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Príloha B
Projekty  riešené  v  organizácii
Medzinárodné projekty

Programy: Medziakademická dohoda (MAD)
1.) Selected Problems in Ontology and Epistemology in the Light of Analytic and Continental
Philosophical Traditions (Selected Problems in Ontology and Epistemology in the Light of Analytic
and Continental Philosophical Traditions)
Zodpovedný  riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné  číslo  projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií:
Čerpané  financie:

Dušan  Gálik
1.1.2012 / 31.12.2014
áno
Filozofický ústav SAV
1 - Bulharsko: 1

Dosiahnuté výsledky:
Uskutočnil  sa  pracovný  workshop  v Sofii (24. 10. 2013), v ktorého  rámci  sa  riešili  niektoré  problémy  
týkajúce sa vedeckého poznania a reprezentačnej  funkcie  jazyka.  Bolo  publikovaných  5  príspevkov  v  
časopise  Filozofia,  2013,  č.  10.  
ADDB  GÁLIK,  Dušan.  Biosemiotics:  A  New  Science  of  Biology?  In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  č.  10,  
s. 859-867. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
ADDB VACEK, Martin. Modal Realism and Philosophical Analysis: The Case of Island Universes.
In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  č.  10,  s.  868-876. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH).
ISSN 0046-385X.
ADDB ZOUHAR, Marián. Relativism about Truth and Perspective-Neutral Propositions. In
Filozofia,  2013,  roč.  68,  č.  10,  s.  849-858. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH).
ISSN 0046-385X.
BIELIK, L.
“Goodman's  New  Riddle  of  Induction:  Is  There  Really  a  New  Problem?”.  Workshop  "Philosophical  
Analysis:  Concepts,  Meaning,  Language“,  The  Institute  for  the  Study  of  Societies  and  Knowledge,  
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 24. 10. 2013.
ZOUHAR, M.
„Relativism  about  Truth  and  Perspective-Neutral  Propositions“.  Workshop  „Philosophical  Analysis:  
Concepts,  Meaning,  Language“,  The  Institute  for  the  Study  of  Societies  and  Knowledge,  Bulgarian  
Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 24. 10. 2013.
2.) Relevancia subjektivity. Otázky fenomenologického prístupu k problémom humanitných
vied. (The Relevance of Subjectivity. Questions of the Phenomenological Approach to the Topics of
the Humanities)
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Zodpovedný  riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné  číslo  projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií:
Čerpané  financie:

Róbert Karul
1.1.2013 / 31.12.2015
áno
Filozofický ústav SAV
1 - Poľsko:  1

Dosiahnuté výsledky:
VYDROVÁ,  J.:  „Möglichkeit  und  Motivation  Zwei  wesentliche  phänomenologische  Figuren“,  
Activity and Passivity as the Categories of Phenomonelogy, 13. – 14.  decembra  Varšava,  Poľské  
fenomenologické  združenie  

Programy: Medziústavná dohoda
3.) Na hraniciach fenomenológie (On the Boundaries of Phenomenology)
Zodpovedný  riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné  číslo  projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií:
Čerpané  financie:

Róbert Karul
1.1.2011 / 31.12.2013
áno
Filozofický ústav SAV
1 - Česko:  1

Dosiahnuté výsledky:
ADDB  KARUL,  Róbert.  Zvieracia  a  ľudská  duša,  čítanie  Plotina.  In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  
mimoriadne  číslo  1,  s.  91-99. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN
0046-385X.

Programy: Multilaterálne - iné
4.)  Poľské  karteziánstvo  - dejiny  a  súčasné  perspektívy (Polish Cartesianism – History and Actual
Perspectives)
Zodpovedný  riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné  číslo  projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií:
Čerpané  financie:

Róbert Karul
1.1.2013 / 31.12.2015
nie
Ústav  filozofie  a  sociológie  Poľskej  akadémie  vied
6 - Belgicko:  1,  Brazília:  1,  Česko:  1,  Francúzsko:  2,  Maďarsko:  1
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Dosiahnuté výsledky:
Karul,  R.:  „Donation  de  soi  chez  Plotin,  un cartésianisme avant la lettre?“  Activity  and  Passivity  as  
the Categories of Phenomonelogy. 13.-14.  decembra  Varšava,  Poľské  fenomenologické  združenie.  

Programy: Iné
5.)  Relevance  subjektivity.  Otázky  fenomenologického  přístupu  k tématům  humanitních  věd
Zodpovedný  riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné  číslo  projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií:
Čerpané  financie:

Jaroslava Vydrová
1.5.2012 / 31.12.2014
nie
Filosofický  ústav  AV  ČR  Praha
0

Dosiahnuté výsledky:
ADDB VYDROVÁ, Jaroslava. Ja a Ne-Ja:  archeologický  prístup  k  štruktúre  jadra  v  Husserlových  
textoch  o  časovej  konštitúcii.  In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  mimoriadne  číslo  1,  s.  36-44. (2013 Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
VYDROVÁ,  J.:  „Möglichkeit  und  Motivation  Zwei  wesentliche  
phänomenologische  Figuren“,  Activity  and  Passivity  as  the  Categories  of  Phenomonelogy,  Varšava,  
13.-14. decembra.
VYDROVÁ,  J.:  „Phänomenologischer  Zugang  zur  Struktur  der  praktischen  Möglichkeit.  Auf  dem  
Hintergrund  der  späten  Texte  Husserls  über  die  Zeitkonstitution“,  Sinnlichkeit  und  Subjektivität  bei  
Edmund Husserl, Praha, 12. – 13. apríl 2013.
VYDROVÁ,  J.:  „Possible  Starting  Point(s)  in  Husserl´s  Conception  of  Phenomenological  
Reduction“,  Embodied  Intersubjectivity:  Between  Phenomenological  and  Experimental  Research,  
Praha, 3. – 4. jún 2013.
KARUL,  R.:  „Ion  levinassien“,  Levinas  et  la  socialité,  Filosofický  ústav  AV  ČR,  Praha,  24.  apríl  
2013.

Projekty národných agentúr

Programy: VEGA
1.) Intencionalita, afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii (Intentionality, affectivity,
existence in intersubjective situation)
Zodpovedný  riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné  číslo  projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:

Martin Muránsky
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0201/11
áno
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Koordinátor:
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií:
Čerpané  financie:

Filozofický ústav SAV
0
VEGA: 15 412  €  

Dosiahnuté výsledky:
AAB  ŠAJDA,  P.:  Buberov  spor  s  Kierkegaardom.  O  vzťahu  náboženstva  k  etike  a  politike.  
Bratislava: Kalligram 2013, 224 s.
ABC  ŠAJDA,  P.:  Does  Anti-Climacus' Ethical-Religious Theory of Selfhood Imply a Discontinuity
of the Self? In: AYLAT-YAGURI, T. and STEWART, J. (eds.): The Authenticity of Faith in
Kierkegaard's Philosophy. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2013, s. 60-67, s. 102
ABD KARUL, R.: Henri Bergson:  dva  zdroje  spolužitia.  In:  NOVOSÁD,  F.,  SMREKOVÁ,  D.  
(eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava: Kalligram 2013, s. 487 – 498.
ABD  MURÁNSKY,  M.:  Immanuel  Kant:  Republikánska  ústava  a  medzinárodné  spoločenstvo.  In:  
NOVOSÁD, F. – SMREKOVÁ, D. (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava:
Kalligram 2013, s. 340-369.
ABD  MURÁNSKY,  M.:  Kapitalizmus  a  demokracia  v  čase  európskej  krízy.  In:  TIŽÍK,  M.  (ed.):  
Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume. Sociologický ústav SAV 2013, s.
172-217.
ABD  ŠAJDA,  P.:  Søren Kierkegaard:  kritika  spoločnosti  a  jej  neskoršia  recepcia.  In:  NOVOSÁD,  F.  
- SMREKOVÁ, D. (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava: Kalligram 2013, s.
447 – 467.
ADD  ŠAJDA,  P.:  Kierkegaardov  príspevok  k  Buberovej  filozofii  židovstva,  teórii  vlastenectva  a  
teórii politických skupín. In: Filozofia, vol. 68, no. 1, 2013, pp. 5 – 16.
ADD  KARUL,  R.:  Zvieracia  a  ľudská  duša,  čítanie  Plotina.  In:  Filozofia,  roč.  68,  2013,  mimoriadne
č.  1,  s.  91  – 99.
ADDB VYDROVÁ, Jaroslava. Ja a Ne-Ja:  archeologický  prístup  k  štruktúre  jadra  v  Husserlových  
textoch  o  časovej  konštitúcii.  In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  mimoriadne  číslo  1,  s.  36-44. (2013 Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
2.)  Nové  podoby  poriadku  v  spoločnosti  – filozofická analýza (New Forms of Order in Society Philosophical Analysis)
Zodpovedný  riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné  číslo  projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií:
Čerpané  financie:

František  Novosád
1.1.2012 / 31.12.2015
2/0010/12
áno
Filozofický ústav SAV
0
VEGA: 11 167  €  
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Dosiahnuté výsledky:
AAB  PALOVIČOVÁ,  Zuzana:  Morálne  dilemy  v  sociálnych  službách,  180 s. Bratislava, FiÚ SAV
2013, ISBN: 978-80-970494-8-5.
ABD  NOVOSÁD,  František.  O  čom  sú  dejiny  sociálnych  a  politických  teórií.  In  Dejiny  sociálneho  a  
politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 11-19. ISBN 978-80-8101-679-0.
ABD NOVOSÁD,  František.  Thomas  Hobbes:  obrana  Leviatana.  In  Dejiny  sociálneho  a  politického  
myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 219-236. ISBN 978-80-8101-679-0.
ABD  NOVOSÁD,  František.  Osvietenstvo:  jeho  možnosti  a  obmedzenia.  In  Dejiny  sociálneho a
politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 301-313. ISBN 978-80-8101-679-0.
ABD  NOVOSÁD,  František.  G.  W.  F.  Hegel:  dejiny  a  moderný  štát.  In  Dejiny  sociálneho  a  
politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 369-384. ISBN 978-80-8101-679-0.
ABD  NOVOSÁD,  František.  Karol  Marx:  vysvetliť  kapitalizmus.  In  Dejiny  sociálneho  a  politického  
myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 410-424. ISBN 978-80-8101-679-0.
ABD  NOVOSÁD,  František.  Max  Weber: limity modernity. In Dejiny sociálneho a politického
myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 499-520. ISBN 978-80-8101-679-0.
ABD  NOVOSÁD,  František.  Oswald  Spengler:  morfológia  svetových  dejín.  In  Dejiny  sociálneho  a  
politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 521-525. ISBN 978-80-8101-679-0.
ABD  NOVOSÁD,  František.  F.  A.  Hayek:  obrana  spontánnych  poriadkov.  In  Dejiny  sociálneho  a  
politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 568-576. ISBN 978-80-8101-679-0.
ABD  PALOVIČOVÁ,  Zuzana.  Nový  komunitarizmus.  In  Dejiny  sociálneho  a  politického  myslenia.  
1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 715-726. ISBN 978-80-8101-679-0.
ABD SMREKOVÁ, Dagmar. Téma sociálneho a historického v existencializme Jeana-Paula Sartra.
In Dejiny sociálneho a politického myslenia. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 611-631. ISBN
978-80-8101-679-0.
ADDB  NOVOSÁD,  František.  Subjektivita  a  formy  koordinácie.  In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  
mimoriadne  číslo  1,  s. 170-174. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN
0046-385X.
ADDB  PALOVIČOVÁ,  Zuzana.  Senova  teória  spravodlivosti.  In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  č.  4,  s.  
265-275. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
ADDB PAUER,  Jozef.  Filozofia,  bývanie  a  spoločný  svet.  In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  mimoriadne  
číslo  1,  s.  112-121. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
ADDB SMREKOVÁ, Dagmar. P. Ricœur o  vine  a  odpustení.  In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  č.  9,  s.  
766-778. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
AED SMOLKOVÁ, Eva. Etika v zdravotníctve a pre zdravotníctvo. In Etika na Slovensku v
súčasnosti  (od  2.  polovice  20.  storočia).  Editor  V.  Gluchman  ;;  recenzenti  D.  Hajko,  J.  Čipkár.  Prešov  :  FF  PU,  2013,  s.  189-204. ISBN 978-80-555-0837-5.
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3.) Multifokálny výskum dejín slovenského filozofického myslenia v 19.  a  20.  storočí (Multifocal
research of the history of Slovak Philosophical Thought in the 19th and 20th centuries)
Zodpovedný  riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné  číslo  projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií:
Čerpané  financie:

Tibor Pichler
1.1.2010 / 31.12.2013
2/0066/10
áno
Filozofický ústav SAV
0
VEGA: 10 547  €  

Dosiahnuté výsledky:
AAB  MÉSZÁROS,  Ondrej.  Dejiny  maďarskej  filozofie.  Recenzenti  M.  Zigo,  M.  Szapuová.  1.  vyd.  
Bratislava : Veda, 2013. 272 s. ISBN 978-80-224-1302-2.
AAB KOLLÁR, Karol. Slovenské filozofické periodiká v 40.  rokoch  20.  storočia.  Vybrané  témy  I.,  
Bratislava 2013, Filozofický ústav SAV, ISBN 978-80-970494-6-1.
AAB  MARTINKOVIČ,  Marcel.  Politické  myslenie  Novej  školy:  Občiansko-národný program
Slovenských novín. – 1. – Bratislava: Filozofický ústav SAV. ISBN 978-80970494-7-8
4.)  Od  fenomenológie  k  metafyzike  a  reflexii  súčasnej  krízy  spoločnosti  a  umenia (From
phenomenology to Metaphysics and Reflection of Contemporary Crisis of Art and Society)
Zodpovedný  riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné  číslo  projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií:
Čerpané  financie:

Jozef Sivák
1.1.2012 / 31.12.2014
2/0175/12
áno
Filozofický ústav SAV
1
VEGA:  802  €  

Dosiahnuté výsledky:
ABD SIVÁK, J.: Fenomenologické myslenie: Edmund Husserl. In Dejiny sociálneho a politického
myslenia / editori Novosád, F., Smreková, D. ; 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN
978-80-8101-679-0. - S. 577-601.
5.) Jazyk a determinácia významu v komunikácii (Language and Determination of Meaning in
Communication)
Zodpovedný  riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné  číslo  projektu:
Organizácia je

Marián Zouhar
1.1.2012 / 31.12.2015
2/0019/12
áno
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koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií:
Čerpané  financie:

Filozofický ústav SAV
0
VEGA: 10 307  €  

Dosiahnuté výsledky:
ADDB  GÁLIK,  Dušan.  Biosemiotics:  A  New  Science  of  Biology?  In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  č.  10,  
s. 859-867. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
ADDB VACEK, Martin. Modal Realism and Philosophical Analysis: The Case of Island Universes.
In  Filozofia,  2013,  roč.  68,  č.  10,  s.  868-876. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH).
ISSN 0046-385X.
ADDB  ZOUHAR,  Marián.  Pravdivostný  relativizmus  a  bezchybné  nezhody.  In  Filozofia,  2013,  roč.  
68,  č.  7,  s.  549-561. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
ADDB ZOUHAR, Marián. Relativism about Truth and Perspective-Neutral Propositions. In
Filozofia,  2013,  roč.  68,  č.  10,  s.  849-858. (2013 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH).
ISSN 0046-385X.
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