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1. Základné údaje o organizácii  

  

 

1.1. Kontaktné údaje  
  

Názov: Filozofický ústav SAV  

Riaditeľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  

Zástupca riaditeľa: Mgr. Martin Vacek, PhD.  

Vedecký tajomník: neuvedený  

Predseda vedeckej rady: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.  

Člen Snemu SAV: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.  

Adresa: Klemensova 19, 813 64 Bratislava  

  

http://www.klemens.sav.sk/fiusav/  

  

Tel.: 02 5292 1215   
E-mail: filosekr@savba.sk  

  

Názvy a adresy organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  
 

Organizačné zložky: nie sú  

 

Detašované pracoviská: nie sú  

 

Vedúci organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  
 

Organizačné zložky: nie sú  

 

Detašované pracoviská: nie sú  

 

Členovia Snemu SAV za organizačné zložky:  
 

Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1963  

 

1.2. Údaje o zamestnancoch  
 

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov  K 
K 

K  

do 35  

rokov F P T O 

M Ž M Ž 

 Celkový počet zamestnancov 34 21 13 4 1 34 23.67 14.04 0 

 Vedeckí pracovníci 27 20 7 3 0 27 19.68 13.86 0 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (výskumní a vývojoví zamestnanci1) 

1 0 1 0 1 1 0.5 0.17 0 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (ostatní zamestnanci2) 

3 1 2 1 0 3 1.93 0 0 

 Odborní pracovníci ÚS 2 0 2 0 0 2 1.21 0 0 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=11
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11729
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9189
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2875
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
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 Ostatní pracovníci 1 0 1 0 0 1 0.35 0 0 

1
 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 5  

2
 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 3 a č. 4  

  
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2019 (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 31.12.2019 (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 

O – celoročný priemerný prepočítaný počet obslužného personálu podieľajúceho sa na riešení projektov (technikov, 

laborantov, projektových manažérov a pod.) mimo zamestnancov v administratíve, správe a údržbe budov, 

upratovačiek, vodičov a pod. 

M, Ž – muži, ženy 

 

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2019) 

 Rodová 

skladba  
 Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch  

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   II.a.   II.b.  

 Muži  0 20 5 4 3 10 7 

 Ženy  0 7 1 1 0 4 3 

  

Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková 

štruktúra 

(roky)  

 < 31   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   61-65   > 65  

 A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

 Muži  0 0.0 3 2.3 1 0.5 2 1.3 1 0.8 1 1.0 2 2.0 0 0.0 5 3.8 

 Ženy  1 0.5 1 0.6 1 1.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 

A - Prepočet bez zohľadnenia úväzkov zamestnancov  

B - Prepočet so zohľadnením úväzkov zamestnancov  
  

Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2019 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí pracovníci   Riešitelia projektov  

 Muži  52.9 54.0 52.8 

 Ženy  52.2 53.7 46.5 

 Spolu  52.6 53.9 51.0 

  

  

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie 

(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
18.3.2019 nastúpil na pozíciu riaditeľa FiÚ SAV doc. Richard Sťahel, PhD.  

Vznikli dve nové oddelenia: Oddelenie výskumu normativity a ľudských práv a Oddelenie 

environmentálnej filozofie.  
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2. Vedecká činnosť  

 

2.1. Domáce projekty  
  

Tabuľka 2a Domáce projekty riešené v roku 2019 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty VEGA 6 1 30740 34189 - - - 618 

 2. Projekty APVV 1 1 - - 46006 34514 - 1123 

 3. Projekty OP ŠF 0 0 - - - - - - 

 4. Projekty SASPRO 0 0 - - - - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,  

 Vedecko-technické projekty, ESF,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

0 0 - - - - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  

Tabuľka 2b Domáce projekty podané v roku 2019 

Štruktúra projektov Miesto podania Organizácia je 

nositeľom 

projektu 

Organizácia sa 

zmluvne podieľa 

na riešení 

projektu 

1. Účasť na nových výzvach APVV 

r. 2019 

Bratislava 4   

2. Projekty výziev OP ŠF 

podané r. 2019 

Bratislava     

Regióny     
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2.2. Medzinárodné projekty  
 

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2019  
 

Tabuľka 2c Medzinárodné projekty riešené v roku 2019 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty 7. RP EÚ a  

 Horizont 2020 0 0 - - - - - - 

 2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 
0 0 - - - - - - 

 3. Projekty COST 
0 0 - - - - - - 

 4. Projekty EUREKA, NATO,  

 UNESCO, CERN, IAEA, IVF,  

 ERDF a iné 

0 0 - - - - - - 

 5. Projekty v rámci medzivládnych  

 dohôd 0 0 - - - - - - 

 6. Bilaterálne projekty MAD 
3 0 - - - - - - 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 
1 0 - - - - - - 

 8. Podpora MVTS z národných  

 zdrojov okrem SAV (APVV a iné) 0 0 - - - - - - 

 9. Iné projekty 
2 3 - - - - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
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2.2.2. Medzinárodné projekty Horizont 2020 podané v roku 2019 
  

Tabuľka 2d Počet projektov Horizont 2020 v roku 2019 

  A B 

Počet podaných projektov Horizont 2020     1 

A - organizácia je nositeľom projektu 

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 

  

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B. 

  

2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 
  

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce (maximálne 1000 znakov + 1 obrázok; 

bibliografický údaj uvádzajte rovnako ako v zozname publikačnej činnosti, vrátane IF) 

  

2.3.1. Základný výskum 

 

STEWART, Jon. Faust, Romantic Irony, and System : German Culture in the Thought of Søren 

Kierkegaard. Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2019. xviii+407 pp. Danish Golden Age 

Studies, vol. 11. ISBN 978-8763546423(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná 

civilizačná situácia). 

 

Ostrá polemika Kierkegaarda s hegelovstvom, jeho kritika romantickej irónie Friedricha Schlegela  

a jeho účasť na Schellingových prednáškach v Berlíne je známa. No to je len niekoľko príkladov 

oveľa hlbšieho vzťahu vplyvu a inšpirácie. Kierkegaard čítal plynule nemecky a zaujímal sa o 

mnoho autorov a mysliteľov z nemecky hovoriacich krajín. Vzhľadom na jeho známu kritiku 

hegelovcov, Schlegela a Schellinga existuje pokušenie považovať Kierkegaarda za protinemeckého 

mysliteľa. To však nezodpovedá skutočnosti, pretože viacerých nemeckých mysliteľov, ako 

napríklad Hamanna, Lessinga a Trendelenburga, si veľmi cenil. Predkladané dielo sa venuje 

výskumu Kierkegaardovho vzťahu k rôznym aspektom germanofónnej kultúry. Jeho cieľom je 

ponúknuť hlbšie pochopenie významu rôznych nemeckých prameňov pre jeho myslenie. 

Kontaktných bodov je toľko, že môžeme naozaj tvrdiť, že nebyť vplyvu nemeckej kultúry 

Kierkegaard by nebol Kierkegaardom a Zlatý vek Dánska by nebol zlatým vekom. 

 

VYDROVÁ, Jaroslava. Výraz - dielo - telesnosť : fenomenologické eseje. Recenzenti Fedor 

Matejov, František Novosád. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. 165 s. ISBN 

978-80-7465-381-0(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) 

 

Monografia sa skladá zo šiestich kapitol, ktoré vychádzajú z fenomenológie Edmunda Husserla a 

filozofickej antropológie Helmutha Plessnera. Jednotlivé analýzy spája úsilie preniknúť k otázke 

človeka, ktorý sa vyjadruje vo výraze. Jeho výrazy sú súčasťou jeho života vo svete a s druhými 

ľuďmi, ako aj jeho tvorivých možností. Autorka preto kladie otázky, ktoré sa týkajú rôznych podôb 

výrazu, akú rolu zohráva človek v súkromnom a verejnom priestore, aký význam má práca a 

odpočinok v ľudskom živote, ale aj to, ako vidíme veci, na ktoré sa pozeráme. Filozofické 

uvažovanie sa v knihe prepája s príkladmi z literatúry, výtvarného umenia, architektúry a rôznych 

podôb hry. To všetko ponúka nový priestor na reflexiu skúsenosti, telesnosti, expresivity i vzťahov 

medzi ľuďmi.  

 

VACEK, Martin. The Nature of Impossibility. Recenzenti Eugen Andreanský, Jiří Raclavský. 

Bratislava : Veda, 2019. 118 s. ISBN 978-80-224-1751-8(VEGA č. 2/0117/19 : Logika, 

epistemológia a metafyzika fikcie). 
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V súčasnej analytickej metafyzike je všeobecne prijímaný názor, že modálny realizmus nie je 

možné obohatiť o nemožné svety. Cieľom knihy je preukázať opak. V prvej kapitole autor 

predstavuje problematiku modalít, modálny realizmus a motivuje diskurz nemožných svetov. V 

druhej kapitole formuluje argument, podľa ktorého je modálny realizmus epistemicky prijateľná 

pozícia. Tretia kapitola ponúka analýzu modálneho realizmu obohateného o nemožné svety. 

Nasledujúce tri kapitoly formulujú alternatívy k tzv. rozšírenému modálnemu realizmu. V 

nasledujúcich kapitolách sa postupne formuluje modálny dimenzionalizmus, modálny 

štrukturalizmus a modálnemy fikcionalizmus 

 

ZOUHAR, Marián. On the Systematic Inadequacy of Fictionalism about Fictional Characters. In 

Philosophia, 2019, vol. 47, issue 3, pp. 925-942. (2018: 0.307 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). 

(2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0048-3893 (print), 1574-9274 (online).  

 

Propozície o fikcii, ak sú pravdivé, nás ontologicky zaväzujú k existencii fiktívnych postáv. Jedna z 

popredných verzií fikcionalizmu o fiktívnych postavách sa snaží tieto ontologické záväzky 

eliminovať pomocou prefixu “vzhľadom na fikcionalistickú teóriu”. Cieľom práce je ukázať, že 

fikcionalizmus o fiktívnych postavách ako projekt nie je dopracovaný, keďže neposkytuje 

adekvátnu analýzu fikčného diskurzu.  

 

2.3.2. Aplikačný typ  

 

MURÁNSKY, Martin. Liberalizmus, občianske práva a ekonomická nesloboda (k Tugendhatovej 

koncepcii ľudských práv v kontexte ľudí so zdravotným znevýhodnením) [Liberalism, Civil Rights 

and Economic Unfreedom (On the Tugendhat's Concept of Human Rights in the Context of People 

with Disabilities)]. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 593-607. (2018: 0.201 - SJR, Q1 - SJR, 

karentované - CCC). 

 

Cieľom textu, ktorý bol súčasťou monotematického čísla časopisu Filozofia, je argumentačne 

založené vysvetlenie normatívne ambivalentného prepojenia tzv. občianskych ľudských práv so 

sociálnymi a ekonomickým právami na príklade ľudí so zdravotným znevýhodnením. Štúdia 

vychádza z poukazu na dva vzájomne si konkurujúce ideály slobody v agende ľudských práv, 

pričom tieto dva významy ambivalentného pojmu „slobody“ ozrejmuje poukazom na jeho negáciu. 

Štúdia sa zameriava na Tugendhatov koncept „praktickej „autonómie“ ako sociálne nadobudnutej 

schopnosti a príležitosti viesť samostatný život, ktorej opakom je závislosť od neosobnej, štruktúrne 

danej ekonomickej neslobody. To, čo „praktická autonómia“ v prípade ľudí so zdravotným 

postihnutím predpokladá ako solidarizujúce prerozdeľovanie verejných zdrojov a príležitostí na 

„pomoc k svojpomoci“, a čo tematizuje ako nedeliteľnú súčasť občianskych a 

sociálno-ekonomických práv, sa javí v perspektíve libertariánskeho práva na individuálne 

vlastníctvo vynútenou „krádežou“ zo strany štátu. Osud agendy ľudských práv a demokracie vôbec 

tak závisí od riešiteľnosti fundamentálneho konfliktu medzi právom vlastniť a právom na dôstojný 

život. 

 

2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty 

 

Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l'humain. 

Editori Katalin Bartha-Kovács, Róbert Karul, Andrea Tureková ; vedeckí recenzenti Jana 

Truhlářová, Josef Fulka. Szeged : Jatepress, 2019. 294 s. ISBN 978-963-315-379-6 

 

Východiskom skúmaného problému je benjamínovská devíza o tom, že vo veľkých dejinných 

časopriestoroch sa mení celý spôsob existencie ľudských kolektívov, a to tak hlboko, že sa zmení aj 

ich zmyslové vnímanie. Táto téza bola v detailoch rôznym spôsobom analyzovaná, spochybňovaná 
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alebo reinterpretovaná z pozícií najnovších filozofických iniciatív. Namiesto následnosti podôb 

ľudskosti, ako ju poznáme od Benjamina, čiže s akcentovanou diskontinuitou medzi starým a 

novým, bola ponúknutá predstava, ako staré v novom prežíva v pretransformovanej podobe (čo 

zodpovedá Warburgovmu konceptu „nachleben“). Derridovská škola, ktorá je medzi textami 

početne zastúpená, dekonštruovala termín „podoby“ ľudskosti. Podľa nej sa o človeku dá hovoriť 

len ako o „stope“, teda ako o niečo absentujúcom.  

Letná francúzska škola, v rámci ktorej tento vedecký zborník vznikol, je najväčšie frankofónne 

podujatie v oblasti sociálnych a humanitných vied na Slovensku a v ČR. Medzi autormi sú 

zastúpení filozofi, estetici a literárni vedci z Francúzska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, 

Belgicka, Japonska a Slovenska. 

 

Kierkegaard in Context : Essays in Honor of Jon Stewart. Edited by Lee C. Barrett, Peter Šajda. 

Macon, GA : Mercer University Press, 2019. 272 pages. 

V kolektívnej monografii dochádza k synergii práce dvoch členov FiÚ SAV: Petra Šajdu a Jona  

Stewarta. Šajda je zostavovateľom kolektívnej monografie a Stewart je tvorcom jej hlavnej 

metodologickej línie. Autori kapitol sa inšpirovali Stewartom v tom zmysle, že korigujú 

interpretácie, ktoré pristupujú ku Kierkegaardovým dielam a dielam mysliteľov, ktorí z neho 

vychádzajú, bez zohľadnenia sporov a trendov, v ktorých sú tieto diela zakorenené. Niektorí autori 

skúmajú špecifické problémy, akademické debaty a kultúrne krízy, s ktorými sa Kierkegaard a jeho 

súčastníci vyrovnávali. Ďalší objasňujú zrejmý i latentný vplyv, ktorý Kierkegaard mal na 

neskorších mysliteľov, pričom identifikujú momenty kontinuity i diskontinuity v modernej filozofii. 

Iní zase využívajú reflexiu kontextu Kierkegaardovho myslenia ako odrazový mostík pre vlastný 

filozofický projekt. Celkovo kniha ukazuje, ako intelektuálny kontext, v ktorom Kierkegaardovo 

myslenie vzniklo, obsahoval zárodky intelektuálnej dynamiky rozvíjajúcej sa modernity. Autori 

kolektívnej monografie pochádzajú z Argentíny, Dánska, Maďarska, Nemecka, Nórska, Slovenska 

a USA. Kniha vyšla v USA. 
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2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)  

 

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  
Počet v r. 2019/ 

doplnky z r. 2018 

 1. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v domácich  

 vydavateľstvách (AAB, ABB) 
1 / 0 

 2. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v zahraničných  

 vydavateľstvách (AAA, ABA) 
2 / 0 

 3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  

 v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB) 
2 / 0 

 4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  

 v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, CAA) 
0 / 0 

 5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich  

 vydavateľstvách (ABD) 
0 / 1 

 6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných  

 vydavateľstvách (ABC) 
5 / 1 

 7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  

 a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD) 
0 / 0 

 8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  

 a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách  
 (BBA, ACC) 

0 / 0 

 9. Vedecké práce registrované v Current Contents Connect  
 (ADCA, ADCB, ADDA, ADDB) 

12 / 0 

 10. Vedecké práce registrované vo Web of Science Core Collection alebo  

 Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB) 
3 / 0 

 11. Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  
 (ADFA, ADFB) 

7 / 0 

 12. Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  
 (ADEA, ADEB) 

2 / 1 

 13. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  
 (AEDA) 

0 / 0 

 14. Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  
 (AECA) 

5 / 0 

 15. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 (AFB, AFD) 

6 / 1 

 16. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 (AFA, AFC) 

2 / 0 

 17. Vydané periodiká evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS 2 

 18. Ostatné vydané periodiká 0 

 19. Zostavovateľské práce knižného charakteru  
 (FAI) 

3 / 0 

 20. Preklady vedeckých a odborných textov  
 (EAJ) 

1 / 0 

 21. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách  
 (BDA, BDB) 

0 / 0 

 22. Recenzie v časopisoch a zborníkoch  
 (EDI) 

6 / 0 

Evidujú len tie práce zamestnancov a doktorandov, v ktorých je uvedená afiliácia k organizácii  
  

 

Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisu 
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 Kvartil vedeckého časopisu Q1 Q2 Q3 Q4 Spolu 

 Podľa IF z r. 2018 (zdroj JCR)  
 Počet článkov / doplnky 2017 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 Podľa SJR z r. 2018 (zdroj Scimago)  
 Počet článkov / doplnky 2017 

11 / 0 0 / 0 2 / 0 2 / 0 15 / 0 

    

Tabuľka 2g Ohlasy 

 OHLASY Počet v r. 2018/ 

doplnky z r. 2017 

 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 48 / 1 

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 1 / 0 

 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10,  

 3.2, 4.2) 
0 / 0 

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  

 indexoch (3, 4, 3.1, 4.1) 
47 / 4 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 7 / 0 

  

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  

Tabuľka 2h Vedecké podujatia 

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  25 

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach  5 

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach 
 

DUBNIČKA, Ján 

„Teoretické ontologické fikcie a Teória kvantovej gravitácie“ 

XXIII. česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, Katedra logiky a metodológie vied, 

Filozofická fakulta UK, 4. – 6. 9. 2019,  Bratislava 

 

GLAVANIČOVÁ, Daniela 

„Fictional Characters as Hyperintensions“  

Logic Café 2019, 16. - 18. 1. 2019, Department of Computer Science, VSB -  Technical University 

of Ostrava, Česká republiky 

 

CHEDIA, Irakli 

“Crisis of democracy in Europe and its three possible alternatives” 

Conference: Social change in Asia and Europe, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish 

Academy of Sciences, Warsaw, 4. – 5. 10. 2019, Poľsko  

 

JAVORČEKOVÁ, Romana 

„Obraz, slovo a zvuk v intenciách smiechu“ 

Prednáška na medzinárodnej konferencii: Obraz, slovo a zvuk, 17. – 20. 10. 2019, Hotel Polianka, 

Krpáčovo   

 

KARUL, Róbert 

„Souvenir sans sujet“ 

Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa, Mémoire – oubli – réminiscence, Broumov,  28. 

6. - 2. 7. 2019, Česká republika  

 

“Neosobná spomienka“ 

XV. ročník Bratislavských filozofických dní. Medzinárodný vedecký workshop FiÚ SAV a BISLA, 

13. – 14. 5. 2019, Modra – Harmónia 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

11 

 

KOMANICKÁ, Ivana 

„Nie anticipácia ale citácia marxizmu. Derrida k transformačným úskaliam“ 

XV. ročník Bratislavských filozofických dní. Medzinárodný vedecký workshop FiÚ SAV a BISLA, 

13. – 14. 5. 2019, Modra – Harmónia 

 

„Kreatívny kapitalizmus: Desaťročie skrytých triednych bojov“ 

Medzinárodná konferencia: Slavoj Žižek a kritika ideológie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 

24. – 25. 9. 2019, Košice 

 

„Autofikcia a nežitý život“ 

Medzinárodná vedecká konferencia: K poetologickým a axiologickým aspektom literatúry po roku 

2000, VI, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 21. – 

22. 2019, Košice 

 

KUCHTOVÁ, Alžbeta 

„La technologie et la main“ 

Medzinárodná konferencia: Derrida et la technologie, Paris, Columbia Center, 2. – 4. 5. 2019, 

Francúzsko  

 

MARTINKOVIČ, Marcel 

„Sloboda v napätí medzi etikou zodpovednosti a etikou zásad“ 

20. medzinárodná konferencia z cyklu Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/20): 

Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850), 22. - 23. 5. 2019, Prešov 

 

MURÁNSKY, Martin 

„Tugendhatov problém pravdy – kritika kontraktualizmu“ 

XV. ročník Bratislavských filozofických dní. Medzinárodný vedecký workshop FiÚ SAV a BISLA, 

13. – 14. 5. 2019, Modra - Harmónia 

 

NOVOSÁD, František 

„Antropológia slabosti a sily“ 

XV. ročník Bratislavských filozofických dní. Medzinárodný vedecký workshop FiÚ SAV a BISLA, 

13. – 14. 5. 2019, Modra - Harmónia 

„Baltasar Gracian o pragmatike komunikácie“ 

Medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV: Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach 

súčasnosti, 9. – 11. 10. 2019, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Košice 

 

PICHLER, Tibor 

„Kultúrno-civilizačná kontroverzia slovenských evanjelických vzdelancov: Protestantizmus a 

Slovanstvo“ 

Kontakty literatúry (modely – identity – reprezentácie). Konferencia venovaná 80. výročiu 

narodenia doc. PhDr. Rudolfa Chmela, DrSc. Bratislava, Malé kongresové centrum SAV, 11. – 12. 

4. 2019, Bratislava  

 

SIVÁK, Jozef 

„Filozofia ako faktor kultúrnej zvrchovanosti“ 

Medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV: Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach 

súčasnosti, 9. – 11. 10. 2019, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Košice 

 

STEWART, Jon 

„The Discovery of Subjectivity as Reflected in Early Notions of the Afterlife”  
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The Polish-Slovak Workshop: “Individual and Collective Subjectivity: Historical and 

Contemporary Issues,” Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, 

Warsaw, 26. 6. 2019, Poland 

 

“Feuerbach's Conception of Theology or Philosophy of Religion as Anthropology”  

XV. ročník Bratislavských filozofických dní. Medzinárodný vedecký workshop FiÚ SAV a BISLA, 

13. – 14. 5. 2019, Modra – Harmónia 

 

SŤAHEL, Richard 

„The Concept of Sustainable Retreat in Response to the Challenges of the Anthropocene” 

Medzinárodná vedecká konferencia: Philosophy and Social Science, 29. 5. – 2. 6. 2019, Villa 

Lanna, AV ČR, V sadech 1, Praha 6, Česká republika 

 

„Environmentalism as the precondition of or political philosophy of anthropocene“ 

Medzinárodná vedecká konferencia: 10th Braga Meetings on Ethics and Political Philosophy, 13. – 

15. 6. 2019, University of Minho, Braga, Portugalsko  

 

„Úloha a zmysel vzdelávania v čase klimatického kolapsu a hromadného vymierania“ 

Medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV: Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach 

súčasnosti, 9. – 11. 10. 2019, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Košice 

 

„O osude planetárneho ekosystému rozhodne Čína“ 

20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky 

svetovej ekonomiky a politiky, 28. – 29. 11. 2019, Smolenice   

 

VACEK, Martin 

„Dispensing with Parsimony“  

Australasian Association of Philosophy Conference 2019, University of Wollongong, 7. – 11. 7. 

2019, Wollongong, Australia 

 

„Modality, Fiction and Indispensability“ 

Philosophy Nowadays: Varieties of Fictionalism workshop, Varna, Bulgaria, 5. 9. 2019, Bulharsko  

 

VYDROVÁ, Jaroslava 

 “From Husserl to Plessner: Some Suggestions Concerning the Phenomenology of Culture” 

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues – The Polish-Slovak 

Workshop, 26. 6. 2019, Polish Academy of Sciences, Varšava, Poľsko 

 

„Intertwining of Phenomenology and Philosophical Anthropology. From Husserl to Plessner“ 

XV. ročník Bratislavských filozofických dní. Medzinárodný vedecký workshop FiÚ SAV a BISLA, 

13. – 14. 5. 2019, Modra - Harmónia 

 

“Husserl and Plessner. Contemporary Questions of the Human: Paths from Phenomenology to 

Philosophical Anthropology“ 

Contemporary research in continental philosophy, Filozofický ústav AV ČR, 15. 4. 2019, Praha, 

Česká republika 

 

„Phenomenology's Fruitful Overlap with other Disciplines: Reflections on Three Historical 

Experiences in Central Europe“ 

Shifting Roles. The Manifold Identities of Phenomenology. The 5th Conference of the Central and 

East European Society for Phenomenology, 26. – 28. 9. 2019, Bukurešť, Rumunsko 

Second session discussion, Patočka network meeting, IWM, 4. 4. 2019, Viedeň, Rakúsko 
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ZEMAN, Dan 

„Multiple Indexing Relativism”, SEFA IX, University of Valencia, 21-23.11.2019, Španielsko 

„Self-Identificatory Uses of Slurs and Their Semantics”. ESPP 27, Athens, 5-9.09.2019, Grécko 

 

„A Rich-Lexicon Approach to Slurs”, Foundations and Methods in Natural Language Semantics 

project meeting, University of Barcelona, 4-5.11.2019, Španielsko 

  

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach 
 

FOLTIN, Martin 

„K niektorým aspektom vymedzenia pojmu altruizmu“ 

Príspevok na domácej konferencii Hereditas  usporiadanej Filozofickou fakultou Trnavskej 

univerzity v Trnave 8. - 9. 3. 2019, Trnava 

 

JAVORČEKOVÁ, Romana 

„Smiech ako moc a premeny človeka súčasnosti“ 

Prednáška na vedeckom podujatí v rámci súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV, 28. 3. 

2019, Štefánikova 49, Bratislava 

 

„Filmová adaptácia literárneho diela s historickou témou ako výpoveď súčasného človeka“ 

Prednáška na interdisciplinárnej konferencii Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film, 

10. 9. 2019, Súdna sieň Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (miestnosť č. 7, 

Šafárikovo námestie č. 6) 

PAUER, Jozef 

 

“Čo znamená nezávislosť?” 

Konferencia: Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989. Katedra 

kulturológie FF UKF v Nitre, 9. – 10. 11. 2019, Nitra 

 

2.6. Vyžiadané prednášky 

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 
 

GLAVANIČOVÁ, Daniela 

„Sherlock's Existential Crisis“  

Workshop Modality and Fiction, 2. 6. 2019, University of Graz, Rakúsko 

 

„Medzi realizmom a antirealizmom ohľadne fiktívnych postáv“  

Jednota filozofická, 13. 11. 2019, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

 

MÉSZÁROS, O. 

„Kényszeridentitások. Egy identitásváltás története (Vynútené identity. História jednej premeny 

identity)" 

Prednáška na medzinárodnej konferencii Maďarskej filozofickej spoločnosti s názvom „Identita“, 

Szeged, Maďarsko, 16. – 17. 5. 2019 

 

„Honnan eredeztethető Schneller István (1847-1939) személyiség paedagogiája? (Kde sú pramene 

pedagogiky osobnosti Istvána Schnellera?)" 

Prednáška na medzinárodnej konferencii s názvom „A magyar neveléstudomány és a filozófia” 

(Maďarská pedagogika a filozofia), Eger, 30. – 31. 5. 2019 

 

„Ki a jelentős magyar filozófus? (Kto je významný maďarský filozof?)" 

Úvodná prednáška na konferencii s rovnakým názvom „Kto je významný maďarský filozof? 
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Kritériá relevancie a tvorba kánonov v historiografii maďarskej filozofie 19. – 20. storočia“, 

Filozofický ústav Centra humanitných vied MAV, 29. 11. 2019, Budapešť 

 

„Konfesionálna určenosť recepcie filozofických ideí v Uhorsku v 17. – 19. storočí" 

Prednáška na medzinárodnej konferencii s názvom „Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom 

novoveku“, Prešov, 5 – 6. decembra 2019 

 

SŤAHEL, Richard 

„Sustainable retreat concept as an answer to anthropocene challenges” 

Medzinárodná vedecká konferencia: EIBEA 2019: Encontro Iberoamericano de Estudos do 

Antropoceno (Ibero-American Meeting on Anthropocene Studies), miesto konania: Gualtarcampus, 

University of Minho, Braga, Portugalsko, 11. – 13. 6. 2019, organizátor: Centre for Ethics, Politics 

and Society, University of Minho, Braga, Portugalsko 

 

VACEK, Martin 

„Modality, Fiction and Indispensability“  

Philosophical Association of the Philippines 2019 Midyear Conference: Philosophy: Beyond, 

University of the Philippines, Los Baños Los Baños, Philippines, 12. – 14. 11. 2019, Filipíny  

 

„Modality, Fiction and Indispensability“ 

Workshop Modality and Fiction, 2. 6. 2019, University of Graz, Rakúsko 

 

ZEMAN, Dan 

„Relativism in Contemporary (Analytic) Philosophy of Language” West University of Timisoara, 

5.12.2019. Rumunsko 

 

“Contextualist, Relativist, and Invariantist Accounts of Gender Terms”, Gender and Language, 

University of the Basque Country, 3.06.2019, Španielsko 

 

2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach 
 

KARUL, Róbert 

„Pojem utópie u Louisa Marina“ 

Obraz - rám - priestor, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 7. – 8. 11. 2019  

MURÁNSKY, Martin 

 

„Liberalizmus, ľudské práva a ekonomické neslobody“ 

Inštitút filozofie FF PU v Prešove, 26. 11. 2019 

 

2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 
 

MÉSZÁROS, O. 

„Aristotelov prípad s Phyllis (Láska v európskej filozofii a v literatúre)" 

Prednáška na Univerzite J. Selyeho, Komárno, 19. 11. 2019 

STEWART, Jon 

 

“Hegel's Account of Christianity and Religious Alienation” 

Institute of Philosophy and Sociology, The Pedagogical University, Cracow, Poland, 24. 6. 2019 

 

“Recognition and Religion: Hegel's Account of the Shapes of the Gods” 

Katedra filozofie FF UMB, Banská Bystrica, 16. 10. 2019 
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“Recognition and Religion: Hegel's Account of the Shapes of the Gods” 

Department of Philosophy, Trnava University, Slovakia, 27. 11. 2019 

 

ŠAJDA, Peter 

„ Zúfalstvo – jeho podoby a stupne. Inšpirácia Kierkegaardom“ 

Prednáška na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Bratislava, 14. 3. 2019 

 

„Problém zúfalstva v Kierkegaardovom diele Choroba na smrť“ 

Prednáška na Katedre filozofie FF UKF v Nitre, Nitra, 3. 4. 2019 

 

SŤAHEL, Richard 

„Klimatická kríza a jej filozoficko-politické súvislosti“ 

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach,  29. 10. 2019 

 

Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, 

AFH) 

 

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2019  
 

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol v roku 2019 udelený patent  
 

a) na Slovensku  
 

b) v zahraničí  
 

2.7.2. Vynálezy prihlásené v roku 2019  
 

a) na Slovensku  
 

b) v iných krajinách ako prioritná prihláška  
 

c) PCT  
 

d) EP  
 

e) v iných krajinách v rámci tzv. národnej fázy po PCT, resp. po validácii EP  
 

2.7.3. Úžitkové vzory na Slovensku  
 

a) prihlásené v roku 2019  
 

b) udelené v roku 2019  
 

2.7.4. Realizované vynálezy  
 

a) predané patenty resp. prihlášky vynálezov (v prípade úplnej zmeny majiteľa patentu)  
 

b) predané licencie (v prípade že majiteľom ostáva organizácia SAV)  
 
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2019 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 2i Experti hodnotiaci národné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Komanická Ivana     Fond pre podporu umenia 4 

   Muránsky Martin     VEGA 1 

   Sivák Jozef     VEGA 1 

   Smolková Eva     KEGA 1 

   Smreková Dagmar     VEGA 2 

   Sťahel Richard     VEGA 1 

   Vacek Martin     VEGA 1 

  

  

2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  
 

Počet autorov hesiel: 0  

  

 

2.10. Recenzovanie publikácií a príspevkov vo vedeckých časopisoch  
  

Tabuľka 2j Počet recenzovaných monografií, článkov, zborníkov 

Meno pracovníka 

Knižné monografie Príspevky v časopisoch Zborníky 

Domáce 
Zahra-  

ničné 

WoS, 

SCOPUS 

Iné 

databázy 
Ostatné Domáce 

Zahra-  

ničné 

 Dubnička Ján 0 0 1 0 0 0 0 

 Glavaničová Daniela 0 0 4 0 0 0 0 

 Horyna Břetislav 0 0 1 0 0 0 0 

 Komanická Ivana 0 0 0 1 0 0 0 

 Kosterec Miloš 0 0 3 0 0 0 0 

 Martinkovič Marcel 0 0 0 1 0 0 0 

 Muránsky Martin 0 0 4 1 0 0 0 

 Novosád František 0 1 0 1 0 0 0 

 Pauer Jozef 1 0 0 0 0 0 0 

 Pichler Tibor 0 0 2 0 0 0 0 

 Sivák Jozef 0 0 6 0 0 0 0 

 Smolková Eva 1 0 3 0 0 2 0 

 Sťahel Richard 1 0 1 1 0 1 0 

 Šajda Peter 0 0 2 0 0 0 0 

 Vacek Martin 0 0 4 0 0 0 0 

 Valach Michal 0 0 0 0 0 0 0 

 Vydrová Jaroslava 0 0 0 0 2 0 0 
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 Spolu 3 1 31 5 2 3 0 

  

  

2.11. Iné informácie k vedeckej činnosti. 

 

V roku 2019 na FiÚ SAV pôsobili štipendisti Národného štipendijného programu SR: Christelle 

Nicolas z Francúzska (2 mesiace), Reza Rokoee z Francúzska (2 mesiace), Geoffrey Diereckxsens z 

Belgicka (4 mesiace) a Matteo Pascucci (6 mesiacov). V tomto roku takisto prejavilo viacero 

uchádzačov zo zahraničia záujem zapojiť sa do nových výziev NŠP SAIA.  

Dan Zeman získal projekt v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko. 

V roku 2019 pracovníci ústavu podali viacero žiadostí o projekty: 

 3 VV APVV, 1 bilaterálnu výzvu APVV s partnermi z Francúzska; 

 projekt Horizont 2020: call H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019: The societal value of 

culture and the impact of cultural policies in Europe – zástupca projektu na FiÚ SAV, hlavný 

podávateľ Katedra filozofie UPJŠ Košice 

 V4 projekt č. 21930185: 13th Deleuze and Guattari Conference: Territorialities, 

Exterritorialities, Non-Territorialities – hlavný podávateľ FlÚ AVČR 

  

Filozofický ústav zorganizoval viacero prednášok, ako boli napr:  

 Pozvaná prednáška: Fabian Heubel Academia Sinica (Taipei): A twisted way to China. 

Heidegger, Daoism and National Socialism (24.6.2018) 

 Dni Sankt-Peterburgskej filozofie na Slovensku 2019. Pozvané prednášky: prof. Boris 

Vasiljevič Markov, DrSc., doc. Liudmila Egorovna Artamoshkina, DrSc. (7.10.2019). 

 Pozvaná prednáška: Marek Hrubec (FlÚ AVČR), 28.11.2019, Historické zdroje 

environmentální krize: Filosofická kritika globální civilizace.  
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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 2019 

Forma Počet k 31.12.2019 
Počet 

doktorandov 

po 

doktorandskej 

skúške 

Počet ukončených doktorantúr v 

r. 2019 

Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet 
z toho 

novoprijatí 

ukončenie 

úspešnou 

obhajobou 

predčasné 

ukončenie 
neúspešné 

ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Denná zo zdrojov SAV 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

 Denná z iných zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Externá 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 5 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

 Súhrn 6 2 3 0 0 0 

Uvádzajte len doktorandov organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie.  

Riadok „Spolu“ je súčtom troch riadkov nad ním. Každá bunka v „Súhrn“ je súčtom dvoch buniek nad ňou. V stĺpci 

„Počet doktorandov po doktorandskej skúške“ sa uvádza počet doktorandov, ktorí počas roku 2019 boli aspoň 1 deň 

doktorandami po doktorandskej skúške. Sú číselne zahrnutí aj v predchádzajúcich stĺpcoch.  
  

  

 

3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
  

 

Tabuľka 3b Počty preradení z dennej formy na externú a z externej na dennú 

Pôvodná 

forma 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Externá Externá 

Nová forma 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Externá 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Externá 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Počet 0 0 0 0 0 0 

  

  

3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
  

 

Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2019 úspešnou obhajobou 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 
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3.4. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou v 

nadštandardnej dĺžke štúdia  
  

 

Tabuľka 3d Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2019 úspešnou obhajobou v 

nadštandardnej dĺžke štúdia 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

  

  

3.5. Uplatnenie absolventov doktorandského štúdia  
  

Tabuľka 3e Prehľad uplatnenia absolventov doktorandského štúdia 

Počet absolventov 

PhD. štúdia v 

roku 2019 

(obhajoba leto 

2019) 

z toho koľkí sa 

zamestnali vo 

výskume (SAV, 

univerzity, 

rezortné 

výskumné ústavy) 

z toho koľkí sa 

zamestnali v praxi 

mimo výskum, 

kde využívajú 

svoju kvalifikáciu 

z toho koľkí sa 

zamestnali v 

praxi, kde 

nevyužívajú svoju 

kvalifikáciu 

z toho koľkí boli 

nejaký čas 

nezamestnaní 

0 0 0 0 0 

  

  

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A. 
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3.6. Medzinárodné doktorandské štúdium  
 

Tabuľka 3f Počet študentov v medzinárodných programoch doktorandského štúdia 

Cotutelle Co-direction Iné 
Zahraniční doktorandi  

štátne občianstvo/počet 

1 0 0 DEU/1 

Zahraniční doktorandi sú doktorandi v dennej alebo externej forme štúdia, ktorí sú občanmi iných krajín.  

Doktorandi školení v rámci Cotutelle alebo Co-direction sa do posledného stĺpca nezapočítavajú.  
 

3.7. Zoznam študijných odborov, na ktoré má ústav uzatvorenú rámcovú dohodu, s uvedením 

VŠ  
 

Tabuľka 3g Zoznam študijných odborov, na ktoré má ústav uzatvorenú rámcovú dohodu, s 

uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 

Názov študijného odboru (ŠO) Číslo ŠO 
Doktorandské štúdium uskutočňované na  

 (univerzita/vysoká škola a fakulta) 

 systematická filozofia  2.1.2  Filozofická fakulta UK 

     

  

Tabuľka 3h Účasť na pedagogickom procese  

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí boli menovaní  

 do spoločných odborových  

 komisií pre doktorandské  

 štúdium 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí pôsobili ako členovia  

 vedeckých rád univerzít,  

 správnych rád univerzít a fakúlt 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí získali vyššiu vedeckú,  

 pedagogickú hodnosť  

 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 doc. PhDr. Terézia Zuzana 

Palovičová, CSc. (systematická 

filozofia) 

 PhDr. Dušan Gálik, CSc. 

(Institute of Philosophy, The 

Pedagogical University, Cracow, 

Poland) 

  

 doc. PhDr. Terézia Zuzana 

Palovičová, CSc. (etika) 

 PhDr. Dušan Gálik, CSc. (The 

S?ren Kierkegaard Center, 

University of Copenhagen, 

Denmark) 

 Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD. 

(IIa) 

 prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc. 

(systematická filozofia) 

 prof. PhDr. František Novosád, 

CSc. (Bratislavská medzinárodná 

škola liberálnych štúdií v 

Bratislave) 

 Jon Stewart, PhD., Dr. habil. 

phil. et theol. (IIa) 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 

CSc. (systematická filozofia) 

 doc. PhDr. Terézia Zuzana 

Palovičová, CSc. (Filozofická 

fakulta UCM) 

   

 PhDr. Dagmar Smreková, CSc. 

(systematická filozofia) 

 prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc. 

(Filozofická fakulta UK) 
   

 doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, 

PhD. (filozofia) 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 

CSc. (Filozofická fakulta UMB) 
   

 prof. Mgr. Marián Zouhar, 

PhD. (systematická filozofia) 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 

CSc. (Univerzita Mateja Bela v 

Banskej Bystrici) 

   

   
 doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. 

(Fakulta managementu UK) 
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 doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, 

PhD. (Filozofická fakulta TVU) 
   

   
 prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 

(Filozofická fakulta KU) 
   

   
 prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 

(Filozofická fakulta UK) 
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3.8. Údaje o pedagogickej činnosti  
  

Tabuľka 3i Prednášky a cvičenia vedené v roku 2019 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 5 2 2 0 

 Celkový počet hodín v r. 2019 104 17 68 0 

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, 

univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.  
  

 

Tabuľka 3j Aktivity pracovníkov na VŠ 

1. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  

 diplomových a bakalárskych prác 
4 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 7 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 7 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 10 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 6 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 4 

7. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  

 prác 
0 

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

 prác 
4 

9. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  

 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 
3 

  

  

3.9. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca  

 

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2019 

alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 

podujatia  
  

Derrida et la technologie, Paríž, 34 účastníkov, 02.05.-04.05.2019 

Medzinárodná konferencia Derrida a technológia bola zorganizovaná s cieľom zodpovedať na 

otázky týkajúce sa úlohy, ktoré dnes zohrávajú technológie, a to v kontexte Derridovho diela. V 

rámci konania konferencie bola založená Medzinárodná asociácia J. Derridu. Medzi účastníkmi 

konferencie boli zastúpení predstavitelia viacerých európskych univerzít a vedeckých pracovísk, ale 

aj prednášatelia z Japonska, USA či Izraela.  

 

XV. ročník Bratislavských filozofických dní, Modra-Harmónia, 20 účastníkov, 13.05.-14.05.2019 

Medzinárodný vedecký workshop sa v prvej časti zaoberal témou situácie človeka vo svete vo 

vzťahu k sebe samému a zodpovednosti voči iným. Na jednej strane sa riešili sociálno-filozofické 

otázky radikalizmu, revolúcie, fenoménu traumy, ktoré dopĺňali návrhy východísk z krízy človeka v 

podobe nádeje, pravdy, morálnej imaginácie. Druhá časť konferencie sa tematicky venovala pamäti 

a anticipácii ako antropologickým otázkam, ktoré boli riešené jednak v dejinno-filozofickom 

kontexte (starogrécka historiografia, Aristoteles, Descartes, Feuerbach, Husserl, Plessner), jednak 

ponúkali analýzy takých fenoménov, ako sú slabá a silná antropológia či oslabená až neosobná 

spomienka.  

  

Issues on the (Im)Possible VII, Bratislava, 45 účastníkov, 30.05.-31.05.2019 

Konferencia 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. Cieľom 

predchádzajúcich ročníkov konferencie Modal Metaphysics: Issues on the Impossible  bolo uviesť 

na Slovensku významných výskumníkov v danej oblasti, pričom ich prednášky značne zasiahli do 

súčasného diskurzu. Konferencia rovnako podnietila diskusie, výsledkom ktorých je pripravované 

špeciálne číslo medzinárodného karentovaného časopisu Organon F a doktorandský seminár 

otvorený odbornej verejnosti.  

Cieľom siedmeho ročníka konferencie bude nadviazať na ten predošlý a pokračovať v originálnom 

výskume v danej oblasti. Pozvaní prednášajúci:  Matthew Braham (University of Hamburg, 

Germany); Gregory Currie (University of York, UK); Peter van Inwagen (University of Notre 

Dame, USA); Peter Lamarque (University of York, UK); Scott Shalkowski (University of Leeds, 

UK). Viac informácií je dostupných na stránke www.metaphysics.sk.  

 

Propositions, Reference and Meaning, Bratislava, 25 účastníkov, 28.11.-29.11.2019 

Príspevky konferencie boli venovené práci plenárneho prednášajúceho prof. Scotta Soamesa (the 

University of Southern California). Na konferencii vystúpili rečníci z 12 krajín.   

 

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2020 

(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 

zodpovedného pracovníka)  
  

Globálna klimatická kríza, NÁRODNÁ RADA SR Námestie A. Dubčeka 1 Bratislava, 

23.01.-23.01.2020, (Richard Sťahel, 0910 210 590, riaditel.fiu@savba.sk) 

Vedeckým garantom konferencie je riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied doc. 

Mgr. Richard SŤAHEL, PhD. a záštitu nad konferenciou prebral dekan Filozofickej fakulty 
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Univerzity Komenskeho v Bratislave prof. Mgr. Marián ZOUHAR, PhD. Konferencia je určená pre 

poslancov Národnej rady SR, asistentov poslancov Národnej rady SR, zamestnancov Kancelárie 

Národnej rady SR, akademickú obec, študentov vysokých škôl, občianskych aktivistov a laickú 

verejnosť.  

 

Philosophical Anthropology and Contemporary Civilizational Situation/Filozofická antropológia a 

súčasná civilizačná situácia, Modra-Harmónia, 02.04.-04.04.2020, (Róbert Karul, 02 52921215, 

filorobo@savba.sk)  

 

Young Philosophy 2020 /Mladá filozofia 2020, Bratislava, 23.04.-24.04.2020, (Alžbeta Kuchtová, 

02 52921215, alzbet.kuchtova@gmail.com)  

 

Current Challenges of Environmental philosophy/Súčasné výzvy environmentálnej filozofie, 

Klemensona 19, Bratislava, 16.06.-17.06.2020, (Richard Sťahel, 0910 210 590, 

riaditel.fiu@savba.sk)  

 

Issues on the (Im)Possible VIII/Issues on the (Im)Possible VIII, Bratislava, 05.08.-06.08.2020, 

(Martin Vacek, 02 52921215, martinvacekphilosophy@gmail.com)  

 

Towards Philosophical Aspects of Karel Hrubý’s Book Journey Through Communist 

Dictotorship/K filozofickým aspektom knihy Karla Hrubého Cesty komunistickou diktatúrou, 

Bratislava, 03.09.-04.09.2020, (Richard Sťahel, 0910 210 590, riaditel.fiu@savba.sk)  

 

6TH SLOVAK CONGRESS OF PHILOSOPHY/6. SLOVENSKÝ FILOZOFICKÝ KONGRES, 

Bratislava, 21.10.-23.10.2020, (Martin Vacek, 02 52921215, martinvacekphilosophy@gmail.com)  

 

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 

konferencií  
 

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Glavaničová Daniela 0 0 1 

 Javorčeková Romana 0 1 0 

 Karul Róbert 0 0 1 

 Muránsky Martin 2 0 3 

 Novosád František 1 0 0 

 Vacek Martin 0 2 0 

 Vydrová Jaroslava 0 0 1 

 Spolu 3 3 6 

  

4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 

komitétoch SR  
 

Prof.  Břetislav Horyna, PhD.  

 

Deutsche Vereinigung für Religionswissenschaft (funkcia: člen) 

European Association for the Study of Religions (funkcia: člen, člen výboru) 

International Association for the Study of Religion (funkcia: člen)  
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Mgr. Róbert Karul, PhD.  

 

Association des Amis de Pontigny-Cerisy  (funkcia: člen)  

 

prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.  

 

Akademická rada Maďarov na Slovensku (funkcia: predseda) 

Maďarská akadémia vied (funkcia: zahraničný člen) 

Maďarská filozofická spoločnosť (funkcia: člen) 

Medzinárodná hungarologická spoločnosť (funkcia: člen predsedníctva)  

 

prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.  

 

European Academy of Sciences and Arts (funkcia: člen) 

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 (funkcia: člen korešpondent) 

Institut International de Philosophie (funkcia: člen) 

International Husserl and Phenomenological Research Society, Hanover, USA (funkcia: člen) 

Rumunská akadémia vied (funkcia: člen korešp.)  

 

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne  (funkcia: člen)  

 

 Jon Stewart, PhD., Dr. habil. phil. et theol.  

 

1800-tals Forskningsnetvarket  (funkcia: člen) 

Biblioteca Kierkegaard Argentina (funkcia: člen) 

Kierkegaard Circle, Toronto  (funkcia: člen) 

Royal Danish Academy of Sciences and Letters  (funkcia: člen) 

Søren Kierkegaard Society of the UK  (funkcia: člen) 

The Society for the Advancement of Scandinavian Studies (funkcia: člen)  

 

doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.  

 

Société Internationale Michel Henry  (funkcia: člen)  

 

Mgr. Martin Vacek, PhD.  

 

The American Philosophical Association (funkcia: člen) 

The Australasian Association of Philosophy (funkcia: člen)  

 

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.  

 

Central and East European Society for Phenomenology (funkcia: členka)  

 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

26 

Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Pichler Tibor     SAV, bilaterálny 1 

  

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. 
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5. Koncepcia dlhodobého rozvoja organizácie  

  

 

Preambula 
Základným cieľom koncepcie dlhodobého rozvoja Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied 

(FiÚ SAV) je zvýšenie vedeckého výkonu pracoviska a jeho jednotlivých oddelení podľa 

konkrétneho programu rozvoja výskumu, ktorý zahŕňa aktuálne tendencie svetovej filozofie, smery 

vo vývoji poznania a zároveň reaguje na závažné spoločenské výzvy vo vede a výskume. 

Imperatívom FiÚ SAV je snaha o vedeckú excelenciu, ktorá vyžaduje, aby sa FiÚ SAV stal 

rešpektovaným európskym vedeckým pracoviskom s vysokou úrovňou dosahovaných výsledkov a 

vedúcim vedeckým centrom v odbore filozofia na Slovensku. Až dosiahnutie takejto pozície 

pracovisku zaručuje nevyhnutnú prestíž v systéme výskumu a vývoja. Popri podpore excelentného 

výskumu FiÚ SAV posilňuje koncentráciu výskumných kapacít vo vybraných strategických 

smeroch výskumu na jednotlivých oddeleniach ústavu tak, aby sa zachovala existujúca štruktúra 

ústavu ako kompaktného celku s vedeckým programom na medzinárodnej úrovni, ktorý však 

zároveň rešpektuje aktuálne potreby slovenskej spoločnosti. 

 

Poslanie FiÚ SAV 
Filozofický ústav SAV je jedným z najstarších a najvýznamnejších výskumných pracovísk v 

oblasti systematickej filozofie (sociálnej a politickej filozofie, filozofie vedy) a v oblasti logiky a 

metodológie vied, dejín filozofie, ako aj dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku. 

Ústav sa takisto zapája do procesov identifikácie aktuálnych vnútro spoločenských i globálnych 

problémov a hľadania ich možných riešení. Svojou činnosťou sa podieľa na tvorbe a precizovaní 

slovenskej odbornej a vedeckej terminológie, a to nielen filozofickej, čím prispieva aj k rozvíjaniu 

národnej a kultúrnej identity občanov Slovenska. Výsledky uskutočňovaných výskumov nachádzajú 

uplatnenie v rozličných vedných odboroch, ako aj v širšom kultúrnom kontexte. Ústav tiež 

poskytuje poradenské a expertízne služby vládnym a spoločenským inštitúciám. 

Filozofický ústav SAV je externou vzdelávacou inštitúciou, ktorá v spolupráci s vysokými 

školami zabezpečuje doktorandské štúdium v odbore 2.1.2 Systematická filozofia domácim aj 

zahraničným študentom. Na zabezpečovaní doktorandského štúdia sa ústav podieľa aj v rámci 

odborových komisií a vedeckých rád iných vedeckých pracovísk. 

Ústav aktívne spolupracuje s viacerými domácimi i zahraničnými vedeckými a univerzitnými 

pracoviskami.  

V neposlednom rade ústav zabezpečuje vydávanie dvoch medzinárodných časopisov 

(Filozofia a Organon F), ktoré sú dlhodobo indexované vo väčšine relevantných vedeckých 

databáz. Ústav tiež podporuje vydávanie výsledkov výskumnej činnosti svojich pracovníkov v 

neperiodických publikáciách v domácich a zahraničných vydavateľstvách. Významne tak prispieva 

k zvyšovaniu povedomia o tradíciách a súčasnosti slovenskej filozofie a aj ku zvyšovaniu prestíže 

Slovenskej akadémie vied doma a v zahraničí. 

  

Vízia FiÚ SAV 2030 
Z FiÚ SAV je moderné inovatívne pracovisko v oblasti základného výskumu, ktoré stojí v 

popredí environmentálne a sociálne politicky orientovaného filozofického bádania. Sústreďuje 

vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí sú popri svojej výskumnej práci schopní prakticky 

realizovať inovatívne rozvojové modely vo vzdelávaní, vede a aplikovanom výskume, pri 

ekologizácii vzdelávacích a vedecko-výskumných procesov a pri tvorbe aktívnych občianskych 

postojov v akademickej obci i v širokej verejnosti. Organizáciou a obsahom výskumných 

programov, kvalitou riešenia stanovených úloh a tvorbou podmienok vysokej produktivity 

vedeckých a výskumných projektov ústav dosahuje európsku úroveň. 

  

Súčasný stav FiÚ SAV 
Organizačne je ústav v súčasnosti členený na 5 oddelení, z toho dve nové, ktoré vznikli v 
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roku 2019, a sekretariát, pričom ústav disponuje aj vlastnou knižnicou. Na ústave pracuje celkovo 

34 pracovníkov a doktorandov, z toho je 27 vedeckých pracovníkov. Na plný úväzok je však na 

ústave zamestnaných len 15 vedeckých pracovníkov, čo je niekoľko násobne menej než v 

porovnateľných vedeckých pracoviskách v susedných krajinách. 

Priemerný vek pracovníkov patrí k najvyšším v SAV, ešte väčší problém je však nevyvážená 

veková štruktúra, resp. nízky počet mladých vedeckých pracovníkov, ktorý významne sťažuje, či 

dokonca znemožňuje medzigeneračný prenos ústavného know-how a kontinuitu inštitucionálnej 

pamäti. 

Na ústave v súčasnosti pracuje 6 profesorov, z toho traja s vekom nad 70 rokov. Jeden 

pracovník má inauguračné konanie tesne pred zavŕšením. Na ústave však chýba pracovník s titulom 

DrSc., pričom v SR momentálne nie je možné zostaviť komisiu, ktorá by umožnila získanie takého 

titulu v odbore filozofia. 

Osobitným problémom je veľká nevyváženosť vo výkonoch vedeckých pracovníkov. 

Rozdiely medzi najvýkonnejšími a podpriemerne výkonnými pracovníkmi sú mnohonásobné. 

Niektorí vedeckí pracovníci zamestnaní na čiastočný úväzok menší než 50 % majú vyšší, vedecký 

výkon než niektorí pracovníci s úväzkom 100 %, často viacnásobne. 

K silným stránkam ústavu patrí dlhoročný kontinuálny výskum vo viacerých oblastiach, vysoká 

reputácia na národnej a medzinárodnej úrovni, ktorá súvisí s tým, že výsledky bádania sa publikujú 

aj v cudzích jazykoch. Výskum sa realizuje v spolupráci s domácimi a zahraničnými bádateľmi, ako 

aj v kontakte a v interakcii s bádateľmi z SAV. Výskumná činnosť je zväčša rámcovaná projektami 

VEGA, menej často projektami APVV, mobilitnými projektami MAD, akciou Rakúsko-Slovensko, 

projektom Letnej francúzskej školy. V uplynulom roku pracovníci ústavu reflektovali na výzvy 

COST, Horizont 2020 a ERC. 

Vzhľadom na relatívne nízke celkové množstvo pracovníkov nie je na ústave možné realizovať 

výskum vo všetkých filozofických disciplínach, obdobiach dejín filozofie, nie to ešte v jej 

príbuzných disciplínach či oblastiach možnej aplikácie. Ako problematická sa v tejto súvislosti javí 

rozptýlenosť v zameraní výskumu, teda príliš veľký počet skúmaných tém, ktorý neumožňuje 

vytváranie väčších riešiteľských kolektívov, ktoré by dlhodobo dosahovali vysoké kvalitatívne a 

kvantitatívne výkony. Jednotlivé oddelenia ústavu si musia identifikovať jednu, v krajnom prípade 

dve výskumné priority, a to v tých oblastiach výskumu, v ktorých je vzhľadom na existujúce 

personálne zloženie a doposiaľ dosiahnuté výsledky možné predpokladať excelentnosť 

(nadštandardné publikačné výstupy, s prípadným možným zapojením do medzinárodných 

výskumných sietí) prinajmenšom v slovenskom akademickom priestore. Zvolené výskumné priority 

by v ideálnom prípade mali umožňovať spoluprácu viacerých oddelení, napr. na príprave a 

následnom spoločnom riešení väčších zahraničných projektov. Taký projekt ústav zatiaľ nemal, 

pričom sa mu nepodarilo ani zapojiť sa do konzorcia riešiaceho takýto projekt. V roku 2019 sa 

ústav podieľal na príprave projektu v rámci výzvy H2020. 

Napriek slovenským reáliám (úroveň mzdového ohodnotenia vedeckej práce, materiálno-technické 

zabezpečenie výskumnej činnosti, administratívna podpora, faktory sociálneho zabezpečenia, atď.) 

ústav vykazuje vysokú mieru internacionalizácie, a to tak v kategórii vedeckých pracovníkov, ako 

aj doktorandov zo zahraničia. Veľké rezervy sú však v zabezpečení administratívneho zázemia 

internacionalizácie (napr. dostupnosť základných interných dokumentov, predpisov a zmlúv v 

angličtine, ale aj absencia anglickej verzie intranetu SAV) ako aj faktická nepripravenosť THS na 

internacionalizáciu, ktorá sa prejavuje pri prijímaní zahraničných pracovníkov a spravovaní 

pracovnoprávnej agendy spojenej s ich prácou na FiÚ SAV. Dôslednej internacionalizácii 

doktorandského štúdia bráni legislatívne prostredie a previazanosť realizácie a administrácie 

doktorandského štúdia s vysokými školami a ich legislatívnymi rámcami. Tie fakticky znemožňujú 

komplexnú internacionalizáciu doktorandského štúdia a jeho uskutočňovanie v anglickom alebo 

inom cudzom jazyku. 

Navyše, v dôsledku nedávnych legislatívnych zmien, má ústav (tak ako celá SAV) už len 

pozíciu externého školiaceho pracoviska doktorandského štúdia, takže je odkázaný na zmluvnú 

spoluprácu s univerzitou, ktorá disponuje príslušnými akreditačnými právami. 
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Ústav je tiež vydavateľom dvoch etablovaných filozofických časopisov (Filozofia, Organon F), čo 

však znamená, že je zriaďovateľom a prevádzkovateľom dvoch redakcií. Oba časopisy majú 

printovú i webovú verziu, čo zvyšuje ich možný impakt, zároveň však zvyšuje nároky na 

personálne, materiálno-technické i finančné zabezpečenie činnosti oboch periodík. Napr. na 

finančné zabezpečenie tvorby a prevádzky webstránok oboch časopisov nie sú k dispozícii osobitné 

rozpočtové ani projektové zdroje. Oba časopisy realizujú politiku otvoreného prístupu (open access) 

a aktuálne prechádzajú na nový redakčný systém. 

  

Východiská a rámce pre koncepciu dlhodobého rozvoja 
FiÚ je rovnako ako SAV súčasťou slovenského a európskeho kultúrneho, politického, 

vedeckého a v neposlednom rade ekonomického prostredia, ktoré rámcuje možnosti jeho pôsobenia 

a tým aj akúkoľvek koncepciu rozvoja. 

Európa sa podieľa na celkom počte svetovej populácie 7 % a tento podiel má klesajúcu tendenciu. 

V Európe sa vyrába približne 19 % globálneho hospodárskeho produktu a európsky podiel na 

celosvetovej vedeckej produkcii sa udržuje na necelých 25 %. V celosvetovom priemere vzrástli 

výdavky na vedu, výskum a inovácie za posledných približne 10 rokov o 30 %. V Európe však v 

tomto období klesli z 26,2 % na 22,7 %. Znamená to, že mimoeurópske regióny sa pri rozvoji 

transdisciplinárnej transformačnej vedy angažujú významne viac ako Európa. Tá stráca svoje 

postavenie aj vplyv, pretože trpí vnútornými odstredivými tendenciami, politickou 

nekonzistentnosťou a zlou hospodárskou politikou. Pokračovanie týchto trendov v nasledujúcom 

desaťročí je veľmi pravdepodobné. 

Všetky tieto javy sú ešte umocnené na úrovni Slovenskej republiky, pre ktorú je 

charakteristické dlhodobé podfinancovanie vedy a výskumu, humanitných vied obzvlášť. Spolu s 

dlhodobým marginalizovaním a spochybňovaním zmysluplnosti a užitočnosti humanitných a 

spoločenských vied či dokonca ich samotnej existencie vo verejnom, ale pomerne často aj v širšom 

akademickom diskurze to znamená, že ústav musí venovať veľkú pozornosť výskumu, ale aj 

zdôvodňovaniu legitimity odboru filozofie, resp. humanitných a spoločenských vied, a to v očiach 

laickej, ale aj odbornej verejnosti, politickej sféry a profesných organizácií.  

Formulovanie a dosahovanie cieľov dlhodobého rozvoja FiÚ SAV mimoriadne komplikuje 

nedoceňovanie zmyslu, potreby a hodnoty základného výskumu a pomerne malá schopnosť 

rozlišovať medzi úlohami a možnosťami základného a aplikovaného výskumu, obzvlášť pri, tzv. 

teoretických disciplínach, a to vo verejnom i v politickom diskurze. Absencia štátnej vednej politiky 

je ďalším komplikujúcim a zároveň rizikovým faktorom formulovania dosiahnuteľných cieľov 

dlhodobého rozvoja. 

Ďalším takýmto faktorom je nedokončená transformácia SAV. Je totiž veľmi 

pravdepodobné, že v horizonte nasledujúcich 10 rokov bude otázka transformácie opätovne 

nastolená (buď z interného – samotná SAV – alebo externého prostredia – ministerstvo, vláda, 

parlament), čo znamená značne neistý legislatívny, ako aj finančný rámec dlhodobého rozvoja. 

Administratívne a organizačné zaťaženie pracovníkov ústavu pri akejkoľvek transformácii sa 

nevyhnutne prejaví na poklese ich vedeckého výkonu. 

Legislatívne obmedzenie možnosti samostatnej realizácie doktorandského štúdia a jeho faktická 

závislosť od výsledkov akreditačného procesu zmluvnej vysokej školy je ďalším zdrojom neistoty a 

nepredvídateľnosti. Istý je len ďalší demografický pokles a s ním aj pokles celkového počtu 

potenciálnych uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorý je v reáliách SR prehlbovaný aj 

odchodom študentov do zahraničia. Získavanie zahraničných doktorandov zase obmedzuje vyššie 

opísaná legislatíva. 

Tieto javy sa následne premietajú do získavania mladých vedeckých pracovníkov pre prácu 

na FiÚ. Ich záujem je významne obmedzený aj absenciou legislatívneho zakotvenia inštitútu 

postdoktoranda. Prácu na zahraničných vedeckých pracoviskách (ak na akademický sektor 

nerezignujú úplne) preferujú perspektívni vedeckí pracovníci aj kvôli chýbajúcemu zakotveniu 

inštitútu študijnej dovolenky (sabatikal) i absencii ďalších, už aj v slovenskom akademickom 

sektore bežných sociálnych benefitov (prispievanie zamestnávateľa na dôchodkové sporenie v tzv. 
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treťom dôchodkovom pilieri). Naopak, pretrváva vynútená prax reťazenia časovo obmedzených 

pracovných úväzkov, ktoré vysokovzdelaných vedeckých pracovníkov posúvajú do pozície 

prekariátu. 

  

Krátkodobé ciele FiÚ SAV 

 Koncepčná zmena v organizácii výskumu: identifikovanie výskumných priorít jednotlivých 

oddelení ústavu a aktualizácia výskumných zámerov jednotlivých oddelení ústavu v zmysle týchto 

priorít; následná koordinácia výskumných programov jednotlivých oddelení a/alebo jednotlivcov 

podľa priorít Stratégie SAV 2030; zvýšenie vnútornej previazanosti FiÚ. 

 Zvýšenie dynamiky a komplexnosti v prístupe k vedeckej práci prostredníctvom 

pravidelného interného (seba)hodnotenia vedeckej činnosti všetkých vedeckých pracovníčok a 

pracovníkov; vytvorenie detailnej informácie o ich výskumnom profile, ktorá sa stane východiskom 

pre budúcu evaluáciu FiÚ ako celku. 

 Koncentrácia na publikovanie výstupov v recenzovaných domácich a zahraničných 

časopisoch a vydavateľstvách; dôsledné hodnotenie vedeckých výsledkov jednotlivých vedeckých 

pracovníkov ústavu podľa publikačného štandardu stanoveného „Pravidlami hodnotenia 

výskumných pracovníkov Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied“ a následné nastavenie 

osobného ohodnotenia, alebo aj úprava úväzku podľa výsledkov tohto hodnotenia. 

 Získavanie projektov VEGA a APVV; tvorba kvalitných návrhov projektov 

zodpovedajúcich požiadavkám excelentnosti; adekvátne vytváranie výskumných tímov (so 

spoluúčasťou zahraničných odborníkov a/alebo špecialistov z iných odborov); doložiteľné úspešné 

plnenie získaných projektov; požadovaný štandard je účasť každého vedeckého pracovníka ústavu 

na riešení aspoň jedného aktívneho projektu. 

 Zmluvne zakotviť, alebo zintenzívniť a prehĺbiť existujúcu spoluprácu, predovšetkým s 

relevantnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, Akadémie vied ČR a Univerzity 

Karlovej v Prahe, Viedenskej univerzity, prípadne ďalšími univerzitnými výskumnými 

pracoviskami v SR, ČR a ďalších krajinách. 

 Aktualizovať vnútorné predpisy ústavu a pripraviť ich anglickú mutáciu. Štandardizovať 

postupy priebežného vykazovania vedeckej, pedagogickej a popularizačnej činnosti pracovníkov 

ústavu. 

  

  

Strednodobé ciele FiÚ SAV 

 Vytvorenie spoľahlivého inštitucionálneho zázemia pre všetkých zamestnancov ústavu; 

zabezpečenie dostatočného personálneho a materiálno-technického vybavenia pracoviska; 

podpora oprávnených požiadaviek zamestnancov podľa princípu selektivity vychádzajúceho 

z preukázateľných kvalitných výsledkov vedeckej práce. 

 Maximálne rozvíjanie možností internacionalizácie FiÚ; umožňovanie krátko- a dlhodobých 

výskumných pobytov domácich a zahraničných výskumníkov; aktívne vyhľadávanie foriem 

zahraničnej spolupráce s renomovanými vedeckými pracoviskami; organizovanie 

medzinárodných konferencií; implementácia výsledkov zahraničných výskumov do 

výskumných programov ústavu; štandardizácia hodnotenia vedeckých pracovníkov ústavu 

podľa ich úspešnosti v zahraničnej vedeckej konkurencii (získané zahraničné granty alebo 

participácie na riešení zahraničných výskumných projektov, pozvané prednášky na 

zahraničných vedeckých pracoviskách a konferenciách, publikácie v indexovaných 

zahraničných periodikách, prezentácie výsledkov výskumu na zahraničných konferenciách, 

vedenie zahraničných doktorandov, vypracovanie posudkov pre zahraničné vedecké 

inštitúcie a vydavateľstvá a ďalšie synergické efekty internacionalizácie). 

 Zabezpečiť, aby sa prostriedky na výskum vynakladali v prospech spoločnosti, a tým aj v 

zmysle tejto zodpovednosti koordinovať výskumné programy oddelení a jednotlivcov; táto 

kompetencia vedenia ústavu prispieva k vyváženiu právomocí a zodpovedností vo vnútri 

FiÚ SAV; vedenie ústavu má povinnosť kontrolovať plnenie získaných vedeckých 
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projektov, a to formou vyžiadania priebežnej, resp. záverečnej správy o stave riešenia 

projektu od zodpovedného riešiteľa a/alebo vedúceho oddelenia. 

 Skvalitniť podmienky pre posilnenie partnerstva s vysokými školami v oblasti vedy a 

výskumu, ako aj s neuniverzitnými pracoviskami, predovšetkým s pracoviskami akadémie 

vied. Aktívne vyhľadávať nové možné formy spolupráce s domácimi i zahraničnými 

vedecko-výskumnými pracoviskami. 

 Jednou z hlavných úloh vedenia ústavu je tiež udržanie práv na realizáciu doktorandského 

štúdia na ústave a zvýšenie jeho kvality i posilnenie medzinárodného charakteru. To sa 

nezaobíde bez zvýšenia požiadaviek na kvalitu školiteľov, nimi vypisovaných tém 

dizertačných prác a neposlednom rade na kvalitu uchádzačov o doktorandské štúdiu i 

celkového priebehu tohto štúdia na ústave. 

 Posilniť rozvoj a udržateľnosť kontinentálnej a analytickej tradície v európskej filozofii jej 

väzbou na strategickú spoluprácu s vedeckými výmennými agentúrami, akými sú Slovenská 

akademická informačná agentúra (SAIA) alebo Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD) pri inštitucionalizácii výmenných študijných a výskumných pobytov vrátane 

doktorandského formátu. Koncentrovane využívať štipendijne možnosti aj ostatných 

medzinárodných nadácii, ktoré vo svojom portfóliu uvádzajú aj možnosť financovania časti, 

alebo celého doktorandského štúdia ako napríklad Friedrich Ebert Stifung (FES) či Kondrad 

Adenauer Stiftung (KAS). Dôsledne pritom  yužívať potenciál alumni štipendistov/ 

pracovníkov FiU SAV s priamou skúsenosťou s týmito medzinárodnými inštitúciami pri 

zabezpečovaní takejto spolupráce. 

 Personálne stabilizovať Oddelenie dejín slovenskej filozofie a politického myslenia a 

dobudovať Oddelenie environmentálnej filozofie. 

 

  

  

Dlhodobé ciele FiÚ SAV 
Vyššie spomenutá nepredvídateľnosť faktorov a rámcov limitujúcich pôsobenie FiÚ SAV, ako aj 

viacero rizikových tendencií vo vývoji vedy, jej inštitucionálneho a legislatívneho zakotvenia i 

samotnej slovenskej, európskej i globálnej spoločnosti znamená, že dlhodobé ciele FiÚ možno 

načrtnúť len vo forme predpokladov a očakávaní, ktoré sa s určitou pravdepodobnosťou premietnu 

do tematického zamerania filozofického výskumu. To je oblasť, ktorá je, na rozdiel od 

legislatívnych, inštitucionálnych a finančných rámcov pôsobenia ústavu, plne v jeho kompetencii a 

vo výskumnom potenciáli pracovníkov ústavu. Dlhodobé ciele tak možno sformulovať ako 

predstavu toho, čím by filozofický výskum na FiÚ SAV mohol a mal byť charakterizovaný v roku 

2030. 

 Vzhľadom na rastúci vplyv politických, ale aj vedeckých inštitúcií sídliacich v krajinách 

mimo EÚ vybudovať alebo významne prehĺbiť inštitucionálnu spoluprácu s relevantnými 

vedeckými pracoviskami, predovšetkým v USA, Rusku, Číne a Indii. To sa nezaobíde bez 

vedeckého zamerania časti vedeckých pracovníkov ústavu na skúmanie sociálno-politického a 

etického myslenia dominujúceho v naratíve týchto krajín a personálneho posilnenia ústavu o 

pracovníkov špecializujúcich sa na spomenuté naratívy. Z toho plynie, že filozofia je 

transkultúrnym alebo globálnym vedením, resp. jeho súčasťou. 

 Cestu k pretvoreniu základných hodnotových orientácií súčasnej globálnej spoločnosti bude 

ešte len potrebné nájsť. Súčasnosť je zásadne determinovaná procesom hľadania, v ktorom 

centrálnu rolu hrajú výskum a vzdelávanie. Úlohou filozofie, v ktorej sa zhoduje s celým vedeckým 

komplexom, je spoločne s politikou, hospodárstvom a spoločnosťou ako celkom rozvíjať 

argumenty, koncepty a imperatívy pre reorientáciu v celoplanetárnom smerovaní. Z toho plynie, že 

filozofia je vedením pre transformáciu. 

 Keďže sa filozofia rozvíja aj ako kritické myslenie, je tradičnou súčasťou vzdelávacích a 

výchovných systémov. Nadchádzajúce transformačné procesy budú značne komplexné a 

presadzovanie technických a sociálnych inovácií nebude automatické ani konsenzuálne, bude úloha 
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filozofického kritického myslenia rozšírená o vytváranie argumentačne zdôvodneného 

problémového vedomia. Bude musieť pôsobiť v celospoločenskom kontexte, alarmovať, 

poskytovať argumenty a dôvody pre verejné diskurzy a pomáhať pri orientovaní sa aj vo veľmi 

zložitých súvislostiach zmien, tzn. že bude musieť poukazovať na rozličné redukcionizmy, ktoré 

znemožňujú komplexné uchopenie súčasnej situácie, a jej explanáciu a sformulovanie možných 

konceptov jej prekonania. Z toho plynie, že filozofia je vedením pre mobilizáciu. 

 Súčasná spoločnosť sa niekedy označuje ako „vzdelanostná“ a podľa Stratégie SAV 2030 (s. 

4) chce SAV „prispieť k premene Slovenska na znalostnú spoločnosť“ pretože „poznanie významne 

prispieva k rozvoju udržateľnej a konkurencieschopnej spoločnosti i ku kvalite života 

jednotlivcov“. Je nesporné, že naša civilizácia doposiaľ nikdy nedisponovala takým rozsahom 

vedenia, zároveň však nikdy neignorovala jeho obsahy tak hlboko ako dnes. Bez vedenia, 

vedeckých poznatkov a technologického pokroku však náš súčasný život nie je mysliteľný. Tribút, 

ktorý za to platíme, je ale príliš vysoký: ohrozenie života na Zemi, prinajmenšom života globálnej 

priemyselnej civilizácie v jej dnešnom rozsahu, je reálnym faktom. Spôsob organizácie vedeckého 

výskumu má zásadný vplyv na oba konce tohto procesu: chceme zachovať podmienky udržateľného 

a v neposlednom rade dôstojného ľudského života v sociálno-politickej rovine a zároveň odvrátiť 

riziká priameho ohrozenia tohto života v environmentálnej rovine. Uvažovanie o sociálnych, 

politických, ekonomických a právnych (vrátane ľudsko-právnych) konceptoch súčasnej civilizácie 

je neoddeliteľné od uvažovania o jej environmentálnych predpokladoch a zároveň dôsledkoch 

súčasného usporiadania spoločnosti. To je možné len previazaním a súčinnosťou systémového 

vedenia, transformačného vedenia a vedenia o žiadúcom cieľovom stave. Zaistiť takúto 

previazanosť metodicky bude ďalšou úlohou filozofie. Z toho plynie, že filozofia je vedením pre 

synergiu. 

 Transformácia výsledkov výskumu do praxe závisí predovšetkým od vzniku vhodných 

podporných internacionálnych podmienok. Filozofia je metodicky kompetentná k odbornej 

angažovanosti pri vývoji a medzinárodnej harmonizácii metód, štandardov, noriem a pravidiel 

vedeckého poznania, ktorých príprava bude nevyhnutná v súvislosti s globálnymi výzvami a 

predovšetkým s očakávaným vznikom transdisciplinárnej transformačnej vedy. Situácia komplexnej 

zmeny v technologickom, ekonomickom, inštitucionálnom a kultúrnom zmysle a stav globálneho 

nedostatku zdrojov budú zvádzať k hľadaniu riešení mimovedeckými, pravdepodobne mocenskými 

prostriedkami. Z toho plynie, že filozofia je aj vedením pre zachovanie demokratického 

spoločenského usporiadania. 

  

  

5.1. Odporúčania z posledného pravidelného hodnotenia organizácií SAV (akreditácie) 
V poslednom pravidelnom hodnotení organizácií SAV, ktoré sa konalo v roku 2016 boli FiÚ SAV 

adresované štyri odporúčania: 

 

1) Vytvoriť dlhodobejšie výskumné kontakty s inštitúciami s podobným profilom aký má FiÚ SAV 

 

Ústav dlhodobo rozvíja bilaterálna i multilaterálna projektovú spoluprácu so špičkovými 

zahraničnými výskumnými inštitúciami: Kodaňská univerzita (Dánsko), Univerzita Paríž 8 

(Francúzsko), Viedenská univerzita (Rakúsko), Univerzita v Segedíne (Maďarsko), Ústav filozofie 

a sociológie Poľskej akadémie vied (Poľsko), Akadémia vied ČR (Česká republika), Univerzita v 

Brage (Portugalsko), Štátna univerzita v Sankt Petersburgu (Rusko), či projekt Medzinárodného 

vyšehradského fondu (Territorialities, Extraterritorialities, Non-Teritorialities). V roku 2019 získal 

Dan Zeman bilaterálny Slovensko-Rakúsky projekt (Philosophy of Language: Slovak-Austrian 

Cooperation), kde je projektovým partnerom ústavu Viedenská univerzita. 

Rozvíja sa aj individuálna spolupráca výskumníkov i výskumných tímov FiÚ SAV so zahraničnými 

odborníkmi (Austrália, USA, Fínsko, Veľká Británia, Poľsko, Česko, Francúzsko, Rusko, 

Portugalsko). 

Ústav tiež pravidelne organizuje dôležité medzinárodné podujatia, ktorých sa zúčastňujú vedúce 
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osobnosti z danej oblasti (séria konferencií „Modal Metaphysics“, na ktorej vystúpili napríklad 

Daniel Nolan (Australian National University), Mark Jago (University of Nottingham), Takashi 

Yagisawa (California State University) a ďalší; ale aj séria každoročných Bratislavských 

filozofických dní, ktorých sa zúčastnili napríklad Catherine Darbo-Peschanski, Jean-Louis 

Labarriere či Yves Charles Zarka (Francúzsko); na konferencii o genealógii fenomenológie sa 

zúčastnili Marci Shore (Yale University) a Ludger Hagedorn (IWM Viedeň). 

  

2) Posilniť spoluprácu s inými ústavmi SAV, napr. v oblasti skúmania chudoby a s Ústavom 

divadelnej a filmovej vedy 

 

FiÚ SAV je spolupráci s inými ústavmi SAV otvorený a v rozličných formách táto spolupráca 

prebieha aj v súčasnosti, napr. pri organizovaní spoločných vedeckých konferencií, príprave 

spoločných publikácií a pod. Vzhľadom na charakter výskumných priorít FiÚ SAV vidíme ako 

perspektívnu spoluprácu predovšetkým s Ústavom politických vied, Sociologickým ústavom, 

Prognostickým ústavom, Ústavom štátu a práva či Centrom vied o umení SAV. Prinajmenšom s 

niektorými z týchto ústavov je možné uvažovať tak o príprave a riešení spoločných projektov, ako 

aj o prípadnom spoločnom Medzinárodnom poradnom výbore. Minulý rok založené Oddelenie 

environmentálnej filozofie počíta so spoluprácou s Ústavom vied o Zemi SAV, Ústavom krajinnej 

ekológie SAV, ale aj so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. 

  

3) Posilniť administratívnu infraštruktúru tak aby mohla vedeckým pracovníkom pomáhať s 

prípravou EÚ projektov 

 

Toto odporúčanie je skôr požiadavkou na Predsedníctvo SAV než na FiÚ SAV. FiÚ SAV v 

minulosti i v súčasnosti na tento problém viackrát poukázal a dožadoval sa jeho riešenia aj formou 

rekonštrukcie Technickej a hospodárskej správy SAV. S tou má totiž FiÚ SAV značné problémy už 

pri vybavovaní bežnej pracovnoprávnej agendy zahraničných pracovníkov ústavu. 

  

4) V oblasti ERC grantov hľadať spoluprácu s inými ústavmi a (výskumnými) témami (ako sú napr. 

neurovedy) 

 

V roku 2018 podával Jon Stewart projekt ERC, ktorý však nebol schválený. Vzhľadom na charakter 

ERC grantov (t. j., získava ich individuálny výskumník, nie výskumný tím) je však nutné 

podotknúť, že ani prípadné získanie ERC grantu nie je automatickou zárukou toho, že úspešný 

žiadateľ bude realizovať svoj projektový výskum na FiÚ SAV. Navyše, v hodnotiacom období bol 

počet získaných ERC grantov pre výskumníkov zo spoločenských a humanitných disciplín 

mimoriadne nízky, čo sa nezmenilo ani v nasledujúcich rokoch. Za nedorozumenie v tejto súvislosti 

považujeme aj odporúčanie hodnotiaceho meta-panelu, aby FiÚ SAV v budúcnosti pri získavaní 

ERC grantov spolupracoval s inými inštitúciami a oblasťami (ako sú neurovedy), keďže, ako už 

bolo spomenuté, ERC granty získavajú jednotlivci, nie inštitúcie. Fakt, že sa vedecký profil jedného 

zamestnanca ústavu čiastočne prekrýval s problematikou neurovied, nemôže byť racionálnym 

východiskom pre odporučenie, aby FiÚ SAV ako celok v budúcnosti rozvíjal spoluprácu s kolegami 

z neurovedných odborov. Daný pracovník na FiÚ SAV v súčasnosti ani nepracuje. 

 

5.2. Hlavné body Akčného plánu organizácie a stav ich plnenia 
 

Akčný plán FiÚ SAV na roky 2018 – 2022 má stanovených šesť priorít: 

a)publikovanie výstupov vo vysoko hodnotených medzinárodných časopisoch podľa zásad 

zvyšovania kvality výstupov výskumu 

b)personálne obsadenie ústavu špičkovými výskumníkmi zo Slovenska, ako aj zo zahraničia 

c)uchádzanie sa o projekty ERC, ERA a Horizon 2020 

d)získanie ďalších štipendistov SASPRO a vypracovanie ich pravidelného hodnotenia 
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e) umožnenie doktorandského štúdia v cudzom jazyku 

f) zahraničná mobilita doktorandov a vedeckých pracovníkov 

 

Stav plnenia bodu a) 
Podiel publikovaných výstupov vo vysoko hodnotených medzinárodných časopisoch vydávaných 

predovšetkým v anglickom jazyku, rovnako ako monografií publikovaných v zahraničných 

vydavateľstvách v anglickom jazyku, alebo v domácich vydavateľstvách v anglickom jazyku sa 

priebežne zvyšuje. Výsledky výkonového hodnotenia sa v roku 2019 premietli aj do osobného 

ohodnotenia pracovníkov ústavu, čo prispieva k zvýšeniu motivácie vedeckých pracovníkov 

publikovať v zahraničí v cudzích jazykoch, prevažne v anglickom jazyku, prípadne v nemeckom 

alebo francúzskom jazyku. K zlepšovaniu ukazovateľov v tomto smere prispieva aj zvýšenie počtu 

zahraničných pracovníkov ústavu. K internacionalizácii publikovania prispieva aj publikovanie 

prekladu textu jedného pracovníka do čínskeho jazyka. 

 

Stav plnenia bodu b) 
Ústav uvoľnené pracovné miesta priebežne obsadzuje prostredníctvom výberových konaní, v 

ktorých vyberá najlepších prihlásených uchádzačov, a to tak z radov domácich, ako aj zahraničných 

výskumníkov (Jon Stewart, Matteo Pascucci, Dan Zeman, Mirko Sambrotta, Břetislav Horyna, 

Claudia Naomi Osorio-Kupferblum). 

 

Stav plnenia bodu c) 
Ústav sa v roku 2019 podieľal na príprave a podaní projektu Horizon 2020 The societal value of 

culture and the impact of cultural policies in Europe. Projekt bol hodnotený, ale napokon 

nechválený. Dvaja pracovníci sa zapojili do výzvy COST. V roku 2019 sme spolu s IFIS PAN a 

FiÚ AV ČR ako hlavným podávateľom podali projekt V4 (13th Deleuze and Guattari Conference: 

Territorialities, Exteritorialities, Non-Territorialiaties). Jeden pracovník podal projekt ERC (Jon 

Stewart). 

 

Stav plnenia bodu d) 
Projekt SASPRO skončil, ústav je však doteraz administratívne zaťažovaný riešením problémov, 

ktoré vznikli počas jeho realizácie. Ďalšie výzvy projektu SASPRO neboli otvorené. Na projekt 

MoRePro zatiaľ ústav nemal možnosť reflektovať, a to aj vzhľadom na svoje finančné možnosti. 

Ako užitočnejšie a prínosnejšie sa javí zamestnávanie zahraničných pracovníkov a prijímanie 

zahraničných doktorandov. 

 

Stav plnenia bodu e) 
Ústav doktorandské štúdium v cudzom jazyku de facto umožňuje, de iure je však len pomocným 

školiacim pracoviskom odkázaným na to, v akej miere je doktorandské štúdium a jeho 

administrácia umožnená na vysokej škole, s ktorou má ústav uzavretú zmluvu o doktorandskom 

štúdiu. Ústav má v súčasnosti dvoch zahraničných doktorandov a jednu doktorandku, ktorá študuje 

v rámci programu cotutelle. 

 

Stav plnenia bodu f) 
Ústav umožňuje a podporuje zahraničné mobility doktorandov a vedeckých pracovníkov. Ako 

problém sa však ukazuje vysoký priemerný vek pracovníkov ústavu. Pracovníci v dôchodkovom a 

preddôchodkovom veku nemajú ambíciu absolvovať zahraničné mobility. 

 

5.3. Aktualizácia Akčného plánu organizácie v roku 2019 
Aktualizácia Akčného plánu reaguje predovšetkým na organizačné zmeny, ku ktorým na ústave 

došlo v priebehu roku 2019. Išlo predovšetkým o vznik nových oddelení a s tým súvisiace 

formulovanie ich výskumných zámerov. 
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Zriadené bolo Oddelenie environmentálnej filozofie, ktoré sa zameriava na filozofické skúmanie 

problémov spojených so vzťahom človeka a prírody, a na reflexiu príčin a sociálno-politických 

dôsledkov degradácie životného prostredia, znečistenia a klimatickej krízy. Výskumná činnosť 

oddelenia sa sústreďuje na otázky ako environmentálna spravodlivosť, klimatická spravodlivosť, 

filozofické predpoklady a implikácie konceptov práva na priaznivé životné prostredie, práva na 

prírodné zdroje, práva na presídlenie, ako aj konceptov antropocénu, kapitalocénu, udržateľného 

ústupu, nulového alebo záporného rastu a ekologickej civilizácie. Skúma možnosti formulovania 

odpovedí na výzvy, ktorým čelí spoločnosť po prekročení environmentálnych limitov udržateľnosti 

z pozícií, ktoré naznačila politická ekológia, sociálna ekológia, kritický environmentalizmus a 

ďalšie súčasné smery environmentálneho myslenia, a to s cieľom filozoficky reflektovať najnovší 

vývoj v oblasti zhoršovania prejavov globálnej environmentálnej krízy a ich politických a 

sociálnych dôsledkov. 

 

Ďalšie oddelenie, ktoré vzniklo v roku 2019, je Oddelenie výskumu normativity a ľudských práv. 

Zameriava sa na analýzu a výskum normativity, jej zdrojov, povahy a druhov  v oblastiach etiky, 

aplikovanej etiky, s akcentom na filozofické problémy ľudských práv, na  sociálne a špeciálne 

konatívne fakty, na normatívne aspekty filozofie sociálneho poznania, logiky aplikovanej v práve a 

v teórii mysle. Medzi výskumné zámery oddelenia patrí skúmanie relevantných etických pojmov, 

napr. zodpovednosti, vzťahu etických konceptov a spravodlivosti, na kritiku utilitaristickej etiky, 

pričom v analýzach sa venuje aj aplikovaným podobám etiky (bioetika, environmentálna etika) a 

ich dopadom na život spoločnosti. Osobitne sa rozvíja relevantná problematika filozofie práva s 

akcentom na jazyk práva, problém normy, pravidla a platnosti právnych formulácií a uplatnenie 

nástrojov logickej analýzy jazyka a štýlu v práve. Významná časť činnosti oddelenia je venovaná 

filozofickým východiskám a kontextu ľudskoprávnej problematiky so zreteľom na presahy do 

oblasti sociálnej a politickej filozofie (napr. vzťahy medzi jednotlivými katalógmi ľudských práv a 

sociálnych práv, miesto pojmu ľudskej dôstojnosti v tomto kontexte, rozličné formy zneuznania a 

poškodzovania ľudskej dôstojnosti v liberálnom kapitalizme, problematike autonómie osoby a 

nedostatkom kantovského riešenia, kríza legitimity demokracie so zreteľom na koncept ľudských 

práv, problematika globálnej spravodlivosti a pod. 

 

Oddelenie sociálnej filozofie a filozofickej antropológie pristúpilo v roku 2019 k úprave svojho 

názvu. Pracovníci tohto oddelenia – v nadväznosti na klasické diela filozofickej tradície a v 

kontakte s iniciatívami súčasného svetového filozofického myslenia – tematizujú aktuálne problémy 

konštitúcie sociálneho poriadku v podmienkach súčasnosti. Organickou súčasťou oddelenia je 

analýza postavenia človeka, problém individuálnosti v podmienkach meniacej sa sociálnosti. 

Doterajšia výskumná orientácia pracovníkov dovoľuje sledovať tento smer vývoja – prinášať 

relevantné výsledky výskumu premien bytia a hodnotového vedomia súčasného človeka a 

súčasných spoločností. 

Za perspektívny trend považujú členovia oddelenia reflexiu foriem intersubjektivity a sociálnosti, 

ich personálnych a inštitucionálnych podôb, vo väzbe na reprodukčné procesy súčasných 

spoločností. 

Antropologické myslenie nadväzujúce na podnety kantovskej a herderovskej línie ukazuje, že naše 

vzťahy k bytiu sa realizujú v podobe diferencovaných „poriadkov života“ (M. Weber), 

symbolických sústav (E. Cassirer), „režimov pravdy“ (M. Foucault), ako sú mýtus, náboženstvo, 

umenie, veda. Zámerom oddelenia je preskúmať, ako sa v súčasnosti menia interakcie medzi 

„poriadkami života“ a ako sa menia spôsoby, ako si osvojujeme významy generované v 

interakciách a udržiavané kultúrou na vyjadrovanie svojich osobných postojov k svetu. 

Do budúcnosti oddelenie počíta s výraznejšou orientáciou na interdisciplinárne postupu, a to tak vo 

„vnútri“ filozofie (väzby na antropológiu, etiku a estetiku), ako aj s príbuznými disciplínami, s 

psychológiou, sociológiou, ekonómiou, teóriou umenia. 

 

Oddelenie dejín slovenského filozofického a politického myslenia zameriava svoj výskum na 
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procesy recepcie a apropriácie filozofických a politických ideí viazaných na obdobie a problematiku 

formovania nových vysokých kultúr opierajúcich sa o špeciálny typ kultúry národného obrodenia 

(Macura). Tento typ kultúry predstavuje intelektuálne a politicky kľúčový fenomén kultúrnej a 

geopolitickej prestavby strednej Európy. 

Výskum oddelenia sa vzťahuje sa na dejiny slovenského filozofického myslenia 19. a 20., osobitne 

však dlhého 19. storočia, zohľadňujúc ich stredoeurópsky, ako aj všeobecne slovanský kontext. Ide 

o nasledovné témy a problematiky: Fenomén tvorby a rozvoja národných filozofií, ich komparácia a 

odlišnosti v podmienkach formovania nových vysokých kultúr založených na nových spisovných 

jazykoch: ich ukotvenosť v inštitucionálnom priestore: akademický a neakademický spôsob ich 

rozvíjania, tradícia tzv. školskej filozofie v Uhorsku; Romantizmus a jeho funkcionalita v 

slovenskom národotvornom i politickom myslení, romantická filozofia národných dejín ako 

protopolitický akt; Slovenské koncepcie slovanskej vzájomnosti a autonómny slavizmus (Palárik); 

Skúmanie odlišných a prečo odlišných recepčných a apropriačných procesov (Hegelova filozofia, 

resp. jej častí, štúrovská recepcia a apropriácia rôznych typov ruského slavjanofilstva); v oblasti 

formovania národných filozofií, komparácia formovania slovenskej a maďarskej filozofie so 

zohľadnením českej, poľskej a rakúskej; osobitosti konfesionálne určeného slovenského 

vzdelaneckého priestoru v tejto súvislosti; Filozoficko-dejinné úvahy, koncepcie a kontroverzie 

slovenských evanjelických vzdelancov. 

Predmetný výskum je inovatívny z viacerých hľadísk: popri metodologických postupoch dejín 

filozofie sa uplatňujú aj postupy literárnej vedy (intertextualizmus, postkolonializmus), pozornosť 

sa venuje aj tvorbe a precizácii konceptuálneho aparátu, ako aj objavovaniu nových problémov a 

tém: konfesionálna určenosť vzdelancov, osobitne evanjelických, tradícia ich intelektuálnej 

formácie a školenia  a slovanstvo a protestantizmus;, aplikácia areálového prístupu ku skúmanej 

problematike  umožňuje sledovať podoby myslenia filozofického i politického myslenia 

kryštalizujúcich a vyvíjajúcich sa národných kultúrnych foriem v habsburskom imperiálnom 

mnohonárodnostnom zložitom i rakúsko-uhorsky zloženom a napätom centro-periferálnom rámci a 

napokon i posthabsburskom rámci. 

 

Oddelenie analytickej filozofie sa primárne zameriava na oblasť filozofie a logiky fikcie. Fikcia je 

bežným a „každodenným“ fenoménom, ktorý však prináša veľké výzvy vo viacerých oblastiach 

analytickej filozofie: metafyzika, epistemológia, logická sémantika a filozofická metodológia. 
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6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami a inými subjektmi v oblasti vedy 

a techniky, okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  

  

 

6.1. Spoločné pracoviská organizácie  
 

6.1.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave     

Oblasť spolupráce: Doktorandské štúdium, Dohoda o spolupráci     

Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2005     

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. FiÚ SAV naďalej realizuje semináre pre doktorandov FiF UK 

„Hermeneutika a výklad spoločenského diania“. Spolupráca s Katedrou filozofie a dejín filozofie 

FiF UK prebieha aj na základe Dohody o spolupráci.       

   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.1.2. Spoločné pracoviská s inými organizáciami SAV  
 
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.2. Spoločné pracoviská organizácie s inými inštitúciami mimo SAV a VŠ  
 
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 

pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 

6.3. Spoločné projekty s univerzitami a ostatnými inštitúciami mimo SAV  
     

Názov projektu: Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia     

Agentúra: APVV     

číslo projektu: 15-0682     

Spolupracujúce inštitúcie: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave     

Koordinátora projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.     

Začiatok spolupráce: 2016     

Koniec spolupráce: 2020     

Zhodnotenie:       
         

Názov projektu: Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - 

východiská a ich problémy     

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: 2/0110/18     

Spolupracujúce inštitúcie: Filozofická fakulta PU     

Koordinátora projektu: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.     

Začiatok spolupráce: 2018     

Koniec spolupráce: 2021     

Zhodnotenie:       
         

Názov projektu: Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie II     
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Agentúra: VEGA     

číslo projektu: 2/0156/18     

Spolupracujúce inštitúcie: Filozofická fakulta UKF     

Koordinátora projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.     

Začiatok spolupráce: 2018     

Koniec spolupráce: 2020     

Zhodnotenie:       
         

Názov projektu: Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii     

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: 2/0017/16     

Spolupracujúce inštitúcie: Filozofická fakulta UMB     

Koordinátora projektu: prof. PhDr. František Novosád, CSc.     

Začiatok spolupráce: 2017     

Koniec spolupráce: 2019     

Zhodnotenie:       
         

Názov projektu: Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity     

Agentúra: APVV     

číslo projektu: 18-0122     

Spolupracujúce inštitúcie: Filozofická fakulta UMB     

Koordinátora projektu: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.     

Začiatok spolupráce: 2019     

Koniec spolupráce: 2023     

Zhodnotenie:       
         

Názov projektu: Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - 

východiská a ich problémy     

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: 2/0110/18     

Spolupracujúce inštitúcie: Pedagogická fakulta UK     

Koordinátora projektu: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.     

Začiatok spolupráce: 2018     

Koniec spolupráce: 2021     

Zhodnotenie:       
         

Názov projektu: Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - 

východiská a ich problémy     

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: 2/0110/18     

Spolupracujúce inštitúcie: Vysoká škola výtvarných umení     

Koordinátora projektu: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.     

Začiatok spolupráce: 2018     

Koniec spolupráce: 2021     

Zhodnotenie:       
     
Pozn.: uviesť konkrétne spoločné aj bilaterálne projekty na základe platnej zmluvy o spolupráci  
 

6.4. Iné typy spoločných aktivít s inštitúciami mimo SAV  
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Filozofická fakulta Univerzity v Segedíne (Szegedi 

Tudományegyetem) 
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Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Bilaterálna zmluva o spolupráci 

Začiatok spolupráce: 2011 

Zameranie: základný výskum 

Zhodnotenie: spoločná participácia na Letnej francúzskej univerzite Asociácie Jana Husa, Mémoire 

– oubli – réminiscence, Broumov, ČR, 28. 6. - 2. 7. 2019, spoločné editovanie zborníka: Homme 

nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l'humain. Editori 

Katalin Bartha-Kovács, Róbert Karul, Andrea Tureková ; vedeckí recenzenti Jana Truhlářová, Josef 

Fulka. Szeged : Jatepress, 2019. 294 s. ISBN 978-963-315-379-6. Typ: FAI      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: VŠVU 

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): projekt NŠP (Christelle Nicolas, Epistemological 

issues: to think spatiality in contemporary art as linked with the geography, by history and the 

philosophy of art. What is the common substratum?) 

Začiatok spolupráce: 2018 

Zameranie: aplikovaný výskum 

Zhodnotenie: “How to conduct a research?”, workshop with the collaboration of Carolina E. Santo 

(scenographer and theorician) during one week with students of Academy of Fine Art, at the 

Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, co-organized with The Institut of Philosophy, And 

the French Institute of Bratislava, 25. 2. - 1. 3. 2019 with the public presentation of the workshop 

results 1. 3. 2019 (at the Gallery Medium)      
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7. Aplikácia výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  

  

 

7.1. Výsledky výskumu organizácie aplikované v praxi  
 

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
 

7.3. Iné formy aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  
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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 

 doc. Mgr. Martin 

Muránsky, PhD. 

Zbor poradcov predsedu vlády  poradca pre vnútornú 

politiku 

 doc. PhDr. Terézia Zuzana 

Palovičová, CSc. 

Národný komitét OSN - UNESCO: 

MOST 

 členka výboru 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 

CSc. 

Pracovná skupina MŠVVaŠ SR, sekcia 

VŠ, pre opis študijného odboru filozofia 

 člen 

 doc. PhDr. Eva Smolková, 

CSc. 

Slovenské zastúpenie Rady Európy  člen 

  

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 

 PhDr. Dušan Gálik, CSc. APVV - Rada programu Podpora 

prípravy a realizácie riešenia projektov 

výskumu a vývoja rámcového programu 

EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 

– Horizont 2020 

 člen 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 

CSc. 

Rada štátneho programu „Aktuálne 

otázky rozvoja spoločnosti“ 

 členka 

  

8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 

Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity  

  

 

9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  
 

Tabuľka 9a Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 

prednášky/besedy 7 tlač 6 TV 0 

rozhlas 1 internet 2 exkurzie 0 

publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 1     

  

9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 

Tabuľka 9b Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia 
Domáca/ 

medzinárodná 
Miesto Dátum konania 

Počet 

účastníkov 

 Derrida et la technologie medzinárodná Paríž 02.05.-04.05.2019 34 

 XV. ročník Bratislavských 

filozofických dní 
medzinárodná Modra-Harmónia 13.05.-14.05.2019 20 

 Issues on the (Im)Possible 

VII 
medzinárodná Bratislava 30.05.-31.05.2019 45 

 Propositions, Reference 

and Meaning 
medzinárodná Bratislava 28.11.-29.11.2019 25 

  

9.3. Účasť na výstavách  
  

 

9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  
  

Tabuľka 9c Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Muránsky Martin 0 0 1 

 Spolu 0 0 1 

  

9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 

Mgr. Juraj Bánovský, PhD.  

 

Filozofia (funkcia: výkonný redaktor) 

Filozofia (funkcia: Filozofia)  

 

prof. PhDr. František Gahér, CSc.  

 

Filozofia (funkcia: šéfredaktor)  

 

PhDr. Dušan Gálik, CSc.  

 

Organon F (funkcia: člen)  

 

Prof.  Břetislav Horyna, PhD.  
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Aluze: revue pro literaturu, filosofii a jiné (funkcia: člen redakčnej rady)  

 

Mgr. Romana Javorčeková, PhD.  

 

Revue Iter (funkcia: členka)  

 

Mgr. Róbert Karul, PhD.  

 

Ostium (funkcia: člen) 

The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology (funkcia: člen)  

 

Mgr. Tomáš Kollárik  

 

Filozofia (funkcia: výkonný redaktor)  

 

Mgr. Alžbeta Kuchtová  

 

Revue Iter (funkcia: člen)  

 

prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.  

 

Fórum Társadalomtudományi Szemle (funkcia: člen) 

Többlet (funkcia: člen)  

 

doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.  

 

Zahraničná politika (funkcia: člen)  

 

prof. PhDr. František Novosád, CSc.  

 

Apokalipsa (Slovinsko) (funkcia: člen)  

 

doc. PhDr. Terézia Zuzana Palovičová, CSc.  

 

Filozofia (funkcia: členka)  

 

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.  

 

Studia Philosophica Kantiana (funkcia: členka)  

 

Mgr. Jozef Sivák, CSc.  

 

Filozofia (funkcia: člen)  

 

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.  

 

Marketing Science and Inspiration (funkcia: členka)  

 

PhDr. Dagmar Smreková, CSc.  

 

Filozofia (funkcia: redaktorka recenzií) 
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Filozofia (funkcia: šéfredaktorka)  

 

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  

 

Filozofia (funkcia: člen) 

Kontradikce/Contradictions  (funkcia: člen) 

Philosophica Critica (funkcia: člen)  

 

 Jon Stewart, PhD., Dr. habil. phil. et theol.  

 

Danish Golden Age Studies (funkcia: šéfredaktor) 

Danish Yearbook of Philosophy (funkcia: člen) 

Estudios kierkegaardianos (funkcia: člen) 

Estudios kierkegaardianos (funkcia: člen) 

Kierkegaard in Process (funkcia: člen) 

Kierkegaard Studies Monograph Series (funkcia: člen) 

Kierkegaard Studies Yearbook (funkcia: koeditor) 

New Kierkegaard Research, Lexington Books (funkcia: člen) 

Studies in the History of Western Philosophy (funkcia: šéfredaktor) 

Texts from Golden Age Denmark (funkcia: šéfredakor)  

 

doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.  

 

Kierkegaard Studies Monograph Series (funkcia: člen) 

Kierkegaard Studies Yearbook (funkcia: člen)  

 

Mgr. Martin Vacek, PhD.  

 

Organon F (funkcia: Šéfredaktor) 

Organon F (funkcia: výkonný redaktor (od 1. 9. 2017))  

 

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.  

 

Ostium (funkcia: šéfredaktorka) 

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  
  

 

PhDr. Dušan Gálik, CSc.  

 

Slovenské filozofické združenie (funkcia: člen)  

 

Mgr. Róbert Karul, PhD.  

 

OZ Ostium (funkcia: hospodár)  
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prof. PhDr. František Novosád, CSc.  

 

Slovenské filozofické združenie (funkcia: člen)  

 

prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.  

 

Slovenské filozofické združenie (funkcia: člen)  

 

Mgr. Jozef Sivák, CSc.  

 

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (funkcia: člen)  

 

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.  

 

Spoločnosť autorov odbornej a vedeckej literatúry - SAVOL (funkcia: členka výkonného 

výboru)  

 

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  

 

Slovenské filozofické združenie pri SAV (funkcia: člen)  

 

doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.  

 

Kierkegaardova spoločnosť na Slovensku (funkcia: podpredseda) 

Slovenské filozofické združenie pri SAV (funkcia: člen)  

 

Mgr. Martin Vacek, PhD.  

 

Slovenské filozofické združenie pri SAV (funkcia: hospodár)  

 

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.  

 

OZ Ostium (funkcia: členka Správnej rady)  

 

9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 
J. Stewart, J. Vydrová – prezentácia výskumného projektu na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi 

nórskej delegácie z Univerzity Bergen na SAV, 21. 1. 2019. 
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  

 

10.1. Knižničný fond 
  

Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižničné jednotky spolu 13 207 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 13 207 

audiovizuálne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 0 

mikroformy 0 

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 0 

Rukopisy, vzácne tlače 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 15 

  z toho zahraničné periodiká 8 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 147 

v tom 

kúpou 147 

darom 0 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

náhradou 0 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 3706 

Výraz „v tom“ označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku 

„spolu“, čiže nadradenému riadku. 

Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku 

„spolu“. 

  

10.2. Výpožičky a služby 
  

Tabuľka 10b Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu (riadok 1) 380 

v tom z 

r. 1 

prezenčné výpožičky 200 

absenčné výpožičky 180 

v tom z 

r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 180 

výpožičky periodík 200 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 3 

Počet vypracovaných bibliografií 35 
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Počet vypracovaných rešerší 35 

  

10.3. Používatelia  
  

Tabuľka 10c Používatelia 

Registrovaní používatelia 50 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 500 

  

10.4. Iné údaje 
  

Tabuľka 10d Iné údaje 

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 0 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 5265 

  

10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 
Knižnica Filozofického ústavu SAV poskytuje nasledujúce knižnično-informačné služby: 

 výpožičky: prezenčné, absenčné, medziknižničná výpožičná služba (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.  

 

- podpredseda pre zahraničné styky  

 

Mgr. Róbert Karul, PhD.  

 

- člen  

  

 

11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV  
 

doc. PhDr. Terézia Zuzana Palovičová, CSc.  

 

- VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (členka)  

 

prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.  

 

- VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (člen)  

  

 

11.4. Členstvo v komisiách SAV  
 

PhDr. Dušan Gálik, CSc.  

 

- Komisia pre transformáciu SAV (člen) 

- Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (člen) 

- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (predseda) 

- Komisia SAV pre zahraničné styky (predseda)  

 

Mgr. Róbert Karul, PhD.  

 

- Etická komisia SAV (predseda) 

- Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium (člen)  

 

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.  

 

- Etická komisia SAV (člen)  

 

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.  

 

- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)  
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11.5. Členstvo v orgánoch VEGA  
 

doc. PhDr. Terézia Zuzana Palovičová, CSc.  

 

- Komisia  VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (členka)  

 

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 organizácie 
  

Tabuľka 12a Výdavky organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2019 v €) 

Typ organizácie (RO,PO)   Zdroje, z ktorých sa kryli jednotlivé výdavky 

Výdavky Spolu 
kapitola 

SAV (111) 

iné štátne 

a verejné 

zdroje 

ostatné 

zdroje 

% krytia z 

kapitoly 

SAV 

1. Bežné výdavky  716626,03 669438,34 47187,69 0,00 93,42 

z toho:   mzdy (610) 423474,60 413105,60 10369,00     

  vedecká výchova štipendiá 

(640) 

41391,93 41391,93 0,00 0,00   

  poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 

144638,86 139360,52 5278,34     

  tovary a služby (630) 95628,64 75580,29 20048,35     

  transfery partnerom projektov 

(640) 

11492,00 0,00 11492,00 0,00 0,00 

2. Kapitálové výdavky  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

z toho:   obstarávanie 

kapitálových aktív 

0,00         

  kapitálové transfery 0,00         

  

12.2. Zdroje financovania organizácie 
  

Tabuľka 12b Zdroje financovania organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2019 v €) 

Typ organizácie (RO,PO)   Z toho kategórie 

Zdroje Spolu 
Kapitálové 

zdroje 

zdroje na 

mzdy 

(610) 

zdroje na 

odvody do 

poisťovní 

(620) 

zdroje na 

transfery 

partnerom 

projektov 

1. kapitola SAV (111) 669438,34 0,00 413105,60 139360,52 0,00 

z toho:  VEGA 34807,00 0,00   554,97   

  MVTS výskumné projekty           

  MVTS podpora 0,00         

  SASPRO/MOREPRO           

  Vydávanie časopisov 12807,00     180,57   

  Vedecká výchova (štipendiá) 38143,91         

  OTAS (630) 28701,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. ŠF EÚ vr. fin. zo ŠR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. medzinárodné grantové    0,00     0,00 
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projekty 

  z toho H2020           

4. iné štátne a verejné zdroje  

(spolu) 

47187,89 0,00 10369,00 5278,34 11492,00 

z toho:  APVV 47129,00 0,00 10369,00  5278,34 11492,00 

  podpora z kapitoly MŠVVaŠ  

SR (stimuly) 

          

5. ostatné zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

z toho:  príjmy z prenájmu           

  príjmy z podnikateľskej  

činnosti 

          

  príjmy z expertnej činnosti a  

služieb 
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  
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14. Iné významné činnosti organizácie SAV  

  

 

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave udelil dňa 24.10. 2019 Filozofickému ústavu SAV 

Pamätnú medailu pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave. 

Ocenil tak dlhoročnú dobrú spoluprácu s Filozofickým ústavom SAV v oblasti vedeckého výskumu 

a doktorandského štúdia.  
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15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 

2019  

  

 

15.1. Domáce ocenenia  
 

15.1.1. Ocenenia SAV        
 

Kosterec Miloš       
Víťaz súťaže mladých vedecký pracovníkov do 35 rokov za III.oddelenie vied       

Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV     

Opis: Slovenská akadémia vied organizuje každoročne súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV 

do 35 rokov. Ide o vedecké práce, prípadne monotematický súbor prác (najviac však päť), ktoré boli 

publikované alebo prijaté na publikovanie za posledné tri roky.        

 

Stewart Jon       
Prvá cena v kategórii Monografia vydaná v prestížnom vydavateľstve       

Oceňovateľ: SAV     

Opis: Cena za monografiu "Hegel's Interpretation of the Religions of the World: The Logic of the 

Gods, Oxford: Oxford University Press 2018".  

 

15.1.2. Iné domáce ocenenia        
 

Mészáros Ondrej       
Prémia za rozvoj slovenskej vedy doma a v zahraničí       

Oceňovateľ: Literárny fond            

 

Pichler Tibor       
Prémia za rozvoj slovenskej vedy doma a v zahraničí       

Oceňovateľ: Literárny fond      

 

15.2. Medzinárodné ocenenia        
 

Stewart Jon       
Kierkegaard in Context: Essays in Honor of Jon Stewart, ed. by Lee C. Barrett and Peter Šajda, 

Macon, Georgia: Mercer University Press 2019.       

Oceňovateľ:      

Opis: Zborník príspevkov na počesť J. Stewarta. 
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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)  

  

V roku 2019 súvislosti so žiadosťou o sprístupnenie informácií od žiadateľky Svetluši Surovej. V 

zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám sme žiadateľke sprístupnili 

niektoré dokumenty štipendistov Programu SASPRO, ktoré boli uvedené v jej žiadosti. Časť 

dokumentov sme jej nesprístupnili zo zákonných dôvodov, po konzultácii s právnym oddelením 

P-SAV. Keďže žiadala dokumenty všetkých stážistov za niekoľko rokov, museli sme vyhľadať, 

oscanovať a odoslať množstvo dokumentov (všetky cestovné príkazy, krycie listy, správy z 

pracovných ciest, cestovné doklady), čo si vyžiadalo značné množstvo administratívnej práce a 

nákladov. Genéza korešpondencie so žiadateľkou: 

 

  

16.4.2019 Z.Hrabovská – P-SAV/FiÚ 

Postúpenie žiadosti o 

sprístupnenie informácií 

29.4.2019 FiÚ/S.Surová Odpoveď- FiÚ SAV 

24.5.2019 S.Surová/FiÚ 

Odvolanie proti rozhodnutiu o 

nesprístupnení informácií 

18.6.2019 FiÚ/P.Šajgalík P-SAV 

Postúpenie odvolania 

odvolaciemu orgánu 

19.6.2019 FiÚ/S.Surová 

Predloženie odvolania 

odvolaciemu orgánu 

4.7.2019 FiÚ/S.Surová 

Rozhodnutie o nesprístupnení 

informácií 

8.7.2019 FiÚ/S.Surová 

Rozhodnutie o nesprístupnení 

informácií – oprava zrejmej 

chyby 

5.8.2019 FiÚ/S.Surová 

Rozhodnutie o nesprístupnení 

informácií 

5.8.2019 FiÚ/S.Surová Sprístupnenie informácií 

13.8.2019 S.Surová/FiÚ 

Odvolanie proti Rozhodnutiu o 

nesprístupnení informácií č. 

80/2019 

10.9.2019 FiÚ/P.Šajgalík 

Postúpenie odvolania 

odvolaciemu orgánu 

11.9.2019 FiÚ/S.Surová 

Predloženie odvolania 

odvolaciemu orgánu 

17.9.2019 P-SAV/FiÚ Rozhodnutie č. 04906/2019 
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17. Problémy a podnety pre činnosť SAV  

  

Ústav naráža na problémy predovšetkým v zabezpečení administratívneho zázemia 

internacionalizácie (napr. dostupnosť základných interných dokumentov, predpisov a zmlúv v 

angličtine, ale aj absencia anglickej verzie intranetu SAV) ako aj v nepripravenosti Technickej a 

hospodárskej správy SAV na internacionalizáciu, ktorá sa prejavuje pri prijímaní zahraničných 

pracovníkov a spravovaní pracovnoprávnej agendy spojenej s ich prácou na FiÚ SAV. To isté sa 

týka aj internacionalizácie doktorandského štúdia, kde je to však skomplikované tým, že 

administrácia doktorandského štúdia prebieha na Univerzite Komenského. 

 

FiÚ SAV vydáva dva medzinárodné časopisy (Filozofia a Organon F), ktoré sú dlhodobo 

indexované vo väčšine relevantných vedeckých databáz. Predpokladom takejto indexácie i 

realizácie politiky otvoreného prístupu (open access) sú webstránky oboch časopisov, na krytie 

finančného zabezpečenia tvorby a prevádzky webstránok oboch časopisov však nie sú k dispozícii 

osobitné rozpočtové ani projektové zdroje. Z hľadiska budovania corporate identy značky SAV ako 

vydavateľa vedeckých periodík by stálo za zváženie vytvorenie webovej stránky poskytujúcej 

priamy prístup ku všetkým vedeckým periodikám vydávaným ústavmi SAV, prinajmenšom však 

ústavmi III. Oddelenia. Takáto stránka by mohla byť zastrešená vydavateľstvom VEDA. 

 

V uplynulom roku sa ako problém ukázali aj personálne a finančné náklady spojené s poskytovaním 

informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov. Domnievame sa, že takáto činnosť by mala byť upravená jednotne v rámci 

celej SAV, a to vrátane cenníka, ktorý by takto vzniknuté náklady prenášal na žiadateľa o 

informácie, ako je bežné u viacerých orgánov verejnej správy. 

 

Organizáciu viacerých ústavom dlhodobo pripravovaných vedeckých podujatí v prvej polovici roku 

2020 výrazne komplikuje koncom roka 2019 spustená rekonštrukcia budovy, v ktorej ústav sídli. 

Obmedzený prístup k sanitárnym zariadeniam komplikuje už bežné fungovanie ústavu, 

organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie s desiatkami účastníkov sa však v takejto 

situácii stáva takmer nemožným. 
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 

prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD.  

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.  

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., 0910 210 590 

Mgr. Martin Vacek, PhD., 02 52921215 

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.  

  

  

  

 

  

   

Riaditeľ organizácie SAV  Predseda vedeckej rady 
 

 

 

 

 

............................................................  .......................................................... 

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. 

 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11858

