mészáros: člen Predsedníctva Medzinárodnej hungarologickej 
spoločnosti; člen Maďarskej filozofickej spoločnosti; Asociovaný člen Maďarskej akadémie 
vied;   Tatiana Sedová: členka Scientific Advisory Board European Social Survey ESF (od r. 
2001 do novembra 2006); členka Steering Commitee Programme From Natural Philosophy do 
Science, ESF (European Science Foundation) od r. 2002; členka konzorcia 6th FP EC CEC 
WYS (ČR, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Francúzsko, Taliansko, SR); člen konzorcia 6th 
FP EC: UPDATE (Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology 
Education (18 krajín EÚ); Jozef Sivák: International Husserl and Phenomenological Research 
Society (Hanover, N.H., USA); Collége International de Philosophie (CIPh) (Paríž, člen 
korešpondent); Association des Amis et des Anciens du CNRS (Paríž) 

Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí.

Jozef Sivák:Vestnik Volgogradskogo universiteta. Rada 7: Filosofija, sociologija i socijaľnyje 
technologiji.

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

V dňoch 9. a 10. novembra 2006 sa na pôde Filozofického ústavu uskutočnila medzinárodná 
konferencia pod názvom Intersubjektivita v globálnej situácii. Na francúzsko-nemecko-česko-
slovenskom fóre vystúpilo 9 prednášajúcich pôsobiacich na zahraničných vysokých školách 
a vedeckých inštitúciách a 18 domácich účastníkov.

Ťažisková otázka intersubjektivity sa tematizovala vo viacerých kontextoch, o ktorých sa 
diskutovalo v dvoch rokovacích sekciách s pracovným názvom Fenomenológia a Identita. 
Jedným z prvých problémov bolo vymedzenie súčasných foriem intersubjektivity z hľadiska jej 
európskych kultúrnych predpokladov. V rámci konferencie bola opäť postavená otázka aktuality 
sémantických zdrojov a diskurzných tradícií, v rámci ktorých artikulujeme problém 
intersubjektivity. Časť prednášajúcich sa vo svojich vystúpeniach osobitne zaoberala 
fenomenológiou, hermeneutikou a transcendentálnou filozofiou rozumu. Samostatná pozornosť 
sa venovala aj definícii globálnej situácie a globálnych a regionálnych podôb intersubjektivity 
vo vzťahu k formovaniu identity moderného človeka s dôrazom na problém uznania.

Dňa 2. 5. 2006 sa na pôde Filozofického ústavu SAV konal medzinárodný seminár Substitution 
in Simple Sentences. Na slovensko-českom a dánskom fóre vystúpilo 9 prednášajúcich, z toho 
traja pôsobiacich na zahraničných vysokých školách a vedeckých inštitúciách a 6 domácich 
účastníkov. 

Ťažisková otázka pertraktovaná v priebehu vedeckého podujatia sa týkala možností nahrádzania 
singulárnych výrazov extenzionálnych (jednoduchých) kontextoch. Celé desaťročia sa takáto 
substitúcia považovala za bezproblémovú, no v posledných rokoch diskusie vo svetovej 
analytickej filozofii ukázali, že sa tu vynárajú vážne problémy. Účastníci konferencie 
analyzovali jednotlivé problémové oblasti a dospeli k záveru, že existujú logické systémy, v 
ktorých problémy so substitúciou v extenzionálnych kontextoch nevznikajú.



Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2007 (anglický a slovenský 
názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného 
pracovníka).

V roku 2007 sa bude konať pravidelná konferencia českých a slovenských analytických 
filozofov. Ide už o 11. ročník česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii. 
Usporiadajúcou organizáciou je tento krát Filozofický ústav SAV. Plánovaný termín konania 
konferencie je 12. - 14. september 2007 a miesto konania je Stará Lesná. Téma konferencie: 
Jednotliviny, všeobecneniny a významy. (Particulars, universals, meanings). Zodpovedný 
pracovník: Marián Zouhar: e-mail: filoorgf@savba.sk; tel: 52931611.

Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 
konferencií. 

       5 (Sedová, T., Zouhar, M., Karul, R., Vydrová, J., Muránsky, M.). 

Tatiana Sedová: členka programového výboru medzinárodného workshopu Transformation of 
the Soul Aristotelian Psychology 1250-1650 15. - 19. 11. 2006, Berlín

Účasť expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných.

Tatiana Sedová sa ako členka Steering Committee na hodnotení programu  From Natural 
Philosophy to Science, ktorý sa rieši v rámci European Science Foundation.

Eva Smolková sa podieľala ako expert na príprave projektu Európskeho sociálneho fondu. 
Názov projektu: Poradenské a rozvojové centrum pre študentov s potenciálom založenia 
vlastného malého podniku. Roky trvania projektu: 2005-2006.

Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

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   

1. Prehľad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt) a výsledky spolupráce. 
( kap. II sú tieto výsledky uvedené iba v rámci najvýznamnejších výsledkov pracoviska, tu sa uvedú úhrnne v rozsahu 
podľa uváženia organizácie).

V spolupráci s Katedrou filozofie FiFUK Bratislava  bol v roku 2003 vypracovaný návrh 
rozsiahleho dlhodobého výskumného projektu, ktorého vedúcim za Filozofický ústav SAV je 
Tibor Pichler a za Katedru filozofie FiF UK Milan Zigo (zmena v r. 2006 - Ladislav Kiczko). 
Riešiteľský kolektív tvorí 8 vedeckých pracovníkov z FiÚ SAV a 8 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 2004-2006. V roku 2006 bol v 
Komisii VEGA schválený projekt Sondy do dejín slovenského filozofického myslenia (č. 
2/7156/7), ktorý je pokračovaním predchádzajúceho projektu s riešením na r. 2007-2009.

Pracovníci FiÚ SAV, členovia Oddelenia sociálnej filozofie, František Novosád (vedúci 
riešiteľ), Dagmar Smreková, Eva Smolková, Martin Muránsky, Jozef Pauer, Zuzana Palovičová 
a Róbert Karul sa podieľali na riešení projektu ŠPVV Civilizačnokultúrne procesy v 
transformujúcej sa slovenskej spoločnosti v spolupráci s Ústavom  literárnej a umeleckej 
komunikácie Filozofickej fakulty UKF Nitra.

Iné:

Tatiana Sedová: členka VR Univerzity J. A. Komenského Bratislava; členka VR Prešovskej 
univerzity; členka komisií pre vymenúvacie konanie profesorov, docentov PU; Tibor  Pichler: 
Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského;
Člen spoločnej odborovej komisie pre dejiny filozofie 15. júna 2006 - Fedor Blaščák.
Silvia Gáliková: člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium - Trnavská 
Univerzita, Trnava; Ján Dubnička: člen Vedeckej rady FF UCM v Trnave; člen Edičnej rady 
UCM v Trnave; člen štátnicovej komisie FF UCM pre odbor filozofia; člen komisií na 
vykonanie štátnej rigoróznej skúšky pre odbory: psychológia - FF UCM Trnava a Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacich predmetov - náuka o spoločnosti - FF UCM;Ondrej Mészáros: člen 
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave; člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty 
UK v Bratislave; člen Vedeckej rady Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Dagmar Smreková: členka Komisie pre dizertačné skúšky pre odbor 
systematická filozofia na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK

Výsledkami spolupráce s vysokými školami a inými výskumnými inštitúciami sú štúdie 
uvedené v prílohe č. 3.

2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi (pozn. ako k bodu 1.)

Pedagogická činnosť, publicistika (rozhlas, televízia, printové média - viď príslušné body 
Správy, ako aj prílohy)



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

Prehľad  aktuálnych  spoločenských  problémov,  ktoré  riešilo  pracovisko  v  spolupráci 
s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR a pod. 
Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Karol Kollár: člen Komisie pre periodické hodnotenie výskumu a vývoja MŠ SR;
člen Komitétu OSN - UNESCO: MOST; člen Medzinárodnej federácie novinárov (IJF)
Tatiana Sedová: členka Rady štátneho programu Aktuálne otázky spoločnosti.
Jozef Viceník: člen Rady štátnych programov; člen Vedeckej rady Sociologického 
ústavu SAV;
Dušan Gálik: člen Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry
Ondrej Mészáros: člen poradného zboru ministra školstva SR



VII. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania  

Vedecko-popularizačná činnosť  (počet  knižných  publikácií,  prednášok,  príspevkov v  tlači, 
rozhlase, televízii a pod.) * :  56    (uvedené v Prílohe č. 3) 

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

Seminár: Fenomenologický seminár
Dátum: periodicita 1x mesačne
Miesto: Filozofický ústav SAV, Bratislava
Počet účastníkov: 10-15
Člen organizačného výboru: Jozef Sivák, Jaroslava Vydrová

Členstvo v  organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí, s  uvedením názvu 
podujatia, dátumu a miesta konania

Tatiana Sedová: Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku - hlavná garantka workshopu (VŠ v 
Sládkovičove, október 2006; 
Sociálna  práca  v  globalizácii  -  členka  programového  a  prípravného výboru  konferencie 
(november 2006, VŠ v Sládkovičove).

Domáce vyznamenania a  ceny za  vedeckú a  inú činnosť  a  iné  dôležité informácie k 
vedecko-organizačným a popularizačným aktivitám (uviesť konkrétne)

Členstvo v redakčných radách domácich časopisov

Pavel Cmorej - šéfredaktor časopisu Organon F; Dušan Gálik - člen redakčnej rady časopisu 
Organon F; Tatiana Sedová - členka redakčnej rady časopisu Organon F; Ľubica Hábová - 
členka redakčnej rady časopisu Human Affairs;  Jozef Viceník - člen redakčnej rady časopisu 
Organon F; Martin Muránsky - člen redakčnej rady časopisu Zahraničná politika; František 
Novosád - šéfredaktor časopisu Filozofia (do októbra 2006); Dagmar Smreková - 
šéfredaktorka časopisu Filozofia (od októbra 2006);  Jozef Pauer: zástupca šéfredaktora 
časopisu Filozofia; Jozef Sivák - člen redakčného kolégia časopisu Filozofia; Marián 
Zouhar - člen redakčnej rady časopisu Organon F a výkonný redaktor; Róber Karul: člen 
redakčného kolégia časopisu Filozofia; Ondrej Mészáros: člen redakčnej rady časopisu 
Filozofia; člen redakčnej rady časopisu Fórum; Jaroslava Vydrová: členka v redakčnej rade 
časopisu OSTIUM (online) URL:<www.ostium.sk>.

Činnosť v domácich, resp. v česko-slovenských vedeckých spoločnostiach

František Novosád, poradca pre vzdelávanie Výberového vzdelávacieho spolku v Bratislave; 
Eva Smolková - členka Výkonného výboru Spoločnosti pre podporu vydávania vedeckej a 
odbornej literatúry ( SAVOL); Jozef Sivák - člen revíznej komisie Slovenskej literárno-
vednej spoločnosti; Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry SSPOL); 
Slovenská asociácia novinárov (SAN) Róbert Karul - člen Výboru SFZ;  
Ľubica Hábová: členka Komisie Literárneho fondu pre udeľovanie Ceny 
Mateja Bela, sekcia odborný preklad v oblasti spoločenských vied; Jaroslava Vydrová: 
členstvo v OZ Schola Philosophica; Marián Zouhar: člen výboru SFZ - prvý podpredseda;



Iné: 
Dušan Gálik: pravidelná aktualizácia webstránky "Filozofický klub" (http://www.libris.sk); 
pravidelná aktualizácia "Otvoreného filozofického diskusného fóra" 
(http://www.libris.sk/eidos/forum), v r. 2006 11 príspevkov

Účasť na výstavách a jej zhodnotenie
*  Významnejšie  príspevky  špecifikovať:  autor,  autori  (autori  z organizácie  podčiarknuť),  názov 

publikácie, príspevku, relácie, kde a kedy bolo uverejnené (vydavateľstvo, časopis, tlač, rozhlas, 
TV a pod.).

   Ostatné príspevky zhrnúť sumárne (počty) podľa kategorizácie v prvom odseku.



VIII. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  

Knižnica Filozofického ústavu SAV

Počet pracovníkov: 2:  1- úväzok 100%
                                     1 - úväzok 40%

Knižnica Filozofického ústavu SAV poskytuje nasledovné knižnično-informačné služby:
Výpožičky: prezenčné, absenčné, MVS, MMVS
Služby: informačné, bibliografické, rešeršné, reprografické

Stav knižničného fondu: 10 495 zväzkov, z toho prírastok za rok 2006: 83
Periodiká - celkom: 18 titulov

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



IX. Aktivity v orgánoch SAV  

Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV

Karol Kollár
podpredseda Vedeckého kolégia pre kultúrno-historické vedy SAV

Členstvo vo výbore Snemu SAV
Karol Kollár: člen výboru Snemu SAV

Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV
Karol Kollár: člen Komisie pre ekonomické otázky SAV; člen komisie SAV pre spoluprácu 
s vysokými školami SR; člen Bytovej komisie SAV; člen Edičnej rady SAV; Jozef Viceník: 
člen Komisie pre udeľovanie medzinárodnej ceny SAV;  Dušan Gálik: predseda Etickej 
komisie SAV; člen Komisie SAV pre medzinárodnú vedeckú a technickú spoluprácu; člen 
Komisie pre propagáciu a médiá SAV; člen Komisie SAV pre spoluprácu s vysokými 
školami; člen Rady SAV pre vedeckú výchovu a vzdelávanie; člen Knižničnej rady SAV;

Členstvo v orgánoch VEGA
Karol Kollár: predseda Komisie VEGA č. 12 pre filozofiu, sociológiu, politológiu a teológiu;
člen Predsedníctva VEGA; Zuzana Palovičová: členka Komisie VEGA č. 12 pre filozofiu, 
sociológiu, politológiu a teológiu; Dagmar Smreková: členka Komisie VEGA č. 12 pre 
filozofiu, sociológiu, politológiu a teológiu;

Iné:
Dušan Gálik: člen Predsedníctva SAV; člen Vedeckej rady SAV; člen VR FiÚ SAV;
Karol Kollár: zástupca riaditeľa FiÚ SAV; podpredseda VR FiÚ SAV; zástupca vedúceho 
grantového projektu; člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie 
pracovníkov FiÚ SAV; člen Skúšobnej a prijímacej komisie pre vedeckú  výchovu FiÚ SAV;
Jozef Viceník: predseda VR FiÚ SAV (do októbra 2006); Jozef Pauer: predseda VR FiÚ 
SAV (od októbra 2006);  Dagmar Smreková: člen VR FiÚ SAV; Martin Muránsky: člen 
VR FiÚ SAV; 



X. Hospodárenie organizácie  

Rozpočtové organizácie SAV
Výdavky RO SAV

v tis. Sk
Kategória Posledný

upravený
rozpočet r. 2006

Čerpanie
k 31.12.2006

celkom

z toho:

z rozpočtu z mimoroz.
zdrojov

Výdavky celkom      13 436   14 478    13 436   1 042
z toho:
- kapitálové výdavky            200         200          200       --
- bežné výdavky       13 236    14 278    13 236    1 042
   z toho:
   - mzdové výdavky         7 467       7 617      7 467        150

odvody do poisťovní a 
NÚP    

         2 843       2 850       2 843            7

   - tovary a ďalšie služby          1 851       2 736        1 851         885
   z toho:

výdavky na projekty 
(VEGA, APVV, ŠO, 
ŠPVV, MVTP, ESF ) 

CE:         15
VEGA: 497
MVTS: 200

            15
          497
          200

            15
          497  
          200

výdavky na periodickú tlač             477           477           477
transfery na vedeckú 

výchovu
           1 046        1 046         1 046

640-transfery                 29              29               29
642014 diéty ZH                 25               25               25
649003 členstvo                   4                  4                 4

Príjmy RO SAV
v tis. Sk

Kategória Posledný upravený
rozpočet r. 2006

Plnenie
k 31.12.2006

Príjmy celkom:       1 153          1 155
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19)           111              113
z toho:
- príjmy za nájomné
mimorozpočtové príjmy (účet 780)

XI. Nadácie a fondy pri pracovisku       - nie sú



XII. Iné významné činnosti pracoviska  

Expertná činnosť: 

Tibor Pichler:
Expert Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI) pri Rade Európy, Štrasburg.;
Účasť na 39. zasadnutí ECR5I, Štrasburg, 21. - 23. marca 2006;
Účasť na 40. zasadnutí ECRI, Štrasburg, 27. - 30. júna 2006;
Účasť na 41. zasadnutí ECRI, Štrasburg, 12. - 15. decembra 2006;
Účasť na pracovnom zasadnutí skupiny CBC7 Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii v 
Paríži 11. júla 2006;  
Jozef Sivák:
Účasť na X. medzinárodnej konferencii dňa 13. - 18. júna. 2006 o jazykových právach (The 
Tenth International Conference on Language and Law) na tému: Language Law and Language 
Rights: the Challenges of Enactment and Implementation (Zákony o jazyku a jazykové práva: 
výzvy implementácie), Írsko, Galway.
Príspevok charakteru expertízy: Les langues minoritaires entre le droit et la politique: Les droits 
linguistiques á la lumiére de la Convention-cadre" (Menšinové jazyky medzi právom a 
politikou. Jazykové práva vo svetle Rámcového dohovoru).

XIII. Vyznamenania, ocenenia a     ceny udelené pracovníkom organizácie   
v     roku 2006 (mimo SAV)  

Pavel Cmorej: Prémia Literárneho fondu (Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové 
programy) za "prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí". 

Marián Zouhar: Cena Mateja Bella za preklad odbornej literatúry v kategórii spoločenských 
vied ocenená práca: Bertrand Russell: Jazyk a poznanie.

XIV. Poskytovanie informácií v     súlade so zákonom o     slobode informácií   

Nebola vyžiadaná.

XV. Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV  

V súvislosti s doterajšími skúsenosťami s doktorandským štúdiom v zmysle VŠ zákona, by bolo 
vhodné na úrovni P SAV uvažovať o vytvorení nového zdroja v rozpočte SAV. Tento zdroj by 
mal slúžiť na financovanie, úhrad cestovných a iných nákladov (honoráre za posudky a pod.), 
oponentov doktorandských prác. Tieto úhrady v súčasnosti už v značnej miere zaťažujú 
rozpočty niektorých ústavov práve v položkách "tovary a služby - ostatné". To vedie k 
paradoxnej situácii, keď sú organizácie, ktorých doktorandi úspešne absolvujú doktorandské 
štúdium v stanovenom termíne, nepriamo finančne postihované za efektívne vedenie vedeckej 
výchovy. Námietka, že úhrady za vyššie uvedené výkony oponentom a členom komisií je 
možné realizovať  z 500.- Sk mesačného príspevku   na doktoranda (položka - vedecká 
výchova, prevádzka) neobstojí, pretože tieto prostriedky doktorandi oprávnene čerpajú na 
potreby súvisiace s ich vedeckou prípravou. (platby za MVS, nákup odbornej literatúry atď.)



Ďalší podnet sa týka inšitucionalizácie a pracovno-právnej konsolidácie postavenia doktorandov 
na ústavoch. V súčasnosti totiž doktorandi nemajú status zamestnanca, a preto nie je ich možné 
vysielať na rôzne vedecké podujatia mimo miesta bydliska formou cestovného príkazu, a teda 
nie je možné im ani hradiť legálnou formou z rozpočtu ústavu cestovné náhrady a podobne. 
Riešením tohto problému by sa malo P SAV urýchlene zaoberať, pretože legislatívne sa 
nachádzajú interní doktorandi ústavu v akomsi vzduchoprázdne. Takýto legislatívny chaos a 
neujasnenosť postavenia doktorandov, ktorí sú na jednej strane súčasťou akademickej obce 
vedeckej organizácie s konzekvenciami z toho vyplývajúcimi, a na druhej strane nemajú status 
zamestnanca, zvyšuje oprávnený pocit pracovno-profesionálnej nestability doktorandov. Pre 
vedenie ústavov sa súčasnou legislatívnou úpravou vytvorila ťažko riešiteľná situácia. 

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval:         PhDr. Karol Kollár, CSc.

                                                                             zástupca riaditeľa FiÚ SAV
                                                                            (529 21 215)

Správa o činnosti Filozofického ústavu SAV
bola prerokovaná vo VR FiÚ SAV dňa 11. 1. 2007.

                                                                                 doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.
                                                                                 predseda Vedeckej rady FiÚ SAV
                                                                                (529 21 215)

Správa o činnosti Filozofického ústavu SAV predkladá:

                                                                                 prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
                                                                                 riaditeľ FiÚ SAV

Bratislava, 15. januára 2007


