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Správa o činnosti organizácie SAV

1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Filozofický ústav SAV
Riaditeľ: prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
Zástupca  riaditeľa: PhDr. Karol Kollár, CSc.
Vedecký tajomník: PhDr. Karol Kollár, CSc.
Predseda vedeckej rady: doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.
Člen  snemu  SAV:  PhDr. Karol Kollár, CSc.
Adresa: Klemensova 19, 813 64 Bratislava
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/
Tel.: 02/5292 1215
Fax: 02/5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Názvy  a  adresy  detašovaných  pracovísk: nie sú
Vedúci  detašovaných  pracovísk: nie sú
Typ organizácie: Rozpočtová  od roku 1963
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka  1a  Počet  a  štruktúra  zamestnancov
Štruktúra  zamestnancov

M

Ž

K
do 35
rokov
M
Ž

K

K

F

P

T

Celkový  počet  zamestnancov

29

18

11

2

1

29

21,94

17,44

Vedeckí pracovníci

24

18

6

2

1

24

17,44

17,44

Odborní  pracovníci  VŠ

2

0

2

0

0

2

2

0

Odborní pracovníci ÚS

2

0

2

0

0

2

2

0

Ostatní pracovníci

1

0

1

0

0

1

0,5

0

K – kmeňový   stav   zamestnancov   v   pracovnom   pomere   k   31.12.2013   (uvádzať   zamestnancov   v  
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky,  zamestnancov  pôsobiacich  v  zahraničí,  v  
štátnych  funkciách,  členov  Predsedníctva  SAV,  zamestnancov  pôsobiacich  v  zastupiteľských  zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2013 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí  v  štátnych  funkciách,  členov  Predsedníctva  SAV,  zamestnancov  pôsobiacich  
v  zastupiteľských  zboroch)
P – celoročný  priemerný  prepočítaný  počet  zamestnancov
T – celoročný  priemerný  prepočítaný  počet  riešiteľov  projektov
M,  Ž  – muži,  ženy
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Tabuľka  1b  Štruktúra  vedeckých  pracovníkov  (kmeňový  stav  k  31.12.2013)
Rodová
Pracovníci  s  hodnosťou  
Vedeckí  pracovníci  v  stupňoch  
skladba
DrSc.

CSc./PhD.

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

Muži  

1

17

7

2

6

9

3

Ženy  

0

7

2

2

0

6

0

Tabuľka  1c  Štruktúra  pracovníkov  podľa  veku  a  rodu,  ktorí  sú  riešiteľmi  projektov
Veková  štruktúra  
< 31
(roky)

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

> 65

Muži  

1

1

3

1

1

1

1

4

5

Ženy  

0

1

0

0

0

1

3

1

0

Tabuľka  1d  Priemerný  vek  zamestnancov organizácie k 31.12.2013
Kmeňoví  zamestnanci   Vedeckí pracovníci
Riešitelia  projektov  
Muži  

55,7

55,7

55,7

Ženy  

57,9

53,7

53,7

Spolu

56,6

55,2

55,2

1.3. Iné dôležité  informácie  k  základným  údajom  o  organizácii  a  zmeny  za  posledné  obdobie  (v  
zameraní,  v  organizačnej  štruktúre a pod.)
Na  Filozofický  ústav  SAV  od  1.  1.  2014  nastupuje  a  stáva  sa  kmeňovým  pracovníkom  Julian  Fink,  
PhD.,  občan  Rakúskej  republiky,  ktorý v roku 2013 získal Štipendium SAV na riešenie projektu
„Uvažovanie:  Konceptuálna,  funkcionálna  a  normatívna  analýza“.  Dĺžka  trvania  projektu: 1. 1. 2014
- 31. 12. 2017.
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2.  Vedecká  činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka  2a  Zoznam  domácich  projektov  riešených  v  roku  2013
Čerpané  financie  
za  rok  2013  (v  €)

Počet  projektov
ŠTRUKTÚRA  PROJEKTOV

A
spolu

pre
organizáciu

B

0

48 235

48 235

-

0

0

-

-

-

3.  Projekty  OP  ŠF

0

0

-

-

-

4. Projekty centier excelentnosti SAV

0

0

-

-

-

0

-

-

-

A

B

1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2013 financované VEGA

5

2. Projekty, ktoré boli r. 2013
financované APVV

5.  Iné  projekty  (FM  EHP,  ŠPVV,  
0
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
A - organizácia  je  nositeľom  projektu
B - organizácia  sa  zmluvne  podieľa  na  riešení  projektu
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2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1.  Medzinárodné  projekty  riešené  v  roku  2013
Tabuľka  2b  Zoznam  medzinárodných  projektov  riešených  v  roku  2013
Čerpané  financie
za  rok  2013  (v  €)

Počet  projektov
ŠTRUKTÚRA  PROJEKTOV

1. Projekty 7. Rámcového
programu EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
4. Bilaterálne projekty

A
spolu

pre
organizáciu

B

0

-

-

-

0

1

-

-

-

0

0

-

-

-

3

0

-

-

-

0

-

-

-

1

-

-

-

A

B

0

5. Podpora medzinárodnej
0
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
0
spolufinancované  zo  zahraničných  
zdrojov
A - organizácia  je  nositeľom  projektu
B - organizácia  sa  zmluvne  podieľa  na  riešení  projektu
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2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Grantový  projekt  VEGA  č.  2/0010/12:  Nové  podoby  poriadku  v  spoločnosti  – filozofická
analýza
Novosád, František- Smreková, Dagmar (editori): Dejiny sociálneho a politického myslenia.
Bratislava: Kalligram 2013, 800 s. ISBN 978-80-8101-679-0. (34% podiel pracovníkov FiÚ
SAV)
Iniciátormi myšlienky  pripraviť  a  vydať  rozsiahle  dielo  Dejiny  sociálneho  a  politického  myslenia  sú  
editori František Novosád a Dagmar Smreková, ktorí sú aj autormi koncepcie diela. Na diele sa
autorsky podieľali  pracovníci  FiÚ  SAV  (34  percentný  podiel)  v  spolupráci  s  autormi  pôsobiacimi na
iných pracoviskách SAV a na slovenských univerzitách. Publikácia obsahuje kapitoly podávajúce
všeobecnú  charakteristiku  sociálneho  myslenia  určitej  epochy  (grécke  myslenie, antika, stredovek,
novovek,   osvietenstvo,   súčasne   myslenie);;   kapitoly   analyzujúce   konkrétnych   mysliteľov   ako  
predstaviteľov   istej   paradigmy   myslenia   (napr.   Platón,   Aristoteles,   T.   Akvinský,   Hobbes,   Hegel,  
Marx, Weber, Rawls); kapitoly analyzujúce ideové prúdy; kapitoly analyzujúce paralelné spôsoby
reflexie  (napr.  kapitola  o  kresťanstve  ako  zdroji  zmeny  spôsobu myslenia,); kapitoly o alternatívnych
spôsoboch   myslenia   o   spoločnosti   (kapitoly   o   čínskom   a   islamskom   myslení).   Vedecký   aj   širší
kultúrny prínos   publikácie   spočíva   v   tom,   že   ide   o   prvé   pôvodné komplexnejšie dielo venované
dejinám sociálno-filozofického  a  politického  myslenia.  Dielo  má  ambíciu  osloviť  nielen  odbornú,  ale  
aj širšiu  kultúrnu  verejnosť,  predovšetkým  tých,  ktorí  chcú  byť  zorientovaní v otázkach typu Čo  je  
spoločnosť?   Čo   ju   drží   pohromade?,   Prečo   je   v   súčasnosti   štát   kľúčovou   formou   organizácie  
spoločnosti?  Aké  má  byť  usporiadanie  politických  vzťahov,  aby  sa  spoločnosť  nerozpadla?  Aká  je  
povaha dejinného vývoja? Ako sa vykonáva moc v globalizujúcom sa svete?
Grantový  projekt  VEGA  č.  2/0201/11:  Intencionalita,  afektivita,  existencia  v  intersubjektívnej  
situácii
Šajda, Peter: Buberov spor s Kierkegaardom.   O   vzťahu   náboženstva   k   etike   a   politike.  
Bratislava: Kalligram 2013, 224 s. ISBN 978-80-8101-779-7.
Kniha  sleduje  dve  paralelné  línie:  dejinnofilozofickú  a  systematickú.  Cieľom  prvej  línie  je  predstaviť  
komplexný obraz Buberovej recepcie Kierkegaardových filozofických myšlienok.  Kniha  objasňuje  
kontext, v ktorom sa Buberova recepcia zrodila,   skúma   Buberove   pramene   a   jeho   využitie  
kierkegaardovských  filozofém,  vyhodnocuje  prijatie  Buberovej  interpretácie  odbornou  verejnosťou.  
Vracia   sa   k   Buberovmu   ranému   zápasu   s   náboženským   akozmizmom,   ktorý   preddefinoval   jeho  
pozíciu v spore s Kierkegaardom.   Cieľom   druhej   línie   je   preskúmať   filozofickú   reflexiu   vzťahu  
náboženstva   k   etike   a   politike   v   rámci   Buberovej   konfrontácie   s   Kierkegaardom.   Tento   vzťah   je  
nosnou témou Buberovej recepcie Kierkegaardových ideí, od ktorej sa odvíjajú ostatné témy.
Súčasťou  systematického  skúmania  je  objasnenie  kľúčových  dialogických  pojmov  a  štruktúr, o ktoré
sa Buber v konfrontácii opiera, sledovanie podôb sporu v štyroch  kľúčových  dielach,  rozbor  prijatia  
Buberových téz v medzinárodnom intelektuálnom prostredí a tematická analýza Buberovho raného
zápasu s akozmizmom. Obe línie spolu vytvárajú plastický obraz Buberovho sporu s Kierkegaardom,
v  ktorého  centre  je  problém  vzťahu  náboženstva  k  etike  a  politike.
Grantový  projekt  VEGA  č.  2/0066/10:  Multifokálny  výskum  dejín slovenského filozofického
myslenia      v  19.  a  20.  storočí  
Kollár, Karol: Slovenské   filozofické   periodiká   v   40.   rokoch   20.   storočia   – vybrané témy 1.,
Bratislava: FiÚ SAV 2013, ISBN 978-80-970494-6-1
Potvrdila  sa  hypotéza,  že  prvé  slovenské  filozofické  inštitucionálne vedecké periodiká Filozofický
zborník Matice slovenskej a Philosophica slovaca SAVU boli objektom i subjektom výskumu dejín
myslenia na Slovensku a filozofického zvlášť.  Obe  periodiká  aktívne  prispeli  k  procesom  dobovej  
profesionalizácie filozofie (oneskorená modernizácia) i v podmienkach, ktoré zväčša pre pluralitný a
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slobodný rozvoj filozofického bádania neboli optimálne (snaha o ideologizáciu filozofie). Napriek
tomu tieto periodiká, v exogénnymi vplyvmi determinovanom rámci, poskytovali inštitucionálny
priestor pre prezentáciu rôznych myšlienkových smerov a prúdov i z oblasti bádania v dejinách
slovenského filozofického myslenia.
Analýzou   sa   zistilo,   že   metamorfózy   vývinu,   ktorými   prechádzal   najmä Filozofický zborník MS
počas  decénia  svojej existencie  znamenali  pre  vývin  filozofického  bádania  striedavo  akceleračný  či  
deceleračný  moment.
Pramenný   výskum   preukázal,   že   mimoriadny   podiel   na   tom,   aby   sa   - paradoxne vo vojnových
rokoch „deravej totality“ - v relatívne liberálnom prostredí Filozofického zborníka Matice slovenskej
mohla na našom   území   rozvíjať   a   pestovať   filozofia   a   filozofický   diskurz,   mal   práve   druhý  
šéfredaktor periodika, filozof a sociológ Alexander Hirner. Pod jeho vedením došlo k pomerne
rozsiahlej deideologizácii periodika, opusteniu  monotematičnosti  a  priorizácie  filozofie  blondelizmu  
a prechodu k pluralitnejšiemu a otvorenejšiemu  modelu  časopisu.
Grantový  projekt  VEGA  č.  2/0066/10:  Multifokálny  výskum  dejín  slovenského  filozofického  
myslenia      v  19.  a  20.  storočí  
Mészáros, Ondrej: Dejiny   maďarskej   filozofie. Bratislava: Veda 2013, 272 s. ISBN
978-80-224-1302-2.
Táto  monografia  vychádza  z  predpokladu  spoločnej  predhistórie  maďarskej  a  slovenskej  filozofie:  zo  
školskej filozofie v bývalom Uhorsku. Akýmsi teoretickým úvodom monografie  je  jednak  určenie  
pojmu „maďarská   filozofia“,   jednak   výklad   chápania   tzv.   národnej   filozofie   v   maďarskom   a  
slovenskom  myslení.  Z  tohto  chápania  sa  totiž  odvíjajú  rozdielne  interpretácie  dejín  týchto  filozofií.  
Prvá   časť   knihy   demonštruje tzv. predhistóriu   maďarskej   filozofie,   ktoré   sa   čiastočne   prekrýva   s  
predhistóriou slovenskej filozofie, najmä čo   sa   týka   školskej filozofie a a filozofie pestovanej na
území   bývalého   Horného   Uhorska.   Ďalšia kapitola sa zaoberá obdobím inštitucionalizácie a
profesionalizácie  maďarskej  filozofie.  V  tomto  období  sa  odohrali  veľké  spory  o  Kantovej  a  Heglovej  
filozofii,   prebiehalo   pomaďarčenie   terminológie,   uskutočnili   sa   pokusy   o   vytvorenie   vlastnej  
národnej filozofie a domestikovali sa niektoré filozofické systémy prevzaté zo Západnej Európy a
napokon sa vytvorili základné inštitúcie pre fungovanie autonómnej filozofie (katedry filozofie na
univerzitách,   akademické   oddelenie,   filozofické   časopisy,   preklady   filozofických   diel   a   pod.).  
Nasledujúca  veľká  kapitola  pojednáva  o  profesionálnej  filozofii  v  prvej  polovici  20.  storočia.  Sem  sa  
radia také smery, ako novokantovstvo, pozitivizmus, duchovedná orientácia, filozofia vedy,
náboženské   filozofie   a   sú   prezentovaní   aj   autori,   ktorí   svoje   vrcholné   diela   vytvorili   v   emigrácii.
Záverečná   kapitola   hovorí   o   súčasnej   maďarskej   filozofii,   ktorú   autor   tejto   monografie   predtým  
dvakrát   predstavil   slovenským   čitateľom   aj   prostredníctvom   monotematických   čísel   časopisu  
Filozofia.
Grantový  projekt  VEGA  č.  2/0066/10:  Multifokálny  výskum dejín slovenského filozofického
myslenia      v  19.  a  20.  storočí  
Martinkovič,  Marcel:  Politické myslenie Novej školy. Bratislava: Filozofický ústav SAV 2013,
222 s. ISBN 978-80-970494-7-8.
V publikácii Politické myslenie Novej školy   sa   analyzujú   kľúčové myšlienky   prispievateľov  
Slovenských novín a ich interpretácia (v dobovom kontexte zameraná najmä na reflektovanie
významu   národnej   rovnoprávnosti,   občianskej   slobody,   prínosu   ideovej   konkurencie,   kultúrnej  
plurality   a   tolerancie,   princípu   prakticizmu   atď.).   Autori   článkov   Slovenských   novín   vniesli   do  
politického myslenia slovenskej inteligencie dôraz na kvalitatívne nový prístup - občiansky  
graduálny koncept formovania národnej inštitucionalizácie. Obhajoba jeho základných axióm jej
paralelne  umožňovala  zdôrazňovať  význam  myšlienok politickej a kultúrnej rovnoprávnosti, slobody
prejavu, tolerancie a národnej plurality, ktoré mali spätne   dávať   nový   občiansky   zmysel   téze  
uhorského politického národa. Napriek sociálnej dimenzii ich politického programu si
filozoficko-politický prístup Novej školy  zachovával  viditeľné  liberálne  aspekty,  ktoré  boli  založené  
na ochrane individuálnych práv a slobôd,  na  obhajobe  princípov  deľby  moci,  praktickej  rozumnosti,  
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politickej umiernenosti, gradualizmu a politického a kultúrneho pluralizmu.
2.3.2.  Aplikačný  typ  
Grantový   projekt   VEGA   č.   2/0010/12:   Nové   podoby   poriadku   v   spoločnosti   – filozofická
analýza
Palovičová,  Zuzana:  Morálne  dilemy  v  sociálnych  službách. Bratislava: FiÚ SAV 2013, 180 s.
ISBN: 978-80-970494-8-5.
Práca   Morálne   dilemy   v   sociálnych   službách   ukazuje,   ako   sa   v   takej   zdanlivo   výlučne   praktickej  
oblasti  ako  sú  sociálne  služby  prelína  jednak  politická,  morálna  teória  a  aj  prax,  a  jednak  ekonomicko  
-pragmatický  aspekt  politična.  Nastoľuje  otázku  vymedzenia sociálnych  služieb  a  miesta  etiky  v  nich,  
venuje sa nevyhnutnosti odlišovať  rozličné  axiologické  pozadie  sociálnych  služieb  s  akcentom  na  ich  
vývoj  od  charity  až  k  zákonne  upravenej  podobe.  Skúma  tiež  problematiku  distribúcie  v  sociálnych  
službách   s   dôrazom   na   relevantnosť   zásluh,   potrieb,   legitimizáciu   kompenzácií.   Tematizuje   aj  
problematika  ľudských  práv,  ich  pôvod,  druhy  a  legitimizáciu  v  súvislosti  so  sociálnymi  službami.  
Pri  deskripcii  a  analýze  vzťahu  medzi  sociálnou  kontrolou  a  autonómiou  jednotlivca, paternalizmom
a rešpektom k dôstojnosti   človeka,   medzi   medicínskym   a   sociálnym   modelom   zdravotného  
postihnutia  a  ich  dosahom  a  dopadom  na  chápanie  sociálnych  služieb  a  sociálnu  politiku  hlavne  v  
kontexte   dlhodobej   starostlivosti   práca   upozorňuje   na   morálne dilemy spojené s poskytovaním
sociálnych  služieb.
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
Bilaterálny projekt Selected Problems in Ontology and Epistemology in the Light of Analytic and
Continental Philosophical Traditions (Filozofický ústav SAV, Bratislava - Inštitút pre štúdium
spoločnosti  a  poznania  Bulharskej  akadémie  vied,  Sofia,  Bulharsko)
V  rámci  projektu  sa  uskutočnil  spoločný  workshop  v  Sofii,  na  ktorom  sa  riešili niektoré problémy
týkajúce  sa  vedeckého  poznania  a  reprezentačnej  funkcie  jazyka. Výsledky projektu sa prezentovali v
piatich  vedeckých  statiach  (dve  za  bulharskú,  tri  za  slovenskú  stranu)  publikovaných  v  časopise  
Filozofia,  2013,  č.  10.  Analyzovali  sa  možnosti  relativistického  chápania  sémantiky  a  relatívnosti  
pripisovania sémantických  obsahov  výpovediam  v  závislosti  od  kontextu  použitia.  Ukázalo  sa,  že  
napriek populárnosti relativistického prístupu k sémantike výrokov rôznych druhov – napríklad
hodnotiacich výrokov v estetike – ide  o  problematický  prístup,  keďže  rôzne fenomény, ktoré sú
východiskom  relativizmu  (napríklad  problematika  nezhody,  resp.  bezchybnej  nezhody),  nedokáže  
relativizmus  adekvátne  reprezentovať.  Takisto  sa  ukázalo,  že  relativistický  sémantický  aparát  nie  je  
dostatočne  motivovaný  a  že  relativistické  chápanie  propozícií je chybné. Analyzovalo sa chápanie
vplyvu kontextu, vrátane skrytého kontextu, v rôznych filozofických školách. Boli predstavené
základné myšlienky,  argumenty  a  smery  uvažovania  v  novej  disciplíne,  biosemiotike,  ktorá  si  
nárokuje na status novej vedy o  živom.
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.
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.
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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2.4.  Publikačná  činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka  2c  Štatistika  vybraných  kategórií  publikácií        
A
B
C
Počet  v  r.  2013/   Počet  v  r. 2013/ Počet  v  r.  2013/  
PUBLIKAČNÁ  A  EDIČNÁ  ČINNOSŤ  
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2012
2012
2012
1. Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
6/0
0/0
0/0
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v
zahraničných  vydavateľstvách
0/0
0/0
0/0
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné  monografie,  vysokoškolské  
učebnice  a  učebné  texty  vydané  v  domácich  
0/0
0/0
0/0
vydavateľstvách (BAB, ACB)
4.  Odborné  monografie  a  vysokoškolské  
učebnice  a  učebné  texty  vydané  v  
0/0
0/0
0/0
zahraničných  vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných  v  domácich  vydavateľstvách
16 / 0
0/0
0/0
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných  v  zahraničných  vydavateľstvách
2/0
0/0
0/0
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských  učebniciach  a  učebných  
0/0
0/0
0/0
textoch vydaných v domácich
vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských  učebniciach  a  učebných  
0/0
0/0
0/0
textoch  vydaných  v  zahraničných  
vydavateľstvách (BBA, ACC)
9.  Vedecké  a  odborné  práce  v  časopisoch  
evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
18 / 0
0/0
0/0
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v
nekarentovaných  časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
10 / 0
0/0
0/0
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
(konferenčných  aj  nekonferenčných,  
vydaných  tlačou  alebo  na  CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC,
7/0
0/0
0/0
BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
0/0
0/0
0/0
BEF)
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12. Vydané periodiká evidované v Current
2
0
0
Contents
13. Ostatné vydané periodiká
0
0
0
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
3/0
0/0
0/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
0/0
0/0
0/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
0/0
0/0
(EAJ)
17. Heslá v odborných terminologických
slovníkoch a encyklopédiách vydaných *
0/0
0/0
0/0
(BDA, BDB)
A - pracovisko  SAV  je  uvedené  ako  pracovisko  (adresa)  autora,  alebo  je  súčasťou  kolaborácie  alebo  
iného  združenia,  ktoré  je  uvedené  ako  pracovisko  (adresa)  autora  
B - pracovisko SAV nie je  na  publikácii  uvedené,  pretože  prameň  údaj  o  pracovisku  autora  
neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko  SAV  je  uvedené  ako  materské  pracovisko  autora  odlišné  od  pracoviska,  na  ktorom  
práca  vznikla  (napr.  „on  leave...“,  „permanent address...“,  „present  address...“)  
* - uvádzajú sa len heslá, pri ktorých je uvedený autor a ich rozsah je min. 1 autorský hárok

9

Správa o činnosti organizácie SAV

Tabuľka  2d  Ohlasy
OHLASY

A
B
Počet  v  r.  2012/   Počet  v  r.  2012/  
doplnky z r. 2011 doplnky z r. 2011
74 / 0
0/0
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
0/0
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0/0
0/0
Citácie  v  iných  citačných  indexoch  a  databázach  (9,  10)
Citácie  v  publikáciách  neregistrovaných  v  citačných  
81 / 3
0/0
indexoch (3, 4)
10 / 0
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
A - pracovisko  SAV  je  uvedené  ako  pracovisko  (adresa)  autora,  alebo  je  súčasťou  kolaborácie  alebo  
iného  združenia,  ktoré  je  uvedené  ako  pracovisko  (adresa)  autora,  alebo  pracovisko  SAV  nie  je  na  
publikácii uvedené, pretože  prameň  údaj  o  pracovisku  autora  neobsahuje,  práca  ale  vznikla  na  
pracovisku SAV
B - pracovisko  SAV  je  uvedené  ako  materské  pracovisko  autora  odlišné  od  pracoviska,  na  ktorom  
práca  vznikla  (napr.  „on  leave...“,  „permanent  address...“,  „present  address...“)
2.5.  Aktívna  účasť  na  vedeckých  podujatiach
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
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.
GÁLIKOVÁ, S.
„Od pojmu k ilúzii vedomia“.   XVII.   Česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii,
Trenčianske  Teplice,  11.-13. 9. 2013.
„Life and Death of Conscious Experience“. XXIII World Congress of Philosophy, 4.-10. 8. 2013,
University of Athens, School of Philosophy, Atény, Grécko.
KARUL, R.
„Ion levinassien“.  Levinas  et  la  socialité,  Filosofický  ústav  AV  ČR,  Praha,  24.  apríl 2013.
„Deux natures de l'âme humaine“, XXII. letná univerzita Asociácie Jana Husa „Nature(s)“,
Filozofická  fakulta  Jihočeskej  univerzity,  České  Budějovice,      1.  – 4. júl 2013.
„Duša – vnímanie seba, vedomie seba“.  IX.  ročník  Bratislavských  filozofických dní „Starosť  o  dušu“,
KC Smolenice 13.–15. 11. 2013.
„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.
KOMPIŠ, M.
„Otázka prelínania subjektivity a intersubjektivity“. Mladá filozofia, medzinárodná konferencia
doktorandov, 21.-22. marec 2013, Bratislava.
„Husserlov  prístup  k  sfére  zážitkov  v  úvodných  textoch  o  intersubjektivite“. Bratislavské filozofické
dni, Filozofia  a  umenie  žiť,  Kongresové  centrum  SAV  v  Smoleniciach,  13.-14. november 2013.
MURÁNSKY, M.
„O  zmysle  života“.  IX.  ročník  Bratislavských  filozofických  dní  „Starosť  o  dušu“, Smolenice, 13. –
14. novembra 2013.
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„Európska únia: kupovanie strateného času   alebo   politický   koncept   budúcnosti?   (k   aktuálnej  
polemike Jürgena Habermasa s Wolfgangom Streeckom)“. Medzinárodná vedecká konferencia
„Európsky  sociálny  model:  čo  ďalej?“, Bratislava, 8. – 9. október 2013.
„Vzťah   kapitalizmu   a   demokracie   v   čase   európskej krízy“.   III.   ročník   Košických politologických
dialógov (Politika v kultúre, kultúra v politike – Kam  kráčaš demokracia), Košice (SR), 20. – 22.
november 2013.
„Komentár k teórii spravodlivosti R. F. Peffera“. Filozofické sympózium s americkým sociálnym
filozofom Rodney G. Pefferom (Univerzita San Diego), Bratislava , Národná rada SR, 1. august
2013.
PAUER, J.
„Odľudštený  svet  a  túža  byť  spolu“. Medzinárodná konferencia „Filozofia  a  umenie  žiť“, Smolenice,
13. – 14. november 2013.
PICHLER, T.
Panelová diskusia Launch of ODIS2. Spustenie online multilingválnej a interkontextuálnej databázy
pre štúdium nacionalizmu, spojené s diskusiou organizovanou NISE (National movements and
Intermediary Structures, Antverpy) vo flámskom parlamente v Bruseli, 29. november 2013.
SEDLÁR, I.
“Justifications, awareness and epistemic dynamics“. Symposium on Logical Foundations of
Computer Science, San Diego, USA, 6.-8. 1. 2013.
“Information models and substructural epistemic logics“. Workshop on Substrutural Epistemic
Logic, Munich Center for Mathematical Philosophy, Mníchov, Nemecko 2. 2. 2013.
"A general framework for logics of justifications and evidence".   Logica   2013,   Hejnice,   Česká  
republika, 17.-21. 6. 2013.
"Substructural epistemic logics". Prague Workshop on Non-Classical Epistemic Logics. Praha,
Česká  republika,  22.  6.  2013.
„Epistemická logika a teórie zdôvodnenia I“.   XVII   česko-slovenské sympózium o analytickej
filozofii,  Trenčianske  Teplice  13.  9.  2013.
SEDOVÁ, T.
„Neoliberálny diskurz a jeho dopady v sociálnej sfére - exemplifikácia na príklade Z. z. 448/2008 o
sociálnych  službách“.  Paradigmy  budúcich  zmien  v  21.  storočí,  Smolenice,  16.-18. september 2013.
SIVÁK, J.
„Meditácia o slove Paula Ricœura: Sloboda nie je sloboda chcenia, ale konania". Hodnota slobody
vo svetových kultúrach, Katedra filozofie FF UKF, Nitra, 20. máj 2013.
„Dobrý  život  medzi  etikou  a  morálkou.  Z  príležitosti  storočnice  Paula  Ricœura“. Filozofia a umenie
žiť,  Smolenice,  13.-14. novembra 2013.
SMOLKOVÁ, E.
„Etika v zdravotníctve a pre zdravotníctvo“. Medzinárodná konferencia „Súčasné  etické  teórie“, 2. –
23. mája 2013.
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„Etický kódex vedeckej inštitúcie“. Medzinárodná konferencia pod záštitou Centra bioetiky
UNESCO „Etika v profesiách“,  Červený  kláštor, 17. – 19. septembra 2013.
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  (ČR),  12.  – 13. apríl 2013.
„Possible Starting Point(s) in Husserl´s Conception of Phenomenological Reduction“. Embodied
Intersubjectivity:  Between  Phenomenological  and  Experimental  Research.  Praha  (ČR),  3.  – 4. jún
2013.
„Lachende Subjektivität“.  IX.  ročník  Bratislavských  filozofických  dní  „Starosť  o  dušu“, Smolenice
(SR), 13. – 14. novembra 2013.
„Möglichkeit und Motivation. Zwei wesentliche phänomenologische Figuren“. XIII Conference of
the Polish Phenomenological Association „Activity and Passivity“, Varšava  (Poľsko),  13.  – 14.
december 2013.
ZÁTHURECKÝ, A.
„René Guénon: kritika Západu a horizont Východu“.      IX.  ročník  Bratislavských  filozofických  dní  
„Starosť  o  dušu“, Smolenice, 13.-14.11.2013.
ZOUHAR, M.
„On Underdetermination of Contextualism“. Third International Conference on Philosophy of
Language  and  Linguistics  (PhiLang  2013),  University  of  Lodz,  Poľsko,  9.  – 11. 5. 2013.
„Relativism about Truth and Perspective-Neutral Propositions“. Series of Lectures in Transparent
Intensional Logic, VŠB  Technická  univerzita,  Ostrava,  Česká  republika,  26.  – 30. 8. 2013.
„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.
„Descriptive Reference, Descriptive Identification and Semantic Theories of Definite Descriptions“.
O  popisu/On  Description,  Ústav  pro  českou  literaturu,  AV  ČR,  Praha,  14.  11.  2013.
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
JAVORČEKOVÁ,  R.
„Smiech ako prostriedok proti moci“.  Nultý  ročník  konferencie  pre  doktorandov  a  mladých  
vedeckých pracovníkov Fenomén moci a sociálne nerovnosti, Pedagogická fakulta UK, Bratislava,
13.11.2013.
KARUL, R.
„Výrečná  farba  Jacqueline  Lichtensteinovej“. Cyklus Prednášky SFZ pri SAV, 23. máj 2013.
Tabuľka  2e  Vedecké  podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
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2.6.  Vyžiadané  prednášky
2.6.1.  Vyžiadané  prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Gáliková, S.: „Od  mýtu  k  vede  o  ľudskej  mysli“. Jednota filosofická, Katedra filosofie, Univerzita
Palackého  v  Olomouci,  Česká  republika, 23.10.2013.
Pichler, T.: „Romantizmus ako slovenská ideológia“.   Diskurzivita   literatúry   19.   storočia   v  
česko-slovenskom kontexte: Romantizmus. Pezinok, 21. 11. 2013.
Pichler, T.: „Byť   sebou   samým:   slová   a   étos   opravdivosti   Dominika   Tatarku“. Dominik Tatarka:
Texty. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a Ústav slovenskej literatúry, Trnava, 7. 5. 2013.
2.6.2.  Vyžiadané  prednášky na domácich vedeckých podujatiach
Novosád, F.: „Politická kultúra ako invarianty rozhodovania“. Politika v kultúre, kultúra v politike.
Košické politologické dialógy 21. – 22. 11. 2013.
Novosád, F.: „Max  Weber  v  polčase  normalizácie“. Sociológia v ére normalizácie, 14. – 15. 10.
2013 Bratislava
Novosád, F.: „Inštitucionálne a intelektuálne predpoklady sebareflexie   slovenskej   spoločnosti“.
Slovensko  z  pohľadu  futurológie,  Bratislava,  17.  9.  2013,  Bratislava.
Sedová T.: „Várossove  pohľady  na  filozofiu“. Myšlienkový odkaz Mariana Várossa, Bratislava, 20.
2. 2013.
Gálik, D.: „Čo  je  to  evolúcia“. Slovenské  filozofické  združenie  pri  SAV,  Bratislava,  12.  12.  2013.
2.6.3.  Vyžiadané  prednášky na významných vedeckých inštitúciách
Bielik,  L.:  „The  New  Riddle  of  Induction  – Either  the  Old  Problem  or  No  Induction“  na  Filozofickej  
fakulte Univerzity v Bologni, 22. 5. 2013.
Zouhar, M.: „Teória, evidencia a testovanie v analytickej filozofii“ na Filozofickej fakulte Karlovej
univerzity, Praha, 6. 5. 2013.
Zouhar, M.: „Estetické súdy a bezchybná nezhoda“ na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity,
Brno, 12. 11. 2013.
Zouhar, M.: „Relativizmus v sémantike: pre a proti“ na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého,
Olomouc, 13. 11. 2013.
2.7.  Patentová  a  licenčná  činnosť  na  Slovensku  a  v  zahraničí  v  roku  2013
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
2.7.2. Prihlásené vynálezy
2.7.3. Predané licencie
2.7.4. Realizované patenty
Finančný  prínos  pre  organizáciu  SAV  v  roku  2013  a  súčet  za  predošlé  roky  sa  neuvádzajú,  ak  je  
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
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2.8.  Účasť  expertov  na  hodnotení  národných  projektov  (APVV,  VEGA  a  iných)
Tabuľka  2f  Experti  hodnotiaci  národné  projekty
Meno pracovníka
Gálik  Dušan
Gáliková Silvia
Mészáros Ondrej
Palovičová  Terézia  Zuzana           
Smreková Dagmar
Sedová Tatiana
Sedová Tatiana

Typ programu/projektu/výzvy
Fulbright Commission
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
APVV

Počet  
hodnotených
projektov
1
1
3
1
1
4
1

2.9.  Iné  informácie  k  vedeckej  činnosti.
Na Filozofickom ústave SAV  boli  ukončené  dva  výskumné  projekty  VEGA  formou  verejnej  
záverečnej  oponentúry  dňa                                 9.  1.  2014.  Boli  to  projekty:
Multifokálny  výskum  dejín  slovenského  filozofického  myslenia  v  19.  a  20.  storočí  č.  
2/0066/10, riešeného v období 2010 – 2013. Vedúci projektu: prof. PhDr. Tibor Pichler,
CSc. Rada oponentúry zhodnotila výsledky riešenia projektu a konštatovala,  že  ciele  projektu  
boli  reálne  a  kontrolovateľne  naplnené  v  priebehu  i  na  záver  jeho  riešenia – projekt splnil ciele
vynikajúco. Rada oponentúry konštatovala  účelnosť,  hospodárnosť  a  efektívnosť  použitia  
finančných  prostriedkov  pri  riešení výskumného projektu.
Intencionalita,  afektivita,  existencia  v  intersubjektívnej  situácii  č.  2/0201/11,  riešeného v
období 2011 – 2013. Vedúci projektu: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. Rada oponentúry
zhodnotila výsledky riešenia projektu a konštatovala,  že  ciele  projektu  boli  reálne  a  
kontrolovateľne  naplnené  v  priebehu  i  na  záver  jeho  riešenia – projekt splnil ciele vynikajúco.
Rada oponentúry konštatovala  účelnosť,  hospodárnosť  a  efektívnosť  použitia  finančných  
prostriedkov pri riešení výskumného projektu.
V období od apríla do septembra 2013 absolvoval Julian Fink, PhD., študijný pobyt na Filozofickom
ústave SAV v rámci Národného štipendijného programu   (SAIA),   počas   ktorého   vykonával  
vedecko-výskumnú  činnosť  a  bol  editorom  špeciálneho  čísla  časopisu  Organon  F  2013.
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3.  Doktorandské  štúdium,  iná  pedagogická  činnosť  a  budovanie  ľudských  
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom  štúdiu
Tabuľka  3a  Počet  doktorandov  v  roku  2013
Forma

Počet  k  31.12.2013
Doktorandi
celkový  počet

Počet  ukončených  doktorantúr  v  
r. 2013
Ukončenie  z  dôvodov

z toho
novoprijatí

ukončenie  
úspešnou  
obhajobou

predčasné  
ukončenie

neúspešné  
ukončenie

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Interná zo zdrojov SAV

5

3

1

1

0

1

1

0

0

0

Interná z iných zdrojov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Externá

1

2

0

0

0

1

0

0

0

0

Spolu

6

5

1

1

0

2

1

0

0

0

Súhrn

11

2

2

1

0

3.2.  Zmena  formy  doktorandského  štúdia
Tabuľka  3b  Počty  preradení
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Z formy prostriedkov prostriedkov
iných
iných
Externá
Externá
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Do formy
iných
Externá prostriedkov Externá prostriedkov
iných
zdrojov
SAV
SAV
zdrojov
2
Počet
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3.3.  Zoznam  doktorandov,  ktorí  ukončili  doktorandské  štúdium  úspešnou  obhajobou
Tabuľka  3c  Menný  zoznam  ukončených  doktorandov  v  roku  2013  úspešnou  obhajobou
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo  a  názov  
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca  
rok
študijného  
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
na  DŠ
hodnosť
doc. PhDr. Jozef
Mgr. Eva
2.1.2
externé
Pauer CSc.,
Filozofická
Dvoranová
10 / 2008 11 / 2013 systematická
štúdium
Filozofický ústav fakulta UK
Kollárová
filozofia
SAV
interné
štúdium  
doc. PhDr.
hradené
2.1.2
Terézia Zuzana
Mgr. Eva
Filozofická
z
9 / 2009 7 / 2013 systematická Palovičová  CSc.,  
Prokešová
fakulta UK
prostrie
filozofia
Filozofický ústav
dkov
SAV
SAV

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
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3.4.  Zoznam  akreditovaných  študijných  programov  s  uvedením  VŠ
Tabuľka  3d  Zoznam  akreditovaných  študijných  programov  s  uvedením  univerzity/vysokej  školy  a  
fakulty
Názov  študijného  
programu  (ŠP)
systematická filozofia

Názov  študijného  odboru  
Univerzita/vysoká  škola  a  
Číslo  ŠO
(ŠO)
fakulta
systematická filozofia

2.1.2

Filozofická fakulta UK

Tabuľka  3e  Účasť  na  pedagogickom  procese  
Menný  prehľad  pracovníkov,  
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných  programov  
doktorandského  štúdia

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

PhDr.  Ján  Dubnička,  CSc.  
(systematická filozofia)
prof. PhDr. Silvia Gáliková,
CSc. (filozofia)

PhDr.  Ján  Dubnička,  CSc.  
(Filozofická fakulta UCM)
prof. PhDr. Silvia Gáliková,
CSc. (Filozofická fakulta TVU)
prof.  PhDr.  František  Novosád,  
doc. PhDr. Terézia Zuzana
CSc. (Bratislavská medzinárodná
Palovičová,  CSc.  (systematická  
škola  liberálnych  štúdií  v  
filozofia)
Bratislave)
doc. PhDr. Terézia Zuzana
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
Palovičová,  CSc.  (etika)
(Filozofická fakulta UK)
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
doc.PhDr. Jozef Pauer, CSc.
(Univerzita  Pavla  Jozefa  Šafárika  
(systematická filozofia)
v  Košiciach)
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
(Fakulta managementu UK)
(systematická filozofia)
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
(Fakulta sociálnych a
(dejiny filozofie)
ekonomických vied UK)
prof.PhDr. Tatiana
Sedová,CSc.(systematická
filozofia)
PhDr. Dagmar Smreková, CSc.
(systematická filozofia)
prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
(teória  a  dejiny  štátu  a  práva)
prof. Mgr. Marián Zouhar,
PhD. (systematická filozofia)
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Menný  prehľad  pracovníkov,  
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alebo  vyšší  kvalifikačný  stupeň
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3.5.  Údaje  o  pedagogickej  činnosti
Tabuľka  3f  Prednášky  a  cvičenia  vedené  v  roku  2013
Prednášky

PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ

Cvičenia  a  semináre

doma

v  zahraničí

doma

v  zahraničí

11

0

8

0

Počet  prednášateľov  alebo  vedúcich  cvičení

710
0
483
0
Celkový  počet  hodín  v  r.  2013
Prehľad  prednášateľov  predmetov  a  vedúcich  cvičení,  s  uvedením  názvu  predmetu,  úväzku,  katedry,  
fakulty,  univerzity/vysokej  školy  je  uvedený  v  Prílohe  D.
Tabuľka  3g  Aktivity  pracovníkov  na  VŠ
Počet  pracovníkov,  ktorí  pôsobili  ako  vedúci  alebo  konzultanti  
1.
diplomových a bakalárskych prác

7

2.

Počet  vedených  alebo  konzultovaných  diplomových  a  bakalárskych  prác

22

3.

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

10

4.

Počet  školených  doktorandov  (aj  pre  iné  inštitúcie)

19

5.

Počet  oponovaných  dizertačných  a  habilitačných  prác

7

6.

Počet  pracovníkov,  ktorí  oponovali  dizertačné  a  habilitačné  práce

3

7.
8.
9.

Počet  pracovníkov,  ktorí  pôsobili  ako  členovia  komisií  pre  obhajoby  DrSc.  
prác
Počet  pracovníkov,  ktorí  pôsobili  ako  členovia  komisií  pre  obhajoby  PhD.  
prác
Počet  pracovníkov,  ktorí  pôsobili  ako  členovia  komisií,  resp.  oponenti  
v  inauguračnom  alebo  habilitačnom  konaní  na  vysokých  školách

3.6.  Iné  dôležité  informácie  k  pedagogickej  činnosti

18

0
5
1

Správa o činnosti organizácie SAV

4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2013 alebo
sa  na  ich  organizácii  podieľala,  s  vyhodnotením  vedeckého  a  spoločenského  prínosu  podujatia
Mladá  filozofia  X:  Povaha  súčasnej  filozofie  a  jej  metódy,  Bratislava,  65  účastníkov,  
21.03.-22.03.2013
Konferencia Mladá Filozofia 2013 bolo medzinárodné sympózium doktorandov s účasťou  
doktorandov zo Slovenska, Českej  republiky,  Poľska,  Maďarska,  Nemecka,  Anglicka,  Grécka  a  
Mexika. I keď  je  organizovaná  v podobe monotematicky koncipovaných sekcií, organizátori kladú
čoraz  väčší  dôraz  na  interdisciplinaritu  a vzájomný dialóg medzi analytickou a kontinentálnou
filozofiou.  Metódy  analytickej  filozofie  sa  ukázali  ako  vhodný  nástroj  na  riešenie  problémov  
tradičnej  filozofie.  Na  druhej  strane,  tradičný  prístup  filozofovania  značne      ovplyvňuje  metodológiu  
analytickej filozofie.
Kognícia  a  umelý  život  XIII,  Stará  Lesná,  50  účastníkov,  27.05.-30.05.2013
Konferencia  KUŽ  je  vedecké  interdisciplinárne  podujatie  s  mnohoročnou  tradíciou,  ktoré  vytvára  
priestor  na  prezentáciu  výsledkov  práce  odborníkov  z  Čiech  a  Slovenska  zaujímajúcich  sa  o  rôzne  
aspekty a metódy skúmania kognície,  či  už  v  živých  alebo  umelých  systémoch.  Na  konferencii
odzneli príspevky autorov z relevantných kognitívnych disciplín ako sú filozofia mysle, kognitívna
psychológia, umelá inteligencia, lingvistika, neurovedy a kognitívna antropológia. V súčasnosti  sa  
však  začína  uplatňovať  kognitívny  prístup  i v takých disciplínach ako je literárna veda alebo teória
umenia  a  ďalších.  V tejto  súvislosti  treba  oceniť,  že  podujatie  sa  stáva  čoraz  významnejšou  spoločnou  
platformou vedcov z prírodovedných disciplín ako aj zo sociálnych a humanitných disciplín.
Hlavným  cieľom  konferencie  bolo  podnietiť  odborné  diskusie,  hľadať  styčné  body  a reflektovať  
vzájomné obohacovanie sa metódami a poznatkami jednotlivých vedeckých disciplín, ktorých
predmetom skúmania je kognícia.
XIIIe édition de l'Université Européenne d'Eté (UEE) du réseau OFFRES: Logiques et langages du
conflit  ,  Trnava,  60  účastníkov,  08.07.-16.07.2013
UEE  2013  sa  uskutočnila  ako  vedecko-pedagogické  stretnutie  frankofónnych  študentov,  
doktorandov, vedeckých pracovníkov a univerzitných pedagógov, ktorí pôsobia v oblasti
humanitných vied v celej Európe. K vedecko-spoločenským  prínosom  podujatia  patrili:  
reflexia problémov súvisiacich s hlavnou témou letnej univerzity Logiques et Langages du Conflit,
prezentácia  študentských  a doktorandských prác na fóre medzinárodnej úrovne (ktorá sa realizovala
formou ateliérov), výmena kontaktov a príležitostí  v súvislosti  s  budúcim  štúdiom  a pôsobením
účastníkov  letnej  univerzity.  Z tematického  hľadiska  bola  otázka  „konfliktu“  nielen  teoretická,  ale  aj  
praktická a vyžiadala  si,  aby  sa  k nej pristúpilo z filozofického, logického, právneho aj lingvistického
hľadiska.  Podujatie  bolo  preto  príležitosťou  pre  interdisciplinárnu  diskusiu,  v ktorej sa prezentovali
aj výsledky empirických výskumov z oblasti sociológie, antropológie a psychológie.
XVII.  Česko-slovenské sympózium o analytickej  filozofii,  Trenčianske  Teplice,  40  účastníkov,  
11.09.-13.09.2013
Konal  sa  ďalší  ročník  tradičného  podujatia  venovaného  analytickej  filozofii.  Sympózium  v  roku  2013  
organizoval Filozofický ústav SAV v spolupráci s Filozofickým ústav AV  ČR  v  Prahe.  Podujatie  
prebiehalo  osvedčenou  formou  tematicky  zameraných  workshopov,  tentoraz  to  bolo  6  workshopov:  
„Analyticka?  estetika“,  „Filozoficke?  a  logicke?  aspekty  normativity“,  „Filozofia  a  logika  
paradoxov“,  „Superveniencia“,  „Realizmus  a  antirealizmus“,  „Pojem,  logika,  zdo?vodnenie“.  Spolu  
odznelo 38 príspevkov. Príspevky, ktoré prejdú recenzným konaním, budú publikované v
mimoriadnom  čísle  Organonu  F,  ktoré  je  naplánované  na  rok  2014.  
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Issues in the (Im)Possible Conference, Bratislava,  35  účastníkov, 19.09.-20.09.2013
Súčasná   metafyzika   je   predovšetkým   pokusom   o riešenie   tradičných   filozofických   problémov  
pomocou analytických metód. Spojenie logiky, metodológie vied a metafyziky sa ukazuje ako silný
nástroj   pri   riešení   filozofických   problémov,   ako   aj   poukazuje   na   chyby   tradičného   filozofovania.  
Modálna  metafyzika  ako  časť  metafyziky  prispieva  hlavne  ku  objasneniu  a filozofickej interpretácii
modálnych výrokov. Momentálne ide o veľmi  aktuálnu  a  diskutovanú  tému.  
Cieľom  prvého  ročníka  konferencie Modal Metaphysics: Issues on the Impossible bolo  uviesť  na  
Slovensku významných výskumníkov v danej oblasti. Pozvaní boli prof. John Divers (University of
Leeds) a prof.  Franz  Berto  (University  of  Aberdeen).  Na  konferenciu  sa  prihlásili  účastníci  z celého
sveta  (USA,  Austrália,  Hong  Kong,  Taliansko,  Poľsko,  Maďarsko,  Litva,  Anglicko,  Česká  republika)  
a ich   prednášky   značne   zasiahli   do   súčasného   diskurzu.   Konferencia   rovnako   podnietila   diskusie,  
výsledkom   ktorých   je   pripravované   špeciálne   číslo   medzinárodného   časopisu   Organon   F,  
doktorandský   seminár   otvorený   širokej   verejnosti   a príprava   ďalšieho   ročníka   konferencie.   Viac  
informácii je dostupných na stránke www.metaphysics.sk.
Bratislavské  filozofické  dni  IX:  Starosť  o  dušu,  Smolenice,  90  účastníkov,  13.11.-14.11.2013
Bratislavské filozofické dni sú medzinárodnou vedeckou konferenciou, ktorú organizuje Filozofický
ústav Slovenskej akadémie vied od roku 2005. K vedecko-spoločenskému  prínosu  tohto  podujatia  
patrí   riešenie   filozofických   problémov   (ako   je   napríklad intencionalita, konanie, intersubjektivita)
v kontexte   súčasnej   filozofie,   filozofie   existencie   a fenomenológie. Na tomto vedeckom fóre
vystupujú a diskutujú významní pozvaní hostia z nemeckých, francúzskych, českých,   poľských   a  
maďarských  filozofických  inštitúcií.  Podujatie  je  určené  odbornej  filozofickej  obci,  mladej  generácii  
vedeckých pracovníkov a doktorandov,   ako   aj   študentom   a širšej   kultúrnej   verejnosti.   Výsledky  
konferencií   sú   ďalej   predmetom   vedeckých   textov   publikovaných   v monografiách,   štúdií
v karentovaných  časopisoch  a  textov  uverejňovaných  v medzinárodných  vydavateľstvách.  
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2014
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo  a  e-mail
zodpovedného pracovníka)
Young Philosophy 2014/Mladá filozofia 2014, Bratislava, 20.03.-21.03.2014, (Martin Vacek,
martinvacekphilosophy@gmail.com)
Scientific Realism, Theory and Evidence/Vedecký realizmus, teória a evidencia, Bratislava,
28.03.-28.03.2014, (Martin Vacek, martinvacekphilosophy@gmail.com)
10th Bratislava Philosophy Days: To Live Philosophy - Ethos af Action/Bratislavské filozofické dni
X:  Žiť  filozofiu  – étos konania, Bratislava, 28.03.-28.03.2014, (Jaroslava Vydrová,
filojaku@savba.sk)
Bratislava-Vienna Graduate Workshop/Bratislava-Viedeň  doktorandský  workshop,  Bratislava,  
06.04.-06.04.2014, (Martin Vacek, martinvacekphilosophy@gmail.com)
“L´invisible  et  le  visible”/XXIII.  ročník  Letnej  univerzity  Asociácie  Jana  Husa,  „Neviditeľné  a  
viditeľné“,  Modra,  29.06.-04.07.2014, (Róbert Karul, filorobo@savba.sk)
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4.1.3.  Počet  pracovníkov  v  programových  a  organizačných  výboroch  medzinárodných  
konferencií
Tabuľka  4a  Programové  a  organizačné  výbory  medzinárodných  konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový  i  organizačný
1
2
9
Počet  členstiev
4.2.  Členstvo  a  funkcie  v  medzinárodných  orgánoch
4.2.1.  Členstvo  a  funkcie  v  medzinárodných  vedeckých  spoločnostiach,  úniách  a  národných  
komitétoch SR
Mgr. Róbert Karul, PhD.
Association des Amis de Pontigny-Cerisy  (funkcia:  člen)
Association  des  professeurs  de  l'enseignement  publique  (funkcia:  člen)
Société  internationale  Michel  Henry  (funkcia:  člen)  
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.
Maďarská  akadémia  vied  (funkcia:  asociovaný  člen)
Maďarská  filozofická  spoločnosť  (funkcia:  člen)
Medzinárodná  hungarologická  spoločnosť  (funkcia:  člen  predsedníctva)  
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
NISE.eu (National Movements and Intermediary Structures) Antverpy, Belgicko  (funkcia:  člen)  
Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Association  des  Amis  et  des  Anciens  du  CNRS  (funkcia:  člen)
College  International  de  Philosophie  (CIPh)  (funkcia:  člen  korešp.)
International Husserl and Phenomenological Research Society, Hanover, USA (funkcia:  člen)
Rumunská  akadémia  vied  (funkcia:  člen  korešp.)  
Mgr.  Mgr.  Peter  Šajda,  PhD.
International  Kierkegaard  Society  (funkcia:  člen  Správnej  rady)
Société  Internationale  Michel  Henry      (funkcia:  člen)  
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Société Internationale  Michel  Henry  (funkcia:  členka)  
4.3.  Účasť  expertov  na  hodnotení  medzinárodných  projektov  (EÚ  RP,  ESF  a  iných)
Tabuľka  4b  Experti  hodnotiaci  medzinárodné  projekty
Meno pracovníka
Sedová Tatiana

Typ programu/projektu/výzvy

Počet  
hodnotených
projektov

Panel Review EUROCORES Programme ESF
pre EuroUnderstanding

10
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4.4.  Najvýznamnejšie  prínosy  MVTS  ústavu  vyplývajúce  z  mobility  a  riešenia  medzinárodných  
projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Prehľad  údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad  a  údaje  o  medzinárodných  projektoch  sú  uvedené  v  kapitole  2  a  Prílohe  B.

22

Správa o činnosti organizácie SAV

5. Vedná politika
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6.  Spolupráca  s  univerzitami/vysokými  školami,  štátnymi  a  neziskovými  
inštitúciami  okrem  aktivít  uvedených  v  kap.  2,  3,  4
6.1.  Spolupráca  s  univerzitami/VŠ  (fakultami)
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Spolupráca na medzinárodnom projekte
„Príprava  štúdia  matematiky  a  informatiky  na  FMFI  UK  v  anglickom  jazyku“           
Začiatok  spolupráce: 2013
Zameranie: Príprava  špecializovaného  magisterského  programu           
Zhodnotenie: Silvia Gáliková pôsobí v rámci projektu medzi Univerzitou Komenského a University
of  Vienna  ako  školiteľka-konzultantka  magisterského  programu  „Kognitívne  vedy“.              
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická fakulta UK
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Rámcová dohoda o spolupráci s externou
vzdelávacou  inštitúciou  v doktorandskom  štúdiu           
Začiatok  spolupráce: 2005
Zameranie: doktorandské  štúdium           
Zhodnotenie: Spolupráca s Katedrou filozofie a dejín  filozofie  FiF  UK  sa  naďalej  úspešne  realizuje,
ústav  pravidelne  získava  nových  doktorandov,  pričom  štandardom  je  vysoká  úspešnosť  ukončenia  
štúdia  riadnou  obhajobou.              
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická fakulta PU
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Projekt VEGA 2/0201/11 Intencionalita,
afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii
Začiatok  spolupráce: 2011
Zameranie: základný výskum
Zhodnotenie: Participácia na konferencii Bratislavské filozofické dni s témou  Starosť  o dušu.              
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická fakulta UCM
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Projekt VEGA 2/0201/11 Intencionalita,
afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii
Začiatok  spolupráce: 2011
Zameranie: základný výskum
Zhodnotenie: výsledky spolupráce boli publikované v mimoriadnom  čísle  časopisu  Filozofia  2013:  
Interiorita, exteriorita, responzivita.
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická fakulta TVU
Druh spolupráce (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Projekt VEGA 2/0201/11 Intencionalita,
afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii
Začiatok  spolupráce: 2011
Zameranie: základný výskum
Zhodnotenie: Participácia  na  mimoriadnom  čísle  časopisu  Filozofia  Interiorita, exteriorita,
responzivita,  účasť  na  konferencii  Bratislavské  filozofické  dni  s témou  Starosť  o dušu.              
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: University of Szeged, Szeged, Hungary
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Bilaterálna zmluva
Začiatok  spolupráce: 2011
Zameranie: základný výskum
Zhodnotenie: Výskumný  pobyt  K.  Kovács  na  FiÚ  SAV,  spojený  s  prednáškou  La  couleur  et  le  
sentiment: la peinture de Chardin et le «langage du silence», november 2013.
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6.2.  Významné  aplikácie  výsledkov  výskumu  v  spoločenskej  praxi  alebo  vyriešenie  problému  
pre  štátnu  alebo  neziskovú  inštitúciu
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: Ministerstvo  zahraničných  vecí  a  európskych  záležitostí  
SR
Názov aplikácie/objekt výskumu: Morálne  dilemy  v  sociálnych  službách           
Začiatok  spolupráce: 2013
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: Výsledky výskumu boli publikované v monografii Zuzana
Palovičová:  Morálne  dilemy  v sociálnych  službách  – 1. Bratislava: Filozofický ústav SAV, ISBN
978-80-970494-8-5
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):
6.3.  Iná  činnosť  využiteľná  pre  potreby  spoločenskej  praxe
V rámci  prípravy  Zákona  448/2008  o  sociálnych  službách  a  o  zmene  a  doplnení zákona  č.  455/1991  
Zb.  o  živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v  znení  neskorších  predpisov  na  MPSVR  a  
v rámci  pripomienkového  konania  sa  riešila  ochrana  a  presadzovanie  ľudských  práv  zdravotne  
postihnutých  občanov  a  seniorov.  Koordinátor:      Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
SR.Pripomienky      materiálu  Celoštátna  stratégia  ochrany  a podpory  ľudských  práv  SR  a k prílohe
tohto  materiálu.  Koordinátor:  Odbor  ľudských  práv  Ministerstva  zahraničných  vecí  a  európskych  
záležitostí  SR.              
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7. Spolupráca  s  aplikačnou  a  hospodárskou  sférou  okrem  aktivít  uvedených  v  
kap. 2, 3, 4
7.1.  Spoločné  pracoviská  s  aplikačnou  sférou
7.2. Kontraktový – zmluvný  výskum  (vrátane  zahraničných  kontraktov)
7.3.  Iná  činnosť  využiteľná  pre  potreby  hospodárskej  praxe
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8.  Aktivity  pre  Národnú  radu  SR,  vládu  SR,  ústredné  orgány  štátnej  správy  SR  a  
iné organizácie
8.1.  Členstvo  v  poradných  zboroch  vlády  SR,  Národnej  rady  SR,  ministerstiev  SR,  orgánoch  
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka  8a  Členstvo  v  poradných  zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
PhDr. Karol Kollár, CSc. Člen  Komitétu  OSN  - UNESCO: MOST člen
doc. PhDr. Terézia Zuzana Pracovná skupina vo vecnej pôsobnosti členka
Palovičová,  CSc.
MZV  SR  formulujúca  Celoštátnu  
stratégiu  ochrany  ľudských  práv  v SR
Výbor pre výskum, vzdelávanie
asociovaná  členka  výboru
a výchovu v oblasti  ľudských  práv  pri  
Úrade vlády SR
prof. PhDr. Tibor Pichler, Akademický  snem  AV  ČR
člen
CSc.
Dozorná rada Filozofického ústavu AV člen
ČR
prof. PhDr. Tatiana Sedová, Panel Review pre program European
členka
CSc.
Science Foundation (ESF) - Eurocores.
Understanding and Misunderstanding.
Cognition, Communication and Culture
(EuroUnderstanding)
Oponentské konanie programu European predsedníčka
Social Survey (ESS)
doc. PhDr. Eva Smolková, Riadiaci výbor pre migráciu a integráciu členka
CSc.
cudzincov
ALLEA – Výbor Science and Ethics
členka
Rada pre etiku pri UNESCO
expert
8.2.  Expertízna  činnosť  a  iné  služby  pre  štátnu  správu  a  samosprávy
8.3.  Členstvo  v  radách  štátnych  programov  a  podprogramov  ŠPVV  a  ŠO
Tabuľka  8b  Členstvo  v  radách  štátnych  programov  a  podprogramov  ŠPVV  a  ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
prof. PhDr. Tatiana Sedová, Rada  štátneho  programu  „Aktuálne  
členka
CSc.
otázky  rozvoja  spoločnosti“
Rada úlohy:Predikcie vývojových
predsedníčka  Oponentskej  
trendov v sociálnej sfére – súčasť  
rady
European Social Survey v rámci ESF
8.4.   Prehľad   aktuálnych   spoločenských   problémov,   ktoré   riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
Zuzana   Palovičová   sa   ako   členka   pracovnej   skupiny   vo   vecnej   pôsobnosti   MZV   SR   podieľala   na  
finalizácii Celoštátnej   stratégie   ochrany   ľudských   práv   v   SR   v   dvoch   témach:   „Inštitucionálna
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ochrana  ľudských  práv“ a „Dialóg  o  podstate  a  zmysle  ľudských  práv“.
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9. Vedecko-organizačné  a  popularizačné  aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná  činnosť
9.1.1.  Najvýznamnejšia  vedecko-popularizačná  činnosť  pracovníkov  organizácie  SAV
Tabuľka  9a  Vedecko-popularizačná  činnosť  pracovníkov  organizácie  SAV
Miesto
Meno
Spoluautori Typ1
Názov
zverejnenia
PhDr.  Dušan  Gálik,  
CSc.

IN

PhDr.  Dušan  Gálik,  
CSc.

IN

Mgr. Róbert Karul,
PhD.

iné

Mgr. Róbert Karul,
PhD.

PB

Mgr. Róbert Karul,
PhD.

PB

Mgr. Róbert Karul, PhDr. Norbert
PhD.
Lacko

iné

prof.  PhDr.  František  
Novosád, CSc.

PB

prof. PhDr. Tibor
Pichler, CSc.

TL

prof. PhDr. Tibor
Pichler, CSc.

PB

PhDr. Dagmar
Smreková, CSc.

iné

PhDr. Dagmar
Smreková, CSc.
Mgr. Mgr. Peter
Šajda,  PhD.

prof. PhDr.
František  
Novosád, CSc.

PB

IN

Správa a pravidelná
aktualizácia webovej
stránky Filozofického http://www.klemens.sa
ústavu  SAV,  časopisov  
v.sk/fiusav/
Filozofia a Organon F
Správa a pravidelná
aktualizácia webových
stránok Slovenského
http://www.sfz.sk/
filozofického
združenia  pri  SAV
Celoslovenské kolo
ŠVOČ,  člen  
Bratislava
hodnotiacej komisie
H. Taine: ako
zemepisná poloha
Bratislava, BISLA
ovplyvňuje  ducha  
a umenie národa?
Moderovanie
a tlmočenie  prednášky  
Katalin  Kovács  „Farba   Bratislava,  VŠVU
a pocit: Chardinova
maľba  a  ‚reč  ticha‘“
Kurátorský text
k výstave Pavol
Bratislava
Prekop  „Stuha  a Super
Stuha“
O  užitočnosti  
Klub Nového slova,
a škodlivosti  
Bratislava
sociálnych teórií
Odpoveď  na  otázku:  
Prečo  nevznikol  
.týždeň  52-53, 2013
československý  národ?
Prednáška  v rámci
prezentácie knihy
Budapešť,  Slovenský  
Ondreja Mészárosa
inštitút
Dejiny  maďarskej  
filozofie
Spoluorganizácia a
aktívna  účast  na  
Bratislava,
podujatí
Veľvyslanectvo  
k slovensko-slovinskej Slovinskej republiky
filozofickej spolupráci
Spoluprezentácia
diela NOVOSÁD,
F.-SMREKOVÁ, D.
Bratislava, BISLA
(editori): Dejiny
sociálneho a
politického myslenia
Vystúpenie vo
Kodaň
video-kurze Søren
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Dátum alebo
počet  za  rok
2013

2013

29.11.2013
11.9.2013

23.10.2013

29.5.2013
7.11.2013
2013

19.11.2013

2013

2013

19.11.2013
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Kierkegaard –
Subjectvity, Irony and
the Crisis of Modernity
1

PB - prednáška/beseda,  TL  - tlač,  TV  - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film
9.1.2.  Súhrnné  počty  vedecko-popularizačných  činností  organizácie  SAV
Tabuľka  9b  Súhrnné  počty  vedecko-popularizačných  činností  organizácie  SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
prednášky/besedy
5
tlač
1
TV
rozhlas
0
internet
3
exkurzie
publikácie
0
multimediálne  nosiče
0
dokumentárne filmy
iné
3

Počet
0
0
0

9.2. Vedecko-organizačná  činnosť
Tabuľka  9c  Vedecko-organizačná  činnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
Mladá filozofia X: Povaha
súčasnej  filozofie  a  jej  
medzinárodná
metódy
Kognícia  a  umelý  život  
medzinárodná
XIII
XIIIe édition de
l'Université Européenne
d'Eté (UEE) du réseau
medzinárodná
OFFRES: Logiques et
langages du conflit
XVII.  Česko-slovenské
sympózium o analytickej
medzinárodná
filozofii
Issues in the (Im)Possible
medzinárodná
Conference
Bratislavské filozofické dni
medzinárodná
IX:  Starosť  o  dušu

Miesto

Dátum konania

Počet  
účastníkov

Bratislava

21.03.-22.03.2013

65

Stará Lesná

27.05.-30.05.2013

50

Trnava

08.07.-16.07.2013

60

Trenčianske  
Teplice

11.09.-13.09.2013

40

Bratislava

19.09.-20.09.2013

35

Smolenice

13.11.-14.11.2013

90

9.3.  Účasť  na  výstavách
9.4.  Účasť  v  programových  a  organizačných  výboroch  národných  konferencií
Tabuľka  9d  Programové  a  organizačné  výbory  národných  konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový  i  organizačný
1
0
0
Počet  členstiev
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9.5.  Členstvo  v  redakčných  radách  časopisov
Mgr.  Lukáš  Bielik,  PhD.
Organon F (funkcia: výkonný redaktor)
prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.
Organon  F  (funkcia:  člen)
Polish  Journal  of  Philosophy  (funkcia:  člen)  
PhDr.  Dušan  Gálik,  CSc.
Organon  F  (funkcia:  člen)  
Mgr. Róbert Karul, PhD.
Ostium  (funkcia:  člen)
The  Yearbook  on  History  and  Interpretation  of  Phenomenology  (funkcia:  člen)  
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.
Filozofia  (funkcia:  člen)
Fórum  (funkcia:  člen)
Többlet  (funkcia:  člen)  
doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.
OS - Občianska  spoločnosť  (funkcia:  člen)
Zahraničná  politika  (funkcia:  člen)  
prof.  PhDr.  František  Novosád,  CSc.
Apokalipsa (Slovinsko) (funkcia:  člen)  
doc.  PhDr.  Terézia  Zuzana  Palovičová,  CSc.
Filozofia  (funkcia:  členka)  
doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.
Filozofia  (funkcia:  zástupca  šéfredaktorky)  
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Organon  F  (funkcia:  členka)
Studia  Philosophica  Kantiana  (funkcia:  členka)  
Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Filozofia  (funkcia:  člen)
Vestnik Volgogradskogo universiteta. Rada 7: Filosofija, sociologija i socijaľnyje  technologiji     
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(funkcia:  člen)  
PhDr. Dagmar Smreková, CSc.
Filozofia (funkcia:  šéfredaktorka)  
Mgr.  Mgr.  Peter  Šajda,  PhD.
Acta  Kierkegaardiana      (funkcia:  člen)
Kierkegaard  Research:  Sources,  Reception  and  Resources      (funkcia:  člen)
Kierkegaard  Studies  Monograph  Series  (funkcia:  člen)
Kierkegaard Studies Yearbook (funkcia:  člen)
Ostium  (funkcia:  člen)  
prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
Organon  F  (funkcia:  člen)
Studia  z  filozofi  polskej  (funkcia:  člen)  
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Ostium  (funkcia:  členka)
The  Yearbook  on  History  and  Interpretation  of  Phenomenology  (funkcia:  členka)  
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Organon  F  (funkcia:  šéfredaktor)
ProFil  (funkcia:  člen)  
9.6.  Činnosť  v  domácich  vedeckých  spoločnostiach
Mgr. Eva Dvoranová Kollárová
Slovenské  filozofické  združenie  pri  SAV  (funkcia:  členka  výboru)  
PhDr.  Dušan  Gálik,  CSc.
Slovenské  filozofické  združenie  (funkcia:  člen)  
Mgr.  Lucia  Galovičová
Slovenské  filozofické  združenie  pri  SAV  (funkcia:  pokladníčka)  
Mgr. Róbert Karul, PhD.
Slovenské  filozofické  združenie  (funkcia:  hospodár)  
PhDr. Karol Kollár, CSc.
LITFOND  (funkcia:  člen  výboru)
Slovenské  filozofické  združenie  (funkcia:  člen)  
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prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
Slovenské  filozofické  združenie  (funkcia:  člen)  
Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Slovenská  literárnovedná  spoločnosť  (funkcia:  člen)
Slovenská  spoločnosť  prekladateľov  odbornej  literatúry  (funkcia:  člen)  
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Spoločnosť  autorov  odbornej  a  vedeckej  literatúry  - SAVOL  (funkcia:  členka  výkonného
výboru)
Mgr.  Mgr.  Peter  Šajda,  PhD.
Kierkegaardova  spoločnosť  na  Slovensku  (funkcia:  podpredseda)
Slovenské  filozofické  združenie  (funkcia:  člen)  
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Slovenské  filozofické  združenie  pri  SAV  (funkcia:  členka)  
9.7. Iné dôležité  informácie  o  vedecko-organizačných  a  popularizačných  aktivitách
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10.  Činnosť  knižnično-informačného  pracoviska
10.1.  Knižničný  fond
Tabuľka  10a  Knižničný  fond
Knižničné  jednotky  spolu

z toho

12 105

knihy a zviazané periodiká

12 105

audiovizuálne dokumenty

0

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)

0

mikroformy

0

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy

0

Počet  titulov  dochádzajúcich  periodík

15

z  toho  zahraničné  periodiká

8

Ročný  prírastok  knižničných  jednotiek

v tom

294

kúpou

272

darom

22

výmenou

0

bezodplatným prevodom

0

Úbytky  knižničných  jednotiek

0

Knižničné  jednotky  spracované  automatizovane

2 773

10.2.  Výpožičky  a  služby
Tabuľka  10b  Výpožičky  a  služby
Výpožičky  spolu
z toho

900

odborná literatúra pre dospelých

400

výpožičky  periodík

50

prezenčné  výpožičky

450

MVS  iným  knižniciam

0

MVS  z  iných  knižníc

0

MMVS  iným  knižniciam

0

MMVS  z  iných  knižníc

5

Počet  vypracovaných  bibliografií

30

Počet  vypracovaných  rešerší

30

10.3.  Používatelia  
Tabuľka  10c  Užívatelia
Registrovaní  používatelia

50

Návštevníci  knižnice  spolu  (bez  návštevníkov podujatí)

34

900
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10.4. Iné údaje
Tabuľka  10d  Iné  údaje
On-line  katalóg  knižnice  na  internete  (  1=áno,  0=nie)
Náklady  na  nákup  knižničného  fondu  v  €

0
5 682,59 €

10.5.  Iné  informácie  o  knižničnej  činnosti
Knižnica  Filozofického  ústavu  SAV  poskytuje  nasledujúce  knižnično-informačné  služby:
- výpožičky:  prezenčné,  absenčné,  Medziknižničná  výpožičná  služby  (MVS);;  Medzinárodná     
medziknižničná  výpožičná  služba  (MMVS);;
- služby:  informačné,  bibliografické,  rešeršné, reprografické.
Knižnica  priebežne  buduje  databázy:
- v  programe  ISIS:  Katalóg  knižných fondov (KKF)
- v  programe  Advanced  Rapid  Library  (ARL):  evidencia  publikačnej  činnosti  (EPCA).
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11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1.  Členstvo  vo  Výbore  Snemu  SAV
11.2.  Členstvo  v  Predsedníctve  SAV  a  vo  Vedeckej  rade  SAV
PhDr.  Dušan  Gálik,  CSc.
- vedecký sekretár SAV
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
- členka  
11.3.  Členstvo  vo  vedeckých  kolégiách  SAV
PhDr.  Ján  Dubnička,  CSc.
- VK  SAV  pre  vedy  o  človeku  a  spoločnosti  (predseda)  
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
- VK  SAV  pre  vedy  o  človeku  a  spoločnosti  (člen)  
11.4.  Členstvo  v  komisiách  SAV
PhDr.  Dušan  Gálik,  CSc.
- Etická komisia SAV (predseda)
- Komisia  pre  transformáciu  SAV  (člen)
- Komisia  SAV  pre  zahraničné  styky  (predseda)
- Porota  pre  udeľovanie  Medzinárodnej  ceny  SAV  (predseda)  
PhDr. Karol Kollár, CSc.
- Edičná  rada  SAV  (člen)
- Etická  komisia  SAV  (člen)
- Komisia  SAV  pre  zahraničné  styky  (člen)  
prof.  PhDr.  František  Novosád,  CSc.
- Akreditačná  komisia  SAV  (člen)  
doc.  PhDr.  Terézia  Zuzana  Palovičová,  CSc.
- Etická  komisia  SAV  (členka)  
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
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- Etická  komisia  SAV  (predsedníčka)
- Komisia  SAV  pre  propagáciu  a  médiá  (predsedníčka)
- Komisia  SAV  pre  spoluprácu  s  vysokými  školami  (členka)
- Komisia  SAV  pre  zahraničné  styky  (predsedníčka)
- Komisia  SAV  pre  životné  prostredie  (členka)
- Rada  SAV  pre  vzdelávanie  a  doktorandské  štúdium  (členka)  
PhDr. Dagmar Smreková, CSc.
- Rada  programu  centier  excelentnosti  SAV  (členka)  
prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
- Komisia  SAV  pre  posudzovanie  vedeckej  kvalifikácie  zamestnancov  (člen)  
11.5.  Členstvo  v  orgánoch  VEGA
doc.  PhDr.  Terézia  Zuzana  Palovičová,  CSc.
- Komisia      VEGA  č.  10  pre  historické  vedy  a  vedy  o  spoločnosti  (členka)  
doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.
- Komisia  VEGA  č.  10  pre  historické  vedy  a  vedy  o  spoločnosti  (člen)  
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
- Komisia  VEGA  č.  10  pre  historické  vedy  a  vedy  o  spoločnosti  (členka)  
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12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka  12a  Výdavky  RO  SAV  (v  €)
Skutočnosť   v tom:
k 31.12.2013
zo ŠR
spolu
Výdavky

z toho:

z mimorozp. z toho:
zdrojov
ŠF EÚ
ŠF EÚ vr.
vr.
spolufinan.z
spolufina
o ŠR
n.zo ŠR

554 172,00

549 697,02

4 474,98

554 144,79

549 697,02

4 474,98

mzdy (610)

283 349,00

283 349,00

poistné a príspevok do
poisťovní  (620)

99 496,15

99496,15

tovary  a  služby  (630)

108 717,98

104 243,00

z  toho:  časopisy

17 055,00

17 055,00

VEGA projekty

48 235,00

48 235,00

MVTS projekty

-

-

vedecká výchova

4 080,00

4 080,00

bežné  transfery  (640)

62 610,00

62 608,87

z toho: štipendiá

62 071,10

62 071,10

Výdavky spolu
Bežné  výdavky  
v tom:

CE

transfery partnerom
projektov
Kapitálové výdavky
v tom:
obstarávanie kapitálových
aktív
kapitálové transfery
z toho: transfery
partnerom projektov
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12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka  12b  Príjmy  RO  SAV  (v  €)
Príjmy
Skutočnosť   v tom:
k 31.12.2013
rozpočtové  
spolu

z
mimoroz
p. zdrojov

5 516,13

1 041,15

1 041,15

1 041,15

iné

1 041,15

1 041,15

Granty a transfery
(mimo zdroja 111)

4 474,98

4 474,98

3 620,00

3 620,00

3 620,00

3 620,00

854,98

854,98

854,98

854,98

Príjmy spolu
Nedaňové  príjmy  

4 474,98

v tom:
príjmy z prenájmu
príjmy z predaja výrobkov
a  služieb

v tom:
tuzemské
z toho: APVV
iné
zahraničné
z toho: projekty
rámcového programu EÚ
iné
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
Nie sú.
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14.  Iné  významné  činnosti  organizácie  SAV
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15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2013
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Cmorej Pavel
Medaila  pri  príležitosti  60.  výročia  SAV                 
Oceňovateľ:  Slovenská  akadémia  vied
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Černík  Václav
Prémia za významný prínos k rozvoju slovenskej vedy
Oceňovateľ:  Literárny  fond  SR
Pichler Tibor
Cena LITFONDu za spoluautorstvo v publikácii  Kľúčové  otázky  moderných  slovenských  dejín.                 
Oceňovateľ:  Literárny  fond  SR
15.2. Medzinárodné ocenenia
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16.  Poskytovanie  informácií  v  súlade  so  zákonom  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  
prístupe  k  informáciám  v  znení  neskorších  predpisov  (Zákon  o  slobode  
informácií)
Filozofický  ústav  SAV  bol  požiadaný  dňa  25.  9.  2013  v  zmysle  zákona  č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom
prístupe  k  informáciám  o  poskytnutie  informácie  či  vykonáva,  ako  zamestnávateľ  pracovníka,  
majetkové práva k autorskému dielu, ktoré vytvoril pracovník v rámci interného pracovného pomeru?
Na  žiadosť  o  sprístupnenie  informácie Filozofický ústav odpovedal e- mailom na adresu
LABU159@gmail.com v riadnom termíne v zmysle príslušného  zákona  v  súlade  s  realitou  dňa  30.  9.  
2013.
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17.  Problémy  a  podnety  pre  činnosť  SAV
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