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1. Základné údaje o organizácii  

  

 

1.1. Kontaktné údaje  

  

Názov: Filozofický ústav SAV, v. v. i.  

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. Martin Muránsky, PhD.  

Adresa: Klemensova 19, 811 09 Bratislava  

  

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

  

Tel.:  + 421 2 5292 1215 

E-mail: filosekr@savba.sk  

  

Názvy a adresy organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  

 

Organizačné zložky: nie sú  

 

Detašované pracoviská: nie sú  

 

Vedúci organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  

 

Organizačné zložky: nie sú  

 

Detašované pracoviská: nie sú  

 

Členovia Snemu SAV za organizačné zložky:  

 nie sú  

 

Typ organizácie: Verejná výskumná inštitúcia od roku 2022  

 

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 36 21 15 2 3 35 27.68 19.39 1.05 

 Vedeckí pracovníci 31 20 11 2 3 30 23.63 19.39 1 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (výskumní a vývojoví zamestnanci1) 

1 1 0 0 0 1 0.05 0 0.05 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (ostatní zamestnanci2) 

2 0 2 0 0 2 2 0 0 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=11
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11729
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=9189
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11858
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=11858
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=user-org-user&user_no=
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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 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 31.12.2022 (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 31.12.2022 (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 31.12.2022) 

 Rodová 

skladba  
 Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch  

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

 Muži  0 20 6 1 2 12 6 

 Ženy  0 10 1 2 0 4 7 

  

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

 Veková 

štruktúra 

(roky)  

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

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

 Muži  0 0.0 3 3.0 3 3.0 3 2.0 1 1.0 1 0.5 1 1.0 3 3.0 3 1.8 

 Ženy  2 2.0 1 1.0 1 0.3 2 2.0 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 31.12.2022 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí pracovníci   Riešitelia projektov  

 Muži  52.0 52.8 50.5 

 Ženy  49.3 47.6 45.1 

 Spolu  50.9 51.0 48.7 

  

  

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 2022 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty VEGA 6 0 37437 37437 - - - - 

 2. Projekty APVV 1 1 - - 51513 40113 - 2596 

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

 4. Projekty SASPRO, MoRePro,  

 IMPULZ 
1 0 3044 3044 16440 16440 - - 

 5. Iné projekty (FM EHP,  

 Vedecko-technické projekty,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

1 0 - - 910 910 - - 

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

Tabuľka 2b Domáce projekty podané v roku 2022 

 Štruktúra projektov Miesto podania 

Organizácia je 

nositeľom 

projektu 

Organizácia sa 

zmluvne podieľa 

na riešení 

projektu 

 1. Účasť na nových výzvach APVV 

 r. 2022 
-     

 2. Projekty výziev EŠIF podané 

 r. 2022 

Bratislava     

Regióny     

  

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

4 

2.2. Medzinárodné projekty  

 

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2022  

 

Tabuľka 2c Medzinárodné projekty riešené v roku 2022 

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 
3 0 1500 1500 - - - - 

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

 8. Podpora MVTS z národných  

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

 9. SAS-UPJŠ ERC Visiting  

 Fellowship Grants 
0 0 - - - - - - 

 10. Iné projekty 3 1 - - 9476 9476 - - 

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 2022 

  

Tabuľka 2d Počet projektov Horizont Európa v roku 2022 

  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 2022 

 

2.3.1. Výsledky na báze základného výskumu 

  

STEWART, Jon. An Introduction to Hegel's Lectures on the Philosophy of Religion: The Issue 

of Religious Content in the Enlightenment and Romanticism, Oxford: Oxford University Press 

2022. xiii + 277pp. 

https://global.oup.com/academic/product/an-introduction-to-hegels-lectures-on-the-philosophy-of-r

eligion-9780192842930?cc=us&lang=en& 

Dielo predstavuje úvod do Hegelovho náboženského myslenia na pozadí hlavných náboženských 

trendov doby, na ktoré reagoval – najmä osvietenstva a romantizmu. Analyzuje kritiku náboženstva 

u kľúčových mysliteľov osvietenstva, akými boli Voltaire, Lessing, Hume a Kant. Následne sa 

zaoberám tým, ako na túto výzvu odpovedali myslitelia romantizmu, napríklad Rousseau, Jacobi a 

Schleiermacher. Podľa Hegela prístupy mysliteľov obidvoch smerov viedli k tomu, že náboženstvo 

strácalo svoj obsah. Cieľom Hegelovej filozofie náboženstva bolo obnoviť tento stratený obsah. 

Monografia sa podrobne sa venuje Hegelovým Prednáškam o filozofii náboženstva so zvláštnym 

zreteľom na problém obsahu náboženskej viery. Prichádza k záveru, že základné idey osvietenstva a 

romantizmu sa vyskytujú aj v dnešnej dobe a predstavujú výzvu pre akademikov i neakademikov, 

bez ohľadu na ich náboženskú orientáciu. 

  

HORYNA, Břetislav. Význam Číny pro evropskou vzdělanost : Leibniz - Wolff - Bilfinger - Justi 

- Goethe - Konfuciánství [The importance of China for European Education : Leibniz - Wolff - 

Bilfinger - Justi - Goethe - Confucianism]. Recenzenti Vladimír Leško, Dušan Lužný. 1. vyd. 

[Praha] : Malvern, 2022. 261 s. ISBN 978-80-7530-353-0. 

Kniha skúma intelektuálne aktivity mysliteľov raného nemeckého osvietenstva (Leibniz, Wolff, 

Bilfinger a ďalší) v kontexte dobovej filozofickej recepcie kultúrnych výdobytkov starovekej Číny 

na základe jezuitských prekladov významných diel čínskej intelektuálnej tradície. Táto prvá 

systematická reflexia veľmi odlišného čínskeho sveta sa odohrala v historických súvislostiach, ktoré 

skúma táto kniha. Pozoruhodná je otvorenosť voči mnohým základným myšlienkam čínskeho 

myslenia, s akou nemecké osvietenstvo vyzývalo na kultúrnu výmenu s Čínou. Poukazuje to, že 

autori spájaní s osvitenským myslením v nemecky hovoriacom prostredí si uvedomovali obrovský 

potenciál Číny a obhajovali transkultúrny kontakt všetkými dostupnými prostriedkami bez toho, aby 

vopred skúmali, kto bude alebo nebude jeho hegemónom. Vychádzali z predpokladu rovnosti oboch 

civilizácií, ktorý nebol nikdy vyvrátený. 

  

 

 

 

 

https://global.oup.com/academic/product/an-introduction-to-hegels-lectures-on-the-philosophy-of-religion-9780192842930?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/an-introduction-to-hegels-lectures-on-the-philosophy-of-religion-9780192842930?cc=us&lang=en&
http://callto:978-80-7530-353-0/
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GLAVANIČOVÁ, Daniela, PASCUCCI, Mateo. Making Sense of Vicarious Responsibility: 

Moral Philosophy Meets Legal Theory. Erkenntnis (2022). 

https://doi.org/10.1007/s10670-022-00525-x 

Nepriama zodpovednosť je právna doktrína, ktorá umožňuje efektívne odškodnenie obetí aj ochranu 

zamestnancov. Zároveň je však neľahké obhájiť túto doktrínu ako spravodlivú, či ju konzistentne 

explikovať (problém zdôvodnenia a problém explikácie). Nepriama zodpovednosť sa často pripisuje 

aj v morálnej praxi, no teoretická reflexia tohto pojmu v morálnej filozofii chýba. Článok reflektuje 

diskusiu o nepriamej zodpovednosti v právnej literatúre a predstavuje všeobecnú teóriu nepriamej 

zodpovednosti, ktorá pokrýva jej právnu aj morálnu verziu a zároveň rieši oba spomínané 

problémy. Článok bol prijatý na publikovanie v jednom z najprestížnejších filozofických časopisov, 

Erkenntnis. 

  

NOVOSÁD, František. Filozofia vo víre dejín : vlny, cykly, formácie. Recenzenti Štefan Jusko, 

Peter Kyslan. 1. vyd. Bratislava : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2022. 202 s. ISBN 

978-80-8200-117-7 (VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity)  

Monografia Františka Novosáda je príspevkom k teórii dejín filozofie. V prvých kapitolách sú 

predmetom analýzy zdroje filozofického myslenia. V ďalších kapitolách je predmetom analýzy 

vzťah filozofie k dobe, k náboženstvu, umeniu, vede a k ideológiám. Pojem ideovej formácie má 

vyjadriť koexistenciu rozdielnych myšlienkových iniciatív v určitom časovom intervale. 

 

  

2.3.2. Výsledky aplikačného typu 

  

HORYNA, Břetislav. Hybné síly environmentální politické filosofie [Motive Forces of 

Environmental Political Philosophy]. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 4, s. 251-267. (2021: 0.227 - 

SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, 

CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.4.2 (VEGA 

č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) 

Ofenzíva neoliberálnej teórie a praxe sa po štrukturálnej kríze západného kapitalizmu jednoznačne 

oslabila. Neoliberálna dogma nemá čo ponúknuť prekarizovanej spoločnosti, vede vzdelávaniu, 

politike a predovšetkým svetskej civilizácii ohrozenej environmentálnymi rizikami. Štúdia 

dokazuje, že práve to bude úlohou environmentálnej politiky, ktorá využíva poznatky politickej 

ekonómie a politickej ekológie. Politická ekonómia môže urobiť krok nad rámec obyčajnej kritiky. 

Za hranicou kritiky sa nachádza utopizmus: koncepcia transformácie, ktorá verifikuje logiku 

kritiky, protestu, alternatívneho (revolučného prognostického) myslenia a nádeje a prináša 

kultiváciu nových rozmerov ekonomickej sebareprodukcie ľudstva. Tu sa začína genéza vyššej 

formy politickej ekonómie a politickej filozofie - environmentálnej politickej filozofie. Štúdia 

rozvíja ústrednú metódu environmentálnej politickej filozofie: metódu politicko-ekonomického 

utopizmu nezávislú od klasického predmetu ekonómie a sústredenú na základné predpoklady 

ekonomickej teórie politiky, t. j. na východiskové ontologické a epistemologické postuláty, na 

spoločenskovedné poznanie s dôrazom na výskum politických teórií a na prírodovedné poznanie s 

dôrazom na environmentálnu problematiku (v prípade antropocénu). 

 

  

2.3.3. Výsledky na báze medzinárodnej spolupráce 

  

LIPTÁK, Michal - VYDROVÁ, Jaroslava (eds.): Special issue: HAND – WORK/LABOR – 

MATTER. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1. (2022 - WOS). 

ISSN 1221-8138. Dostupné na internete: http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1419.pdf 

V nadväznosti na workshop, ktorý sa uskutočnil v roku 2021 v rámci spolupráce medzi FiÚ SAV a 

Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca v Rumunsku bol zostavený monotematický blok čísla 

časopisu Philosophia (WOS) na tému Hand – Work/Labor – Matter, ktorý zostavovali ako pozvaní 

https://doi.org/10.1007/s10670-022-00525-x
http://callto:251-267.%20(2021/
https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.4.2
http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1419.pdf
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editori Michal Lipták a Jaroslava Vydrová a do ktorého prispeli pracovníci Oddelenia sociálnej 

filozofie a filozofickej antropológie. Číslo sa zaoberalo fenomenológiou telesnosti, a to konkrétne 

fenomenologickým skúmaním tela pri práci. Práca s telom, ktorým sme, je zároveň vyrovnávaním 

sa s naším vzťahom k svetu; vymedzuje možnosti našej praktickej angažovanosti aj teoretického 

porozumenia. Telo je koextenzívne so svetom a bezprostredne nielen reaguje na svet ako hmotu, ale 

aj odhaľuje svet ako hmotu. Každé fenomenologické skúmanie tela pri práci je preto vždy aj 

reflexívnym filozofickým skúmaním, určitým spätným sledovaním našich krokov v našom 

sebapochopení, ktoré v konečnom dôsledku odhaľuje prvotné podmienky nášho myslenia a 

konania. 

  

DĚDEČKOVÁ, Eva - CHARLESWORTH, Simon J. Anthropocene, Technocene and the 

Problem of Philosophy of Education. In Anthropocenica : revista de estudos do antropoceno e 

ecocritica, 2022, vol. 3, pp. 95-110. ISSN 2184-8297 (print), 2184-8289 (online). Dostupné na: 

https://doi.org/10.21814/anthropocenica.4000 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v 

kontexte antropocénu) 

Článok uverejnený v časopise Anthropocenica, ktorý vydáva Institute for Anthropocene Studies 

(INfAST) v Brage (Portugalsko), vznikol v spolupráci s Dr. Simonom J. Charlesworthom (sociológ 

a filozof z Cambridge University, v súčasnosti pôsobiaci ako Associated Scholar na Katholische 

Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku). Autori vychádzajú z otázky, čo by mohla priniesť 

zmena filozofie vzdelávania, a to v kontexte kozmologickej filozofie a výziev, ktoré pre 

najrozličnejšie oblasti ľudskej činnosti prináša stav planetárneho systému označovaný pojmom 

antropocén. Tento pojem pred viac ako dvadsiatimi rokmi prvýkrát vo vedeckom diskurze vytvoril 

možnosti pre hlbšie pochopenie komplexnosti ľudskými aktivitami vytváraných celoplanetárnych 

environmentálnych problémov s presahom do politickej a sociálnej filozofie, pretože so sebou 

priniesol dosiaľ najsilnejší impulz pre interdisciplinárnu spoluprácu medzi prírodnými, 

technickými, ale konečne aj humanitnými a spoločenskými vedami. 

  

  

  

  

 

https://doi.org/10.21814/anthropocenica.4000
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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. 2022/ 

doplnky z r. 2021 

 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) 
4 / 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) 
0 / 0 

 6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných  

 vydavateľstvách (ABC) 
0 / 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) 
7 / 0 

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

 Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB) 
16 / 1 

 11. Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  

 (ADFA, ADFB) 
5 / 0 

 12. Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  

 (ADEA, ADEB) 
5 / 0 

 13. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  

 (AEDA) 
2 / 1 

 14. Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  

 (AECA) 
0 / 0 

 15. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

 (AFB, AFD) 
7 / 0 

 16. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  

 (AFA, AFC) 
1 / 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) 
1 / 0 

 21. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách  

 (BDA, BDB) 
0 / 0 

 22. Recenzie v časopisoch a zborníkoch  

 (EDI) 
7 / 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. 2021 (zdroj JCR)  

 Počet článkov / doplnky 
1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 3 / 0 

 Podľa SJR z r. 2021 (zdroj Scimago)  

 Počet článkov / doplnky 
6 / 1 3 / 0 4 / 0 10 / 0 23 / 1 

    

Tabuľka 2g Ohlasy 

 OHLASY Počet v r. 2021/ 

doplnky z r. 2020 

 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 60 / 0 

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 3 / 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) 
70 / 2 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 11 / 0 

  

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 

  

Tabuľka 2h Vedecké podujatia 

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  48 

Prednášky a vývesky na národných vedeckých podujatiach  12 

  

BUSCHMANN, Daniel 

„Political ecologies from China: Exploring their parallels in Western political ecology and critically 

evaluating their potential to close the implementation gap of enviromental policy in the 

Anthropocene“ 

Zweite.augsburger.forschungswerkstatt. The plurality of political ecology, Germany 

6. – 7. 5. 2022 (online) 

  

BUSCHMANN, Daniel 

„Political ecologies from China. Exploring their parallels in Western political ecology and critically 

evaluating their potential to close the implementation gap of environmental policy in the 

Anthropocene“ 

GREEN MARBLE 2022 International Meeting on Anthropocene Studies and Ecocriticism - Only 

One Earth 

INfAST-Institute for Anthropocene Studies, Fernando Pessoa University, Porto, Portugal 

30. 6. – 2. 7. 2022 

  

BUSCHMANN, Daniel 

„Über Klimawandel reden“ 

Training for Climate Change Managers 2022 

Climate Alliance Austria 

Vienna, Austria 

10. 11. 2022 

  

BUSCHMANN, Daniel 

„Gesellschaftliche Naturverhältnisse im interkulturellen Dialog“ 

Momentum Kongress #14 Transformation 

Hallstatt, Austria 

13.-16.10.2022  



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

10 

 

BUSCHMANN, Daniel 

„Unforced action for sustainability. Exploring the potentials of an intercultural dialogue between 

Daoist Political Ecology and Critical Theory in the Anthropocene“ 

Etické teórie – neetická prax. Slovenské filozofické združenie pri SAV 

Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná 

19. – 21. 10. 2022 

  

DĚDEČKOVÁ, Eva 

„Human as Ens Cosmologicum – The Renewed Experience of Reality“ 

The 6th symposium on Phenomenological Research in Education “Realities – Phenomenological 

and Pedagogical Perspectives”, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für 

Erziehungswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlín, Nemecko 

15. – 17. 9. 2022 

  

DĚDEČKOVÁ, Eva 

„Environmental Aesthetics from the Perspective of Cosmological Philosophy“ 

Workshop v rámci projektu SAIA č. 2021-10-15-003: „Slovak-Austrian Environmental and 

Intercultural Philosophy Network“ 

Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava 

6. 5. 2022 

  

DĚDEČKOVÁ, Eva 

„Human as Ens Cosmologicum“ 

Interdisciplinary Roundtable on the problems of modern philosophy – HUMAN: OPEN 

INTEGRITY, Institute of Philosophy RAS, Moskva, Ruská federácia 

14. – 15. 1. 2022 (online) 

  

GLAVANIČOVÁ, Daniela, PASCUCCI, Matteo 

„Applications of logic in the normative domain“ 

Logic4Peace, University of Amsterdam (Netherlands) 

22. 4. 2022 (online) 

  

HORYNA, Břetislav 

„Spravedlnost. Až příliš živí dvojníci jedné imaginární veličiny“ 

Letní filosofická škola Velké Losiny, ČR 

1. 7. 2022 

  

HORYNA, Břetislav 

„Nepotřební lidé v ruinách supermarketů“ 

22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy, ktorú na tému „Spoločenská úloha vedy: 

Makroregionálne rozpory“ organizoval FlÚ AV ČR, FiÚ SAV, ÚPV SAV 

Malé kongresové centrum SAV, Bratislava 

21. – 22. 11. 2022 

  

KALNICKÝ, Michal 

„Vzťah prekvapenia a odpovede v responzívnej fenomenológii“ 

Mladá filozofia – medzinárodná konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 

Filozofický ústav SAV, v.v.i., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

29. – 30. 4. 2022 
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KARUL, Róbert 

„Utopie et neutre d'après Louis Marin“ 

Letná univerzita francúzskeho myslenia – Université d'été Telč, Univerzitní centrum Telč, ČR 

27. 8. – 31. 8. 2022 

  

KOSTEREC, Miloš 

„TIL and THL on Deduction“ 

1962 – 2022 Výročná konferencia Katedry logiky a metodológie vied (Stará Lesná) 

29. 6. – 1. 7. 2022 

  

KUCHTOVÁ, Alžbeta 

„Derrida and Influence of Deconstruction in Environmental Philosophy“ 

ASU Barbara Barrett and Sandra Day O'Connor Washington Center, Washington, DC, Derrida 

Today, USA 

12. 5. – 15. 5. 2022 

  

KUCHTOVÁ, Alžbeta 

„Ipséité circulaire et sa satisfaction“ 

Letná univerzita francúzskeho myslenia – Université d'été Telč, Univerzitní centrum Telč, ČR 

27. 8. – 31. 8. 2022 

  

KUCHTOVÁ, Alžbeta 

„Ecology and phenomenology“ 

Phenomenology and the Sciences, Central and East European Society for Phenomenology, 

Università degli studi di Padova, Padova, Taliansko 

13.–15.9.2022 

  

KUCHTOVÁ, Alžbeta 

„Philosophical Feminism in Slovakia – in 90-s until Present“ 

Moving Away from Post-Socialism, CEU, Budapest 

23. 9. – 25. 9. 2022 

  

KUCHTOVÁ, Alžbeta 

„AI and deconstruction“ 

The End of Autonomy? The Liberal Herald, BISLA - Bratislava International School of Liberal 

Arts, Bratislava 

4. – 5. 11. 2022 

  

KULCSÁR, Dominik 

„Absurd and the effort to return to a life before the pandemic“ 

Etické teórie – neetická prax. Slovenské filozofické združenie pri SAV, Kongresové centrum SAV 

Academia, Stará Lesná 

19. – 21. 10. 2022 

  

KULCSÁR, Dominik 

„Absurd rebels against Covid“ 

The End of Autonomy? The Liberal Herald, BISLA - Bratislava International School of Liberal 

Arts, Bratislava 

4. – 5. 11. 2022 
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LAMY-RESTED, Elise 

„Hors milieu“ 

Letná univerzita francúzskeho myslenia – Université d'été Telč, Univerzitní centrum Telč, ČR 

27. – 31. 8. 2022 

  

LIPTÁK, Michal 

„Phenomenological sketch of revolutionary consciousness“ 

People on Streets. Critical Phenomenologies of Embodied Resistance, Universität Paderborn, 

Paderborn, Nemecko 

12. – 14. 5. 2022 

  

LIPTÁK, Michal 

„Commentary on the book part III (Towards a Critical Hermeneutics of the Present)“ 

Hans-Herbert Kögler's Critical Hermeneutics, Filozofický ústav SAV, v.v.i., BISLA, Bratislava 

26. 5. 2022 

  

LIPTÁK, Michal 

„Defining Avant-garde Music: Phenomenological Interpretation of Adorno's Philosophy of Music“ 

Engaged Phenomenology II – explorations of embodiment, emotions, and sociality, British Society 

for Phenomenology, University of Exeter, Exeter, UK 

30. 8. – 1. 9. 2022 

  

LIPTÁK, Michal 

„ANT and the phenomenologist“ 

Phenomenology and the Sciences, Central and East European Society for Phenomenology, 

Università degli studi di Padova, Padova, Taliansko 

13. – 15. 9. 2022 

  

LIPTÁK, Michal 

„Autonomy and Revolutionary Experience: A Phenomenological Sketch“ 

The End of Autonomy? The Liberal Herald, BISLA - Bratislava International School of Liberal 

Arts, Bratislava 

4. – 5. 11. 2022 

  

PASCUCCI, Matteo, VACEK, Daniela 

„Applications of logic in the normative domain“ 

Logic4Peace, University of Amsterdam (Netherlands) 

22. 4. 2022 (online) 

  

PASCUCCI, Matteo, GRANDJEAN, Vincent 

„Distinguished successors and actuality“ 

TELS 2022, Palacký University of Olomouc (Czech Republic) 

19. 05. 2022 

  

PASCUCCI, Matteo, GIORDANI, Alessandro 

„A logic of topic inconsistency“ 

6th World Congress on Paraconsistent Logic, Nicolaus Copernicus University of Torun (Poland) 

05. 09. 2022 
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PASCUCCI, Matteo 

„Recent semantics for modal systems without replacement of provable equivalents“ 

XXVII AILA Meeting, University of Campania in Caserta (Italy) 

15. 09. 2022 

  

PASCUCCI, Matteo, PIZZI, Claudio 

„Normatively determined propositions“ 

DIAGRAMS 2022, Sapienza University in Rome (Italy) 

16. 09. 2022 

  

PASCUCCI, Matteo 

„A Formal Framework for Temporal Reference in Fictional Works“ 

Workshop „Hyperintensionality and Creatures of Fiction, Myth, and Religion“, FiÚ SAV, 

Bratislava 

13. 10. 2022 

  

PODUŠELOVÁ, Katarína 

„Man and the Anthropocene“ 

GREEN MARBLE 2022 International Meeting on Anthropocene Studies and Ecocriticism - Only 

One Earth 

INfAST-Institute for Anthropocene Studies, Fernando Pessoa University, Porto, Portugal 

30. 6. – 2. 7. 2022 

  

PODUŠELOVÁ, Katarína 

„Antropocén – problém ľudského stavu (a) alebo ľudskej prirodzenosti?“ 

Medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV „Etické teórie – neetická prax“, 

Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná 

19.–21.10.2022 

  

PODUŠELOVÁ, Katarína 

„Academic debate“ 

ENLIGHT Teaching and Learning Conference 2022 – Diversity and Co-Creation in Higher 

Education – inclusive approaches on-campus and online 

University of Göttingen, Germany 

16. – 18. 11. 2022 

  

PODUŠELOVÁ, Katarína 

„Can we speak of anthropological constants nowadays?“ 

Workshop v rámci projektu SAIA č. 2021-10-15-003: „Slovak-Austrian Environmental and 

Intercultural Philosophy Network“ 

University of Vienna, Department of Philosophy, Vienna, Austria 

20. 12. 2022 

  

SAMBROTTA, Mirco 

„Fictional Objects are not Objects“ 

Workshop „Hyperintensionality and Creatures of Fiction, Myth, and Religion“, FiÚ SAV, 

Bratislava 

13. 10. 2022 
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SAMBROTTA, Mirco 

„Fictional Entities and Fictions“ 

Xth Conference of the Spanish Society for Analytic Philosophy (SEFA 2022), University of 

Santiago de Compostela (Spain) 

15. 12. 2022 

  

STEWART, Jon 

„La persuasión del sentimiento y el amor contra la razón: La crítica kierkegaardiana de la filosofía 

de Jean Paul“ 

International Colloquium Regine Olsen-Søren Kierkegaard: Los encuentros amorosos en la 

filosofía, organized by Universidad Iberoamericana, Departamento de Filosofía, Mexiko 

21. 1. 2022 

  

STEWART, Jon 

„An Analysis of the Religion of the Maya: A Hegelian Approach based on the Lectures on the 

Philosophy of Religion and the Lectures on the Philosophy of Art“ 

International Congress Hegel's Aesthetics Today, L'Università di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italy 

4. 5. 2022 

  

SŤAHEL, Richard 

„Postrehy z aktuálnej transformácie slovenskej vedy“ 

22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy, ktorú na tému „Spoločenská úloha vedy: 

Makroregionálne rozpory“ organizoval FlÚ AV ČR, FiÚ SAV, ÚPV SAV 

Malé kongresové centrum SAV, Bratislava 

21. – 22. 11. 2022 

  

SŤAHEL, Richard 

„Antropocén – vek človeka – vytvorený normalizovaním života na úkor druhých“ 

Medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV „Etické teórie – neetická prax“, 

Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná 

19. – 21. 10. 2022 

  

VACEK, Daniela 

„A Hyperintensional Account of Fictional Names“ 

Workshop „Hyperintensionality and Creatures of Fiction, Myth, and Religion“, FiÚ SAV, 

Bratislava 

13. 10. 2022 

  

VACEK, Martin 

„Vacuism and the God“ 

Workshop „Hyperintensionality and Creatures of Fiction, Myth, and Religion“, FiÚ SAV, 

Bratislava 

13. 10. 2022 

  

VYDROVÁ, Jaroslava 

„Commentary on the Bookpart II (Recognition, Cosmopolitanism, Religion)“ 

Hans-Herbert Kögler's Critical Hermeneutics, FiÚ SAV, BISLA, Bratislava 

26. 5. 2022 
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VYDROVÁ, Jaroslava 

„The application of phenomenology in anthropological research v sekcii Phenomenology and 

anthropology“ 

Phenomenology and the Sciences, 7th Annual Conference of the Central and East European Society 

for Phenomenology, Padova, Taliansko 

13. – 15. 9. 2022 

  

VYDROVÁ, Jaroslava 

„O sochárstve, dotyku a prírode“ 

Workshop Jan Patočka a umenie, České centrum: Jan Patočka. Philosoph und Staatsfeind, Viedeň 

30.11.2022 

  

 

Prednášky a vývesky na národných vedeckých podujatiach 

  

DĚDEČKOVÁ, Eva 

„Eugen Fink: Etika korení vo fyzike“ 

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr, FiÚ SAV, BISLA, FF 

TU, Kongresové centrum SAV Smolenice 

27. – 28. 5. 2022 

  

KALNICKÝ, Michal 

„Odpoveď cudziemu. Princípy a možnosti responzívnej fenomenológie“ 

Hereditas – študentská filozofická konferencia, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

12. 3. 2022 

  

KALNICKÝ, Michal 

„Vzťah prekvapenia a odpovede v responzívnej fenomenológii II“ 

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr, FiÚ SAV, BISLA, FF 

TU, Kongresové centrum SAV Smolenice 

27. – 28. 5. 2022 

  

KARUL, Róbert 

„Princípy účasti a prítomnosti vo vzťahu k prírode“ 

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr, FiÚ SAV, BISLA, FF 

TU, Kongresové centrum SAV Smolenice 

27. – 28. 5. 2022 

  

KUCHTOVÁ, Alžbeta 

„Ungraspable and deconstruction“ 

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr, FiÚ SAV, BISLA, FF 

TU, Kongresové centrum SAV Smolenice 

27. – 28. 5. 2022 

  

LIPTÁK, Michal 

„Fenomenologický náčrt revolučného vedomia“ 

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr, FiÚ SAV, BISLA, FF 

TU, Kongresové centrum SAV Smolenice 

27. – 28. 5. 2022 
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NOVOSÁD, František 

„Konflikt ako produkt spolupráce“ 

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr, FiÚ SAV, BISLA, FF 

TU, Kongresové centrum SAV Smolenice 

27. – 28. 5. 2022 

  

STEWART, Jon 

„A Hegelian Interpretation of the Religion of the Maya“ 

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr, FiÚ SAV, BISLA, FF 

TU, Kongresové centrum SAV Smolenice 

27. 5. 2022 

  

ŠAJDA, Peter 

„Vzťah k nepriateľovi – zjavné rozdelenie, skryté spojenie?“ 

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr, FiÚ SAV, BISLA, FF 

TU, Kongresové centrum SAV Smolenice 

28. 5. 2022 

  

ŠEDO, Marcel 

„Náčrt umeleckej udalosti u Clauda Romana“ 

Antropologický workshop, Katedra filozofie TU, KC Eleuzína, Banská Štiavnica 

16. 8. – 17. 8. 2022 

  

ŠEDO, Marcel 

„Herecky býva človek. Advenant a performativita“ 

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr, FiÚ SAV, BISLA, FF 

TU, Kongresové centrum SAV Smolenice 

27. – 28. 5. 2022 

  

VYDROVÁ, Jaroslava 

„Hľadanie biomorfného v tvorivom procese“ 

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr, FiÚ SAV, BISLA, FF 

TU, Kongresové centrum SAV Smolenice 

28. 5. 2022 

  

  

  

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, PASCUCCI, Matteo 

„Applications of relating semantics in the normative domain“ 

Non-classical logics. Theory and applications, University of Łódź (Poland) 

6. 3. 2022 (online) 

  

GLAVANIČOVÁ, Daniela, PASCUCCI, Matteo 

„Vicarious liability: a solution to a problem of AI responsibility?“ 

LMU Munich (Germany) 

04. 07. 2022 (online) 
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GLAVANIČOVÁ, Daniela, PASCUCCI, Matteo 

„Truth in Fiction and Relating Logic“ 

Second Workshop on Relating Logic, Cagliari (Italy) 

22. 7. 2022 (online) 

  

 

HORYNA, Břetislav 

„Erste Gründe der politischen Environmentalphilosophie“ 

Universität Wien, Institut für Philosophie 

20.12.2022 

  

KUCHTOVÁ, Alžbeta 

„L'insaisissable dans la phénoménologie“ 

Workshop Approches éthiques de la nature et la phénoménologie française, AV ČR, Praha 

29. – 30. 6. 2022 

  

PASCUCCI, Matteo 

„Basic normative concepts“ 

Autumn School on Logic, University of Rijeka (Croatia) 

27. 10. 2022 

  

PASCUCCI, Matteo 

„Complex normative concepts“ 

Autumn School on Logic, University of Rijeka (Croatia) 

28. 10. 2022 

  

SAMBROTTA, Mirco 

„Intentional Objects are not Objects“ 

Workshop „Kinds of Entities“ 

University of Granada (Spain) 

23. 9. 2022 

  

SAMBROTTA, Mirco 

„Are Fictional Objects Social Objects?“ 

Vienna Language and Mind seminar, University of Vienna (Austria) 

21. 10. 2022 

  

SŤAHEL Richard 

„Environmentálna demokracia ako odpoveď na spoločensko-politicko-environmentálne problémy 

industrializovaného sveta“ 

V rámci Medzinárodného filozofického sympózia „Začiatok konca, alebo koniec začiatku 

metafyziky?“ 

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach 

28. – 29. 11. 2022 

  

SŤAHEL Richard 

„Antropocén – vek človeka – vytvorený normalizovaním života na úkor druhých“ 

V rámci Medzinárodnej vedeckej konferencie SFZ pri SAV „Etické teórie – neetická prax“  

Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná 

19. – 21. 10. 2022 
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2.6.2. Vyžiadané prednášky na národných vedeckých podujatiach 

  

SŤAHEL Richard 

„Dva modely politicky organizovaného vzťahu spoločnosti a prírody: Industriálna a 

environmentálna demokracia“ 

V rámci workshopu „Spoločnosť a príroda“ 

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave 

11. 11. 2022 

  

2.6.3. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 

  

GLAVANIČOVÁ, Daniela, PASCUCCI, Matteo 

„Making Sense of Vicarious Responsibility“ 

Roots of Responsibility seminar, pre-read session, University College London (UK) 

2. 3. 2022 (GLAVANIČOVÁ – in person, PASCUCCI – online) 

  

STEWART, Jon 

„Socrates and the Development of Subjective Freedom“ 

online lecture at Al-Quds Bard College, Jerusalem 

9. 3. 2022 

  

STEWART, Jon 

„Hegel's Diagnosis of Modern Alienation and the Story of the Fall and its Echoes in Bauer, Heine, 

and Bakunin“ 

Research Seminar, Department of Political Science, Comenius University, Bratislava 

19. 5. 2022 

  

STEWART, Jon 

„A Hegelian Interpretation of the Religion of the Maya“ 

online lecture, Katedra filozofie, Masarykova univerzita, Brno, ČR 

10. 10. 2022 

  

STEWART, Jon 

„Hegel as a Source of Inspiration for Heine, Feuerbach, and Marx and the Revolutions of 1848“ 

Nová Cvernovka, Tabuľa, Bratislava 

6. 4. 2022 

  

SŤAHEL Richard 

„Environmental Political Philosophy in the Context of Anthropocene“ 

Universität Wien, Institut für Philosophie 

13. 6. 2022 

  

VACEK, Daniela 

„AI Responsibility: Beyond the Individual“ 

Philosophy for Artificial Intelligence, University of West Bohemia (Czech Republic) 

8. 12. 2022 
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2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2022  

 

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol v roku 2022 udelený patent  

 

a) na Slovensku  

 

b) v zahraničí  

 

2.7.2. Vynálezy prihlásené v roku 2022  

 

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 2022  

 

b) udelené v roku 2022  

 

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 2022 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 

   Karul Róbert     Doktogrant 6 

   Muránsky Martin     VEGA 4 

   Sedová Tatiana     VEGA 2 

   Sťahel Richard     VEGA 2 

   Vydrová Jaroslava     Národný štipendijný program SAIA 30 
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2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  

 

Počet autorov hesiel: 0  

 2.10. Recenzovanie knižných publikácií a príspevkov vo vedeckých časopisoch  

  

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 3 0 0 0 0 

 Karul Róbert 0 0 0 2 0 0 0 

 Kosterec Miloš 0 0 2 0 0 2 0 

 Kuchtová Alžbeta 0 1 2 0 0 1 0 

 Lamy-Rested Elise 0 0 0 2 0 0 0 

 Lipták Michal 0 0 0 0 0 3 0 

 Muránsky Martin 0 0 0 2 1 0 1 

 Pascucci Matteo 0 0 1 0 1 0 0 

 Sambrotta Mirco 0 0 1 0 0 0 0 

 Sedová Tatiana 1 0 7 0 0 1 0 

 Sivák Jozef 0 0 3 0 0 0 0 

 Smolková Eva 1 2 3 2 0 0 0 

 Smreková Dagmar 0 0 16 0 0 0 0 

 Stewart Jon 0 1 2 0 1 0 0 

 Šajda Peter 0 2 2 2 0 0 0 

 Šedo Marcel 0 0 0 1 0 1 0 

 Vacek Daniela 0 0 11 0 0 0 0 

 Vacek Martin 0 1 5 0 0 0 0 

 Vydrová Jaroslava 0 0 2 3 0 3 0 

 Spolu 2 7 60 14 3 11 1 

  

  

2.11. Iné informácie k vedeckej činnosti. 

 

Medzinárodné renomé Jona Stewarta sa potvrdzuje aj prekladmi jeho textov do národných jazykov, 

v roku 2022 vyšiel preklad článku Jon Stewart “Kierkegaard as a Thinker of Alienation,” 

Kierkegaard Studies Yearbook, 2019, pp. 193-216 do tureckého jazyka: “BİR YABANCILAŞMA 

DÜŞÜNÜRÜ OLARAK KIERKEGAARD“, transated by Egemen Doğu YUSUFOĞLU, Din ve 

Felsefe Araştırmaları [Religion and Philosophical Research], vol. 5, no. 2, December 2022, pp. 

212-238. 

 

Marcel Šedo získal v roku 2022 mobilitné štipendium Národného štipendijného programu na 

študijný pobyt na Fakulte humanitních studií Univerzity Karlovej v trvaní 3 mesiacov. 
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Začiatkom októbra 2022 nastúpil na ústav na 10 mesačný výskumný pobyt prof. Güncel Önkal, 

PhD. z T.C. Maltepe Üniversitesi v Istanbule v Turecku, kde pôsobí ako vedúci Katedry filozofie 

Fakulty humanitných a sociálnych vied a zároveň ako riaditeľ Výskumného a aplikačného centra 

humanitných a spoločenských vied. Jeho hosťovanie na ústave sa usktočňuje s podporou 

Národného štipendijného programu SR, administrovaného cez SAIA, n.o. Svoj výskumný pobyt 

prof. Güncel Önkal, PhD. realizuje v rámci Oddelenia environmentálnej filozofie. 

 

V roku 2022 realizovala svoj výskumný pobyt na FiÚ Dr. Cristina Vendra z Talianska, ktorá získala 

takisto podporu Národného štipendijného programu SAIA. V rámci neho zorganizovala 

medzinárodnú konferenciu o filozofii P. Ricoeura. 
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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 2022 

Forma Počet k 31.12.2022 
Počet 

doktorandov 

po 

doktorandskej 

skúške 

Počet ukončených doktorantúr v 

r. 2022 

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 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

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

 Externá 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

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

 Súhrn 9 2 2 0 0 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 2022 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 2022 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 

  

  

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

nadštandardnej dĺžke štúdia  

  

 

Tabuľka 3d Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2022 úspešnou obhajobou v 

nadštandardnej dĺžke štúdia 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

  

  

3.5. Uplatnenie absolventov doktorandského štúdia  

  

Tabuľka 3e Prehľad uplatnenia absolventov doktorandského štúdia 

Počet absolventov 

PhD. štúdia v 

roku 2022 

(obhajoba leto 

2022) 

z toho koľkí sa 

zamestnali vo 

výskume (SAV, 

univerzity, 

rezortné 

výskumné ústavy) 

z toho koľkí sa 

zamestnali v praxi 

mimo výskum, 

kde využívajú 

svoju kvalifikáciu 

z toho koľkí sa 

zamestnali v 

praxi, kde 

nevyužívajú svoju 

kvalifikáciu 

z toho koľkí boli 

nejaký čas 

nezamestnaní 

0 0 0 0 0 

  

  

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

 

Tabuľka 3f Počet študentov v medzinárodných programoch doktorandského štúdia 

Cotutelle Co-direction Iné 
Zahraniční doktorandi  

štátne občianstvo/počet 

0 0 0 DEU/1 

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

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

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

VŠ  

 

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

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

Názov študijného odboru 

(ŠO) 
Číslo ŠO 

Názov 

doktorandského 

študijného programu 

Doktorandské štúdium 

uskutočňované na  

 (univerzita/vysoká škola a 

fakulta) 

filozofia  2.1.2 systematická filozofia   Filozofická fakulta UK 

filozofia  2.1.3 dejiny filozofie   Filozofická fakulta UK 

filozofia  2.1.3 dejiny filozofie   Filozofická fakulta UPJŠ 
Názov a číslo študijného odboru vyplňte/vyberte podľa aktuálne platného zoznamu študijných odborov 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1. Názov doktorandského študijného programu v stĺpci 3 je 

potrebné vložiť ako voľný text.  

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 a 

nevyplňovať stĺpce 1 a 2.  
 

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. Martin Muránsky, 

PhD. (systematická filozofia) 
   

 prof. Mgr. Mgr. Peter Šajda, 

PhD. (prof., Trnavská univerzita 

v Trnave) 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 

CSc. (systematická filozofia) 
   

 doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, 

PhD. (doc., Trnavská univerzita 

v Trnave) 

 prof. PhDr. Tatiana Sedová, 

CSc. (filozofia) 
      

 doc. Mgr. Richard Sťahel, 

PhD. (systematická filozofia) 
      

 doc. Mgr. Richard Sťahel, 

PhD. (dejiny filozofie) 
      

 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1


 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

25 

3.8. Údaje o pedagogickej činnosti  

  

Tabuľka 3i Prednášky a cvičenia vedené v roku 2022 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 1 0 3 1 

 Celkový počet hodín v r. 2022 2 0 90 11 

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 
1 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 2 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 4 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 5 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 6 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 3 

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

 prác 
0 

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

 prác 
4 

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

 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 
3 

  

  

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

 

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  

 

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2022 

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

podujatia  

  

Mladá filozofia 2022, Bratislava (online), 40 účastníkov, 29.04.-30.04.2022 

17. ročník medzinárodnej konferencie Mladá filozofia sa z dôvodu hrozby pandémie COVID-19 

konal na online platforme ZOOM. Zúčastnilo sa na ňom približne 40 účastníkov z 9 krajín: 

Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Brazília, USA, Nigéria, Srbsko, Rakúsko. Konferencia bola 

rozdelená do troch sekcií, a to kontinentálna, analytická a sociálna a politická filozofia a vždy do 

dvoch jazykových panelov - slovensko-český panel a anglický panel. S plenárnymi prednáškami na 

konferencii vystúpil americký profesor Graham Parkes s témou enviromentálnej filozofie a docent 

Josef Fulka s témou filozofie hudby. Výstupom z konferencie je online zborník s príspevkami 

prispievateľov, ktorý vychádza v tomto 2022.   

 

Hans-Herbert Kögler's Critical Hermeneutics (book launch &amp; workshop), Bratislava, 25 

účastníkov, 26.05.-26.05.2022 

Organizátormi workshopu boli FiÚ SAV a BISLA. Jednotliví účastníci – filozofi a sociológovia – 

postupne analyzovali kapitoly kolektívnej monografie tematizujúce kritickú hermeneutiku 

Hansa-Herberta Köglera, ktorý na príspevky reagoval v diskusii a takisto predniesol hlavnú 

prednášku podujatia Hermeneutic Ontology, Dialogic Recognition, and Contemporary Challanges. 

Podujatie uviedli zostavovatelia knihy Hans-Herbert Kögler's Critical hermeneutics (London 

Bloomsbury, 2022) Ľubomír Dunaj a Kurt C. M. Mertel. Na podujatí sa rozoberali tri okruhy 

kritickej hermeneutiky: jej vzťah k sociálnej teórii, k otázke uznaniu a náboženstvu a hermeneutika 

prítomnosti.  

 

Hyperintensionality and Creatures of Fiction, Myth, and Religion, Bratislava, 20 účastníkov, 

13.10.-13.10.2022 

Workshop "Hyperintensionality and Creatures of Fiction, Myth, and Religion" sa uskutočnil 13. 10. 

2022 na pôde Filozofického ústavu SAV, v.v.i. pod záštitou medzinárodného projektu "Pavel Tichý 

on Individuals, Roles, and God". Na workshope vystúpil s plenárnou prednáškou "Merely possible 

fictional characters" prof. Daniel Nolan. Ďalšími prednášajúcimi boli členovia Oddelenia 

analytickej filozofie.  

 

Etické teórie – neetická prax: Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV, 

Kongresové centrum SAV Stará Lesná, 60 účastníkov, 19.10.-21.10.2022 

Slovenské filozofické združenie pri SAV v spolupráci s Filozofickým ústavom SAV, v. v. i., 

Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave, Katedrou filozofie FF UKF v Nitre, 

Inštitútom filozofie FF UP v Prešove, Katedrou filozofie FF UMB v Banskej Bystrici a Katedrou 

filozofie FF UPJŠ v Košiciach zorganizovali v dňoch 19. – 20. októbra 2022 medzinárodnú 

vedeckú konferenciu pod názvom: Etické teórie – Neetická prax. Konferencia sa konala v 

priestoroch Kongresového centra SAV Academia v Starej Lesnej.  Hlavnou témou podujatia bol 

problém akrasie a jeho opätovného premyslenia v kontexte aktuálnych udalostí a súčasných 

globálnych výziev. Riešenie problému sprevádzali otázky zamerané na konflikt medzi tradičnou 

predstavou človeka ako racionálnej bytosti a rozhodovaním v krízových situáciách, ktoré má 

následne vplyv na ľudské konanie či nekonanie. Diskusie o problematickosti akratického konania 

boli zasadené do širokého rámca uvažovania. Presahovali teoretickú rovinu a mnohé myšlienky boli 

podrobené kritike a konfrontované príkladmi z praxe. Konferencia bola úspešná počtom a 

obsahovou bohatosťou svojich plenárnych prednášok, ktoré súbežne prebiehali v dvoch sekciách. 
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Konferenciu otvoril plenárnou prednáškou doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. Ďalšími hlavnými 

rečníkmi boli: prof. Vasil Gluchman, prof. Anna Hogenová, prof. Maria Protopapas-Marneli, Petr 

Urban a PhD. Dan Swain. Svojimi prednáškami v rámci podujatia prispeli aj členovia Filozofického 

ústavu SAV, v. v. i.: prof. Martin Muránsky, Mgr. Jozef Sivák, CSc., doc. Eva Smolková, Mgr. 

Dominik Kulcsár, Mgr. Katarína Podušelová. Prínos konferencie spočíval vo vymedzení 

rôznorodých stanovísk a etických prístupov vzhľadom k problému zdanlivého paradoxu medzi 

racionálnym myslením a iracionálnym konaním. Dôraz na stav permanentnej krízy a jej výskum 

prostredníctvom humanitných vied (filozofie, etiky a environmentalistiky) má potenciál poskytnúť 

stratégiu smerovania k eliminovaniu rozdielov medzi etickou teóriou a neetickou praxou.   

 

Paul Ricœur and the Challenges of Autonomy, BISLA, Bratislava, 50 účastníkov, 

03.11.-05.11.2022 

Na medzinárodnej konferencii Paul Ricœur and the Challenges of Autonomy sa v dňoch 3. až 5. 

novembra 2022 v Bratislave zišli poprední európski a svetoví odborníci na dielo francúzskeho 

filozofa Paula Ricœura. Podujatie sa konalo pod záštitou Society for Ricœur Studies a Fonds 

Ricœur a organizovali ho Filozofický ústav SAV, v. v. i. a Bratislavská škola liberálnych štúdií 

BISLA v spolupráci s Filozofickým ústavom AV ČR, v. v. i. Konferencia sa zamerala na 

mnohotvárny pojem autonómie v Ricœurovom myslení a na to, ako tento pojem rezonuje v 

spoločenských vedách. Autonómia je ústrednou myšlienkou Ricœurovej filozofie, pričom jej 

konceptuálne spracovanie sa vyvíjalo prostredníctvom diskusií s myšlienkovými prúdmi, ktoré mali 

významný vplyv na Ricœurov filozofický projekt, a to z oblasti fenomenológie, hermeneutiky, 

sociológie, etiky či politického myslenia. Preto sa jeho prístup k téme autonómie neobmedzuje len 

na morálne uvažovanie. Ricœurovo dielo umožňuje objasniť pojem autonómie a jeho súčasné 

teoretické a praktické výzvy. Hlavné prednášky konferencie predniesli Johann Michel (Université 

de Poitiers; EHESS, Paris), Sophie Vlacos (University of Glasgow) a Jakub Čapek (Karlova 

univerzita, Praha).  

 

XXII. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy, Bratislava, Filozofický ústav, 25 účastníkov, 

21.11.-22.11.2022 

XXII. ročník Filozofia a sociálne vedy s témou Spoločenská úloha vedy: Makroregionálne rozpory 

organizovali Filozofický ústav SAV, v.v.i. (R. Sťahel) a Ústav politických vied SAV, v.v.i. a 

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. Na konferencii odznelo 12 príspevkov, z toho 2 príspevky 

pracovníkov FiÚ SAV (B. Horyna, R. Sťahel). Konferencia, ktorá mala interdisciplinárny 

charakter, sa zaoberala problémami spoločenských a humanitných vied v prostredí deformovanom 

komercializáciou, byrokratizáciou a komodifikáciou vedeckého poznávania v trhovo-konzumných 

spoločnostiach determinovaných ideológiou rastu. Významnou témou podujatia bola aj otázka 

slobody vedeckého bádania, resp. akademických slobôd vo všeobecnosti, ktoré sú síce garantované 

ústavnými a právnymi systémami väčšiny súčasných štátov, praxi sú však vystavené 

byrokratickým, technokratickým, ekonomickým a nejednom prípade aj politickým tlakom.   

 

 

 

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2023 

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

zodpovedného pracovníka)  

  

Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene, Bratislava, 40 

účastníkov, 16.01.-17.01.2023, (Richard Sťahel, 0910 210 590, riaditel.fiu@savba.sk)  

 

Book launch and workshop Paul Ricoeur and Autonomy/Book launch and workshop Paul Ricoeur 

and Autonomy, FiÚ SAV, 22.02.-22.02.2023, (Jaroslava Vydrová, jaroslava.vydrova@savba.sk)  
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Intercultural Approaches to Practical Environmental Philosophy/Intercultural Approaches to 

Practical Environmental Philosophy, FiÚ SAV, v.v.i., Klemensova 19, Bratislava, 20 účastníkov, 

23.02.-23.02.2023, (Richard Sťahel, 0910 210 590, riaditel.fiu@savba.sk)  

 

Art as an event in post-hedeggerian context/Umenie ako udalosť v post-heideggeriánskom kontexte, 

FiÚ SAV, 11.04.-12.04.2023, (Marcel Šedo, +421944147548, marcel.sedo@ savba.sk)  

 

Young philosophy 2023/Mladá filozofia 2023, Filozofický ústav SAV,v.v.i., Klemensova 19, 

Bratislava, 06.05.-07.05.2023, (Jozef Sábo, +421904 225 965, jozef.sabo@savba.sk)  

 

Université d'été de la pensée française de l'Association Jan Hus/Letná univerzita francúzskeho 

myslenia Asociácie Jana Husa, KC Smolenice, 40 účastníkov, 27.08.-31.08.2023, (Róbert Karul, 02 

52921215, filorobo@savba.sk)  

 

Ekológia, politika a sloboda: André Gorz a výzvy politickej ekológie, Bratislava, 50 účastníkov, 

22.09.-22.09.2023, (Peter Daubner, 0904456434, peter.daubner@savba.sk)  

 

Conference of the Slovak Philosophical Association at the IP SAS/Konferencia Slovenského 

filozofického združenia pri FiÚ SAV, UMB Banská Bystrica, 18.10.-20.10.2023, (Jaroslava 

Vydrová, jaroslava.vydrova@savba.sk)  

 

 

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 

konferencií  

 

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Kalnický Michal 0 1 1 

 Karul Róbert 0 1 0 

 Podušelová Katarína 0 1 0 

 Sedová Tatiana 0 0 1 

 Sťahel Richard 1 0 1 

 Stewart Jon 0 1 0 

 Šedo Marcel 0 1 1 

 Vacek Martin 0 1 0 

 Vydrová Jaroslava 0 0 1 

 Spolu 1 6 5 

  

 

 

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)  
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Mgr. Róbert Karul, PhD.  

 

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

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

 

Mgr. Alžbeta Kuchtová, PhD  

 

Association pour la déconstruction (funkcia: členka)  

 

Mgr. Mgr. Michal Lipták, PhD.  

 

British Society for Phenomenology  (funkcia: člen) 

The 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)  

 

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)  

 

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) 
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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)  

 

PhDr. Daniela Vacek, PhD.  

 

American Society of Aesthetics (funkcia: member)  

 

Mgr. Martin Vacek, PhD.  

 

The American Philosophical Association (funkcia: člen) 

The Australasian Association of Philosophy (funkcia: člen)  

 

doc. 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)  

 

Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Stewart Jon     
Radcliffe Institute for Advanced Study, 

Harvard University 
4 

  

 

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  

  

 

FiÚ SAV, v.v.i. sleduje trendy v súčasnom medzinárodnom filozofickom výskume, pričom nestráca 

zo zreteľa klasické filozofické problémy. Koncepcia dlhodobého rozvoja ústavu zahŕňa päť 

hlavných oblastí výskumu, ktoré zodpovedajú existujúcim oddeleniam. Tie poskytujú organizačné 

zázemie pre vytvorené projektové skupiny. Koncepcia predpokladá vzájomnú spoluprácu oddelení, 

ako aj spoluprácu s inými ústavmi SAV, medzinárodnými výskumnými centrami a slovenskými a 

zahraničnými univerzitami. 

(1) Oblasťou výskumu, ktorá spája klasické filozofické problémy (ako sú morálna 

zodpovednosť, sloboda a konanie) s najnovšími trendmi (ktoré smerujú k praktickému významu), je 

etika umelej inteligencie (AI). Tento výskum bude realizovať predovšetkým Oddelenie analytickej 

filozofie. Etika umelej inteligencie je rozvíjajúcou sa oblasťou s rastúcim významom, o čom svedčí 

čoraz vyšší počet výskumných centier (ako napríklad Inštitút pre etiku umelej inteligencie 

Oxfordskej univerzity), počet špičkových výskumníkov, ktorí sa na nej podieľajú, množstvo 

tematických konferencií a výziev, nové časopisy (ako napríklad AI and Ethics) a množstvo nových 

publikácií na túto tému vydaných poprednými vydavateľstvami (ako napríklad Oxford University 

Press alebo MIT Press). 

Cieľom oddelenia je skúmať najmä logiku a metafyziku zodpovednosti umelej inteligencie, 

ktorá je ústrednou témou filozofie umelej inteligencie a pre ktorú výskumníci oddelenia už vytvorili 

zásadné výskumné výstupy. Na základe týchto predbežných výsledkov sa vedeckí pracovníci 

oddelenia budú snažiť nájsť odpovede na naliehavý problém medzery (medzier) v zodpovednosti 

umelej inteligencie, a to z morálneho aj právneho hľadiska. 

Použijú sa metódy štandardne používané v súčasnej filozofii a logike: pojmová a formálna 

analýza, explikácia, definícia, klasifikácia a deduktívne usudzovanie. Tieto metódy tvoria 

spoľahlivý súbor nástrojov na vytváranie výskumných výstupov. Vzhľadom na interdisciplinárny 

charakter tohto výskumného smeru budú výskumní pracovníci oddelenia naďalej pracovať 

interdisciplinárne, pričom budú okrem iného spájať poznatky z filozofie, práva, etiky a umelej 

inteligencie. To si zasa vyžaduje spoluprácu s odborníkmi z týchto oblastí. 

Cieľom oddelenia je spolupracovať s národnými centrami relevantnými pre etiku umelej 

inteligencie (napríklad Kempelen Institute of Intelligent Technologies, s ktorým už v minulosti 

prebiehala interakcia) a s medzinárodnými centrami a univerzitami relevantnými pre filozofiu 

umelej inteligencie (napríklad Institute for Ethics in AI Oxfordskej univerzity, projekty Marka 

Coeckelbergha na Viedenskej univerzite, Centrum Karla Čapka, s ktorými výskumníci inštitútu 

spolupracovali už v minulosti). 

(2) Oddelenie dejín slovenského filozofického a politického myslenia sleduje súčasné 

medzinárodné trendy v dejinách filozofie a zároveň rozvíja výskum klasických filozofických 

problémov súvisiacich s formovaním národných filozofií a s nimi spojených naratívov v strednej 

Európe. Pri skúmaní vplyvu školskej a verejnej filozofie na procesy formovania kolektívnej identity 

v 19. a 20. storočí sa využíva výskumná stratégia, ktorá spája klasické filozofické problémy (ako 

napr. vzťah medzi morálnou zodpovednosťou a slobodou, vymedzenie hraníc osobnej autonómie, 

individuálne a kolektívne práva) s najnovšími metodologickými trendmi (ktorých cieľom je 

praktická relevancia). V nadväznosti na predchádzajúci výskum sa oddelenie zameriava najmä na 

tému formujúcej sa slovenskej profesijnej filozofie v 20. storočí. V súlade s predbežnými 

výsledkami, ale aj nad ich rámec, bude hlavným cieľom výskumu hľadanie odpovedí na otázky 

súvisiace s metodologickými problémami oddeľovania filozofického výskumu v dejinách 

filozofického a politického myslenia v stredoeurópskom kultúrnom a intelektuálnom priestore. 

Oddelenie pritom plánuje využiť medzinárodnú výskumnú spoluprácu, ktorá bude využívať 

interdisciplinárnu stratégiu historiografického výskumu filozofie. Medzinárodná spolupráca tak 

môže následne priniesť výsledky prospešné pre adaptáciu vzdelávacích stratégií s cieľom formovať 

občiansku kultúru v stredoeurópskom kontexte. Paralelný praktický dosah takto orientovaného 

výskumu spočíva v rozvíjaní kritiky etnonacionálnych naratívov. V rámci takto vymedzeného 
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výskumu sa uplatňujú štandardné metódy používané vo výskume dejín filozofie: konceptuálna, 

obsahová a komparatívna analýza, definícia, klasifikácia a deduktívna argumentácia. Tieto metódy 

tvoria spoľahlivý súbor nástrojov na tvorbu výskumných výstupov. Vzhľadom na 

multidimenzionálny charakter tohto smeru výskumu budú vedeckí pracovníci oddelenia naďalej 

uplatňovať interdisciplinárny prístup spôsobom, ktorý umožňuje prepojenie aktuálnych poznatkov z 

filozofie, politológie a sociológie. To si zasa vyžaduje spoluprácu s odborníkmi z týchto oblastí. 

Cieľom oddelenia je skúmať otázky súvisiace s oblasťou historiografie filozofie a formovania 

profesionálnych filozofických procesov v národnom i medzinárodnom kontexte. 

Na národnej úrovni budú výskumníci spolupracovať s centrami relevantnými pre výskum 

dejín ideí a filozofie v stredoeurópskom priestore, ako sú maďarská a česká akadémia vied a iné 

univerzitné pracoviská, najmä v krajinách V4, s ktorými už v minulosti existovala výskumná 

spolupráca. 

(3) Ústav vykonáva aj relevantný výskum v oblasti politickej environmentálnej filozofie 

prostredníctvom svojho oddelenia environmentálnej filozofie. Zatiaľ posledná správa 

Medzivládneho panelu o zmene klímy (2021 – 2022) osvetlila množiace sa javy, ktorých existencia 

dokazuje dôležitosť a aktuálnosť tejto oblasti výskumu z hľadiska vedeckej relevantnosti. Okrem 

toho potvrdzuje jej význam pre riešenie čoraz akútnejších sociálnych, ekonomických a politických 

problémov globálnej civilizácie. 

Výskum bude zameraný na politickú filozofiu, politickú ekonómiu, otázky moci, vlády, 

environmentálnej spravodlivosti, demokracie a vzťahu medzi prácou a kapitálom. Bude sa zaoberať 

pojmami antropocén, kapitálocén, udržateľný ústup, nulový alebo negatívny rast, ekologická 

civilizácia a pod. s cieľom prispôsobiť ich potrebám slovenskej environmentálnej filozofie, ktorá 

smeruje k vzniku autonómneho environmentálne mysliaceho a konajúceho subjektu. Základnou 

otázkou je, ako je možná radikálne nová filozofia (teória) politiky, ktorá by adekvátne reagovala na 

potrebné modely regulácie politickej koexistencie jednotlivých verejností, kultúr a civilizácií vo 

svete antropocénu. Komplexná metodológia tohto výskumu sa ešte len pripravuje, a to aj v rámci 

prebiehajúcich a pripravovaných projektov; filozofická reflexia ekologickej civilizácie a 

environmentálnej demokracie (t. j. politicko-environmentálnej filozofie) otvára problém metód 

reštrukturalizácie environmentálnych a prírodných režimov, ktorých priebeh by mal vychádzať zo 

širšieho spoločenského konsenzu a smerovať k presadzovaniu postliberálnych spoločenských 

regulácií. Je potrebný trans- a interdisciplinárny prístup (prepojenie perspektív sociológie, 

ekonómie, histórie, politológie atď.) 

V spolupráci s Viedenskou univerzitou sa v rámci aktuálneho bilaterálneho projektu SAIA 

"Slovensko-rakúska sieť environmentálnej a interkultúrnej filozofie" vytvorili predpoklady na 

zintenzívnenie budúcej spolupráce. Spolupráca s Inštitútom antropocénnych štúdií (v portugalskej 

Brage) a Centrom ekológie a ekofilozofie na Univerzite kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave 

bude tiež pokračovať. Príprava spoločných publikácií alebo tematických čísel časopisov s oboma 

centrami už prebieha. Ústav bude tiež pripravovať bilaterálne projekty s týmito dvoma inštitúciami. 

Výskum oddelenia sa zameria na rozpracovanie vzťahu medzi environmentálnou demokraciou a 

environmentálnym občianstvom (požiadavka "veľkej reformy", ktorá by stanovila nové planetárne 

hranice vo vzťahoch medzi ľudskými civilizáciami a ekosystémami planéty Zem, vrátane nového 

systému riadenia, nových pravidiel výroby a spotreby, nových predpisov na ochranu života a 

súvisiacich hlbokých sociokultúrnych otrasov). Téza, že rastúca ekonomická úroveň automaticky 

vedie k vyššej miere politickej slobody, sa ukázala ako fakticky nesprávna. Pre rozvoj filozofie a 

politickej teórie schopnej reagovať na zlomové momenty vo vývoji ľudských civilizácií v ére 

antropocénu to znamená potrebu nájsť a formulovať iné a spoľahlivejšie východiská. 

(4) Cieľom Oddelenia sociálnej filozofie a filozofickej antropológie je naďalej prispievať k 

súčasnému filozofickému diskurzu o krízach symbolických štruktúr. Pochopenie vzťahu človeka k 

symbolickým štruktúram je kľúčom k pochopeniu zmien v sebavnímaní človeka, jeho spôsobov 

rozhodovania, ako aj prostriedkov, ktorými kóduje a rieši problémy. Symbolické štruktúry tvoria 

rámec, pomocou ktorého človek definuje realitu. Cieľom oddelenia je preskúmať konkrétne krízy 

symbolických štruktúr, určiť ich vzájomné vzťahy, ukázať, ako ovplyvňujú vzťahovosť človeka, 
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a zmeniť antropologický rámec výskumu. Výsledky výskumu poskytnú relevantné odpovede na 

základné otázky a budú predstavovať originálny príspevok k súčasným diskusiám v oblasti 

filozofickej antropológie. 

V oblasti vedy sa zameriame na antropológiu vedca, ktorá odkazuje na spoločné alebo 

podobné črty vedcov pracujúcich v rôznych špecializáciách. Byť vedcom dnes predstavuje 

statusový spôsob bytia, ktorý zasahuje do každodennej skúsenosti človeka ako sociálnej bytosti. 

Vedecká komunita je exkluzívnym spoločenstvom sui generis, ktoré vytvára špecifické pravidlá 

a normy. 

V oblasti umenia sa oddelenie zameriava na paradigmatické zmeny statusu umeleckého 

diela a jeho vnímania. V súčasnom umení umelecké dielo často prestáva byť jedinečné a vzácne a 

namiesto toho sa stáva mnohorakým a rozptýleným. Medzi každodenným predmetom a umeleckým 

dielom nie je žiadny percepčný rozdiel. Umenie je deestetizované a de-substancializované. Pri 

pozorovaní posunov v statuse umeleckého diela sa stávajú užitočnými pojmové nástroje ako 

udalosť, efemérnosť a otvorenosť. Mení sa vzťah človeka k umeleckému dielu, k sebe samému a 

k iným. 

V oblasti politiky oddelenie skúma premenu tradičných rozdielov, ich kritiku a obhajobu v 

nových kontextoch. Jedným z príkladov je polemika o základnom politickom rozlišovaní 

priateľ/nepriateľ. Status tohto rozlišovania ako konečného kritéria politickej sféry bol 

problematizovaný z rôznych hľadísk. Opakovane sa objavovali pokusy nahradiť pojem nepriateľa 

alternatívnym pojmom. Diskusia o tomto pojme je súčasťou širšej diskusie o vzťahu k radikálnej 

inakosti a ohrozeniu vlastného spôsobu bytia. Postoj človeka k tomuto problému podstatne 

ovplyvňuje jeho vzťah k sebe samému a k iným. 

V oblasti náboženstva bude oddelenie skúmať problematizáciu základných náboženských 

kategórií a sfér. Základným rámcom je pokračujúca polemika medzi realizmom a nerealizmom, 

ktorá sa týka statusu sfér transcendencie a imanencie. Podľa predstaviteľov realizmu vedie 

nerealistická snaha o demytologizáciu sféry transcendencie k antropologizácii teológie, ktorá 

zásadne mení status božského i ľudského. To má podstatný vplyv na sebainterpretáciu človeka 

a jeho vzťah k alterite. 

Cieľom oddelenia je tiež skúmať formy vnímania skutočnosti v kontexte každodennosti. Pod 

vplyvom nových médií dochádza k zmenám v našom chápaní konečnosti, normativity a kauzality, 

ako aj v spôsobe kontextualizácie našich každodenných činností. Filozofická reflexia môže pomôcť 

pochopiť, ako procesy scientifikácie našej každodennosti súvisia s revitalizáciou mytologických 

spôsobov rámcovania našich aktivít. 

Ďalším cieľom je nielen skúmať krízy symbolických štruktúr v jednotlivých oblastiach 

ľudského myslenia a konania, ale aj synteticky zhodnotiť ich konvergencie a divergencie – určiť, do 

akej miery sa prekrývajú alebo sú nezávislé. V tomto kontexte sa stáva zrejmým význam 

filozofickej antropológie, keďže symbolické štruktúry sú viazané na sebavnímanie jednotlivcov. 

Realizácia týchto cieľov predpokladá systematické rozpracovanie reflexie kríz konkrétnych 

symbolických štruktúr v súčasných kontextoch so zreteľom na ich antropologický rozmer, 

vzájomné vzťahy týchto kríz a komplexné antropologické dôsledky súčasných kríz symbolických 

štruktúr. Tento výskum sa bude opierať o metódy semiotickej a hermeneutickej textovej analýzy, 

ako aj o analýzu intencionálnych štruktúr ľudského vedomia a konania. To bude spojené s 

rozpracovaním tých charakteristík ľudskej bytosti, ktoré súvisia so schopnosťou vytvárať význam. 

Bude pokračovať doterajšia medzinárodná spolupráca s odborníkmi z Argentíny, Belgicka, 

Dánska, Nemecka, Mexika a USA, ako aj bilaterálna spolupráca s kolegami z akadémií vied v 

Českej republike a Poľsku. 

(5) Oddelenie výskumu normativity a ľudských práv sa zameriavalo na výskumu  

filozofických aspektov ľudských práv. 

Členovia Oddelenia kriticky reflektovali rozdiely medzi filozofickými, právnymi 

a politologickými aspektmi ľudskoprávnej agendy. Veľkú pozornosť venovali analýze 

konceptuálnych problémov súvisiacich s otázkou zdôvodnenia ľudských práv, jej rozličným 

podobám a stratégiám. Skúmali sa otázky univerzálnosti a relatívnosti ľudských práv a kriticky 
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skúmali pozitivnoprávne  a prirodzenoprávne koncepcie. 

Osobitne sa venuje pozornosť tzv. základu ľudských práv – pojmu ľudskej dôstojnosti, jej 

kantovskému pôvodu a dvojznačnosti kantovských motívov so zreteľom na otázky slobody, 

autonómie a autentickosti.  V tomto smere sa demonštrovali limity a možné inovácie. 

Vzhľadom na neoliberálne akcentovanie občiansko-politických práv sa tematizovala kritika 

redukcionistického liberálneho poňatia ľudských práv, obhajovala sa nedeliteľnosť občianskych, 

politických práv a slobôd a sociálnych práv. 

V nasledujúcom období sa výskum zameria na štúdium normatívnych systémov spoločnosti 

so zreteľom na otázky ich zdroja a povahy (napr. rozdiely medzi sociálnymi a morálnymi 

normami). Východiskom je téza o  normativite sociálno-dejinného sveta. V tejto súvislosti sa bude 

kriticky hodnotiť naturalizácia zdôvodňovania platnosti normatívnych sústav. Naďalej v tomto 

rámci sa bude analyzovať aj ľudskoprávna agenda vzhľadom na zmeny, ktoré v tejto sfére 

zaznamenávame, t.,j. na posun od otázky rovnosti a jej trozličných interpretácií (napr., rovnosť pred 

zákonom, rovnosť šancí, rovnosť životného štýlu a pod.) k prefrovaniu zásady nedislkriminácie na 

základe rozličných kritérií inakosti. Analyzovať sa bude aj problematika zdôvodňovania 

normatívnych systémov a ich platnosti so zreteľom na logickú štruktúru. 

Uplatnia sa metódy konceptuálnej analýzy, komparatívnej analýzy, idealizácie a abstrakcie, 

silnej a slabej deskripcie v kombinácii s empirickými poznatkami evolučnej biológie a najmä 

psychológie (jej empirické experimenty). 

Jednotliví členovia tímu sa budú venovať vysvetleniu vzniku, pretrvávania a zmien noriem a 

pozornosť sa bude venovať aj metodologickým otázkam explanácie a z perspektívy noriem a 

pravidiel. 

Ide o komplexnú problematiku, pri ktorej je možná efektívna interdisciplinárna spolupráca s 

inými humanitnými a spoločenskými disciplínami (historiografia, právo, sociológia, kultúrna 

antropológia, politológia, kognitívna a sociálna psychológia). Týmto smerom sa bude výskum  

orientovať aj v nasledujúcich rokoch.Bude sa rozvíjať spolupráca s relevntnými pracoviskami s 

podobnou orientáciou (Fil. ústav AV ČR, Inst. fur Philosophie Wien Universität, Depart. of Phil. 

Stockholm Uni., Depart. of Phil. Uni.of Bicoca Milano). 

Oddelenie  plánuje aj širšiu popularizáciu skúmani a analýz nielen v akademickej sfére, ale 

aj v širšej kultúrnej verejnosti, lebo ľudskoprávna agenda v spoločnosti rezonuje, hoci v domácom 

kontexte má podobu žurnalistickej simplifikácie  a ideologém. 

  

Celková projektová stratégia ústavu spočíva v tom, že stanovené ciele sa budú realizovať v 

rámci projektových schém na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekty budú odrážať aktuálne 

trendy v základnom výskume a podľa možností jednotlivých oblastí výskumu aj v aplikovanom 

výskume. Plánujeme pokračovať vo výskume v rámci národných grantových schém APVV a 

VEGA. Tieto budú doplnené projektovými schémami Impulz a SAIA. V medzinárodnom meradle 

sa výskumníci ústavu plánujú zapojiť do projektových schém Horizon Europe a Cost, ako aj do 

nadácie Johna Templetona. Budú ďalej rozvíjať existujúcu bilaterálnu spoluprácu. 

 

Publikačnou stratégiou je pokračovať v spolupráci s prestížnymi vydavateľstvami, ako sú 

Brill, Cambridge University Press, De Gruyter a Oxford University Press. Cieľom ústavu je tiež 

publikovať jednotlivé výskumné práce a tematické série článkov v indexovaných akademických 

časopisoch. Dôležitým fórom v tomto smere sú dva časopisy vydávané ústavom: Filozofia a 

Organon F. Oba sú indexované vo významných databázach a sú etablovanými platformami 

intelektuálnej výmeny. 

 

Personálna stratégia bude pokračovať v trende internacionalizácie výskumu. Ústav bude 

otvorený pre výskumníkov zo zahraničia, vrátane slovenských občanov, ktorí sa vrátia po 

študijnom/výskumnom pobyte v zahraničí. Ústav bude prijímať doktorandov a výskumných 

pracovníkov zo zahraničia na kratšie aj dlhšie výskumné pobyty. 
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Cieľom ústavu je pokračovať vo zviditeľňovaní sa na medzinárodnej úrovni. Stratégiou na 

dosiahnutie tohto cieľa je posilnenie medzinárodnej spolupráce, výmeny vedeckých pracovníkov, 

spoločné vydávanie prác so zahraničnými vedcami, účasť na medzinárodných konferenciách, 

workshopoch a pod. 

  

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. Koordinovali ho 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“.  

V roku 2022 Oddelenie environmentálnej filozofiu FiÚ SAV, v.v.i. riešil bilaterálny projekt 

číslo 2021-10-15-003 „Slovak-Austrian Environmental and Intercultural Philosophy Network“ 

pripravený tímom, ktorý zostavil a viedol 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 

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 
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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. 

  

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 ústav nastúpila 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: 
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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.  

  

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 získala B. Elise-Lamy Rested, ktorá na ústav nastúpila 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. 

  

Stav plnenia bodu f) 

Ústav umožňuje a podporuje zahraničné mobility doktorandov a vedeckých pracovníkov. Ako 

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

preddôchodkovom veku nemajú ambíciu absolvovať zahraničné mobility. 

  

 

5.3. Aktualizácia Akčného plánu organizácie v roku 2022 

 

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 
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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. 

  

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. 
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Oddelenie analytickej filozofie sa primárne zameriava na oblasť analytickej filozofie, metafyziky a 

filozofickej metodológie. Aktuálne tiež rezonujú otázky morálnej zodpovednosti a etiky umelej 

inteligencie. Výskum je zameraný na aplikáciu teoretických poznatkov v informačných 

technológiách a ich filozofickú interpetáciu.  
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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 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa 

realizuje 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: Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia     

Agentúra: VEGA     

číslo projektu: 2/0078/21     

Spolupracujúce inštitúcie: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Filozofická fakulta TU v Trnave        

Koordinátor projektu: Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.         

Začiatok spolupráce: 2021 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie:       

         

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

Agentúra: APVV     

číslo projektu: 18-0122     

Spolupracujúce inštitúcie: Filozofická fakulta UMB     

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.      

         

Názov projektu: Research in Post-Hegelian Philosophy     

Agentúra: medziinštitucionálna dohoda     

číslo projektu:      

Spolupracujúce inštitúcie: Instituto de Ciencias, Universidad de General Sarmiento, Buenos 

Aires, Argentina     

Koordinátor projektu: Jon Stewart, PhD., Dr. habil. phil. et theol.     

Začiatok spolupráce: 2021 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: At present Jon Stewart and Prof. Patricia Dip are completing the editorial work for a 

book within the framework of the project entitled The Nineteenth Century's Contribution to 

Philosophy in the Twentieth and Twenty-First Centuries, which will presumably appear at Brill in 

the second half of 2023 year. This volume contains contributions from 4 scholars from our 

Department at SAV (Jon Stewart, Peter Šajda, and František Novosád) and 1 other Slovak 

researcher (Kristína Bosáková).      

         

Názov projektu: Modern Philosophy of Religion     

Agentúra: medziinštitucionálna dohoda     

číslo projektu:      

Spolupracujúce inštitúcie: Philosophy Department, Universidad Panamericana, Aguascalientes, 

Mexico     

Koordinátor projektu: Jon Stewart, PhD., Dr. habil. phil. et theol.     

Začiatok spolupráce: 2021 

Koniec spolupráce: 2023 

Zhodnotenie: Jon Stewart and Prof. Nassim Bravo have edited a book within the framework of the 

project entitled The Modern Experience of the Religious in its Many Forms, which will appear at 
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Brill in 2023. This volume contains contributions from 5 scholars from our Department at SAV (Jon 

Stewart, Peter Sajda, Jaroslava Vydrová, Alzbeta Kuchtová, and František Novosád) and 2 other 

Slovak researchers (Kristína Bosáková, and Anton Vydra).      

     
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  

     

Jon Stewart, Editorial Consultant for “Religion Matters” (2022- ) 

https://religionmatters.org/who-we-are/      

       

Jon Stewart, Consultant for Genocide Education Curriculum (2022- )Philosophy Department, Texas 

A&M University      

       

Róbert Karul, Jaroslava Vydrová: Kurz Train the Trainers vo výskumnej integrite, CVTI, 11. 10. a 

15. 11. 2022,       

       

Róbert Karul, Jaroslava Vydrová, Tréning správnej vedeckej praxe pre doktorandov SAV, SAV, 8. 

11. a  11. 11. 2022      

   



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

44 

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 

 Ing. PhDr. Peter Daubner Koordinačný výbor pre rozvojovú 

spoluprácu Slovenskej republiky 

(zriadený podľa Zákona č. 392 z 18. 

novembra 2015 o rozvojovej spolupráci 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) 

 člen 

 doc. Mgr. Jaroslava 

Vydrová, PhD. 

Komisia pre štipendiá Národného 

štipendijného programu SR 

 člen 

  

8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  

 

Názov expertízy: člen Rady študijného programu Filozofia 

Adresát expertízy: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 

Spracoval: Mgr. Róbert Karul, PhD. 

Stručný opis: Posudzovanie študijných plánov Katedry filozofie Prešovskej univerzity v Prešove  

 

Názov expertízy: člen Rady študijného programu Filozofia 

Adresát expertízy: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Spracoval: Mgr. Róbert Karul, PhD. 

Stručný opis: Posudzovanie študijných plánov Katedry filozofie Trnavskej univerzity v Trnave  

 

Názov expertízy: člen Rady študijného programu Filozofia 

Adresát expertízy: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Spracoval: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. 

Stručný opis: Posudzovanie navrhovaných úprav a doplnení študijných plánov Katedry filozofie 

FF UPJŠ v Košiciach.  

 

Názov expertízy: člen Rady študijného programu Filozofia 

Adresát expertízy: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Spracoval: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. 

Stručný opis: Posudzovanie navrhovaných úprav a doplnení študijných plánov Katedry filozofie a 

dejín filozofie Fif UK v Bratislave.  

  

 

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 25 TV 4 

rozhlas 6 internet 12 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 

 Filozofická antropológia v 

kontexte súčasných kríz 

symbolických štruktúr 

domáca 

Kongresové 

centrum SAV 

Smolenice 

27.05.-28.05.2022 15 

 Mladá filozofia 2022 medzinárodná Bratislava (online) 29.04.-30.04.2022 40 

 Hans-Herbert Kögler's 

Critical Hermeneutics 

(book launch &amp; 

workshop) 

medzinárodná Bratislava 26.05.-26.05.2022 25 

 Hyperintensionality and 

Creatures of Fiction, Myth, 

and Religion 

medzinárodná Bratislava 13.10.-13.10.2022 20 

 Etické teórie – neetická 

prax: Výročná 

medzinárodná vedecká 

konferencia SFZ pri SAV 

medzinárodná 

Kongresové 

centrum SAV 

Stará Lesná 

19.10.-21.10.2022 60 

 Paul Ricœur and the 

Challenges of Autonomy 
medzinárodná BISLA, Bratislava 03.11.-05.11.2022 50 

 XXII. ročník konferencie 

Filozofia a sociálne vedy 
medzinárodná 

Bratislava, 

Filozofický ústav 
21.11.-22.11.2022 25 

  

 

9.3. Účasť na výstavách  

  

Názov výstavy: Oleg Šuk: Muž, dom a čln     

Miesto konania: Múzeum Vojtecha Lofflera v Košiciach     

Dátum: 17.12.2022     

Zhodnotenie účasti: Kurátorka: Ivana Komanická. Výstava Oleg Šuk: Muž, dom a čln je prvou 

retrospektívnou výstavou maliara a zenového učiteľa Olega Šuka a jeho post-minimalistických 

malieb z rokov 2010-2020, vrátane jeho posledného cyklu. Jeho maľby ponúkajú vhľad do jeho 

náboženskej skúsenosti, skúmania prázdna a ticha a možno ich vnímať ako kontemplatívne objekty. 

Tieto introvertné maľby nielen ukazujú proces vzniku obrazu, ale venujú nesmiernu pozornosť 

detailu a emócii, pričom vonkajšiemu svetu nie je venovaná takmer žiadna pozornosť. Obmedzená 

paleta farieb, biela, zlatá, modrá a práca s priehľadnosťou a odrazom a človek / muž redukovaný na 

základnú antropologickú situáciu – na dom a čln. Vo svojich navzájom prepojených cykloch Oleg 
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Šuk skúma základné koordináty, hore a dole, spolu a mimo, balans, témy dôležité pre 

post-abstrakciu aj pre východnú spirituálnu prax.      

       

 

Názov výstavy: J. J. Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.      

Miesto konania: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici     

Dátum: 20.1.2022     

Zhodnotenie účasti: Kurátorka: Ivana Komanická. Ján Jakub Stunder (1759 – 1811). Nikde 

cudzincom bola prvou retrospektívnou výstavou jedného z našich najvýznamnejších portrétnych 

maliarov obdobia osvietenstva a sentimentalizmu, ktorého slovenská umenoveda dlho označovala 

za cudzieho autora. Produktívny a inšpiratívny portrétny maliar kozmopolitnej šľachty a 

osvietenskej elity na našom území poslúžil vzdelanému publiku a uviedol ho do nových, moderných 

spôsobov zobrazovania, ktoré boli populárne v Európe na konci 18. a začiatku 19. storočia. Názov 

Nikde cudzincom je dobovým odkazom na kozmopolitizmus a právo navštevovať cudzie miesta a 

usadiť sa v nich, ktoré formuloval Kant ako výdobytok Francúzskej revolúcie. Výstava sledovala 

prejavy umeleckého kozmopolitizmu, kozmopolitného priateľstva a lásky ako prejavov 

kultivovanej duše. Dramaturgia výstavy  bola postavená na kompozičnej hre s dobovým rodiacim 

sa ideálom meštianskej kultúry.       

   

 

 

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 

 Karul Róbert 0 0 1 

 Sedová Tatiana 0 0 1 

 Vydrová Jaroslava 0 0 1 

 Spolu 0 0 3 

  

 

 

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)  

 

Mgr. Róbert Karul, PhD.  

 

Ostium (funkcia: člen)  

 

Mgr. Tomáš Kollárik  

 

Filozofia (funkcia: výkonný redaktor)  
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Mgr. Ivana Komanická, PhD.  

 

časopis pre druhú kultúru Slovak Roses (funkcia: šéfredaktorka)  

 

Mgr. Alžbeta Kuchtová, PhD  

 

Revue Iter (funkcia: člen)  

 

 Elise Lamy-Rested, PhD.  

 

Revue Iter (funkcia: Editorial abord)  

 

prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.  

 

Fórum Társadalomtudományi Szemle (funkcia: člen) 

Többlet (funkcia: člen)  

 

prof. Dr.  Martin Muránsky, PhD.  

 

Zahraničná politika (funkcia: člen) 

Zeitschrift für Menschenrechte (funkcia: člen Vedeckej rady /Mitglied des Wissenschaftlichen 

Beirats )  

 

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) 
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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)  

 

prof. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.  

 

Kierkegaard Studies Monograph Series (funkcia: člen) 

Kierkegaard Studies Yearbook (funkcia: člen)  

 

Mgr. Martin Vacek, PhD.  

 

Organon F (funkcia: Šéfredaktor) 

Organon F (funkcia: Výkonný redaktor) 

Organon F (funkcia: Technický redaktor)  

 

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.  

 

Ostium (funkcia: Predsedníčka redakčného kolégia)  

 

 

 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  

  

 

PhDr. Dušan Gálik, CSc.  

 

Slovenské filozofické združenie pri SAV (funkcia: čestný 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)  

 

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

49 

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)  

 

prof. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.  

 

Kierkegaardova spoločnosť na Slovensku (funkcia: podpredseda) 

Slovenské filozofické združenie pri SAV (funkcia: člen)  

 

doc. 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 

 

Mediálne pokrytie udelenia ocenenia PROSE Award amerických vydavateľov za filozofiu Jonovi 

Stewartovi za knihu: Hegel's Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution. 

Cambridge: Cambridge University Press 2021, 

https://proseawards.com/winners/2022-award-winners/#body 

 

Peter Dlhopolec, “American's win celebrated in Slovakia,” Slovak Spectator, February 4, 2022. 

https://spectator.sme.sk/c/22834345/weekend-walking-through-wet-paris-in-western-slovakia.html 

 

The Editor, “Knihu odporúčajú ako povinné čítanie. Ocenili dielo pracovníka Filozofického ústavu 

SAV,” Veda na Dosah, February 4, 2022. 

https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/filozofia-etika-a-teologia/knihu-odporucaju-ako-povinne-citanie-

ocenili-dielo-pracovnika-filozofickeho-ustavu-sav/ 

 

News Agency of Slovak Republic, “Najlepšiu filozofickú knihu minulého roka napísal Američan zo 

SAV,” Pravda, February 2, 2022. 

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/615469-najlepsiu-filozoficku-knihu-minuleho-roka-napisal-a

merican-z-sav/ 

 

News Agency of Slovak Republic, “Pracovník Filozofického ústavu SAV získal významnú cenu, 

porota jeho knihu vyhodnotila ako najlepšiu,” Webnovy, February 1, 2022. 

https://www.webnoviny.sk/pracovnik-filozofickeho-ustavu-sav-ziskal-vyznamnu-cenu-porota-jeho-

knihu-vyhodnotila-ako-najlepsiu/ 

 

Katarína Gáliková, “Najlepšiu filozofickú knihu roka 2021 napísal pracovník Filozofického ústavu 

SAV, v. v. i.,” Slovak Academy of Science, News, February 1, 2022. 

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=73&news_no=10145 

 

Katarína Gáliková, “The Best Philosophical Book of 2021 was written by an Employee of the 

Institute of Philosophy SAS,” Slovak Academy of Science, News, February 1, 2022. 

https://www.sav.sk/?lang=en&doc=services-news&source_no=20&news_no=10144 

 

https://proseawards.com/winners/2022-award-winners/#body
https://spectator.sme.sk/c/22834345/weekend-walking-through-wet-paris-in-western-slovakia.html
https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/filozofia-etika-a-teologia/knihu-odporucaju-ako-povinne-citanie-ocenili-dielo-pracovnika-filozofickeho-ustavu-sav/
https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/filozofia-etika-a-teologia/knihu-odporucaju-ako-povinne-citanie-ocenili-dielo-pracovnika-filozofickeho-ustavu-sav/
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/615469-najlepsiu-filozoficku-knihu-minuleho-roka-napisal-american-z-sav/
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/615469-najlepsiu-filozoficku-knihu-minuleho-roka-napisal-american-z-sav/
https://www.webnoviny.sk/pracovnik-filozofickeho-ustavu-sav-ziskal-vyznamnu-cenu-porota-jeho-knihu-vyhodnotila-ako-najlepsiu/
https://www.webnoviny.sk/pracovnik-filozofickeho-ustavu-sav-ziskal-vyznamnu-cenu-porota-jeho-knihu-vyhodnotila-ako-najlepsiu/
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=73&news_no=10145
https://www.sav.sk/?lang=en&doc=services-news&source_no=20&news_no=10144
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News Agency of Slovak Republic, “Ocenená publikácia je panoramatickou štúdiou o hlbokom 

vplyve nemeckého filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela na 19. storočie,” Teraz.SK, 

February 1, 2022. 

https://www.teraz.sk/veda/filozoficku-knihu-roka-2021-napisal-pr/608604-clanok.html 

  

Názov podujatia: Revolúcia, transformácia a rola subjektu (verejná prednáška) 

Rečník: Mgr. Ľubomír Dunaj, PhD. (Viedenská univerzita) 

Miesto konania: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, G236 (2. poschodie) 

Dátum konania: 17. máj 2022 

Organizátori: Filozofický ústav SAV, v. v. i. Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej 

fakulty UK v Bratislave 

Anotácia prednášky: 

Aby sme porozumeli súčasnej sociálnej a politickej situácii vo východnej Európe ako aj vo 

východnej časti strednej Európy (tzv. Ostmitteleuropa), t. j. regiónu, ktorý patril do tzv. sovietskeho 

bloku, a ku ktorému patrilo aj Slovensko, je nutné analyzovať predovšetkým transformáciu po roku 

1989. Negatívne a často veľmi drastické dopady spoločenských zmien, ktoré nasledovali po Nežnej 

revolúcii sú stále predmetom rôznych diskusií, pričom ostáva relevantné pýtať sa, či mohli 

jednotlivé reformy prebehnúť menej „bolestivo“. Prednáška sa opierala o diela francúzskeho 

filozofa a sinológa Françoisa Julliena, inšpirovaného čínskym klasickým textom Kniha premien (Yi 

Jing), pričom kritické úvahy rozvíjala predovšetkým v nadväznosti na práce Hansa-Herberta 

Köglera a Fabiana Heubela. 

Prednáška sa uskutočnila bez grantovej podpory.  

Úvodné slová predniesli prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave) a doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (Filozofický ústav Slovenskej 

akadémie vied, v. v. i.). 

  

Názov podujatia: Diskurzívne efekty rozvojového aparátu v dobe antropocénu 

Rečník: Doc. Dr. Tomáš Imrich Profant (Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave) 

Miesto konania: Filozofický ústav SAV, v. v. i., 5. poschodie (zasadacia miestnosť), Klemensova 

19, 811 09 Bratislava 1 

Dátum konania: 2. jún 2022 

Organizátori: Filozofický ústav SAV, v. v. i. 

Anotácia prednášky: Globálne environmentálne problémy súvisiace s epochou antropocénu 

stavajú otázku rozvoja do nového svetla. Staré postuláty o tom, čo je to rozvoj, kto je rozvinutý a 

kto koho dobieha sú spochybňované. Prednáška sa venovala tomu, aké diskurzívne dopady má 

aparát rozvoja na naše spoločnosti. Ozrejmila nielen problematiku hierarchizácie, depolitizácie a 

túžby po rozvoji, ale aj najnovšie rétorické zmeny, ktoré však zatiaľ neviedli k zmene v pravidlách 

formovania rozvojového diskurzu. 

Prednáška sa uskutočnila s podporou grantu VEGA č. 2/0072/21: Úlohy politickej filozofie v 

kontexte antropocénu. 

Úvodné slová predniesol doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (Filozofický ústav Slovenskej akadémie 

vied, v. v. i.). 

  

Názov podujatia: The Anthropocene's Implications for the Role of Education in Society: 

Reflections on Hannah Arendt and Paul Ricœur 

Rečník: Peter Sutoris, PhD. (University of York, University College London) 

Miesto konania: Filozofický ústav SAV, v. v. i., 5. poschodie (zasadacia miestnosť), Klemensova 

19, 811 09 Bratislava 1 

Dátum konania: 24. marec 2022 

Organizátori: Filozofický ústav SAV, v. v. i. 

Anotácia prednášky: Prednáška sa sústredila na význam myšlienok Hannah Arendtovej a Paula 

https://www.teraz.sk/veda/filozoficku-knihu-roka-2021-napisal-pr/608604-clanok.html
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Ricœura pre súčasné debaty o sociálnom účele vzdelávania v kontexte antropocénu a súvisiacej 

environmentálnej multikrízy. Zameriavala sa na koncepty byrokratizácie a historickej 

zodpovednosti a na otázky o etike utilitárnych koncepcií vzdelávania tvárou v tvár devastácii 

životného prostredím a meniacim sa definíciám „udržateľnosti“ v súčasnom formálnom vzdelávaní. 

Prednáška tematizovala aj vzťahu medzi vzdelávaním a medzigeneračnou spravodlivosťou. 

Prednáška a následná diskusia odzneli v anglickom jazyku. 

Prednáška sa uskutočnila s podporou grantu VEGA č. 2/0072/21: Úlohy politickej filozofie v 

kontexte antropocénu. 

Úvodné slová predniesol doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (Filozofický ústav Slovenskej akadémie 

vied, v. v. i.). 

  

Názov podujatia: Hegel und die andere Geschichte der Philosophie (verejná prednáška) 

Rečník: prof. Klaus Vieweg, PhD. (Friedrich Schiller University Jena) 

Miesto konania: G140 (zasadacia miestnosť dekanátu), Filozofická fakulta, Univerzita 

Komenského, Gondova 2, 811 06 Bratislava 

Dátum konania: 12. máj 2022 

Organizátori: Filozofický ústav SAV, v. v. i. Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej 

fakulty UK v Bratislave 

Anotácia prednášky: 

Prof. Vieweg vo svojej prednáške zdôraznil, že jeho koncepcia dejín filozofie ilustrovaná na 

Heglovom príklade predstavuje základný kameň pre písanie ďalších dejín filozofie: je to vstup do 

filozofického písania dejín filozofie, dejín filozofie založených na filozofickej logike. Hlavnou 

otázkou je, ako možno dejiny filozofie kultivovať ako vedu. Pozornosť sa venoval myšlienke 

systematického, logického začiatku filozofovania a miestu, z ktorého sa môžu začať dejiny filozofie 

v ideálno-typicko-paradigmatickom zmysle. Prednáška a následná diskusia odzneli v nemeckom 

jazyku. 

Prednáška sa uskutočnila bez grantovej podpory. 

Úvodné slová predniesol prof. Břetislav Horyna, PhD. (Filozofický ústav SAV, v. v. i.). 
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  

 

10.1. Knižničný fond 

  

Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižničné jednotky spolu 13 790 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 13 790 

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 0 

  z toho zahraničné periodiká 0 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 0 

v tom 

kúpou 0 

darom 0 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

náhradou 0 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 4 289 

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) 411 

v tom z 

r. 1 

prezenčné výpožičky 108 

absenčné výpožičky 303 

v tom z 

r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 299 

výpožičky periodík 112 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 0 

Počet vypracovaných bibliografií 60 
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Počet vypracovaných rešerší 60 

  

10.3. Používatelia  

  

Tabuľka 10c Používatelia 

Registrovaní používatelia 50 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 300 

  

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 € 3 200 

  

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  

 

Mgr. Róbert Karul, PhD.  

 

- člen  

  

 

11.3. Členstvo v komisiách SAV  

 

Mgr. Martin Foltin, PhD.  

 

- Bytová komisia SAV (Člen)  

 

PhDr. Dušan Gálik, CSc.  

 

- Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (člen) 

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

 

Mgr. Róbert Karul, PhD.  

 

- Etická komisia SAV (predseda) 

- 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)  

 

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.  

 

- Edičná rada SAV (člen)  

 

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.  

 

- Etická komisia SAV (člen)  

  

 

11.4. Členstvo v orgánoch VEGA  

 

prof. Dr.  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. 2022 v €) 

Typ organizácie (v. v. i.)   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  887 465,51 806 361,02 54 122,41 26 982,08 90,86 

z toho:   mzdy (610) 530 651,85 493 003,00 23 759, 00 13 889,85 0, 00 

vedecká výchova 

štipendiá (640) 

58 151,16 58 151, 16  0,00 0,00 0,00 

poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 

188 798,46 174 221,44 9 366,36 5 210,66 0, 00 

tovary a služby (630) 88 969,92 71 491,30 9 597,05 7 881,57 0, 00 

transfery partnerom 

projektov (640) 

20 894,12 9 494,12 11 400,00 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. 2022 v €) 

Typ organizácie (v. v. i.)   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) 806 361,02 0, 00 493 003,00 174 221,44 0, 00 

z toho:  VEGA 37 436,84 0, 00 0, 00 193,67 0, 00 

MVTS výskumné 

projekty 

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 

MVTS podpora 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 

SASPRO/MOREPRO 1 384,3 0, 00 888,00 312,00 0, 00 

Vydávanie časopisov 9 815,00 0, 00 0, 00 1 057,99 0, 00 

Vedecká výchova 

(štipendiá) 

55 591,16 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 

OTAS (630) 25 491,12 0, 00 0, 00 366,91 0, 00 
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2. ŠF EÚ vr. fin. zo ŠR 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 

3. medzinárodné 

grantové  projekty 

26 982,08 0, 00 13 889,85 5 210,66 0, 00 

z toho:  H2020 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 

4. iné štátne a verejné 

zdroje  (spolu) 

54 122,41 0, 00 23 759,00 9 366,36 11 400,00 

z toho:  APVV 54 122,41 0, 00 23 759,00 9 366,36 11 400,00 

podpora z kapitoly 

MŠVVaŠ  SR (stimuly) 

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 

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

z toho:  príjmy z 

prenájmu 

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 

príjmy z podnikateľskej  

činnosti 

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 

príjmy z expertnej 

činnosti a  služieb 

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 
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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, návrhy na aktualizáciu Plánu rodovej rovnosti SAV  

 

Filozofický ústav SAV, v.v.i. dôsledne uplatňuje princípy rovnosti v dôstojnosti, slobodách a 

právach zakotvené v Ústave SR, vrátane ods. 2, čl. 12 a ďalšej antidiskriminačnej legislatívy. FiÚ 

SAV začiatkom roka 2022 pristúpil k Plánu rodovej rovnosti SAV, ktorý bol 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 zaoberala Správna 

rada FiÚ SAV, v.v.i. po svojom kreovaní začiatkom roka 2022, ako jedným z prvých bodov svojho 

rokovania. Opätovne sa plánom zaoberala v decembri 2022, kedy pristúpila k jeho doplnenej verzii. 

Viacero pracovníkov ústavu sa zúčastnilo všetkých tréningov a školení k danej problematike. Išlo 

napr. o webinár "Sexuálne obťažovanie na pracovisku", ktorý sa uskutočnil 18.03.2022. Podujatie 

organizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci „Národného projektu Prevencia a eliminácia 

rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01“ Ďalším bol tréning v rámci projektu ATHENA 

(Horizont 2000) bol úvodom do problematiky rodovej rovnosti. Konal sa 13.5 2022. Následne išlo o 

tréning v rámci tohto programu bol zameraný na podporu argumentačných zručností v oblasti 

rodovej rovnosti. Konal sa 21.9.2022. 

Získané poznatky a zručnosti sa premietajú do činnosti a stratégií ústavu. 

  

  

  

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 6 5 1 0 0 0 

 2. Projekty APVV 1 1 0 1 1 0 

 3. Projekty EŠIF/OP ŠF 0 0 0 0 0 0 

 4. Projekty SASPRO, MoRePro,  

 IMPULZ 
1 0 1 0 0 0 

 5. Iné projekty (FM EHP,  

 Vedecko-technické projekty,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

1 1 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 
3 1 2 0 0 0 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 0 0 0 0 0 0 

 8. Podpora MVTS z národných  

 zdrojov (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 3 1 2 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 

2022  

  

 

16.1. Domáce ocenenia  

 

16.1.1. Ocenenia SAV        

 

Kosterec Miloš       

Ocenenie špičkovej publikácie       

Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV     

Opis: Ocenenie za špičkovú publikáciu:https://doi.org/10.1093/analys/anaa086        

 

Stewart Jon       

Cena SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce       

Oceňovateľ: P SAV     

Opis: Hegel's Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution, Cambridge: 

Cambridge University Press 2021        

 

Vacek Daniela       

Špičkové publikácie - Nórsky register vedeckých časopisov       

Oceňovateľ: SAV     

Opis: Ocenenie bolo udelené za článok D. Vacek a M. Kosterca "The fine-grainedness of poetry: A 

new argument against the received view" publikovaný v časopise Analysis  

 

16.1.2. Iné domáce ocenenia  

 

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       

PROSE AWARDS        

Oceňovateľ: Washington, DC – The Association of American Publishers        

Opis: Hegel's Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution, Cambridge University 

Press 2021  
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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  

  

 

V roku 2022 bol ústav významne zaťažovaný administrovaním transformácie na verejnú výskumnú 

inštitúciu, ale aj paralelnými procesmi medzinárodnej evaluácie a a ministerstvom spusteného 

procesu Periodického hodnotenia vedeckého výkonu - oba procesy boli nesmierne administratívne 

náročné a vyžadovali si množstvo hodín práce nielen administratívnych (odborných), ale aj 

vedeckých pracovníkov ústavu. 

Aj v roku 2022 pokračovali 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. 

Rovnako v roku 2021 aj v roku 2022 sme evidovali 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. 

Pokračovali aj problémy s finančným zabezpečením 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

64 

 

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  

 

prof. PhDr. František Gahér, CSc.,  

Mgr. Róbert Karul, PhD., 02 52921215 

prof. Dr. Martin Muránsky, PhD.,  

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

Mgr. Martin Vacek, PhD., 02 52921215 

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.,   

  

  

 

Schválila vedecká rada organizácie SAV dňa 30.1.2022  

  

  

 

  

   

Riaditeľ organizácie SAV  Predseda vedeckej rady 

 

 

 

 

 

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

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

 


