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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: prof. PhDr. František Gahér, CSc.  
Predseda vedeckej rady: prof. PhDr. František Gahér, CSc.  
Člen Snemu SAV: prof. Dr. phil. Martin Muránsky, PhD.  
Adresa: Klemensova 19, 811 09 Bratislava  
  
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/  
  
Tel.:   
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:  
 nie sú  
 
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 33 20 13 3 3 33 27,29 16,24 1 

 Vedeckí pracovníci 29 20 9 3 3 29 22,76 16,24 1 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (výskumní a vývojoví zamestnanci1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (ostatní zamestnanci2) 2 0 2 0 0 2 2.5 0 0 
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 Odborní pracovníci ÚS 2 0 2 0 0 2 2 0 0 

 Ostatní pracovníci 0 0 0 0 0 0 0,03 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 31.12.2021 (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 31.12.2021 (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 31.12.2021) 

 Rodová 
skladba   Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch  

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

 Muži  0 20 5 2 2 11 7 

 Ženy  0 9 1 1 0 4 5 
  
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 5 5,0 1 1,0 3 2,0 1 1,0 2 1,5 1 1,0 1 1,0 3 1,8 

 Ženy  2 2,0 0 0,0 1 0,5 1 1,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,0 
A - Prepočet bez zohľadnenia úväzkov zamestnancov  
B - Prepočet so zohľadnením úväzkov zamestnancov  
  
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2021 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí pracovníci   Riešitelia projektov  

 Muži  51,8 51,8 48,9 

 Ženy  48,6 46,9 45,7 

 Spolu  50,5 50,2 48,0 
  
  
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v 
zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
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2. Vedecká činnosť  
 
2.1. Domáce projekty  
  
Tabuľka 2a Domáce projekty riešené v roku 2021 

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 7 1 57 225 56 725 - - 500 - 

 2. Projekty APVV 1 1 - - 22 818 18 668 - 2 596 

 3. Projekty EŠIF/OP ŠF 0 0 - - - - - - 

 4. Projekty SASPRO, MoRePro 0 0 - - - - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP,  
 Vedecko-technické projekty,  
 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 2021 

 Štruktúra projektov Miesto podania 
Organizácia je 

nositeľom 
projektu 

Organizácia sa 
zmluvne podieľa 

na riešení 
projektu 

 1. Účasť na nových výzvach APVV 
 r. 2021 -     

 2. Projekty výziev EŠIF podané 
 r. 2021 

Bratislava     
Regióny     
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2.2. Medzinárodné projekty  
 
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2021  
 
Tabuľka 2c Medzinárodné projekty riešené v roku 2021 

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 Horizont 2020 a  
 Horizont Európa 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,  
 Mobility, Open Mobility 2 0 - - - - - - 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 2 0 1 500 1 500 1 251 1 251 - - 

 8. Podpora MVTS z národných  
 zdrojov okrem SAV (APVV a iné) 0 0 - - - - - - 

 9. SAS-UPJŠ ERC Visiting  
 Fellowship Grants 0 0 - - - - - - 

 10. Iné projekty 1 1 - - 6 272 6 272 - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu   
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2.2.2. Medzinárodné projekty Horizont Európa podané v roku 2021 
  
Tabuľka 2d Počet projektov Horizont Európa v roku 2021 

  A B 
 Počet podaných projektov Horizont Európa      

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 Európskych štrukturálnych a investičných fondov v ďalších výzvach 
  
2.3. Výber najvýznamnejších výsledkov vedeckej práce organizácie v roku 2021 
Slúži aj na výber výsledkov do výročnej správy SAV. Každý výsledok má byť charakterizovaný 
stručným, všeobecne zrozumiteľným popisom – maximálne 1000 znakov + 1 obrázok; bibliografický 
údaj uvádzajte rovnako ako v zozname publikačnej činnosti, vrátane IF. Nadpis by mal vystihnúť 
prínos a význam výsledku – podľa možnosti by nemal byť zredukovaný na názov/nadpis publikačného 
výstupu. 
 
2.3.1. Výsledky na báze základného výskumu 
 
STEWART, Jon. Hegel's Century : alienation and recognition in a time of revolution. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2021. xi + 338 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/9781009019828. 
ISBN 978-1-316-51998-1 (VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity) 
Typ: AAA  
Vedecká monografia Jona Stewarta o Heglovom hlbokom vplyve na 19. storočie odhaľuje, čím toto 
storočie prispelo k širším dejinám filozofie. Ukazuje, ako sa Heglove pojmy odcudzenia a uznania 
stali ústrednými motívmi myslenia tejto doby a ako sa preniesli aj do iných oblastí – ako náboženstvo, 
politika, literatúra a dráma. Tým vznikol bohatý kultúrny fenomén, ktorý možno nazvať „Heglovo 
storočie“. Monografia je čiastkovým výstupom projektu VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt 
ako zdroje kultúrnej identity. (https://www.cambridge.org/core/books/hegels-
century/397DADB82B898EB3408E397A2A7613CF#fndtn-information) Publikácia získala 
ocenenie PROSE Award Winner za najlepšiu filozofickú knihu roku 2021. Ocenenie udeľuje 
Asociácia amerických vydavateľov (AAP). 
 
MURÁNSKY, Martin. Ernst Tugendhat a jeho "prvá" filozofia. Recenzenti Martin Nitsche, Jana 
Tomašovičová. Praha : Togga, 2021. 333 s. ISBN 978-80-7476-149-2 (VEGA č. 2/0110/18 : 
Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich 
problémy) Typ: AAA 
Táto, v našom a v stredoeurópskom kontexte, prvá systematická práca o významnom súčasnom 
nemeckom filozofovi nadväzuje na základnú myšlienku o dialógu kontinentálnej filozofie v jej 
fenomenologických a existenciálnych koreňoch so súčasnými problémami teoretickej a praktickej 
filozofie v oblasti teórie pravdy, problematiky slobody a ľudských práv. Východiskovým bodom 
práce je aj dnes nedostatočne reflektovaná analýza genealógie pojmu „pravdy“ u Husserla 
a Heideggera v prepojení s leitmotívom Tugendhatovej tvorby, kritickej zodpovednosti zaň. Druhý 
ťažiskový bod práce predstavuje analýza normatívnych ziskov a protirečení v Tugendhatovom 
koncepte „intersubjektívnej“ zodpovednosti za dejinný normatív spoločenstva a kritike jeho 
voluntaristických základov. Tretí leitmotív prace spočíva v z toho vyplývajúcej aktualizácií 
Tugendhatovho vymedzenia „ľudskej dôstojnosti“ v jej dvoch protirečivých koncepciách spoločnosti 
a slobody – v perspektíve stále aktuálneho ľudsko-právneho konfliktu „práva na život“ s „pravom 
vlastniť“ 
SEDOVÁ, Tatiana; SMOLKOVÁ, Eva (eds.): Kontroverzie ľudských práv a pandémia COVID-19. 
Editorky Tatiana Sedová, Eva Smolková ; odborní recenzenti Zuzana Palovičová, Peter Colotka. 
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Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2021. 200 s. ISBN 978-80-224-1914-7 (VEGA č. 2/0049/20 
: K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Typ: FAI 
Publikácia prináša state, ktoré sú revidovanou verziou príspevkov z májovej konferencie Ľudské 
práva v období výnimočnej situácie (20. V. 2021), ktorá sa uskutočnila v rámci projektu VEGA 
2/0049/20 K idei ľudských práv – filozofická perspektíva: koncepty, problémy protiklady, 
demonštrujú potrebu interdisciplinárnej diskusie o nastolených otázkach, ktoré sa týkajú vzťahu 
medzi ľudskými právami, ich druhmi a demokraciou, otázok vzťahu medzi legitímnym politickým 
poriadkom a autoritárskymi pokušeniami vlád okliešťovať ľudské práva v mene ochrany verejného 
zdravia a inštrumentalizovaného spoločenského dobra. Publikácia je čiastkovým výstupom projektu 
VEGA č. 2/0049/20: K idei ľudských práv – koncepty, problémy, perspektívy. 
 
ŠAJDA, Peter. Existencia medzi konfliktom a ľudskosťou : filozofia existencie a konzervatívna 
revolúcia. Recenzenti Michal Bizoň, Petr Slováček. Bratislava : Post Scriptum, 2021. 200 s. ISBN 
978-80-8218-034-6 (VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity) Typ: 
AAB  
Cieľom monografie je filozoficky preskúmať dynamiku vzniku a priebehu konfliktu a poukázať na 
to, ako môže konflikt deeskalovať na základe uvedomelého uchopenia vlastnej existencie. Kľúčovú 
rolu v tomto procese zohráva princíp ľudskosti. Základom reflexie sú podnety mysliteľov, ktorí 
pôsobili v intelektuálnych paradigmách filozofie existencie a konzervatívnej revolúcie, ako sú S. 
Kierkegaard, M. Buber, M. Heidegger, C. Schmitt a E. Jünger. 
 
MURÁNSKY, Martin. Marktliberalismus, Menschenrechte und ökonomische Unfreiheit bei Karl 
Polanyi und Ernst Tugendhat. In Zeitschrift für Menschenrechte, 2021, vol. 15, no. 2, pp. 156-175. 
ISSN 1864-6492. Dostupné na internete: https://wochenschau-verlag.de/Die-Aktualitaet-
buergerlicher-und-politischer-Menschenrechte/zfmr2-21 Typ: ADEB 
Štúdia vychádza zo systémovo konfliktného vzťahu sociálne ukotveného a demokraticky 
kontrolovaného spoločenstva s neobmedzenou komodifikáciou „práce“, „pôdy“ a „peňazí“ (Polanyi). 
Tématizáciou „holistickej“ perspektívy pochopenia slobody v konflikte s „nominalisticky“ 
založeným ekonomickým determinizmom (Tugendhat) štúdia odkrýva tie normatívne základy vzťahu 
slobody, spoločnosti a ekonomiky, v ktorých možno aj dnes, v časoch pandemickej krízy, uchopiť 
problém „ľudskej dôstojnosti“ v horizonte krajne napätého vzťahu „práva vlastniť“ s egalitárnym 
„právom na život“. Základným odporúčaním štúdie je ukotvenie primátu „základných potrieb“ 
(Tugendhat) ako podmienky možnosti realizácie pojmu „slobody“ (Polanyi) v ľudsko-právnej 
agende. 
 
KOSTEREC, Miloš. On modality in fiction. In Synthese, 2021, vol. 199, no. 5-6, pp. 13543-13567. 
(2020: 2.908 - IF, Q1 - JCR, 0.851 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, 
WOS, SCOPUS). ISSN 0039-7857. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11229-021-03388-x 
(VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie) Typ: ADCA 
Článok sa zaoberá pravdivostnou hodnotou modálnych výrokov vo fikcii. Ukazuje, že normálne 
modálne logiky aplikované na ohodnotenie modálnych výrokov vo fikcii majú nepriateľné, ba 
dokonca až nekonzistentné dôsledky. Ukazuje tiež, že iné prístupy majú intuitívnejšie výsledky. 
 
 
2.3.2. Výsledky aplikačného typu 
 
2.3.3. Výsledky na báze medzinárodnej spolupráce 
 
ŠAJDA, Peter (eds). Modern and Postmodern Crises of Symbolic Structures : essays in Philosophical 
Anthropology. Edited by Peter Šajda. Leiden - Boston : Brill - Rodopi, 2021. 199 p. ISBN 978-90-
04-44095-1 (APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Typ: FAI 
Kolektívna monografia vydaná vo vydavateľstve Brill, s autorským prispením pracovníkov ústavu 
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(R. Karul, I. Komanická, M. Lipták, J. Stewart, P. Šajda a J. Vydrová), vychádza z medzinárodnej 
spolupráce pri riešení témy krízy symbolických foriem v rámci filozoficko-antropologického 
diskurzu. Autori chápu človeka primárne ako animal symbolicum a skúmajú, ako človek tvorí, 
interpretuje a mení symbolické štruktúry a ako ho tieto štruktúry ovplyvňujú. Autori sa zameriavajú 
na kontext modernity a postmodernity, ktorý sa vyznačuje viacerými navzájom previazanými krízami 
symbolických štruktúr. Tieto krízy sa týkajú vedy, náboženstva, umenia, politiky a vzdelávania a 
spôsobili kľúčové zmeny vo vzťahu človeka k sebe, druhým a širšej realite. Autori nepovažujú krízu 
len za prejav dysfunkcie, ale aj za komplexný proces transformácie, ktorý prináša nové príležitosti. 
 
Vydanie špeciálneho čísla vedeckého časopisu Organon F (Organon F 2021/3) pod názvom "Value 
in Language" je venované problematike hodnotiacich súdov v prirodzenom jazyku. Číslo je 
výsledkom rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 29. – 31. 3. 2021 a bola 
financovaná projektom Akcia Rakúsko/Slovensko  2019-10-15-007. Špeciálne číslo obsahuje 
vedecké články popredných svetových autorít v danej problematike. Je dostupné v tlačenej forme, 
ako aj v elektronickej verzii (https://www.organonf.com/journal/volume-28-2021-issue-3/). 
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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. 2021/ 
doplnky z r. 2020 

 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) 0 / 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) 3 / 0 

 6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných  
 vydavateľstvách (ABC) 8 / 0 

 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) 16 / 0 

 10. Vedecké práce registrované vo Web of Science Core Collection alebo  
 Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB) 6 / 0 

 11. Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  
 (ADFA, ADFB) 4 / 1 

 12. Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  
 (ADEA, ADEB) 5 / 1 

 13. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  
 (AEDA) 7 / 0 

 14. Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  
 (AECA) 0 / 0 

 15. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 (AFB, AFD) 4 / 1 

 16. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 (AFA, AFC) 5 / 0 

 17. Vydané periodiká evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS 2 
 18. Ostatné vydané periodiká 0 
 19. Zostavovateľské práce knižného charakteru  
 (FAI) 4 / 0 

 20. Preklady vedeckých a odborných textov  
 (EAJ) 0 / 0 

 21. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách  
 (BDA, BDB) 0 / 0 

 22. Recenzie v časopisoch a zborníkoch  
 (EDI) 10 / 2 

Evidujú sa len tie práce zamestnancov a doktorandov, v ktorých je uvedená afiliácia k organizácii  
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Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisu 
 Kvartil vedeckého časopisu Q1 Q2 Q3 Q4 Spolu 
 Podľa IF z r. 2020 (zdroj JCR)  
 Počet článkov / doplnky 3 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 5 / 0 

 Podľa SJR z r. 2020 (zdroj Scimago)  
 Počet článkov / doplnky 18 / 0 3 / 0 0 / 0 1 / 0 22 / 0 

    
Tabuľka 2g Ohlasy 
 OHLASY Počet v r. 2020/ 

doplnky z r. 2019 
 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 59 / 0 
 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 13 / 1 
 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) 55 / 0 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 3 / 0 
  
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  
Tabuľka 2h Vedecké podujatia 
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  30  
Prednášky a vývesky na národných vedeckých podujatiach  5 
  
DAUBNER, Peter 
„Idea socializmu v ére antropocénu“ 
Medzinárodná vedecká konferencia: Idea socializmu? Ku knihe Axela Honnetha 
15.6.2021, online 
  
FOLTIN, Martin 
„K diskusii o pojme blaha: medzi ohraničenou a kontextovou interpretáciou“ 
Young philosophy, Bratislava  
22-23. 4. 2021 
  
FOLTIN, Martin. 
„Dichotómia ľudských práv: medzi morálnym a politicko-právnym zdôvodnením“ 
Ľudské práva v období výnimočnej situácie, Bratislava 
20.5. 2021. 
  
GAHÉR, František 
„Otvorená textúra pojmov – klamlivý dôvod neodvratnej revidovateľnosti pravidiel?“ 
Ľudské práva v období výnimočnej situácie. Bratislava 
20.5.2021, (online) 
  
GLAVANIČOVÁ, Daniela 
„Fictional Characters as Necessarily Empty Individual Concepts“ 
Durham Mind, Language, and Metaphysics Graduate Conference 
13. – 15. 5. 2021, online 
  
GLAVANIČOVÁ, Daniela 
„How to Deal with Responsibility?“ 
KInIT Educational Seminar 
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26. 5. 2021, online 
  
GLAVANIČOVÁ, Daniela 
„Axiomatizing norms across time and the Paradox of the Court“ 
DEON 2020/2021, Mníchov 
21. – 24. 7. 2021, online 
  
GLAVANIČOVÁ, Daniela 
„Who is Responsible for Harms caused by Artificial Intelligence?“ 
Plzeň, prednáška pre doktorandov 
8. 10. 2021, online 
  
GLAVANIČOVÁ, Daniela 
„Making Sense of Vicarious Responsibility“ 
Konferencia SFZ, Philosophical Paths from Uncertainty - Forms of Responsibility 
20. – 22. 10. 2021, online 
  
HORYNA, Břetislav 
"Reformacemi deformací k deformacím reformací. Jak se za svůj cop vytáhnout z propasti" 
XXI. ročník medzinárodnej konferencie "Filozofia a sociálne vedy" - "Deformovaná veda: od 
komercionalizácie k revitalizácii?" 
29.11.2021, online 
  
KUCHTOVÁ, Alžbeta 
„Écologie égologie“ 
Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia „Imaginované prírody / Natures imaginées / 
Imagined natures“, Modra-Harmónia 
30. 9. – 2. 10. 2021 
  
KUCHTOVÁ, Alžbeta 
„L'auto-biomorphisme chez Derrida“ 
Medzinárodná konferencia „Plus d'une discipline : actualité de La vie la mort“, Paríž 
7. 10. – 9. 10. 2021 
  
KUCHTOVÁ, Alžbeta 
„A Resistance of Matter – The Ungraspable“ 
Medzinárodná letná škola „Arts, Ontology and Politics“, Antwerpy 
24. – 31. 8. 2021 
  
LIPTÁK, Michal 
„Inverse mimesis: Does music teach us to listen to nature?“ 
Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia „Imaginované prírody / Natures imaginées / 
Imagined natures“, Modra-Harmónia 
30. 9. – 2. 10. 2021 
  
MURÁNSKY, Martin 
„Predpokladá dodržiavanie ľudských práv demokraciu – napríklad počas pandémie COVID“ 19? 
Vedecká online konferencia Ľudské práva v období výnimočnej situácie. 
20. 05. 2021 (online) 
  
NOVOSÁD, František 
„Hegel o historickom dianí“ 
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Vplyv heglovskej filozofie na vývoj klasickej a súčasnej teoretickej tradície (rus.)  
Kyjev (online) 
9. 12. 2021 
  
PASCUCCI, Matteo 
„A Computability of diagrammatic theories for normative positions” (with G. Sileno) 
JURIX 2021, Mykolas Romeris University of Vilnius, Lithuania 
09.12.2021, online 
  
PASCUCCI, Matteo 
„Hyperintensional Models for Non-Congruential Modal Logics” (with I. Sedlár). 
NCMPL 2021, University of Bochum, Germany 
26.11.2021 
  
PASCUCCI, Matteo 
„Vicarious responsibility. A Solution to a Problem of AI Responsibility” 
Filozofické cesty z neistoty – podoby zodpovednosti, Slovak Academy of Sciences, Slovak Republic 
20.10.2021, online 
  
PASCUCCI, Matteo 
„The search for symmetry in Hohfeldian modalities” (with G. Sileno) 
DIAGRAMS 2021 
28.09.2021, online 
  
PASCUCCI, Matteo 
„Geometry of Hohfeldian relations” (with G. Sileno) 
CILC 2021, University of Parma, Italy 
07.09.2021, online 
  
PASCUCCI, Matteo 
„Axiomatizing Norms Across Time and the ‘Paradox of the Court'“ (with D. Glavaničová) 
DEON 2020/2021, Ludwig-Maximilian University of Munich, Germany 
23.07.2021, online 
  
PODUŠELOVÁ, Katarína 
„Antropocén alebo Kapitalocén – zlyhanie druhu alebo systému?“ 
Medzinárodná konferencia Slovenského filozofického združenia pri SAV - FILOZOFICKÉ CESTY 
Z NEISTOTY – PODOBY ZODPOVEDNOSTI 
20. – 22. 10. 2021, online  
  
SAMBROTTA, Mirco 
„Are Empty Names all the Same?” 
14th Conference of the Italian Society for Analytic Philosophy (SIFA), Eastern Mediterranean 
University Consortium, Noto, Italy. 
22– 24.09.2021 
  
SAMBROTTA, Mirco 
„Are Empty Names all the Same?” 
X Conference of the Spanish Society of Logic, Methodology and Philosophy of Science 
(XSLMFCE), University of Salamanca, Spain 
16– 19.11.2021. 
SEDOVÁ, Tatiana 
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„Jánusovská tvár ľudských práv a čo nás naučila pandémia-prednáška“  
Interdisciplinárna konferencia Ľudské práva v období výnimočnej situácie 
20. 5. 2021 (online) 
 
SIVÁK, Jozef 
„Od morálnej zodpovednosti k zodpovednosti filozofa“ 
Konferencia SFZ pri SAV Filozofické cesty z neistoty – podoby zodpovednosti 
20. – 22. 10. 2021 (online) 
  
SMOLKOVÁ, Eva 
„Právo na zdravotnú starostlivosť versus právo na verejné zdravie“ 
Ľudské práva v období výnimočnej situácie 
20. 05. 2021 (online) 
  
STEWART, Jon 
„Büchner's Conception of Nature and Nihilism in Danton's Death“ 
Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia „Imaginované prírody / Natures imaginées / 
Imagined natures“, Modra-Harmónia 
30. 9. – 2. 10. 2021 
  
SŤAHEL, Richard 
"Koncept antropocénu ako potvrdenie Jonasovho konceptu zodpovednosti" 
Medzinárodná konferencia Slovenského filozofického združenia pri SAV - FILOZOFICKÉ CESTY 
Z NEISTOTY – PODOBY ZODPOVEDNOSTI 
20. – 22. 10. 2021, online 
  
SŤAHEL, Richard 
"Postrehy a podnety z transformácie SAV" 
XXI. ročník medzinárodnej konferencie "Filozofia a sociálne vedy" - "Deformovaná veda: od 
komercionalizácie k revitalizácii?" 
29.11.2021, online 
  
ŠEDO, Marcel 
„Prírodné a neprírodné umelecké dielo v perspektívach udalostnosti“ 
Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia „Imaginované prírody / Natures imaginées / 
Imagined natures“, Modra-Harmónia 
30. 9. – 2. 10. 2021 
  
VYDROVÁ, Jaroslava 
„Helmuth Plessner: telesnosť v excentrickej pozicionalite“ 
Animal excentricum v umweltech biologie a filosofie. FF Univerzity Hradec Králové, Filosofický 
ústav AV ČR, Fakulta humanitních studií UK, Praha [online] 
25. – 26. 5. 2021 
  
VYDROVÁ, Jaroslava 
„Possibilities of the Hand“ 
(Ir)relevance of Phenomenology? (Im)pertinence de la phénoménologie? Jesuit University 
Ignatianum in Krakow [online] 
12. 10. 2021 
  
VYDROVÁ, Jaroslava 
„The Encountering of Husserl and Plessner. A reconsideration of Sociality“ 
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Phenomenology and Sociality, The 6th Conference of the Central and East European Society for 
Phenomenology, Ljubliana [online] 
2. – 4. 12. 2021 
  
  
  
2.6. Vyžiadané prednášky 
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH) 
 
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 
 
GLAVANIČOVÁ, Daniela 
„Regret and Responsibility Represented via Alternative Semantics for Modal Logic (s M. 
Pascuccim)“ 
Slovak-Austrian Philosophy of Language Network, University of Vienna, Logik Café 
15. 3. 2021, online 
  
HORYNA, Břetislav 
„Ein möglicher Beitrag zur Revision der Wissenskultur zugunsten der Vernunft. 300 Jahre 
Wirkungsgeschichte der wolffschen Oratio Sinarum Philosophia practica“ 
Die China-Rede von Christian Wolff 1721, Die Wiener Gesellschaft für interkulturele Philosophie, 
Universität Wien. 
15.6.2021 (online) 
  
KOMANICKÁ, Ivana 
„Pamflety 2018-“ 
Letní filosofická škola, XXXI. ročník, „Agrese, lež a nenávist – a obrana před nimi“, Velké Losiny, 
ČR 
1. – 12. 7. 2021 
  
KUCHTOVÁ, Alžbeta 
„The Hand at Work“ 
Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania 
21 - 4. 2021 
  
MURÁNSKY, Martin 
„Pandemická kríza: hodnota verzus cena egalitárnej zodpovednosti za život“ (Plenárna prednáška) 
Medzinárodná konferencia Slovenského filozofického združenia pri SAV - FILOZOFICKÉ CESTY 
Z NEISTOTY – PODOBY ZODPOVEDNOSTI 
21.11.2021, online 
 
MURÁNSKY, Martin 
„Radikálne zlo ako podmienka možnosti egalitárne sa rozumejúceho spoločenstva“. 
14. medzinárodná vedecká kantovská konferencia. Inštitút Filozofie FF PU 
15.10.2021 
 
MURÁNSKY, Martin 
„Ku genealógii formálnych a neformálnych noriem v sociálnom a ľudsko-právnom kontexte“ 
Jesenná škola práva 2021„Pramene práva (ako východisko právnej metodológie)“. 
19.11. 2021 
  
PASCUCCI, Matteo 
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„A geometrical Analysis of Modalities in Quarc” (with J. Raab) 
Advances in the Quantified Argument Calculus, Central European University 
09.09.2021 (online) 
  
PASCUCCI, Matteo 
„Regret and Responsibility Represented via Alternative Semantics for Modal Logic” (with D. 
Glavaničová). 
Logik Café, University of Vienna, Austria 
15.03.2021, (online) 
  
SAMBROTTA, Mirco 
„Cat on a Hot Tin Roof” 
The Slovak-Austrian Philosophy of Language Network Celebration, University of Vienna, Austria 
18. 06. 2021, (online) 
  
SEDOVÁ, Tatiana 
„Ako pripisovať zodpovednosť x alebo podoby zodpovednosti“ 
Medzinárodná konferencia Slovenského filozofického združenia pri SAV - FILOZOFICKÉ CESTY 
Z NEISTOTY – PODOBY ZODPOVEDNOSTI 
21. 10. 2021 (online) 
 
SŤAHEL, Richard 
„Polemiky ohľadom klimatických zmien ako súčasť „Veľkej hry“ veľmocí“  
Letní filosofická škola, XXXI. ročník, Velké Losiny, ČR 
5.7.2021 (online) 
  
STEWART, Jon 
„La crítica de Poul Martin Møller al hegelianismo y al nihilismo“ 
VI Jornadas Posthegelianas: Del nihilismo a la praxis transformadora organized by Patricia Dip 
Instituto de Ciencias, Universidad de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina 
23. 9. 2021 
  
STEWART, Jon 
„The Problem of Nihilism in the Literature of the 19th Century“   
Existential Philosophy for Times of Change and Crisis: Freedom, Responsibility and Eyuality 
26 - 27. 08. 2022 (online) 
  
VACEK, Martin 
„Against Parsimony“ 
Vienna Language and Mind seminar, University of Vienna, (Austria) 
28.5.2021 (online) 
  
VYDROVÁ, Jaroslava 
„The Hand and its Work“ 
Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania 
21. 4. 2021 
 
 
 
 
2.6.2. Vyžiadané prednášky na národných vedeckých podujatiach 
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SEDOVÁ, Tatiana 
„Podoby textu a jeho interpretácia“ – prednáška, Ústav svetovej literatúry 
5. 5. 2021 
 
SEDOVÁ, Tatiana 
„Načo je literárna veda? (O zmysle literárnej vedy a jej metódach skúmania)“  
Ústav svetovej literatúry SAV, Stredoeurópska interdisciplinárna konferencia  
5. 5. 2021 (online) 
  
SEDOVÁ, Tatiana  
„K tvorbe M. Bátorovej“ 
príspevok vyžiadaný pri príležitosti Prezentácie zborníka Komplexnosť tvorivosti, zborník 
príspevkov k jubileu Márie Bátorovej 
Ústav svetovej literatúry SAV 
28. 4. 2021 (online) 
  
SEDOVÁ, Tatiana  
„Filozofický pohlaď na ľudské práva“  
prezentácia zborníka Kontroverzia ľudských práv a pandémia COVID-19. Úvodný vyžiadaný 
príspevok panelová diskusia ASA a Klub Nového slova  
Ľudské práva a demokracia v čase pandémie COVID 19 
9. 12. 2021 (online) 
 
 
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 
  
STEWART, Jon 
„The Development of the Individual in Society: Odysseus, Oedipus and Socrates“ 
Cátedra Carlos Llano (The Carlos Llano Lectures), Departamento de Humanidades, Universidad 
Panamericana, Aguascalientes, Mexico 
14. 10. 2021 
  
STEWART, Jon             
„The Development of the Individual in Society: Virgil, Seneca and Jesus“ 
Cátedra Carlos Llano (The Carlos Llano Lectures), Departamento de Humanidades, Universidad 
Panamericana, Aguascalientes, Mexico 
15. 10. 2021 
  
SŤAHEL, Richard 
„The Roots of Slovak Critical Environmentalism“ 
Die Wiener Gesellschaft für interkulturele Philosophie, IWK und des Institut fur Philosophie der 
Universität Wien. 
27.5.2021 (online) 
  
VACEK, Martin 
„Unparsimonious Metaphysics“  
Departmental WiP, University of Bristol, UK 
3.11.2021 
 
 
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2021  
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2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol v roku 2021 udelený patent  
 
a) na Slovensku  
 
b) v zahraničí  
 
2.7.2. Vynálezy prihlásené v roku 2021  
 
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 2021  
 
b) udelené v roku 2021  
 
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 2021 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore 
so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  
  
 
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 

   Sedová Tatiana     VEGA 6 
   Vydrová Jaroslava     Národný štipendijný program 25 
  
  
2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  
 
Počet autorov hesiel: 0  
  
 
 
2.10. Recenzovanie knižných publikácií a príspevkov vo vedeckých časopisoch  
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Tabuľka 2j Počet vypracovaných recenzií na vedecké monografie, vedecké štúdie a zborníky 

Meno pracovníka 
Ved. monografie Príspevky v časopisoch Zborníky 

Domáce Zahra-  
ničné 

WoS, 
SCOPUS 

Iné 
databázy Ostatné Domáce Zahra-  

ničné 
 Bánovský Juraj 0 0 1 0 0 0 0 

 Dědečková Eva 0 0 0 2 0 0 0 

 Horyna Břetislav 0 0 1 1 0 0 0 

 Javorčeková Romana 0 0 0 0 0 1 0 

 Karul Róbert 0 1 0 4 0 1 0 

 Kosterec Miloš 0 0 3 0 0 0 0 

 Kuchtová Alžbeta 0 1 0 0 0 0 0 

 Lipták Michal 0 0 0 2 0 0 0 

 Martinkovič Marcel 0 0 1 0 0 0 0 

 Pascucci Matteo 1 3 4 0 0 0 0 

 Sedová Tatiana 1 0 24 0 2 0 0 

 Smolková Eva 0 0 2 1 0 1 2 

 Smreková Dagmar 0 0 20 0 0 0 0 

 Sťahel Richard 2 0 1 0 0 0 0 

 Stewart Jon 0 0 0 1 0 0 0 

 Šajda Peter 1 0 4 5 0 0 0 

 Šedo Marcel 0 0 0 2 0 0 0 

 Vacek Martin 0 0 6 0 0 0 0 

 Vydrová Jaroslava 0 0 1 1 0 0 0 

 Spolu 5 5 68 19 2 3 2 
  
  
2.11. Iné informácie k vedeckej činnosti. 
 
Účasť na výzve SASPRO – Elise-Lamy Rested – úspešné získanie projektu so začiatkom v polovici 
roka 2022 
 
Získanie projektu NŠP Cristiny Vendry so začiatkom riešenia od januára 2022 
 
Získanie projektu NŠP Daniely Glavaničovej so začiatkom riešenia od januára 2022 
 
Získanie projektu NŠP Martina Vaceka so začiatkom riešenia od januára 2022 
 
Získanie bilaterálneho projektu 2021-10-15-003 „Slovak-Austrian Environmental and Intercultural 
Philosophy Network“ Richardom Sťahelom. Riešenie projektu začne 1.3.2022. 
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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 2021 

Forma Počet k 31.12.2021 Počet 
doktorandov 

po 
doktorandskej 

skúške 

Počet ukončených doktorantúr v 
r. 2021 

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 5 1 1 1 3 0 1 0 0 2 0 0 

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

 Externá 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

 Spolu 5 1 1 1 3 1 1 1 0 2 0 0 

 Z toho zahraničných 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

 Súhrn 6 2 4 2 2 0 
Uvádzajte len doktorandov organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie.  
Riadok „Spolu“ je súčtom troch riadkov nad ním. Každá bunka v riadku „Súhrn“ vyjadruje celkový počet doktorandov 
(mužov a žien spolu), čiže je súčtom príslušných dvoch buniek z riadku „Spolu“. V stĺpci „Počet doktorandov po 
doktorandskej skúške“ sa uvádza počet doktorandov, ktorí počas roku 2021 boli aspoň 1 deň doktorandami po 
doktorandskej skúške. Sú číselne zahrnutí aj v predchádzajúcich stĺpcoch.  
Pod predčasným ukončením rozumieme ukončenie bez obhajoby dizertačnej práce pričom doktorand neabsolvoval celú 
štandardnú dĺžku štúdia. Pod neúspešným ukončením rozumieme ukončenie bez úspešnej obhajoby dizertačnej práce, 
pričom študent absolvoval celú štandardnú dĺžku štúdia.  
  
  
 
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 
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3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
  
 
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2021 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 

Mgr. Irakli 
Chedia 

interné 
štúdium 
hradené 

z 
prostrie

dkov 
SAV 

9 / 2017 8 / 2021 
2.1.2 

systematická 
filozofia 

prof. PhDr. 
František 

Novosád CSc., 
Filozofický ústav 

SAV 

Filozofická 
fakulta UK 

  
  
3.4. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou v 
nadštandardnej dĺžke štúdia  
  
 
Tabuľka 3d Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2021 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 

Mgr. Alžbeta 
Kuchtová 

externé 
štúdium 9 / 2016 6 / 2021 

2.1.2 
systematická 

filozofia 

Mgr. Róbert 
Karul PhD., 

Filozofický ústav 
SAV 

Filozofická 
fakulta UK 

  
  
3.5. Uplatnenie absolventov doktorandského štúdia  
  
Tabuľka 3e Prehľad uplatnenia absolventov doktorandského štúdia 

Počet absolventov 
PhD. štúdia v 

roku 2021 
(obhajoba leto 

2021) 

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 

2 1 1 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, ESP/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 

Názov 
doktorandského 

študijného programu 

Doktorandské štúdium 
uskutočňované na  

 (univerzita/vysoká škola a 
fakulta) 

 systematická filozofia  2.1.2 Systematická filozofia  Filozofická fakulta UK 
v Bratislave  

 dejiny filozofie  2.1.3 Dejiny filozofie   Filozofická fakulta UK 
v Bratislave  

 dejiny filozofie  2.1.3 Dejiny filozofie   Filozofická fakulta UPJŠ v 
Košiciach 

Názov a číslo študijného odboru vyplňte/vyberte podľa aktuálne platného zoznamu študijných odborov 
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1.  
Do 31. 8. 2023 študujú študenti doktorandského štúdia zaradení do študijných programov podľa zoznamu MŠVVaŠ, 
platného do 1. 9. 2019. Pre týchto študentov je potrebné napísať názov programu ako voľný text do stĺpca 3.  
 
Tabuľka 3h Účasť na pedagogickom procese  
 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí boli menovaní  
 do 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 

 prof. Dr. phil. Martin 
Muránsky, PhD. (systematická 
filozofia) 

 prof. PhDr. František Gahér, 
CSc. (Filozofická fakulta UK) 

 prof. PhDr. František Gahér, 
CSc. (IIa) 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 
CSc. (systematická filozofia) 

 prof. PhDr. František Gahér, 
CSc. (Univerzita Komenského v 
Bratislave) 

 prof. PhDr. Břetislav Horyna, 
PhD. (IIa) 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 
CSc. (filozofia) 

 prof. PhDr. František Novosád, 
CSc. (Bratislavská medzinárodná 
škola liberálnych štúdií v 
Bratislave) 

 Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. 
(IIa) 

 doc. PhDr. Eva Smolková, 
CSc. (filozofia) 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 
CSc. (Filozofická fakulta UMB) 

 doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. 
(IIa) 

 PhDr. Dagmar Smreková, CSc. 
(systematická filozofia) 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 
CSc. (Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici) 

 Mgr. Alžbeta Kuchtová, PhD 
(PhD., Filozofická fakulta UK) 

 doc. Mgr. Richard Sťahel,  doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.    
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PhD. (systematická filozofia) (Fakulta managementu UK) 

 doc. Mgr. Richard Sťahel, 
PhD. (dejiny filozofie)       

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

22 

3.8. Údaje o pedagogickej činnosti  
  
Tabuľka 3i Prednášky a cvičenia vedené v roku 2021 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 5 1 2 1 

 Celkový počet hodín v r. 2021 112 21 68 16 
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 3 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 9 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 5 

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

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 7 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 2 

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 3 

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 
 
Jaroslava Vydrová  
Tréningy správnej vedeckej praxe (P SAV, kurz pre doktorandov, 7 hodín, november 2021) 
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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 2021 
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 
podujatia  
  
Workshop Oddelenia sociálnej filozofie a filozofickej antropológie FiÚ SAV a Babeş-Bolyai 
University Cluj-Napoca, Bratislava - Cluj-Napoca, 10 účastníkov, 15.03.-15.03.2021 
Toto spoločné stretnutie inicioval Ion Copoeru z Babes-Bolyai University. Na podujatí odznel 
príspevok Hybrid ways: structure and engagement in practical knowledge autorov Ion Copoeru, 
Adrian Luduşan a Mihai Rusu. Súčasťou podujatia bola okrem plodnej diskusie aj vzájomná výmena 
informácií o projektoch a témach, ktoré môžu vyústiť do ďalšej projektovej a publikačnej spolupráce. 
 
Value in Language, Online, 30 účastníkov, 29.03.-31.03.2021 
Konferencia bola organizovaná Filozofickým ústavom SAV. Hlavným cieľom bolo reflektovať 
súčasné trendy vo filozofii jazyka, metafyziky a epistemológie. Výstupom bolo špeciálne číslo 
časopisu Organon F.   
 
Mladá filozofia 2021 , Bratislava, 47 účastníkov, 23.04.-24.04.2021 
Medzinárodná doktorandská konferencia Mladá filozofia 2021 (Young Philosophy) sa uskutočnila v 
dňoch 23-24.4.2021 v online priestore a bola organizovaná FiÚ SAV v Bratislave. 
Organizátorkami/mi konferencie boli: Alžbeta Kuchtová, Marcel Šedo, Amalia Haro, Robert Mihály, 
Dominik Sadloň, Daniela Glavaničová, Zuzana Zelinová. Celkový počet účastníkov 47, z toho bolo 
30 zahraničných účastníkov. Konferencia sa začala keynote prednáškou Geoffreyho Dierckxsensa z 
FIÚ AV ČR s názvom Prostheses as Narative Technology: Bioethical Considerations for Prosthetic 
Application in Health Care. Konferencia mala nasledujúce sekcie: Analytická filozofia, sociálna a 
politická filozofia, kontinentálna filozofia, dejiny filozofie. Konferencia bola pre doktorandov 
príležitosťou prezentovať postup práce na ich doktorandských témach a diskutovať o nich. Získali 
tým odbornú spätnú väzbu aj v medzinárodnom vedeckom kontexte. Príspevky boli publikované vo 
vydavateľstve IRIS.  
 
Idea socializmu? Ku knihe Axela Honnetha, Bratislava, FiÚ SAV, 25 účastníkov, 15.06.-
15.06.2021 
Medzinárodnú vedeckú konferenciu organizoval Filozofický ústav SAV (Peter Daubner) v spolupráci 
s Ústavom politických vied SAV (Michael Augustín) a Filozofickou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave (Róbert Mihály). Vedeckým garantom konferencie bol Richard Sťahel 
(Filozofický ústav SAV). Konferencia sa uskutočnila s finančnou podporou Friedrich-Ebert-Stiftung, 
zastúpenie v SR. Hlavným rečníkom konferencie bol prof. František Novosád (Filozofický ústav 
SAV). Okrem neho na konferencii s príspevkami vystúpili Ľubomír Dunaj (Viedenská univerzita vo 
Viedni), Ľubica Kobová (Univerzita Karlova v Prahe), Joseph Grim Feinberg (Filozofický ústav AV 
ČR), Dominik Želinský (Kodaňská univerzita v Kodani), Michael Augustín (Ústav politických SAV), 
Ján Ruman (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Lukáš Makovický (Laponská univerzita 
v Rovaniemi), Štefan Oreško (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove) a Peter Daubner 
(Filozofický ústav SAV). Konferenciu moderoval Robert Žanony (Friedrich-Ebert-Stiftung, 
zastúpenie v SR). Konferencia mala interdisciplinárny charakter a zameriavala sa filozofickú, 
sociologickú, politologickú reflexiu monografie prof. Axela Honnetha „Idea socializmu: Pokus o 
aktualizáciu“ (Bratislava: VEDA, 2020). Konferencia ukázala, že idea socializmu hrala významnú 
úlohu tak pri vzniku ČSR, ako aj pri jej obnovení po II. svetovej vojne a v určitom zmysle rezonuje 
vo verejnom diskurze aj v súčasnosti. Výstupom konferencie bude publikácia „Idea socializmu? Ku 
knihe Axela Honnetha“ (Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2022, ed. Peter Daubner).   
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XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, BB, 40 účastníkov, 16.09.-18.09.2021 
Sympózium spoluorganizovali Katedra filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, Katedra logiky a metodológie vied Univerzity Komenského v Bratislave a 
oddelenie výskumu normativity a ľudských práv Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied v 
Bratislave. Plenárnu prednášku s názvom Existuje ešte analytická filozofa? predniesol významný 
európsky analytický filozof logik J. Peregrin. Sympózium so silným personálnym obsadením 
prebiehalo paralelne v tematických sekciách, (A - Problémy logiky a dejín logiky; B – Filozofia vedy 
a epistemológia; C – K problematike významu, informácie a argumentácie; D – Etika a metaetika; E 
– Problém reprezentácie vo vede a umení). v jednotlivých sekciách odznelo spolu 29 príspevkov z 
vybraných 31 príspevkov na základe vopred zaslaných anotácií. 
Tradíciu česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii sa podarilo udržať a naplniť živým 
kontaktom a vzájomnou kritickou výmenou názorov, argumentov a protiargumentov medzi českými 
a slovenskými filozofmi a filozofkami, ktorí preferujú analytický spôsob filozofovania. 
 
Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia Imaginované prírody, Modra-Harmónia, 30 
účastníkov, 30.09.-03.10.2021 
Na trojdňovej medzinárodnej konferencii odznelo 17 príspevkov domácich a zahraničných 
prednášajúcich (Taliansko, Belgicko, USA, ČR, Poľsko) a dve pozvané francúzske plenárne 
prednášky Elise Lamy-Rested (Artificiel, naturellement : la vie diffractée) a Igora Kotrlicu (Les 
Racines du Ciel de Romain Gary : premier roman écologiste et esquisse d'une philosophie politique 
de la nature). Konferencia predstavovala ďalšie pokračovanie antropologického výskumu 
etablovaného na FiÚ v silnom medzinárodnom obsadení. Jednotlivé príspevky tematizovali vzťah 
človeka a prírody, života a techniky, človeka a zvierat, ľudskú prirodzenosť, dejiny ekologickej 
filozofie, ako aj otázky imaginácie, krásy a umenia v súvise s konferenčnou témou "prírod". Plenárne 
prednášky budú v preklade časopisecky publikované.  
 
Plus d'une discipline : actualité de La vie La mort , Université Paris 8, France, 26 účastníkov, 
07.10.-09.10.2021 
Konferencia poskytla FiÚ SAV možnosť pokračovať v spolupráci s Université Paris 8 a University 
of Barcelona a s ďalšími odborníkmi zo Španielska a Francúzska. Najvýznamnejšími účastníkmi boli 
Giuseppe Longo (ENS), Anne Emmanuelle Berger (CNRS, Univ. Paris 8), Charles Ramond (Univ. 
Paris 8), Katie Chenoweth (Princeton University), Manola Antonioli (ENS d'Architecture de Paris La 
Villette, Université Paris Nanterre, ENS d'architecture de Versailles), Jacques Lezra (University of 
California – Riverside). Konferencia bola zavŕšením kolektívneho výskumu posmrtne publikovaného 
Derridovho semináru z rokov 1975-1976, zaradením nového diela do derridovského textového 
korpusu. Výsledkom konferencie bude zborník príspevkov publikovaných vo Francúzsku, vo 
vydavateľstve Hermann, ktorý bude editovať A. Kuchtová z FiÚ SAV.  
 
Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV: Filozofické cesty z neistoty - podoby 
zodpovednosti, Online, 52 účastníkov, 20.10.-22.10.2021 
Podujatie okrem Slovenského filozofického združenia pri SAV spoluorganizoval Filozofický ústav 
SAV, Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach a Inštitút filozofie FF PU v Prešove. V dôsledku 
protipandemických opatrení sa konferencia uskutočnila v online-režime. Úlohou výročnej 
konferencie bolo zmapovať a premyslieť možnosti filozofických kompetencií a nástrojov, ktoré by 
umožnili sa s neistotou a zodpovednosťami rozličného druhu adekvátne vyrovnávať. Otázkou bolo, 
aký význam majú v tejto súvislosti doterajšie filozofické koncepcie a ktoré by bolo potrebné nanovo 
premyslieť a koncipovať. Na konferencii boli prednesené plenárne prednášky prof. Johna Hymana, 
prof. Angie Hobbs a prof. Martina Muránskeho, a rokovalo sa v dvoch paralelných sekciách. Prínos 
konferencie SFZ spočíval vo vytýčení tých filozofických prístupov, ktoré môžu poskytnúť kuratívnu 
funkciu, pomáhať orientovať človeka v kritickej situácii, ako aj ponúkať riešenia na zlepšenie 
sociálnej otázky dnešného človeka. Filozofia tak môže napomáhať eliminovať deštruktívne formy 
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neistoty a podnietiť tvorbu konštruktívnych stratégií na jej prekonávanie.  
 
XXI. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy 2021: téma "Deformovaná veda: od 
komercionalizácie k revitalizácii?" , FiÚ SAV Bratislava, 25 účastníkov, 29.11.-29.11.2021 
V poradí už XXI. ročník Filozofia a sociálne vedy organizovali Filosofický ústav AV ČR, Filozofický 
ústav SAV (R. Sťahel) a Ústav politických vied SAV. Na konferencii odznelo 11 príspevkov, z toho 
2 príspevky pracovníkov FiÚ SAV (B. Horyna, R. Sťahel). Konferencia, ktorá mala interdisciplinárny 
charakter, sa zaoberala vysvetlením a kritikou byrokraticky a komerčne deformovaného poňatia vedy 
a jej inštitúcií v posledných desaťročiach a mapovaním alternatívnych možností pre novú vedeckú 
éru. Vystúpenia väčšiny slovenských a českých účastníkov konferencie poukázali na to, že 
komercializáciou a komodifikáciou deformované akademické prostredie spôsobuje celý rad 
problémov, ktoré privádzajú do vzájomných sporov jednotlivcov a celé inštitúcie v Česku, na 
Slovensku a v mnohých ďalších krajinách. Snahy o transformáciu vedca na podnikateľa vo vede, 
ktorý si musí do značnej miery sám získavať financie potrebné na realizáciu výskumu, spôsobuje 
silnú závislosť na projektovom (grantovom) financovaní, ktoré prestalo byť iba dobrovoľným 
doplnkom, inštitucionálneho financovania výskumu. To so sebou prináša výrazné obmedzenie 
vedeckej činnosti i ústavne garantovanej slobody vedeckého bádania. Konferenciu zavŕšila panelová 
diskusia, v rámci ktorej bola predstavená práve publikovaná kniha prof. E. Višňovského s názvom 
Akademický svet a jeho tradície.  
 
 
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2022 
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 
zodpovedného pracovníka)  
  
Hans-Herbert Kögler's Critical Hermeneutics (book launch &amp; workshop)/Hans-Herbert 
Kögler's Critical Hermeneutics (book launch &amp; workshop), Bratislava, 25 účastníkov, 26.05.-
26.05.2022, (Richard Sťahel, 0910 210 590, riaditel.fiu@savba.sk)  
 
Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV, Bratislava, 60 účastníkov, 19.10.-
21.10.2022, (Jaroslava Vydrová, , jaroslavavydrova@gmail.com) 
 
European Paul Ricoeur's Conference/Európska ricoeurovská konferencia, 30 Bratislava, 04.11.-
05.11.2022, (Jaroslava Vydrová, jaroslavavydrova@gmail.com)  
 
XXII. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy, Bratislava, Filozofický ústav, 25 účastníkov, 
21.11.-22.11.2022, (Richard Sťahel, 0910 210 590, riaditel.fiu@savba.sk)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 
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konferencií  
 
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 
 Daubner Peter 0 1 0 
 Gahér František 1 0 0 
 Glavaničová Daniela 0 0 1 
 Karul Róbert 0 0 1 
 Kuchtová Alžbeta 0 0 2 
 Novosád František 1 0 0 
 Sedová Tatiana 1 1 0 
 Sťahel Richard 0 0 3 
 Stewart Jon 1 0 0 
 Šedo Marcel 0 2 0 
 Vydrová Jaroslava 0 0 2 
 Spolu 4 4 9 
  
 
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 
komitétoch SR  
 
 Daniel Buschmann, MA  
 

Association for Critical Social Research (AKG) (funkcia: Člen) 
Austrian Society for Political Science (ÖGPW) (funkcia: Člen) 
Forum Science and Ecology (FWU) (funkcia: Člen) 
Vienna Society for Intercultural Philosophy (WiGiP) (funkcia: Člen)  
 

PhDr. Daniela Glavaničová, PhD.  
 

British Society of Aesthetics (funkcia: member)  
 

Mgr. Róbert Karul, PhD.  
 

Association des Amis de Pontigny-Cerisy  (funkcia: člen) 
Central and East European Society for Phenomenology (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)  
 

 Matteo Pascucci, PhD.  
 

Italian Association for Logic and its Applications (AILA) (funkcia: Člen) 
Italian Association for Logic Programming (GULP) (funkcia: Člen)  
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prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.  
 

European Academy of Sciences and Arts (funkcia: člen) 
NISE.eu (National Movements and Intermediary Structures) Antverpy, Belgicko (funkcia: člen)  
 

 Mirco Sambrotta, PhD.  
 

Member of The Society of Logic, Methodology and Philosophy of Science in Spain (SLMFCE) 
(funkcia: Člen) 
The Italian Society of Analytic Philosophy (SIFA) (funkcia: Člen) 
The Spanish Society of Analytic Philosophy (SEFA) (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)  
 

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  
 

Institute for Anthropocene Studies (Braga, Portugalsko) (funkcia: člen) 
Polskie Towarzystwo Filozoficzne (funkcia: člen)  
 

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

1800-tals Forskningsnetvarket  (funkcia: člen) 
Arbeitsstelle Internationale Feuerbachforschung (funkcia: člen) 
Biblioteca Kierkegaard Argentina (funkcia: člen) 
Kierkegaard Circle, Toronto  (funkcia: člen) 
Royal Danish Academy of Sciences and Letters  (funkcia: člen) 
Sociedad Académica Kierkegaard, Mexico  (funkcia: člen) 
S?ren Kierkegaard Society of the UK  (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)  
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Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 
Počet 

hodnotených 
projektov 

   Glavaničová Daniela     A Formal Approach to The Structure of 
Reasons 1 

   Stewart Jon     Radcliffe Institute for Advanced Study, 
Harvard University 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  
  
 
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 ich filozofického skúmania. 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 Filozofickou 
fakultou UK v Bratislave dlhodobo zabezpečuje školenie doktorandov v študijnom programe 
systematická filozofia domácim aj zahraničným študentom. V roku 2020 ústav uzavrel zmluvy 
umožňujúce zabezpečovanie doktorandského štúdium v študijnom programe dejiny filozofie, a to tak 
s Filozofickou fakultou UK v Bratislave ako aj s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach. 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. 
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Súčasný stav FiÚ SAV 
Organizačne je ústav v súčasnosti členený na 5 oddelení, a sekretariát, pričom ústav disponuje aj 
vlastnou knižnicou. V roku 2021 na ústave pracovalo celkovo 36 pracovníkov (z toho 30 vedeckých) 
(ku 31.12. iba 33 pracovníkova). Na plný úväzok je však na ústave zamestnaných len 21 vedeckých 
pracovníkov, čo je niekoľko násobne menej než v porovnateľných vedeckých pracoviskách v 
susedných krajinách. 

V roku 2021 na ústave študovalo, 11 doktorandov, z toho 2 zahraniční. Dvaja doktorandi svoje 
štúdium úspešne ukončili obhajobou dizertačnej práce, pričom jeden z nich následne na základe 
výberového konania obsadil na ústave miesto vedeckého pracovníka. Jeden doktorand úspešne 
vykonal dizertačnú skúšky, ďalší dvaja doktorandi však štúdium na vlastnú žiadosť ukončili 
predčasne. K 31.12.2021 tak na ústave študovalo 7 doktorandov, z toho jeden externý a jeden 
zahraničný. 

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. V roku 2021 boli do pracovného pomeru na ústave na základe výberového konania prijatí 
štyria vedeckí pracovníci, z toho jeden absolvent ústavu dovtedy zamestnaný na pozícii odborného 
pracovníka. Ostatní traja sú zamestnaní v rámci projektu APVV riešeného na ústave od júla 2021. 

V roku 2021 na ústave pracovalo 6 profesorov, z toho dvaja s vekom nad 70 rokov. Na ústave 
však chýba pracovník s titulom DrSc. 

Pandémia spôsobená vírusom Covid 19, ktorá vypukla v roku 2020 významne ovplyvňovala  
činnosti FiÚ SAV aj v roku 2021. Tak ako v roku 2020, bolo aj v roku 2021 v dôsledku 
protipandemických opatrení nutné obmedzovať predovšetkým mobilitné aktivity, organizáciu 
konferencií, seminárov a prednášok, ktoré sa preto museli uskutočniť zväčša ako online podujatia. 
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 iných ústavov SAV. Výskumná činnosť je zväčša rámcovaná 
projektami VEGA, menej často projektami APVV, mobilitnými projektami MAD, akciou Rakúsko-
Slovensko, projektom Letnej francúzskej školy. 

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. 

Napriek slovenským reáliám (úroveň mzdového ohodnotenia vedeckej práce, 
materiálnotechnické 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 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. 

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). Časopis 
Organon F začal v roku 2020 používať nový redakčný systém. Časopis Filozofia pracoval na jeho 
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slovenskej mutácii, v dôsledku problémov s implementáciou slovenskej mutácie do redakčného 
systému vo Výpočtovom stredisku SAV sa však v roku 2021 nepodarilo uviesť tento systém do plnej 
prevádzky. 

V roku 2021 ústav venoval značnú pozornosť a nemalú časť disponibilného pracovaného času 
sekretariátu a vedenia ústavu príprave administrácie transformácie právnej formy ústavu na 
verejnoprávnu vedeckú inštitúciu, ku ktorej v zmysle legislatívy prijatej v priebehu roku 2021 došlo 
na prelome rokov 2021/2022. Značná časť potrebných administratívnych úkonov vyvolaných 
transformáciou však bude musieť byť uskutočnená až v roku 2022. 
 
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. 

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. 

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. treťom 
dôchodkovom pilieri). 
 
Krátkodobé ciele FiÚ SAV 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Získavanie projektov VEGA a APVV; tvorba kvalitných návrhov projektov zodpovedajúcich 
požiadavkám excelentnosti; adekvátne vytváranie výskumných tímov (so spoluúčasťou zahraničných 
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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. 
 
5. Zmluvne zakotviť, alebo zintenzívniť a prehĺbiť existujúcu spoluprácu, predovšetkým s 
relevantnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, Akadémie vied 
ČR a Univerzity Karlovej v Prahe, Viedenskej univerzity, prípadne ďalšími univerzitnými 
výskumnými pracoviskami v SR, ČR a ďalších krajinách. 
 
6. Štandardizovať postupy priebežného vykazovania vedeckej, pedagogickej a popularizačnej 
činnosti pracovníkov ústavu. 
 
Strednodobé ciele FiÚ SAV 
1. 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. 
 
2. 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). 
 
3. 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 projektov, a to formou vyžiadania 
priebežnej, resp. záverečnej správy o stave riešenia projektu od zodpovedného riešiteľa a/alebo 
vedúceho oddelenia. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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 
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portfóliu uvádzajú aj možnosť financovania časti, alebo celého doktorandského štúdia ako napríklad 
Friedrich Ebert Stifung (FES) či Kondrad Adenauer Stiftung (KAS). Dôsledne pritom využívať 
potenciál alumni štipendistov/ pracovníkov FiU SAV s priamou skúsenosťou s týmito 
medzinárodnými inštitúciami pri zabezpečovaní takejto spolupráce. 
 
7. 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. 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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 
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. 
 
4. 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 
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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. 
 
5. 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 bilaterálnu i multilaterálnu 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. V roku 2020 schválila 
agentúra Martina Vaceka ako vedúceho grantu. Koordinovať ho budú Matteo Pascucci a Mirco 
Sambrota. 

Spolupráca prof. Dr. phil. Martina Muránskeho v oblasti i ľudských práv s prof. Dr. Georgom 
Lohmannom (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)., prof. Dr. Arnd Pollmannom (Alice 
Salomom Hochschule Berlin) nadväzuje na ich prednáškové turné v partnerstve s FiÚ v roku 2018 
na piatich univerzitách v SR, ktoré bolo zaradené do oficiálneho programu „Prednášky Spolkovej 
vlády Nemecko“. Dva študijné pobyt Martina Muránskeho v Berlíne v r. 2018 a v r. 2019 a následné 
navrhnutie prof. Dr. Arnd Pollmanna do evaluačnej komisie SASPRO II v roku 2020 dávajú 
predpoklady pre ďalší rozvoj tejto konkrétnej spoluprácu a to aj v rámci akademického časopisu 
„Zeitschrift für Menschenrechte“. Prof. Dr. Georg Lohmann a prof. Dr. Arnd Pollmann sú pripravení 
podporiť zamýšľanú spoluprácu FiÚ s DAAD a Friedrich Ebert Stiftung, kde sú obaja lektormi. 

Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko schválilo na svojom 102. zasadnutí dňa 3. 
decembra 2021 bilaterálny projekt číslo 2021-10-15-003 „Slovak-Austrian Environmental and 
Intercultural Philosophy Network“ pripravený tímom, ktorý zostavil a vedie Richard Sťahel. 

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 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 
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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. 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) 
 
Toto odporúčanie hodnotiaceho meta-panelu považujeme za nedorozumenie, pretože ERC granty 
získavajú jednotlivci, nie inštitúcie. Fakt, že sa vedecký profil jedného zamestnanca ústavu sa v čase 
hodnotenia 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 navyše od r. 2017 už 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 
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 už v roku 2019 premietli aj do osobného 
ohodnotenia pracovníkov ústavu a tento prístup sa uplatňoval aj v roku 2020. 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 
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prispieva aj zvýšenie počtu zahraničných pracovníkov ústavu. 
 
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. V roku 2021 NŠP schválili 9-mesačný pobyt na ústave Cristine Vendra (PhD in 
Philosophy – EHESS of Paris (France) and Università degli Studi “G. d'Annunzio” of Chieti (Italy)), 
ktorá na ústave začne pôsobiť 17. januára 2022. 
 
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). V roku 
2021 sa Richard Sťahel zapojil do prípravy projektu v rámci výzvy programu Horizon Europe: 
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participation. 
Príprava projektu pokračuje aj v roku 2022. 
 
Stav plnenia bodu d) 
Projekt SASPRO skončil, ústav je však doteraz administratívne zaťažovaný riešením problémov, 
ktoré vznikli počas jeho realizácie, a to aj vzhľadom na pandémiu a v jej dôsledku opakovane 
presúvaných súdnych pojednávaní. Pre ústav je významným limitujúcim faktorom potreba 
spolufinancovania mzdových nákladov štipendistu v programe SASPRO 2. Napriek tomu sa ústav v 
roku 2021 zapojil do projektovej výzvy SASPRO 2, pričom štipendium umožňujúce prácu na ústave 
v rámci tohto programu sa uchádzali Shawn Standefer a Elise-Lamy Rested. Projekt Elise-Lamy 
Rested bol hodnotiacou komisiou programu SASPRO 2 zaradený do kategórie A, projekt Shawna 
Standefera bol zaradený do kategórie B. Elise-Lamy Rested by mala na ústav nastúpiť 1. júla 2022. 
 
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 
v cudzom jazyku umožnená na vysokej škole, s ktorou má ústav uzavretú zmluvu o doktorandskom 
štúdiu. V roku 2021 na ústave študovalo, 11 doktorandov, z toho 2 zahraniční. Doktorandka, ktorá 
študovala v rámci programu Cotutelle svoje štúdium úspešne ukončili obhajobou svojej dizertačnej 
práce napísanej vo francúzskom jazyku. Jeden zahraničný doktorand úspešne vykonal dizertačnú 
skúšku, ďalšia zahraničná doktorandka však štúdium na vlastnú žiadosť ukončila predčasne. K 
31.12.2021 tak na ústave študovalo 7 doktorandov, z toho jeden externý a jeden zahraničný. 
 
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. V roku 2021 však boli 
možnosti vysielať pracovníkov ústavu na zahraničné mobility ako aj prijímať zahraničných 
vedeckých pracovníkov na ústave významne obmedzené protipandemickými opatreniami. Napriek 
tomu sa v roku 2021 podarilo uskutočniť pozvaný výskumný pobyt Martinovi Vacekovi (Bristol 
University, Október-November, 2021), a Daniele Glavaničovej a Martinovi Vacekovi získať grant 
NŠP. Glavaničová realizuje svoj projekt na University of London (16.1 – 16.4. 2022) a Vacek bude 
svoj projekt realizovať na Oxford University (20.3 – 20.6.2022). V roku 2021 NŠP schválili 9-
mesačný pobyt na ústave Cristine Vendra (PhD in Philosophy – EHESS of Paris (France) and 
Università degli Studi “G. d'Annunzio” of Chieti (Italy)), ktorá na ústave začne pôsobiť 17. januára 
2022. Pobyt Vladana Djordjevica (Belgrade University), schválený v roku 2021 ako grant NŠP, sa v 
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roku 2021 nezrealizoval práve v dôsledku protipandemických opatrení. Vladan Djordjevic bude svoj 
pobyt na ústave realizovať v roku 2022. 
 
5.3. Aktualizácia Akčného plánu organizácie v roku 2021 
 
Oddelenie environmentálnej filozofie 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. 
 
Oddelenie výskumu normativity a ľudských práv sa zameriava 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. 
 
Pracovníci Oddelenia sociálnej filozofie a filozofickej antropológie – v nadväznosti na klasické diela 
filozofickej tradície a v kontakte s iniciatívami súčasného svetového filozofického myslenia – 
tematizujú aktuálne problémy konštitúcie sociálneho poriadku. 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 postupy, a to 
tak vo „vnútri“ filozofie (väzby na antropológiu, etiku a estetiku), ako aj s príbuznými disciplínami, 
s psychológiou, sociológiou, ekonómiou, teóriou umenia. 
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Oddelenie dejín slovenského filozofického a politického myslenia zameriava svoj výskum na 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.       
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach     
Oblasť spolupráce: Doktorandské štúdium, Dohoda o spolupráci      
Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2020     
Zhodnotenie: Spolupráca s Katedrou filozofie a dejín filozofie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach sa bude realizovať 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 v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr     
Agentúra: APVV     
číslo projektu: APVV-20-0137     
Spolupracujúce inštitúcie: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Filozofická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave     
Koordinátor projektu: Jon Stewart, PhD., Dr. habil. phil. et theol.     
Začiatok spolupráce: 2021 
Koniec spolupráce: 2025 
Zhodnotenie: Účasť na projektových úlohách.      
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Názov projektu: Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity     
Agentúra: APVV     
číslo projektu: 18-0122     
Spolupracujúce inštitúcie: Filozofická fakulta UMB     
Koordinátor projektu: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.     
Začiatok spolupráce: 2019 
Koniec spolupráce: 2023 
Zhodnotenie: Účasť na projektových úlohách.      
         
Názov projektu: Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu     
Agentúra: VEGA     
číslo projektu: 2/0072/21      
Spolupracujúce inštitúcie: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre     
Koordinátor projektu: Richard Sťahel     
Začiatok spolupráce: 2021 
Koniec spolupráce: 2023 
Zhodnotenie: Spolupráca na riešení projektových úloh.      
     
Pozn.: uviesť konkrétne spoločné aj bilaterálne projekty na základe platnej zmluvy o spolupráci  
 
6.4. Iné typy spoločných aktivít s inštitúciami mimo SAV  
     
Centre for Ethics, Politics and Society, Universidade do Minho, Braga, Portugalsko, Memorandum 
of Understanding.      
       
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Česko, Praha, Dohoda o vedeckej spolupráci      
       
Filozofická fakulta Univerzity v Segedíne (Szegedi Tudományegyetem), Maďarsko, bilaterálna 
zmluva      
       
University of Vienna: SAIA, n.o. - Action Austria - Slovakia      
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7. Aplikácia výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  
  
 
7.1. Výsledky výskumu organizácie aplikované v spoločenskej a hospodárskej praxi  
 
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
 
7.3. Iné formy aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  
     
Ivana Komanická, kurátorka výstavy Degrowth: Adam Macko, Peter Cábocky, Galéria umelcov 
Spiša, 16.6.2021-31.10.2021       
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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 
 Mgr. Ivana Komanická, 
PhD. 

Fond pre podporu umenia, komisie pre 
podprogramy Tvorba a realizácia diel a 
Vizuálne umenie 

 členka 

 Mgr. Jaroslava Vydrová, 
PhD. 

Komisia pre štipendiá Národného 
štipendijného programu SR 

 členka 

  
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
 
Názov expertízy: Posúdenie študijného programu doktorandského štúdia 
Adresát expertízy: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici 
Spracoval: PhDr. Dušan Gálik, CSc. 
Stručný opis: Posúdenie študijného programu doktorandského štúdia pre potreby akreditácie   
 
Názov expertízy: pracovná skupina 
Adresát expertízy: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
Spracoval: Mgr. Róbert Karul, PhD. 
Stručný opis: členstvo v pracovnej skupine pre konanie, vymenovanej Slovenskou akreditačnou 
agentúrou pre vysoké školstvo  
 
Názov expertízy: Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania 
Adresát expertízy: Trnavská univerzita v Trnave 
Spracoval: Mgr. Róbert Karul, PhD. 
Stručný opis: členstvo v Rade  
 
Názov expertízy: Antropocén a environmentálna filozofia 
Adresát expertízy: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI 
Spracoval: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. 
Stručný opis: Pozvaná prednáška v rámci cyklu Národného centra pre popularizáciu vedy a 
techniky pri CVTI SR "Vedecká cukráreň" s názvom: „Antropocén a environmentálna filozofia“   
Nahrávka prednášky bola zverejnená 3.12.2021 a je dostupná na:   
https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/zivotne-prostredie/video-antropocen-a-environmentalna-
filozofia/  
 
Názov expertízy: člen Atestačnej komisie Filosofického ústavu AV ČR v Prahe  
Adresát expertízy: Filosofický ústav AV ČR v Prahe  
Spracoval: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  
 
Názov expertízy: člen Rady študijného programu "Filozofia“  
Adresát expertízy: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Spracoval: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  
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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 
  
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 18 tlač 6 TV 1 

rozhlas 1 internet 10 exkurzie 0 
publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 0     
  
9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 
Tabuľka 9b Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia Domáca/ 
medzinárodná Miesto Dátum konania Počet 

účastníkov 
 Ľudské práva v období 
výnimočnej situácie domáca online 20.05.-20.05.2021 12 

 Workshop Oddelenia 
sociálnej filozofie a 
filozofickej antropológie 
FiÚ SAV a Babeş-Bolyai 
University Cluj-Napoca 

medzinárodná Bratislava - Cluj-
Napoca 15.03.-15.03.2021 10 

 Value in Language medzinárodná Online 29.03.-31.03.2021 30 
 Mladá filozofia 2021  medzinárodná Bratislava 23.04.-24.04.2021 47 
 Idea socializmu? Ku knihe 
Axela Honnetha medzinárodná Bratislava, FiÚ 

SAV 15.06.-15.06.2021 25 

 XXV. Česko-slovenské 
sympózium o analytickej 
filozofii 

medzinárodná BB 16.09.-18.09.2021 40 

 Medzinárodná filozoficko-
antropologická konferencia 
Imaginované prírody 

medzinárodná Modra-Harmónia 30.09.-03.10.2021 30 

 Plus d'une discipline : 
actualité de La vie La mort  medzinárodná Université Paris 8, 

France 07.10.-09.10.2021 26 

 Výročná medzinárodná 
vedecká konferencia SFZ 
pri SAV: Filozofické cesty 
z neistoty - podoby 
zodpovednosti 

medzinárodná Online 20.10.-22.10.2021 52 

 XXI. ročník konferencie 
Filozofia a sociálne vedy 
2021: téma "Deformovaná 
veda: od komercionalizácie 
k revitalizácii?"  

medzinárodná FiÚ SAV 
Bratislava 29.11.-29.11.2021 25 

  
 
 
 
9.3. Účasť na výstavách  
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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 
Smolková Eva 0 1 0 
Sedová Tatiana 0 0 1 
 Spolu 0 1 1 
  
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 
Mgr. Juraj Bánovský, PhD.  
 

Filozofia (funkcia: člen redakčnej rady)  
 

prof. PhDr. František Gahér, CSc.  
 

Filozofia (funkcia: šéfredaktor) 
Organon F (funkcia: člen redakčnej rady)  
 

PhDr. Dušan Gálik, CSc.  
 

Organon F (funkcia: člen)  
 

Mgr. Róbert Karul, PhD.  
 

Ostium (funkcia: člen)  
 

Mgr. Tomáš Kollárik  
 

Filozofia (funkcia: výkonný redaktor)  
 

Mgr. Ivana Komanická, PhD.  
 

časopis pre druhú kultúru Slovak Roses (funkcia: šéfredaktorka)  
 

Mgr. Alžbeta Kuchtová, PhD  
 

Revue Iter (funkcia: člen)  
 

prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.  
 

Fórum Társadalomtudományi Szemle (funkcia: člen) 
Többlet (funkcia: člen)  
 

prof. Dr. phil. Martin Muránsky, PhD.  
 

Zahraničná politika (funkcia: člen) 
Zeitschrift für Menschenrechte (funkcia: člen Vedeckej rady /Mitglied des Wissenschaftlichen 
Beirats )  
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prof. PhDr. František Novosád, CSc.  
 

Apokalipsa (Slovinsko) (funkcia: člen)  
 

 Matteo Pascucci, PhD.  
 

Section editor Organon F (funkcia: Člen)  
 

 Mirco Sambrotta, PhD.  
 

Section editor Organon F (funkcia: Člen)  
 

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)  
 

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  
 

Anthropocenica. Journal of Anthropocene Studies and Ecocriticism (funkcia: člen) 
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) 
Jahrbuch für Hegelforschung (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, Brill (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: Technický redaktor) 
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Organon F (funkcia: Šéfredaktor) 
Organon F (funkcia: Výkonný redaktor)  
 

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.  
 

Ostium (funkcia: predsedníčka redakčného kolégia)  
 

 
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
  
PhDr. Dušan Gálik, CSc.  
 

Slovenské filozofické združenie (funkcia: člen)  
 

Mgr. Róbert Karul, PhD.  
 

OZ Ostium (funkcia: hospodár)  
 

prof. PhDr. František Novosád, CSc.  
 

Slovenské filozofické združenie (funkcia: člen)  
 

prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.  
 

Slovenské filozofické združenie (funkcia: člen)  
 

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.  
 

SAVOL - Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry (funkcia: Člen)  
 

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. Jaroslava Vydrová, PhD.  
 

OZ Ostium (funkcia: členka Správnej rady) 
Slovenské filozofické združenie pri SAV (funkcia: členka Výkonného výboru)  
 

9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  
 
10.1. Knižničný fond 
  
Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižničné jednotky spolu 13 693 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 13 693 

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 294 

v tom 

kúpou 289 

darom 5 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

náhradou 0 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 4 192 
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) 300 

v tom z 
r. 1 

prezenčné výpožičky 50 

absenčné výpožičky 250 

v tom z 
r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 250 

výpožičky periodík 50 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 1 

Počet vypracovaných bibliografií 50 
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Počet vypracovaných rešerší 50 
  
10.3. Používatelia  
  
Tabuľka 10c Používatelia 

Registrovaní používatelia 50 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 250 
  
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 € 12 387 
  
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 a ohlasov EPCA 
•  Inštitucionálny repozitár SAV (IR SAV) 
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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 
- člen  
  
 
11.3. Členstvo v komisiách SAV  
 
Mgr. Martin Foltin, PhD.  
 
- Bytová komisia SAV (Člen)  
 
PhDr. Dušan Gálik, CSc.  
 
- Komisia pre transformáciu SAV (člen) 
- Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (člen) 
- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (člen) 
- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (predseda) 
- Komisia SAV pre zahraničné styky (predseda) 
- Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV (člen)  
 
Mgr. Róbert Karul, PhD.  
 
- Etická komisia SAV (predseda) 
- Etická komisia SAV (predseda) 
- Komisia pre hodnotenie grantov doktorandov SAV (podpredseda) 
- Komisia pre hodnotenie grantov doktorandov SAV (podpredseda) 
- Komisia SAV pre rovnosť príležitostí (predseda) 
- Komisia SAV pre životné prostredie a klimatickú zmenu (člen) 
- Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium (člen) 
- Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium (člen)  
 
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.  
 
- Edičná rada SAV (člen)  
 
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.  
 
- Edičná rada SAV (Člen)  
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Mgr. Martin Vacek, PhD.  
 
- Bytová komisia SAV (Člen)  
 
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.  
 
- Etická komisia SAV (člen) 
- Etická komisia SAV (člen)  
  
 
11.4. Členstvo v orgánoch VEGA  
 
prof. Dr. phil. Martin Muránsky, PhD.  
 
- Komisia VEGA č.10 (Člen)  
 
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  
 
- Komisia VEGA č. 10 (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  
  
 
12.1. Výdavky organizácie 
  
Tabuľka 12a Výdavky organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2021 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  834 623,22 802 029,03 25 400,59 7 193,60 96,09 

z toho:   mzdy (610) 491 978,75 475 993,00 12 295,00 3 690,75 0.00 

vedecká výchova 
štipendiá (640) 

67 982,81 67 982,81 0.00 0.00 0.00 

poistné a príspevok do 
poisťovní (620) 

168 171,13 162 091,22 4 790,16 1 289,75 0.00 

tovary a služby (630) 102 340,53 95 962,00 4 165,43 2 213,10 0.00 

transfery partnerom 
projektov (640) 

4 150,00 0.00 4 150,00 0.00 0.00 

2. Kapitálové výdavky  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

z toho:   obstarávanie 
kapitálových aktív 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

kapitálové transfery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
12.2. Zdroje financovania organizácie 
  
Tabuľka 12b Zdroje financovania organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2021 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 
partnero

m 
projektov 

1. kapitola SAV (111) 801 020,33   475 993,00 162 091,22   

z toho:  VEGA 57 225,00     664,74   

MVTS výskumné 
projekty 

          

MVTS podpora           

SASPRO/MOREPRO           

Vydávanie časopisov 11 292,00     711,55   

Vedecká výchova 66 882,81         
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(štipendiá) 

OTAS (630) 28 821,29         

2. ŠF EÚ vr. fin. zo ŠR           

3. medzinárodné 
grantové  projekty 

7 193,60   3 690,75 1 289,75   

z toho:  H2020           

4. iné štátne a verejné 
zdroje  (spolu) 

25 400,59   12 295,00 4 790,16 4 150,00 

z toho:  APVV 25 400,59   12 295,00  4 790,16  4 150,00  

podpora z kapitoly 
MŠVVaŠ  SR (stimuly) 

          

5. ostatné zdroje 1 008,70         

z toho:  príjmy z 
prenájmu 

          

príjmy z podnikateľskej  
činnosti 

          

príjmy z expertnej 
činnosti a služieb 

1 008,70          
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  
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14. Informácie o aktivitách súvisiacich s uplatňovaním princípov rodovej 
rovnosti  
  
 
14.1. Stručné hodnotenie stavu uplatňovania princípov rodovej rovnosti v organizácii, 
súvisiace aktivity a opatrenia  
 
Filozofický ústav SAV dôsledne uplatňuje princípy rovnosti v dôstojnosti, slobodách a právach 
zakotvené v Ústave SR, vrátane ods. 2, čl. 12 a ďalšej antidiskriminačnej legislatívy. FiÚ SAV 
eviduje Plán rodovej rovnosti SAV schválený Predsedníctvom SAV 9.12.2021 (zverejnený na web 
sídle SAV 17.12.2021). Pristúpením FiÚ SAV k tomuto dokumentu a jeho implementáciou do 
interných predpisov FiÚ SAV sa vzhľadom na transformáciu k 1.1.2022 bude zaoberať Správna rada 
FiÚ SAV, v.v.i. po svojom kreovaní začiatkom roka 2022. 
 
 
14.2. Rodová skladba hlavných riešiteľov (vedúcich) projektov  
 
Tabuľka 14a Rodová skladba hlavných riešiteľov domácich projektov  
 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Organizácia SAV je 
nositeľom projektu 

Organizácia SAV je 
zmluvným partnerom 

Počet 

Hlavný riešiteľ 

Počet 

Hlavný riešiteľ  
za organizáciu 

Muž Žena Muž Žena 

 1. Projekty VEGA 7 6 1 1 0 1 

 2. Projekty APVV 1 1 0 1 1 0 

 3. Projekty EŠIF 0 0 0 0 0 0 

 4. Projekty SASPRO, MoRePro 0 0 0 0 0 0 

 5. Iné projekty (FM EHP,  
 Vedecko-technické projekty,  
 na objednávku rezortov a pod.) 

0 0 0 0 0 0 
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Tabuľka 14b Rodová skladba hlavných riešiteľov medzinárodných projektov  
 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Organizácia SAV je 
nositeľom projektu 

Organizácia SAV je 
zmluvným partnerom 

Počet 

Hlavný riešiteľ 

Počet 

Hlavný riešiteľ  
za organizáciu 

Muž Žena Muž Žena 

 1. Projekty Horizont 2020 a  
 Horizont Európa 0 0 0 0 0 0 

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

 3. Projekty COST 0 0 0 0 0 0 

 4. Projekty EUREKA, NATO,  
 UNESCO, CERN, IAEA, IVF,  
 ERDF a iné 

0 0 0 0 0 0 

 5. Projekty v rámci medzivládnych  
 dohôd 0 0 0 0 0 0 

 6. Bilaterálne projekty MAD,  
 Mobility, Open Mobility 2 2 0 0 0 0 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 2 1 1 0 0 0 

 8. Podpora MVTS z národných  
 zdrojov okrem SAV (APVV a iné) 0 0 0 0 0 0 

 9. SAS-UPJŠ ERC Visiting  
 Fellowship Grants 0 0 0 0 0 0 

 10. Iné projekty 1 0 1 1 1 0 

  
14.3. Výskum zameraný na rodovú problematiku  
 
Uveďte stručné, základné informácie o projektoch orientovaných na rodovú problematiku, ak organizácia takýto 
výskum realizuje. Informácie o financovaní a výsledkoch takýchto projektov sa nachádzajú v kapitole 2 a v prílohe C.  
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15. Iné významné činnosti organizácie SAV  
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16. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 
2021  
  
 
16.1. Domáce ocenenia  
 
16.1.1. Ocenenia SAV        
 
Kosterec Miloš       
Ocenenie špičkovej publikácie – kategória  Nórsky register        
Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV     
Opis: Ocenenie udelené za publikáciu Substitution contradiction, its resolution and the Church-
Rosser Theorem in TIL. In Journal of Philosophical Logic, 2020, vol. 49, iss. 1, pp. 121-133. (2019: 
1.804 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 
0022-3611. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10992-019-09514-y Typ: ADCB 
 
Kuchtová Alžbeta       
3. cena za 3. oddelenie vied v súťaži mladých vedeckých pracovníkov       
Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV            
 
Pichler Tibor       
Medaila SAV za podporu vedy       
Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV            
 
Stewart Jon       
Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách        
Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV            
 
Stewart Jon       
Špičkové publikácie SAV - Špičková vedecká monografia       
Oceňovateľ: P SAV     
Opis: The Emergence of Subjectivity in the Ancient and Medieval World: An Interpretation of 
Western Civilization. Oxford: Oxford University Press 2020  
 
 
 
16.1.2. Iné domáce ocenenia        
 
Novosád František       
Cena LF za celoživotné dielo v oblasti vedy       
Oceňovateľ: Literárny fond, sekcia vedeckej a odbornej literatúry      
 
16.2. Medzinárodné ocenenia        
 
Stewart Jon       
Guest Professor       
Oceňovateľ: Philosophy Department, Universidad Panamericana, Aguascalientes, Mexico     
Opis: Guest Professor for the academic year 2021-2022        
 
Stewart Jon       
Special Issue of The Owl of Minerva, vol. 52, nos. 1-2, 2021        
Oceňovateľ: The Owl of Minerva journal     
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Opis: Special Issue dedicated to the book J. Stewart: Hegel's Interpretation of the Religions of the 
World: The Logic of the Gods, Oxford: Oxford University Press 2018. 
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17. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 
informácií)  
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18. Problémy a podnety pre činnosť SAV  
  
 
Pretrvávajú problémy so zabezpečením administratívneho zázemia internacionalizácie ako aj v 
nepripravenosti Technickej a hospodárskej správy (THS) 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 zmluvných univerzitách. 

V priebehu roku 2021 sme zaznamenali značnú fluktuácia na mzdovom a personálnom 
oddelení THS, ktorá zapríčinila opakované chyby vo vyplácaní miezd a štipendií. To pripisujeme 
preťaženosti pracovníčok THS, ktoré pracujú pod stresom a často im chýbajú dôležité informácie. 
Ústavu sa dotýka aj to, že rozhodnutia vedenia THS, ktoré majú vplyv na jeho chod, často nie sú 
vopred komunikované, a neraz ani oznamované. 

Pretrvávajúcim problémom je krytie finančného zabezpečenia tvorby a prevádzky webstránok 
časopisov vydávaných ústavom, pretože na tieto aktivity nie sú k dispozícii osobitné rozpočtové ani 
projektové zdroje. 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 pritom práve webstránky oboch časopisov. 
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 
prof. PhDr. František Gahér, CSc.,  
Mgr. Róbert Karul, PhD., 
prof. Dr. phil. Martin Muránsky, PhD.,  
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., 0910 210 590 
Mgr. Martin Vacek, PhD., 02 52921215 
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.,   
  
  
 
Schválila vedecká rada organizácie SAV dňa 31.1.2022  
  
  
 
  
   

Riaditeľ organizácie SAV  Predseda vedeckej rady 
 
 
 
 
 

............................................................  .................................................................. 
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

 


