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I.
1.

Základné údaje o organizácii
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
Tel.: 02/529 61 527; tel./fax: 02/529 21 215
E-mail: filosekr@savba.sk
Typ organizácie : rozpočtová od 1. júla 1990 - dátum zriadenia RO

2.

Počet a štruktúra zamestnancov

ŠTRUKTÚRA
ZAMESTNANCOV

K

Celkový počet zamestnancov

31

Vedeckí pracovníci

25

Odborní pracovníci VŠ

K
do 35
rokov

K
ved.
prac.

M Ž

M Ž

1

2

F

P

2

31

25,23

2

25

20,08

2

1,15

1

Odborní pracovníci ÚS

4

4

4,0

Ostatní pracovníci

-

-

-

Doktorandi v dennej forme
doktorandského štúdia

7

7

5

4

3

3. Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2007)
Rodová

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci

skladba

v stupňoch
DrSc.

CSc.,

prof.

doc.

I.

IIa.

17

6

3

5

11

8

1

3

-

5

IIb.

PhD.
Muži
Ženy

1
-

3

2

4. Štruktúra pracovníkov zo stĺpca F v bode 2 zaradených do riešenia projektov
(domácich alebo medzinárodných)
Veková štruktúra < 30 30-3 35-3 40-4 45-4 50-5 55-5 60-6 >65
(roky)
4
9
4
9
4
9
4
Muži
2
1
1
1
1
5
1
6
Ženy
2
1
3
1
Priemerný vek riešiteľov projektov podľa vyššie uvedenej tabuľky:
muži: 53
ženy: 44
Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2007: 54
Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2007: 51
Pozn.: V Prílohe č. 1 uvedený menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2007
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 2007 bola
prijatá do pracovného pomeru úspešná absolventka interného doktorandského štúdia, ktorá na
konkurze získala mzdový príspevok z fondu Štefana Schwarza. Ide v poradí už o druhú
pracovníčku nášho ústavu, ktorá sa úspešne uchádzala o takýto príspevok.
V organizačnej štruktúre a odbornom zameraní ústavu v roku 2007 nedošlo
k relevantným zmenám.
Filozofický ústav SAV podľa ustanovenia Zásad pravidelného hodnotenia organizácií
SAV časť A Vedecké organizácie, čl. 1 ods. 21 a uznesenia Predsedníctva SAV č. 850 zo dňa
2. októbra 2007 bol zaradený s účinnosťou od 1. januára 2008 na obdobie štyroch rokov do
akreditačnej kategórie A*.
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II.

Vedecká činnosť

1. Domáce projekty
ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Pridelené financie na
rok 2007

A

B

organizácia je
nositeľom
projektu *

organizácia sa
zmluvne
podieľa na
riešení
projektu

1. Vedecké projekty, ktoré boli v
r. 2007 financované VEGA

6

A

B

543 000.-

2. Vedecké projekty, ktoré boli
roku 2007 financované APVT,
APVV

1

3. Účasť na nových výzvach
APVV r. 2007**

-

-

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV
5. Projekty centier excelentnosti
SAV
6. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2007
financované

2
1

33 000.275 000

7. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom
8. Iné projekty (ústavné, na
objednávku rezortov a pod.)
*Pracovisko vedúceho projektu, zodpovedného riešiteľa, zhotoviteľa, vedúceho centra alebo
manažéra projektu.
Medzinárodné projekty uviesť v kap. IV.
Bližšie vysvetlenie je v Prílohe č. 2

2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
1. základného výskumu (uviesť číslo projektu a agentúru, ktorá ho financuje),
Filozofické dialógy (P. Cmorej, et al.)
Predmetom Filozofických dialógov vedených P. Cmorejom so slovenskými a českými
filozofmi a anglickým filozofom P. F. Strawsonom sú vybrané problémy analytickej filozofie,
logiky a logickej sémantiky. K významným výsledkom týchto dialógov patrí a) skúmanie
logickej povahy zložených entít (tzv. komplexov) z hľadiska teórie konštrukcií P. Tichého, b)
rozbor niektorých základných pojmov Maternovej transparentnej teórie pojmov, c) logickofilozofická analýza pojmu vyplývania, d) skúmanie aristotelovského chápania predikácie cez
prizmu modernej logiky, e) logicko-sémantická analýza pojmu presnosti jazykových výrazov,
5

f) určenie základných sémantických problémov všeobecnej teórie referencie a sémantických
i filozofických problémov vlastných mien a g) odlíšenie logických a matematických entít od
mentálnych aktov, v ktorých sa subjekt týchto entít zmocňuje.VEGA 2/6136/27 (Filozofický
ústav SAV).
Philosophical Dialogues
The book offers recordings of the dialogues led by Pavol Cmorej with Slovak and Czech
philosophers and with the English philosopher Paul Strawson. Their subjects were the
selected problems of the analytic philosophy, logic and semantics. The dialogues focused on
following issues: (a) the examination of the logical nature of complex entities (so called
“complexes”) seen on the background of the theory of constructions of P. Tichý; (b) the
discussion of some essential concepts of Materna´s transparent theory of concepts; (c) the
logical-philosophical analysis of the concept of inference; (d) the examination of the
Aristotelian conception of predication seen by the optics of modern logic; (e) logical-semantic
analysis of the concept of the accuracy of language expressions; (f) defining the essential
semantic questions of the general theory of reference as well as the semantic and
philosophical problems of proper names; (g) the distinction of logical and mathematical
entities from mental acts in which these entities are comprehended by the subject.
CMOREJ, P. et al.: Filozofické dialógy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2007. 448 s.
ISBN 978-80-967225-8-7.
Psyché - Od animálnych duchov k neurotransmiterom (S. Gáliková)
V práci Psyché sa autorka venuje problematike výskumu a vysvetľovania vnútornej
skúsenosti človeka. V siedmich kapitolách práce reflektuje pretrvávajúcu otvorenosť
psychofyzického problému a problému povahy ľudskej mysle. Za základný zdroj
nedorozumení filozofických a teoretických prístupov skúmania mysle pokladá autorka
prehliadanie prirodzenej povahy myšlienok, predstáv, pocitov atď. Z tohto dôvodu sa
kľúčovou otázkou práce stalo ujasnenie explananda, t.j. toho, čo je v prípade mysle
a vedomia predmetom skúmania a vysvetľovania.
Autorka charakterizuje ľudskú myseľ a vedomie ako kvality živého organizmu zakotvené
v interagujúcich procesoch biologickej a sociálnej evolúcie. V texte následne zdôrazňuje
význam najnovších empirických metód a technológií výskumu stavov mysle a prikláňa sa k
potrebe úzkeho prepojenia filozofického a vedeckého skúmania. Objasnenie podstaty, metód
a cieľov filozofie pri riešení problému povahy ľudskej mysle odrážajú podľa autorky základné
poslanie a význam filozofie samej (Filozofický ústav SAV).
Psyché: From Animal Spirits to Neurotransmiters.
In her book the author sheds light on the problematic of researching and explanation of the
inner human experience. All seven chapters of the book show, that the psychophysical
problem as well as the question of the nature of human mind still remain unresolved. She
sees the main reason of the misunderstandings in philosophical and theoretical approaches to
mind in neglecting the natural character of the thoughts, ideas, feelings etc. Thus the main
objective of the book is to define the explanandum as being examined and explicated in
connection with mind and consciousness. In her view human mind and consciousness are the
qualities of a living organism, which have their roots in the interactions of biological and
social evolutions. She also underlines the importance of the recent empirical methods and
techniques in researching the states of mind, where a close cooperation of philosophy and
sciences is inevitable. To shed light on the methods and objectives of philosophy in the
6

examination of the nature of human mind helps to shed light on the mission and importance of
philosophy itself.
GÁLIKOVÁ, S. Psyché : od animálnych duchov k neurotransmiterom. Bratislava : VEDA,
2007. 256 s. ISBN 978-80-224-0950-6.
Referencia, kvantifikácia, predikácia (M. Zouhar, P. Cmorej)
Skúmalo sa kvantifikátorové chápanie tzv. určitých deskripcií (definite descriptions, t.j.
výrazov začínajúcich sa určitým členom). Ukázalo sa, že je možné interpretovať aj takéto
výrazy ako kvantifikátory, t.j. výrazy, ktoré sa nevzťahujú na individuá, ale na množiny
indivíduí. Existujú tu však určité obmedzenia a takýto prístup nedokáže ponúknuť adekvátnu
reprezentáciu sémantiky takýchto výrazov vo všetkých kontextoch. Ďalší významný výsledok
sa týkal sémantiky všeobecných termínov a otázky, či výrazy pre prirodzené druhy môžu byť
rigidnými designátormi. Ukázalo sa, že jednoduché výrazy pre prirodzené druhy rigidnými
designátormi nie sú, čo je v rozpore so štandardnou koncepciou. VEGA 2/6136/27
(Filozofický ústav SAV)
Reference, Quantification, Predication.
The authors of the book are concerned with he question, if so called “definite descriptions”,
i.e. expressions beginning with a definite article, can be interpreted as quantifiers, i.e.
expressions not related to individuals, but to the sets of individuals. However, this approach
has its limitations, due to which it is unable to offer adequate representations of the semantics
of such expressions in all possible contexts. Another important achievement concerns the
semantics of the universal terms as well as the question, if the expressions for natural species
can be rigid designators. It comes out, that the simple expressions for natural species are not
rigid designators. This view is in contradiction to the standard conception.
ZOUHAR, M.: Kvantifikácia v prirodzenom jazyku V – VIII. In: Organon F XIV, 2007, č. 1,
98 – 117, č. 2, 242 – 263, č. 3, 379 – 398, č. 4, 525 – 541.
Na pomedzí filozofie a politiky. (A. Kopčok)
Obsažná monografia A. Kopčoka je významným príspevkom k poznaniu novšej histórie
dvoch vedeckých disciplín − slovenskej filozofie a sociológie. Mapuje, prináša a predstavuje
v ucelenejšej podobe peripetie rozvoja a inhibície týchto vedných disciplín, najmä v období,
ktoré pre ne bolo nežičlivé a zároveň dokazuje, že i v tomto období bolo možné v obmedzenej
miere realizovať pluralitné názorové formy vedeckého poznania. K uvedenému svojou
teoretickou aktivitou a odvahou prispel i autor predmetnej monografie. Jeho prejav kritického
myslenia a odmietnutia aplikácie zjednodušených matríc v historiografii mal neskôr v nástupe
„normalizácie“ za následok vedeckú a profesionálnu marginalizáciu autora.
VEGA 2/7156/27. (Filozofický ústav SAV)
On the Border of Philosophy and Politics
The monograph is a considerable contribution to the understanding of the history of Slovak
philosophy and sociology. It gives a detailed picture of the fortunes of both disciplines,
especially in times unfavourable for their free development. The author shows, how even in
these conditions it was possible (though only to a limited extent) to enforce the pluralism in
scientific knowledge, to which the author himself made a contribution by his writings. Due to
his critical and resolute rejecting the simplifying philosophical and sociological attitudes he
has been marginalized and violently cut off his professional community.
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KOPČOK, A.: Na pomedzí filozofie a politiky : výber z filozofických, sociologických a
historických štúdií a článkov. Filozofický ústav SAV, Bratislava a Slovenské vydavateľské
centrum a Kultúra Báčsky Petrovec, 2007, 332 s. ISBN 978-80-969770-0-0; ISBN
978-86-7103-306-0.
2. aplikačného typu (uviesť používateľa, napr. SME? spin off a p.)
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 2007 pre celosvetovú bibliografiu knižnej
filozofickej produkcie. Koordinátorom za SR je Jozef Sivák. V tomto roku bolo
vypracovaných a do redakcie zaslaných 6 preložených bibliografických záznamov a anotácií.
Používatelia: vedeckí pracovníci v odbore filozofie
There is a long-time collaboration between the Insitute and the journal Bibliographie de la
Philosophie, Institut International de Philosophie, Paris. On the basis of recherché annotations
of all Slovak philosophical book publications were elaborated as well as those of
philosophical books translated into Slovak, which has been published in Slovakia in 2007.
These annotations are regularly being included into World Bibliography of philosophical
books publications. In 2007 six annotations and bibliographical records have been elaborated,
translated and sent to the above-mentioned journal. Jozef Sivák coordinates the collaboration.
Target group: professional philosophers
3. medzinárodných vedeckých projektov (uviesť zahraničného partnera alebo
medzinárodný program)
Medzinárodný projekt Súčasná etika a tradícia, vychádzajúci z medziústavnej dohody
o spolupráci medzi Filozofickým ústavom SAV a Filosofickým ústavom AV ČR Praha.
Riešitelia: Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský.
Doba riešenia: jún 2006-jún 2008. Projekt sa koncentruje na aktuálne problémy etiky, pričom
si autori zároveň kladú otázku, do akej miery využíva súčasné etické myslenie stimuly
tradície a ako sa v ňom transformujú tradičné etické pojmy. Parciálne výsledky výskumu boli
publikované vo Filozofii 2007 č. 2 (Palovičová, Z.: Autonómia vôle ako základ morálneho
konania. S. 164-175), vo Filozofii 2007 č. 4 (Hála, V.: K problému univerzalistických
pretenzí v etice. Formalismus a některé pokusy o založení hodnotové etiky. S. 273-281), a vo
Filozofii 2007 č. 8 (Smreková, D.: Kde začína a kde končí svet odpustenia? S.696-703).
The project Contemporary Ethics and Tradition (June 2006 - June 2008), based on the
bilateral agreement on the collaboration of the Institutes of Philosophy of the Slovak and
Czech Republic´s Academies of Sciences, is focused on he current question of ethics. Its main
objective is to show to what extent the tradition shapes the contemporary ethical thought, as
well as the transformations of the traditional ethical concepts, due to this influence.
The research results published up to now in the journal FILOZOFIA: Z. Palovičová: The
Autonomy of Will as the Basis of Moral Action, No 2, 2007; V. Hála: Towards the Problem of
the Universal Pretension in Ethics. Formalism and Some Experiments in Establishing the
Value Ethics, No 4, 2007; D. Smreková: Where does the World of Forgiveness Begin and
Where does It Have Its End? No 8, 2007.Coordinators of the project: Dagmar Smreková,
Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský.
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V prvej etape riešenia projektu Understanding and Providing a Developmental Approach to
Technology Education (UPDATE; doba riešenia 01.01.2007-31.01.2010) sa splnili stanovené
ciele. V priebehu riešenia medzinárodného projektu bol vypracovaný dotazník na zisťovanie
motivácie a bariér študentov pri výbere predmetu štúdia. Následne sa realizoval preklad
dotazníka do anglického jazyka a jeho publikovanie na webovej stránke projektu. Následne sa
realizoval dotazníkový prieskum na vzorke 100 poslucháčov EF STU a FF MI UK.
Realizovali sa riadené semištrukturované hĺbkové interview s doktorandami EF STU a FF MI
UK. Na základe získaného materiálu sa realizovali tri prípadové štúdie. Vedúcou
riešiteľského tímu za SR je Tatiana Sedová.
The international project Understanding and Providing a Developmental Approach to
Technology of Education (January 2007 - October 2010); updated.In the first period of the
project a questionnaire has been elaborated to determine the motivations and barriers affecting
the students´ choosing their subjects of studies. The questionnaire was translated into English
and put on the web site of the project. A questionnaire research has been carried on including
100 students of EF STU and FF MI UK, as well as the controlled semi-structured depth
interviews with postgraduate students of EF STU and FF MI UK. Based on the achieved
materials three case studies were elaborated.The principal coordinator of the project: Tatiana
Sedová.
Na základe inštitucionálnej medzinárodnej spolupráce FiÚ SAV s FLU AV ČR a ďalších
individuálnych vedeckých projektov zahraničných autorov (ČR, Dánsko), bol vypracovaný
zborník „The World of Language and the World beyond Language“. Príspevky publikované v
zborníku sa zaoberajú niektorými zásadnými otázkami intenzionálnej a hyperintenzionálnej
logickej sémantiky. V niektorých sa pertraktuje problematika vplyvu kontextu (a jeho
zamlčaných konštituentov) na pravdivostné podmienky výrokov a navrhujú sa niektoré
spôsoby, ako tieto vplyvy zakomponovať do významu. V ďalších statiach sa diskutuje
o povahe mimojazykových entít, ktoré môžu slúžiť ako intenzionálne či hyperintenzionálne
významy. Osobitne sa rozoberá povaha vlastností ako intenzionálnych objektov, propozícií
ako významov výrokov a istá pozornosť sa venuje explikácii a kritike Carnapovho pojmu
intenzionálneho izomorfizmu. A napokon v ostatných príspevkoch sa rozoberá problematika
jazyka ako znakového systému a diskutuje sa otázka, či rovina významov patrí medzi
podstatnú zložku, ktorá vymedzuje identitu jazykových výrazov.
The publication The World of Language and the World beyond Language is the result of
international collaboration of the Institutes of Philosophy of the Slovak and Czech Republic´s
Academies of Sciences and of some other individual scientific projects carried out abroad
(Czech Republic, Denmark). The contributions deal with some of the fundamental questions
of intensional and hyperintensional meanings. A special attention is paid to the explication
and critique of Carnap´s concept of intensional isomorphism. The rest of the contributions
discuss the language as a system of signs as well as the question, if the sphere of meanings is
one of the fundamental constituents delimitating the identities of the language expressions.
The World of Language and the World beyond Language (Svet jazyka a svet za jazykom),
eds. T. Marvan - M. Zouhar, Bratislava 2007, Filozofický ústav SAV,
ISBN 978-80-967225-9-4
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3. Vedecký výstup (bibliografické údaje výstupov uviesť v Prílohe č. 3)
PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

Počet v r. 2007 a doplnky z r.
2006

1. Vedecké monografie * vydané doma

3

2. Vedecké monografie vydané v zahraničí

-

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

1

5. Kapitoly v publikáciách ad 1/

8

6. Kapitoly v publikáciách ad 2/

1

7. Kapitoly v publikáciách ad 3/

1

8. Kapitoly v publikáciách ad 4/

-

-

9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných
a/ v Current Contents

32

b/ v iných medzinárodných databázach
10. Vedecké práce v ostatných časopisoch

3

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

18

b/ nerecenzovaných

5

12. Vedecké práce v zborníkoch rozšírených abstraktov

-

13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch

15

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

32

15. Ostatné prednášky a vývesky

10

16. Vydávané periodiká evidované v Current Contents

2

17. Ostatné vydávané periodiká

-

18. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí

3

19. Vysokoškolské učebnice a učebné texty

1

20. Vedecké práce uverejnené na internete
a/ v cudzom jazyku

1

b/ v slovenčine

-

21. Preklady vedeckých a odborných textov

6

* Publikácia prináša nové vedecké poznatky, alebo sa opiera o vedecké práce.
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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. 2007 a doplnok z r.
2006
52

5. Ohlasy
CITÁCIE

Počet v r. 2007

Citácie vo WOS

Doplnok za r. 2006

46

21

-

-

175

32

Citácie podľa iných indexov a báz, napr.
SCOPUS,
s uvedením prameňa
Citácie v monografiách, učebniciach a iných
publikáciách

Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných konferenciách:
Autor/autori, názov príspevku, konferencia, v prípade publikovania uviesť prameňBAKOŠ, V.

„Hrušovského iniciatívy v kontexte slovenskej filozofie“
Medzinárodná vedecká konferencia: Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie
Bratislava – Smolenice, 2. – 3. 5. 2007
Publikované:
BAKOŠ, V. Iniciatívy Igora Hrušovského v kontexte českej a slovenskej filozofie. In Igor
Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava – Smolenice.
Bratislava : Iris, 2007. ISBN 978-80-89238-12-5. s. 20-33.
MURÁNSKY, M.
Nacionalizmus a vlastenectvo. Patriotizmus a šovinizmus, Úrad vlády Slovenskej republiky,
9. október 2007. Konferencia sa konala pod zíštitou podpredsedu vlády SR D. Čaploviča
NOVOSÁD, F.
„Igor Hrušovský na začiatku päťdesiatych rokov“
Medzinárodná vedecká konferencia: Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie
Bratislava – Smolenice, 2. – 3. 5. 2007
Publikované:
NOVOSÁD, F. Igor Hrušovský z päťdesiatych rokov. In Igor Hrušovský – osobnosť
slovenskej filozofie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného
stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava – Smolenice. Bratislava : Iris, 2007.
ISBN 978-80-89238-12-5. s. 57-63.
PICHLER, T.
„Masaryk a vízia veľkosti malého národa“
Medzinárodná vedecká konferencia: Miesto T.G. Masaryka v česko-slovenských dejinách
Bratislava, Veľvyslanectvo ČR, 3. 10. 2007
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SEDOVÁ T.
Reflexivita mysle a zmeny poznania v postmodernite. Medzinárodná konferencia (Rakúsko,
ČR, Francúzsko, Nórsko) Myseľ, informácia a technika vo veku globalizácie, Bratislava, 9. 10. 11. 2007.
SEDOVÁ T.
Zur Mobilität im Rahmen des EC Programms
European Researchers of Tomorrow, Stuttgart, 13. - 16. 5. 2007.
VICENÍK, J.
„Igor Hrušovský a filozofia vedy“
Medzinárodná vedecká konferencia: Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie
Bratislava – Smolenice, 2. – 3. 5. 2007
Publikované:
VICENÍK, J. Igor Hrušovský a filozofia vedy (Poznámky k vybraným otázkam). In Igor
Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava – Smolenice.
Bratislava : Iris, 2007. ISBN 978-80-89238-12-5. s. 64-74.
Pozvané príspevky v zahraničí (nie konferencia)
ZOUHAR, M.
„Všeobecné termíny a ich rigidnosť“
Prednáška na Katedre logiky Karlovy univerzity v Prahe, 14. 5. 2007
ZOUHAR, M.
„B. Russell a redukcionizmus“
Prednáška na Katedre filosofie Masarykovy Univerzity v Brne, 3. 10. 2007
ZOUHAR, M.
„General Terms and Rigidity“
Prednáška na Philosophy Department, Central European University,
Budapest, 31. 10. 2007
Zoznam iných významných ohlasov
Celoživotná vedecká práca Pavla Cmoreja bola ocenená v rámci seminára Významných osobností
SAV v r. 2007 (24. 5. 2007).

7. Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám
pracoviska
Vedeckí pracovníci ústavu v roku 2007 uskutočňovali výskum v rámci projektov VEGA,
dvoch centier excelentnosti SAV, 6 RP,( CEC WYS a UPDATE) projektu ESF, dvoch
projektov bilaterálnej medzinárodnej spolupráce s Filozofickým ústavom AV ČR a v rámci
účasti na projekte APVV. V roku 2007 riešenie projektov pokračovalo, a preto uvádzané
výsledky obsahujú poznatky z prebiehajúcich a plánovaných etáp skúmania predmetných
problematík. V správe uvádzame výsledky z oblasti filozofie jazyka, filozofie mysle, etiky
a dejín slovenského filozofického myslenia. V tlači sa nachádza zborník slovenských,
českých, francúzskych, rakúskych a nórskych príspevkov tretieho ročníka Bratislavských
filozofických dní Informácia, technika a myseľ v globálnej situácii, ktorý sa konal v ústave
v novembri 2007 ako aj príloha k Organonu F venovaná XI. česko-slovenskému sympóziu k
analytickej filozofii s názvom Jednotliviny - všeobecniny – významy, ktorá sa konala
v októbri 2007 v Starej Lesnej.
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Ako súčasť vedecko-výskumnej činnosti na Filozofickom ústave treba vyzdvihnúť aj
jej interdisciplinárny charakter v oblastiach, v ktorých to je možné a žiaduce a samozrejme
spoluprácu s historikmi , sociológmi a politológmi v rôznych oblastiach spoločného záujmu.
Pre rozvoj výskumu na ústave má rozhodujúci význam dlhodobo a plánovite
uskutočňovaný medzinárodný bádateľský dialóg. V roku 2007 sa podnikli rozhodujúce kroky
k trvalému rozvoju súčinnosti s francúzskymi partnermi v oblasti fenomenológie. Vytvorila sa
účinná báza kooperácie s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky pri organizácii
a zabezpečovaní vedeckých podujatí s účasťou francúzskych partnerov.
Ústav mal výrazný podiel na medzinárodnej konferencii venovanej 100. výročiu
narodenia Igora Hrušovského. Vedeckí pracovníci ústavu prispeli zásadnými podnetmi
k premýšľaniu nad jeho filozofickým odkazom vo všeobecnosti a jeho významom i zástojom
v kontexte slovenského filozofovania.
Editorská činnosť:
KARUL, R.
Editovanie monotematického čísla časopisu FILOZOFIA č. 5/2007: Súčasná francúzska
fenomenológia
KOLÁROVÁ, A.
Editovanie tematického bloku Mladá filozofia v časopise FILOZOFIA č. 4/2007
SIVÁK, J.
Editor monotematického čísla časopisu FILOZOFIA č. 6/2007: K 100. výročiu narodenia I.
Hrušovského a J. Patočku
VICENÍK, J.
Editor monotematického čísla časopisu FILOZOFIA č. 9/2007: Metodológia sociálnych vied
SEDOVÁ, T.
Spolueditorka (80%)s M. Čambalíkovou publikácie: Exklúzia a sociálna situácia na
Slovensku. VSŠ, VEDA, 2007, s. 327, ISBN 978-80-8927-07-1.

III.

Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie
ľudských zdrojov pre vedu a techniku

Údaje o doktorandskom štúdiu
Forma

Počet k 31.12.2007

Počet ukončených doktorantúr v r. 2007

Doktorandi

Denná

3

2

1

1

1

1

2

neobhájením
dizertačnej
práce alebo
neudelením
vedeckej
hodnosti
0

Externá

2

0

0

0

1

0

0

0

celkový
počet

z toho
novoprijatí

M

M

Ž

úspešnou
obhajobou

Ž

M

Ž

Uplynutím
času
určeného
na
štúdium
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Ukončenie z dôvodov
Rodinných, nevykonania
zdravotných odbornej skúšky
a iných,
resp. bez
udania
dôvodu
0
0
0

0

Zmena formy doktorandského štúdia

Preradenie z dennej formy na externú
Preradenie z externej formy na dennú

Počet
0
0

Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou
obhajobou

Meno
doktoranda

Mesiac, rok nástupu na DŠ

Mesiac, rok
obhajoby

Číslo a
názov
vedného
odboru

Meno a
Fakulta udeľujúca
organizácia vedeckú hodnosť
školiteľa

Barbora
Čakovská

1.9.2004

10.9.2007

61-01-9

P. Cmorej
FiÚ SAV

FiF UK

Marcel
1.1.2003
Martinkovič

10.2.2007

61-01-9

T.Pichler
FiÚSAV

FiF UK

Peter
Mornár

10.2.2007

61-01-9

J.Sivák
FiÚSAV

FiF UK

1.1.1999 (ext.)

Údaje o pedagogickej činnosti
PEDAGOGICKÁ

Prednášky

Cvičenia *

ČINNOSŤ

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov
alebo vedúcich
cvičení**

13

0

11

0

Celkový počet hodín
v r. 2007

927

0

930

0

* – vrátane seminárov, terénnych cvičení a preddiplomovej praxe
** – neuvádzať pracovníkov, ktorí sú na dlhodobých stážach na univerzitách
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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:
45

3.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia
doktorandov (PhD.) :
14

4.

Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác:
9

5.

Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a
habilitačné práce:
8

6.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií
pre obhajoby DrSc. prác:
-

7.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií
pre obhajoby PhD. prác:
8

8.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií,
resp. oponenti v inauguračnom alebo habilitačnom konaní
na vysokých školách.
6
Menný prehľad
pracovníkov, ktorí boli
menovaní do spoločných
odborových komisií pre
doktorandské štúdium

Menný prehľad
pracovníkov, ktorí pôsobili
ako členovia vedeckých
rád fakúlt a univerzít*
a správnych rád univerzít

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

J. Dubnička (FiFUK)

J. Dubnička (FFUCM)

M. Zouhar - doc.

S. Gáliková (FTTÚ)

T. Pichler (FIFUK)

F. Novosád (FiFUK)

T. Pichler (FLÚ AV ČR)

T.Pichler (FiFUK)

F. Novosád (BISLA)

D.Smreková (FiFUK

T.Sedová (UK)
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Z. Palovičová - doc.

J. Viceník (PFUK)

T. Sedová (PU)

J.Viceník (FiFUK)

E.Smolková (FMUK)

M. Muránsky (FF UCM)

J. Viceník (SÚ SAV)
O. Mészáros (UK)
M. Muránsky (BISLA)

* V zátvorke uviesť aj príslušné univerzity.
Zoznam spoločných pracovísk SAV s vysokými školami a inými inštitúciami s uvedením
stručných výsledkov spolupráce. Na základe týchto údajov bude zoznam spoločných
pracovísk v Správe o činnosti SAV oproti minulému roku aktualizovaný a zaradia sa iba
pracoviská tu uvedené.
Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Pracovníci ústavu sa veľkou mierou podieľajú na pedagogickom procese na univerzitách
a slovenských vysokých školách (927 hodín prednášok a 936 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. 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 FiFUK v Bratislave každoročne organizujú výročné konferencie, na ktorých
prezentujú svoje príspevky zamerané na tému ich dizertačnej práce.
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IV.

Medzinárodná vedecká spolupráca

Medzinárodné projekty
DRUH PROJEKTU

Počet projektov

Pridelené financie na
rok 2007
(prepočítané na Sk)

A

B

organizácia je
nositeľom
projektu *

organizácia sa
podieľa na
riešení
projektu

1. Projekty 6. rámcového
programu EÚ (neuvádzať projekty
ukončené pred r. 2007)

2

A

B

282 044.-

2. Projekty 7. rámcového
programu EÚ
3. Multilaterálne projekty
v rámci vedeckých programov
COST, INTAS, EUREKA,
ESPIRIT, PHARE, NATO,
UNESCO, CERN, IAEA, ESF
(European Science Foundation)
a iné.
4. Projekty v rámci
medzivládnych dohôd o vedeckotechnickej spolupráci (Grécko,
ČR, Nemecko a iné).
5. Bilaterálne projekty

2

6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo ahraničných
zdrojov

* Koordinátor alebo analogicky ako pri tabuľke II. 1.
Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia
medzinárodných projektov.
V súvislosti s ukončením projektu CEC WYS sa usporiadal workshop s názvom Rovnosť
príležitostí - východiská a súčasný stav implementácie. Cieľom workshopu bolo informovať o
dosiahnutých výsledkoch projektu CEC WYS a podobných projektov, ktoré sa riešili na
slovenských inštitúciách, dohodnúť možnosti ďalšej kooperácie a formulovať návrhy, ktoré
by sa poskytli vo forme odporúčaní rozhodujúcim aktérom vednej politiky. Zámerom
workshopu bolo aj vytvorenie databázy gendrových projektov a dosiahnutých výsledkov. Na
workshope sa zúčastnili reprezentanti a reprezentantky nielen vedecko-výskumných inštitúcií,
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vzdelávacích inštitúcií, ale aj predstavitelia MPSVR SR z odboru Odboru rodovej a rodinnej
politiky, IVPR, Úradu vlády SR.
Bratislava, 11. 4. 2007
Rovnosť príležitostí - východiská a súčasný stav implementácie Equal Opportunities: Starting
Points and Contemporary State of Implementation. Organizátorka: T. Sedová
Uskutočnila sa prezentácia stratégie a metodologického postupu slovenského tímu pri
realizácii cieľov medzinárodného projektu WP5
Understanding and Providing a
Developmental Approach to Technology Education (UPDATE) na medzinárodnej konferencii
Educational Research-Teaching and Learning Technological Literacy v Glasgowe v dňoch
20. - 26. júna 2007 (vedúcia riešiteľského tímu za SR T. Sedová). T. Sedová, ako členka
Standing Committee pre projekt NPHS ESF (From Natural Philosophy to Science) aktívne
participovala v roku 2007 na predmetných konferenciách a workshopoch súvisiacich s
riešením projektu. Na základe dosiahnutých výsledkov projektu bolo riešenie projektu
prolongované až do konca roku 2008. V rámci riešenia projektu sa nadviazala perspektívna,
viacúrovňová spolupráca medzi Filozofickým ústavom SAV a Helsinki Collegium for
Advanced Studies University of Helsinki.
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 fur Masse und Macht, Viedeň; Róbert Karul:„La société
internationale Michel Henry“, Montpellier,Francúzsko; Ondrej Mészáros: Člen
Predsedníctva Medzinárodnej hungarologickej spoločnosti; Člen Maďarskej filozofickej
spoločnosti; Asociovaný člen Maďarskej akadémie vied; Člen Komitétu pre maďarskú vedu
za hranicami Maďarska; Tatiana Sedová: Členka Steering Commitee programme From
Natural philosophy to science, ESF, Štrasburg; Členka konzorcia 6th FP EC CEC WYS (ČR,
Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Francúzsko, Taliansko, SR) do apríla 2007;
Členka konzorcia 6th FP EC, UPDATE do 2009 (13 krajín EÚ, koordinátorka WP5);
Jozef Sivák: International Husserl and Phenomenological Research Society (Hanover, N.H.,
USA); Collège International de Philosophie (CIPh) (Paríž, člen korešp.); Rumunská akadémia
vied (člen korešp.); Association des Amis et des Anciens du CNRS (Paríž).
Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí.
Pavel Cmorej: člen redakčnej rady Polish Journal of Philosophy (Poľsko); Jozef Sivák:
člen redakčnej rady časopisu Vestnik Volgogradskogo universiteta. Rada 7: Filosofija,
sociologija i socijaľnyje technologiji (Rusko);
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 8. a 9. novembra 2007 sa na pôde Filozofického ústavu uskutočnila medzinárodná
konferencia pod názvom Informácia, technika a myseľ v globálnej situácii. Prínos podujatia:
Bratislavské filozofické dni sú cyklom filozofických konferencii ich doterajšie ročníky
vychádzali z chápania problematiky intersubjektivity v jej globálnych aspektoch, v tomto
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roku konferencia nadviazala na tradíciu filozofovania s interdisciplinárnym presahom – a to
smerom k „obrazu“ (filozofia vizuality, médií a pod.) a smerom k „technike“ (filozofia vedy,
filozofia mysle a pod.). Na konferencii bolo sprítomnené aj súčasné uvažovanie francúzskej
a nemeckej proveniencie (H. Atlan, J.-L. Petit, E. Tassin, E. Escoubas, Mikkel B. Tin, M.
Staudigl, M. Diaconu), podujatie nadviazalo aj na spoluprácu s Filosofickým ústavom AV ČR
(K. Novotný, J. Fulka) a viacerými slovenskými filozofickými pracoviskami.
Počet domácich účastníkov: 17, počet zahraničných účastníkov: 12 (70,5%)
V dňoch 10. - 12. októbra 2007 usporiadal v Starej Lesnej Filozofický ústav SAV XI. československé sympózium k analytickej filozofii s názvom Jednotliviny - všeobecniny - významy
XI. česko-slovenské sympózium sa venovalo otázkam intenzionálnej a hyperintenzionálnej
sémantiky, ktoré sa intenzívne diskutujú aj v kontexte českej a slovenskej filozofie. Ukázalo
sa, že intenzionálne sémantiky sa dokážu vyrovnať s mnohými kritikami, ktoré sú namierené
proti chápaniu významu ako intenzií či hyperintenzií, a potvrdilo sa, že na uspokojivú
analýzu sémantiky prirodzených jazykov je potrebné pracovať s významom ako
štruktúrovaným objektom. To dokážu najlepšie zabezpečiť práve hyperintenzionálne
sémantiky.
Počet domácich účastníkov: 15, počet zahraničných účastníkov: 18 (120%)
V úzkej spolupráci s Filozofickým ústavom SAV sa ďalej rozvíjala tradícia prednášok
Slovenského filozofického združenia (SFZ). Tieto prednášky majú ako vedecký, tak
i pedagogický rozmer, obracajú sa s úspechom ako na publikum vysokoškolských
a výskumných pracovníkov, tak aj na študentské publikum. V rámci cyklu predstavili
výsledky výskumu filozofi najmä mladšej t. j. menej známej generácie z rozličných pracovísk
na Slovensku (Ružomberok, Trnava, Bratislava) a zahraniční mladí pedagógovia (Praha).
Druhou skupinou pozvaných prednášajúcich boli renomovaní myslitelia zo zahraničia: Eliane
Escoubasová z Univerzity Paris XII, Catherine Chalierová z Univerzity Paris X a Sebastian
Luft z Univerzity Maquette. Tematické okruhy sme volili s ohľadom na zriedkavé zastúpenie
tém na slovenskej filozofickej scéne (Plotinos, Maimonides, Blanchot, Warburg). Prednášky
SFZ sa stali významným miestom komunikácie medzi vedcami a záujemcami o filozofiu,
ktorej pôsobenie sa neobmedzuje na daný časový úsek, ale inkorporuje sa do ďalšej
myšlienkovej práce zúčastnených. Toto „priblíženie“ prispieva zároveň ku kreácii
medzinárodných pracovných skupín a odstaňuje tak prípadné doterajšie komunikačné bariéry.
Tradícia „Prednášok SFZ“ je organizačne zabezpečená aj na budúci rok.
Organizácia cyklu „Prednášky SFZ“ s účasťou zahraničných prednášateľov, 9 prednášok,
január - júl 2007, Filozofický ústav SAV.
Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2008 (anglický a slovenský
názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného
pracovníka).
International Conference of Institute of Philosophy SAS from the Cycle Bratislava’s
philosophical Days (IV vol.): Philosophy of Life as a Resource for Understanding of Weaving
of Subjectivity and Intersubjectivity
Medzinárodná konferencia Filozofického ústavu SAV z cyklu Bratislavské filozofické dni (IV.
ročník): Filozofia života ako východisko pre pochopenie prelínania subjektivity
a intersubjektivity
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Miesto konania: Filozofický ústav SAV, Bratislava
Termín: 14. – 15. máj 2008
Kontakt: Mgr. Róbert Karul, PhD., 0907 743 408, filorobo@savba.sk
Zámerom projektu je výskum filozofie života, ktorej hlavným súčasným
predstaviteľom je francúzsky filozof Michel Henry. Na základe úvah nad základným
kameňom jeho myslenia –pojmom seba-zakúšania – sa budeme snažiť zachytiť jeho početné
aplikácie: filozofiu kresťanstva, kultúry, politiky, jeho názory na Marxa, psychoanalýzu...
a ich prostredníctvom vystihnúť podstatu situácie jednotlivca za aktuálnych spoločenských a
kultúrnych podmienok, metafyzický výskum filozofie života má tak priniesť nové možnosti
v odkrývaní modernej identity.
Podujatie organicky nadväzuje na predchádzajúce ročníky cyklu konferencií
Filozofického ústavu SAV – Bratislavských filozofických dní – na ktorých participovali vedci
z početných slovenských pracovísk, ako aj významní pozvaní hostia zo zahraničných
univerzít a inštitútov z Francúzska, Nemecka, Rakúska, Česka, Nórska.
Lectures of SFZ by IPh SAS
Prednášky SFZ pri FiÚ SAV
Miesto konania: Filozofický ústav SAV, Bratislava
Kontakt: Mgr. Róbert Karul, PhD., 0907 743 408, filorobo@savba.sk
Predbežný program na prvý polrok 2008:
Január: Pavol Labuda – Onto-teológia: Plotinos a Heidegger
Február: Dita Rukriglová: Ibn Gabirol a Avicebrol
Marec: Miloš Hubina – Budhistický pohľad na svet
Máj: Jon Stewart – Posuny v Kierkegaardovej recepcii Hegela
Máj: Rolf Kühn – Minimálna fenomenológia a motivácia radikálnej protiredukcie
Prednášky Slovenského filozofického združenia sú tradíciou, v rámci ktorej sa už od
počiatku deväťdesiatych rokov mohli stretávať študenti, vedci a pedagógovia s predstavením
myslenia svetových filozofov v podaní výrazných slovenských a zahraničných špecialistov.
Prednášky SFZ sú miestom a časom dialógu a inšpirácie, sú príležitosťou bezprostrednej
komunikácie a nadväzovania kontaktov v miestnom i medzinárodnom meradle. Takýmto
oživením a synergiou majú byť aj „Prednášky SFZ“ v roku 2008.
Workshop Philosophy of Life
Workshop Filozofia života
Miesto konania: Filozofický ústav SAV, Bratislava
Kontakt: Mgr. Róbert Karul, PhD., 0907 743 408, filorobo@savba.sk
Termín: III. kvartál 2008
Okolo výskumnej skupiny „Intersubjektivita“, ktorá je tvorená pracovníkmi Filozofického
ústavu SAV, sa za posledné dva roky vytvoril medzinárodný vedecký tím. Tím pracuje na
skúmaní rôznych aspektov subjektivity a intersubjektivity najmä z pozícií fenomenologickej,
štrukturalistickej
a kantovskej tradície. Vedecká komunikácia tímu sa realizuje na
medzinárodných vedeckých podujatiach Filozofického ústavu a partnerských univerzít
a ústavov. Ďalším stretnutím v roku 2008 bude workshop Filozofického ústavu „Filozofia
života“. V dlhodobejšom horizonte sa výskumná aktivita bude inkorporovať do
medzinárodnej kolektívnej monografie. Hlavní zahraniční spolupracovníci: Etienne Tassin
(Univerzita Paris VII, Francúzsko), Elianne Escoubasová (Univerzita Paris XII, Francúzsko),
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Karel Novotný (Univerzita Karlova, Filozofický ústav AV ČR), Josef Fulka (Univerzita
Karlova, Filozofický ústav AV ČR), Mikkel B. Tin (Univerzita Höyskolen i Telemark,
Nórsko).
Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií.
6 (B.Geistová Čakovská, R. Karul, M. Muránsky, T. Sedová, J. Vydrová, M. Zouhar)
Účasť expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných.
Tatiana Sedová
2 posudky pre APVV
2 posudky pre Radu štátneho programu Aktuálne otázky
Členka Steering Commitee programme From Natural Philosophy to Science, ESF
Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Prehľad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5

V.

Vedná politika

VI.

Spolupráca s univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy
a techniky v SR

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 roku 2006 bol v komisii VEGA schválený spoločný projekt FiÚ SAV a Katedry filozofie
FiF UK Sondy do dejín slovenského filozofického myslenia (č. 2/7156/7), ktorý je
pokračovaním predchádzajúceho projektu s riešením na r. 2007-2009. Výsledky projektu boli
publikované v monotematickom čísle časopisu Filozofia č. 10(2007, venovanému novším
dejinám myslenia na Slovensku, ako aj v publikácii Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej
filozofie: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia
SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007. Bratislava 2007.
Iné:
Pavel Cmorej: člen Inauguračnej komisie pri Filosofickej fakulte Karlovej univerzity v
Prahe, ktorá pripravovala inauguračné konanie doc. PhDr. P. Koťátka, CSc. Ján Dubnička:
Podpredseda Spoločnej odborovej komisie pre odbor doktorandského štúdia 61-01-9
systematická filozofia; člen Vedeckej rady FF UCM v Trnave; člen Štátnicovej komisie FF
UCM pre odbor filozofia a NOS; člen Komisie na vykonanie štátnych rigoróznych skúšok pre
odbory:- psychológia - FF UCM - Trnava;- učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov náuka o spoločnosti, FF UCM Trnava; Silvia Gáliková: člen spoločnej odborovej komisie pre
21

doktorandské štúdium - Trnavská Univerzita, Trnava; člen komisie pre obhajobu PhD. prác,
Teologická fakulta, Trnavská univerzita; Alica Kolárová: Spolupráca s katedrou filozofie
(Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.) na Katolíckej univerzite v Ružomberku na projekte učebnice
Veda a náboženstvo, dialóg; 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; František
Novosád: člen akademického senátu Bratislavský inštitút liberálnych štúdií (BISLA); člen
Komisie posudzovania doktorských prác (BISLA); Tatiana Sedová: členka Vedeckej rady
Univerzity J. A. Komenského Bratislava; prorektorka pre pedagogickú činnosť na Vysokej
škole Sládkovičovo; členka Vedeckej rady Prešovskej univerzity; členka komisií pre
vymenúvacie konanie profesorov, docentov Prešovskej univerzity; Tibor Pichler: Člen
Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského; Člen spoločnej odborovej
komisie pre dejiny filozofie; člen Dozornej rady Filozofického ústavu AV ČR; Dagmar
Smreková: členka Komisie pre dizertačné skúšky pre odbor systematická filozofia na Katedre
filozofie a dejín filozofie FiF UK; Jozef Viceník: člen Komisie pre obhajobu dizertačných
prác v odbore dejiny štátu a práva, Právnicka fakulta Univerzity Komenského, Bratislava ;
Martin Muránsky: člen Vedeckej rady BISLA (Bratislavský inštitút liberálnych štúdií). člen
odbornej komisie pre doktorandské štúdium na FF UCM.
2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi
Monografie a štúdie pracovníkov Filozofického ústavu SAV sa uplatňujú v pedagogickom
procese na vysokých školách a univerzitách SR. Viaceré publikácie z produkcie FiÚ SAV
tvoria súčasť povinnej literatúry pri vysokoškolskej výuke. Iné nachádzajú svoje využitie v
oblasti kultúry a verejnej správy.

VII. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
Spoločné pracoviská, výsledky spolupráce.

VIII. 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
Dušan Gálik: člen Rady ministra kultúry SR pre informatizáciu kultúry; člen expertnej
pracovnej skupiny ministra školstva pre vypracovanie stratégia uplatnenia „Dlhodobého
zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“; Člen hodnotiacej komisie pri
Ministerst školstva pre výtvarnú súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007;
Člen hodnotiacej komisie pri Ministerstve školstva pre publicistickú súťaž v rámci Týždňa
vedy a techniky na Slovensku 2007; Karol Kollár:člen Komitétu OSN - UNESCO: MOST;
člen Medzinárodnej federácie novinárov (IJF); Ondrej Mészáros: člen Poradného zboru
ministra školstva SR; Tibor Pichler: člen Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii pri
Rade Európy v Štrasburgu: Účasť na zasadnutiach v marci 2007, júni 2007, decembri 2007 a
fakty zisťujúca cesta na Maltu v júli 2007; Jozef Sivák: Účasť na voľbe predsedu Správnej
rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) s vypracovanou koncepciou činnosti ÚPN.
Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
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Tatiana Sedová: členka Rady štátneho programu Aktuálne otázky spoločnosti MŠ SR;
členka Rady štátneho programu rozvoja: rozvoja infraštruktúry a podpory ľudských zdrojov
vedy a výskumu; Jozef Viceník: člen Rady programu podpora vzniku a činnosti výskumných
a vzdelávacích centier excelentnosti v rámci APVV.

IX.

Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania

Vedecko-popularizačná činnosť (počet knižných publikácií, prednášok, príspevkov v
tlači, rozhlase, televízii a pod.) *
42 (uvedené v Prílohe č. 3)
Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl), s uvedením názvu
podujatia, dátumu, miesta konania a počtu účastníkov
Rovnosť príležitostí - východiská a súčasný stav implementácie
Dátum: 11. apríla 2007
Miesto: Filozofický ústav SAV
Počet účastníkov: 15
Fenomenologický seminár
Dátum: periodicita 1x mesačne
Miesto: Filozofický ústav SAV, Bratislava
Počet účastníkov: 10-15
Prednášky SFZ
Dátum: január - júl 2007
Miesto: Filozofický ústav SAV, Bratislava
Počet účastníkov: 10-20
Mladá filozofia IV, konferencia:
Dátum: 15. január 2007
Téma: Myseľ, jazyk a kultúra
Miesto konania: Filozofický ústav SAV
Počet účastníkov: 12
Členstvo v organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí, s uvedením názvu
podujatia, dátumu a miesta konania
Členka organizačného výboru: Tatiana Sedová. Rovnosť príležitostí - východiská a súčasný
stav implementácie, 11. apríla 2007, Filozofický ústav SAV, Bratislava.
Členovia organizačného výboru: Jozef Sivák, Jaroslava Vydrová. Fenomenologický seminár,
periodicita 1x mesačne, Filozofický ústav SAV, Bratislava.
Člen organizačného výboru: Róbert Karul. Prednášky SFZ: cyklus „Prednášky SFZ“ s
účasťou zahraničných prednášateľov, 9 prednášok, január - júl 2007, Filozofický ústav SAV,
Bratislava.
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Členovia organizačného výboru: Alica Kolárová, Zita Bajúszová. Mladá filozofia IV: Myseľ,
jazyk a kultúra. 15. január 2007. Filozofický ústav SAV.
Člen organizačného výboru: Tibor Pichler. Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie,
2. – 3. mája 2007, Bratislava – Smolenice.
Členstvo v redakčných radách domácich časopisov
Marián Zouhar: šéfredaktor časopisu Organon F; Barbora Geistová Čakovská: výkonná
redaktorka časopisu Organon F; Pavel Cmorej: člen redakčnej rady časopisu Organon F;
Dušan Gálik: člen redakčnej rady časopisu Organon F; Tatiana Sedová: členka redakčnej
rady časopisu Organon F; Jozef Viceník: člen redakčnej rady časopisu Organon F;
Dagmar Smreková: šéfredaktorka časopisu Filozofia; Jozef Pauer: zástupca šéfredaktorky
časopisu Filozofia; Jozef Sivák: člen redakčného kolégia časopisu Filozofia; Róber Karul:
člen redakčného kolégia časopisu Filozofia; Ondrej Mészáros: člen redakčného kolégia
časopisu Filozofia; člen redakčnej rady časopisu Fórum; Jaroslava Vydrová: členka
redakčnej rady časopisu OSTIUM (online) URL:<www.ostium.sk>.Martin Muránsky: člen
redakčnej rady časopisu Zahraničná politika; člen redakčnej rady časopisu OS.
Činnosť v domácich, resp. v česko-slovenských vedeckých spoločnostiach
Róbert Karul: Výbor Slovenského filozofického združenia; OZ Schola Philosophica;
Eva Smolková: členka výkonného výboru Spoločnosti autorov odbornej a vedeckej literatúry
- SAVOL; Jozef Sivák: Slovenská literárnovedná spoločnosť (člen revíznej komisie);
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL);

X. 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: 10 735 zväzkov, z toho prírastok za rok 2007: 240 zväzkov
Periodiká - celkom: 15 titulov
Knižnica priebežne buduje databázy : v programe ISIS: ASEP, KKF
v programe ARL: EPCA
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XI. 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
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; 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; Róbert Karul: člen Etickej komisie SAV; Jozef Viceník: člen Komisie
pre udeľovanie medzinárodnej ceny SAV;
Členstvo v orgánoch VEGA
Karol Kollár: predseda Komisie VEGA č. 12 pre filozofiu, sociológiu, politológiu a teológiu;
člen Predsedníctva VEGA; Dagmar Smreková: členka Komisie VEGA č. 12 pre filozofiu,
sociológiu, politológiu a teológiu; Zuzana Palovičová: členka Komisie VEGA č. 12 pre
filozofiu, sociológiu, politológiu a teológiu;
Iné:
Ján Dubnička: člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
FiÚ SAV; Pavel Cmorej: člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie
pracovníkov FiÚ SAV; Dušan Gálik: člen Predsedníctva SAV; člen Vedeckej rady SAV;
člen Vedeckej rady FiÚ SAV; Karol Kollár: zástupca riaditeľa FiÚ SAV; vedecký tajomník
FiÚ SAV; podpredseda Vedeckej rady FiÚ SAV; člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie
vedeckej kvalifikácie pracovníkov FiÚ SAV; člen Skúšobnej a prijímacej komisie pre
vedeckú výchovu FiÚ SAV; Ondrej Mészáros: člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie
vedeckej kvalifikácie pracovníkov FiÚ SAV; František Novosád: člen Atestačnej komisie
pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov FiÚ SAV; Jozef Pauer: predseda Vedeckej
rady FiÚ SAV; Terézia Palovičová: člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej
kvalifikácie pracovníkov FiÚ SAV; Tibor Pichler: predseda Atestačnej komisie pre
zvyšovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov FiÚ SAV; Dagmar Smreková:
člen Vedeckej rady FiÚ SAV; Martin Muránsky: tajomník Vedeckej rady FiÚ SAV;
Jozef Viceník: člen Vedeckej rady Sociologického ústavu SAV; člen Atestačnej komisie pre
zvyšovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov FiÚ SAV;
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XII. Hospodárenie organizácie
Rozpočtové organizácie SAV. 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,
MVTS
CE

Posledný
upravený
rozpočet r. 2007

Čerpanie
k 31.12.2007
celkom

z toho:
z rozpočtu

14 674

14 955

14 673

z mimoroz.
zdrojov
282

78
14 596

78
14 877

78
14 595

282

7 885
3 026

7 885
3 025

7 885
3 025

2 440

2 722

2 440

282

543
275
33

543
557
33

543
275
33

282

520

520

1 208

1 208

APVT, APVV, ŠPVV,
MVTP,
ESF )
výdavky na periodickú
520
tlač
transfery na vedeckú
1 208
výchovu
640-transfery
37
642015 PN
649003 člen príspevok
2
642014 diety ZH
35

37

37

2
35

2
35

Príjmy RO SAV
Kategória
Príjmy celkom:
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19)
z toho:
- príjmy za nájomné
mimorozpočtové príjmy (účet
780)

Posledný upravený
rozpočet r. 2007
326
326
44

44

282

282

26

v tis. Sk
Plnenie
k 31.12.2007

Nadácie a fondy pri pracovisku
nie sú

XIV. Iné významné činnosti pracoviska
V roku 2007 sa na Filozofickom ústave SAV uskutočnilo prijatie 33 zahraničných hostí, na
základe MAD, medzinárodných dohôd a ostatných foriem medzinárodnej spolupráce. Počet
zahraničných hostí prijatých na ústave vykazuje signifikantný medziročný nárast. Hostia
ústavu boli nielen účastníkmi medzinárodných konferencií poriadaných ústavom, ale aj
prednášatelia, konzultanti a participanti medzinárodných vedeckých projektov Filozofického
ústavu SAV. Ústav sa stal miestom dialógu s frankofónnymi filozofmi. Okrem už uvedených
aktivít, treba uviesť aj špeciálne slovensko-francúzske číslo časopisu Filozofia.
Medzi významné činnosti pracoviska je možné zaradiť i absolvovanie odborných stáží
zahraničných doktorandov a vedeckých pracovníkov, ktorí dlhodobé pobyty na ústave
absolvovali z vlastnej iniciatívy, na základe vysokého odborného medzinárodného kreditu
ústavu. Konkrétne išlo o nasledujúcich zahraničných stážistov, ktorí na Filozofickom ústave
absolvovali dlhodobé študijné pobyty:
Mgr. Adrian Briciu (2.2.2007-30.9.2007), Rumunsko
Mgr. Dan Cristian Zeman (4. 9. 2006 - 31.8.2007), Rumunsko
Mgr. Lucain Constantin Zagan (3. 9. 2007 - 30. 8. 2008), Rumunsko
Dr. Szívos Mihály (1. sept. 2007 - 31. jún 2008, Národný štipendijný program SR), Maďarsko

XV. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie
v roku 2007 (mimo SAV)
XVI. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
(Zákon o slobode informácií)
Od Filozofického ústavu SAV v roku 2007 informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Zz
neboli vyžiadané

XVII. Problémy a podnety pre činnosť SAV

27

Správu o činnosti Filozofického ústavu 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 14. 1. 2007.

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

Správu o činnosti Filozofického ústavu SAV predkladá:

prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
riaditeľ FiÚ SAV
Bratislava, 15. 1. 2008
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