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Dotazník 

 
Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie 

Slovenskej akadémie vied 
 

Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006 

 

 

I. Základné informácie o hodnotenej organizácii: 
 

1. Názov a adresa organizácie:   
     Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
 

2. Vedenie organizácie 

Útvar riaditeľa Meno Vek Počet rokov vo funkcii

Riaditeľ prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc. 57 12

Zástupca riaditeľa PhDr. Karol Kollár, CSc. 58 4

Vedecký tajomník PhDr. Karol Kollár, CSc. 58 15
 

 
3. Predseda vedeckej rady 

doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc. 

 

4. Základné informácie o počte výskumných pracovníkov 
i. Celkový počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do 

výskumu a vývoja (okrem doktorandov) a jeho prepočet na plný ekvivalent 
pracovného času (FTE) za roky 2003, 2004, 2005, 2006 a priemer za hodnotené 
obdobie 
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ii. Počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do výskumu a 
vývoja (okrem doktorandov) na jednotlivých oddeleniach/útvaroch organizácie 
a jeho prepočet na plný ekvivalent pracovného času (FTE) za roky 2003, 2004, 
2005, 2006 a priemer za hodnotené obdobie 

 

 

Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE

Celkom v organizácii 25 19 20 19 21 19 22 20 22 19,25

Oddelenie analytickej filozofie 8 6 7 6,5 8 6,8 8 6,35 7,75 6,4125

Oddelenie sociálnej filozofie 8 8 8 8 8 8 9 9 8,25 8,2

Oddelenie dejín slovenského filozofického
myslenia 9 5 5 4,5 5 4,2 5 4,35 6 4,5125

Výskumní pracovníci
2003 Priemer200620052004

5

 
 
5. Základné informácie o rozpočte mzdových prostriedkov organizácie 

i. Suma mzdových prostriedkov organizácie1 pridelená z inštitucionálnych 
zdrojov Slovenskej akadémie vied (SAV) v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006 a 
priemer za hodnotené obdobie 

Mzdové prostriedky (MP) 2003 2004 2005 2006 Priemer

Mzdové prostriedky spolu (mil. Sk) 6,782 6,945 7,168 7,467 7,091  
 
 
6. URL webovej stránky organizácie: http://klemens.sav.sk/fiusav 

Webovej stránke Filozofického ústavu SAV sa venuje mimoriadna pozornosť. Poskytuje 

nielen rozsiahle informácie o činnosti ústavu a jeho pracovníkov, ale zároveň funguje aj 

ako sofistikovaná databáza vedeckých výstupov jednotlivých pracovníkov a autorov 

časopisov Filozofia a Organon F, ktorá sa v pravidelných intervaloch dopĺňa. Okrem toho, 

treba upozorniť, že na stránke uvedené údaje o štúdiách publikovaných  v časopisoch 

Filozofia a Organon F sú doplnené abstraktmi v anglickom jazyku.  

 

 

 

                                                 
1 Objem mzdových prostriedkov bez odvodov do poiťovní 
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II. Základné informácie o činnosti organizácie v oblasti výskumu a 

vývoja: 
 
1. Poslanie a úlohy organizácie sformulované v jej zriaďovacej listine 

Základný účel a  predmet činnosti  podľa Zriaďovacej listiny  zo dňa 9. 10. 2003,  

číslo: 728/0214/2003, Čl. 1:   

 

1. Filozofický ústav SAV sa zameriava na riešenie projektov základného výskumu v   

    oblasti logiky a metodológie vedy, sociálnej a politickej filozofie, dejín filozofie ako aj  

    dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku. 

2. Výsledky výskumu ústavu nachádzajú uplatnenie v rozličných vedných odboroch, ako  

    aj v širšom kontexte slovenskej kultúry. 

3. Ústav poskytuje poradenské a expertízne služby vládnym a spoločenských inštitúciám. 

4. Ústav uskutočňuje vedeckú výchovu v zmysle všeobecne platných právnych  

    predpisov. 

5. Ústav zabezpečuje publikáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom  

    periodickej a neperiodickej tlače. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače sa riadi  

   uzneseniami Predsedníctva  SAV. 

 

2. Súhrn aktivít výskumu a vývoja organizácie za hodnotené obdobie, ich 
význam z národného a medzinárodného hľadiska, zapojenie organizácie do 
európskeho výskumného priestoru (max. 10 strán) 
 

 Základný výskum  na ústave sa uskutočňuje v nasledovných oblastiach: filozofia 

jazyka a sémantika, filozofia mysle, metodológia a filozofia vedy so špeciálnym 

zameraním na filozofiu sociálnych vied, sociálna a politická filozofia, etika, 

fenomenológia, dejiny slovenského filozofického a politického myslenia. Vedeckí 

pracovníci ústavu sa združujú v troch oddeleniach: analytickej filozofie (OAF), sociálnej 

filozofie (OSF), dejín slovenského filozofického myslenia (ODSFM). Počet grantových 

riešiteľských tímov je väčší ako počet oddelení; grantový tím zameraný na skúmanie 

fenomenologickej filozofie má v rámci organizácie výskumu na ústave samostatné 

postavenie, administratívne je však začlenený do OSF.  Vedecké výsledky ústavu 

dokladajú, že vedeckí pracovníci ústavu participujú na riešení kľúčových problémov 

v uvedených oblastiach vedeckého záujmu. Z hľadiska národného je ústav v uvedených 

oblastiach výskumu najvýznamnejším pracoviskom s integratívnou funkciou pri 
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organizácii výskumu.  Z medzinárodného hľadiska je výskum uskutočňovaný na ústave 

zakotvený v užšom stredoeurópskom, ale aj v širšom európskom priestore. Na 

pracovisku sa rieši projekt 6RP Central European Centre for Women and Youth in 

Science, ako aj projekt European Science Foundation  From Natural Philosophy to 

Science  v tematickej oblasti The Anatomy of Scientific Thought.  Okrem týchto projektov, 

ktoré v pravom slova zmysle zapájajú ústav do európskeho výskumného priestoru, sa 

riešia projekty v rámci bilaterálnych zmlúv, osobitne s Filozofickým ústavom AVČR 

a Instituto de Filosofía Consejo Superior de Investigaciones Scientíficas (Madrid). Ústav 

je zapojený aj do projektu Cultural Heritage and Comteporary Change in Central Europe, 

ktorý koordinuje George MacLean z Council for Research in Values and Philosophy, 

Catholic University of America, Washington, D. C.  V hodnotenom období sa nadviazali 

kontakty s Filozofickým seminárom Kolínskej univerzity, ktoré sa materializujú v účasti 

jeho členov na medzinárodných jesenných konferenciách, pravidelne poriadaných 

ústavom od r. 2005.  Pozitívnym faktorom je nadviazanie kontaktov s francúzskymi 

filozofmi, ktoré nachádzajú podporu Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Ústav vydáva 

dva časopisy: Organon F, karentovaný medzinárodný časopis pre analytickú filozofiu, 

ktorý sa od roku 2006 vydáva v spolupráci  s FLÚ AVČR, a časopis Filozofia, ktorý má 

vyše šesťdesiatročnú tradíciu a je taktiež karentovaný v zahraničných databázach.  Ústav 

poriada pravidelné medzinárodné konferencie k analytickej filozofii a k filozofickým 

témam v globálnej situácii.  Disponuje právom podieľať sa na uskutočňovaní 

doktorandského štúdia v odbore systematická filozofia v internej aj externej forme štúdia. 

Možno konštatovať, že nastupujúca generácia vedeckých a pedagogických pracovníkov 

so zameraním na ústavom uskutočňovaný výskum absolvovala doktorandské štúdium na 

Filozofickom ústave SAV.  

 Filozofický ústav SAV inicioval a organizoval viaceré konferencie, sympóziá, 

workshopy a prednášky nielen s domácou, ale aj medzinárodnou účasťou, na ktorých sa 

prezentovali výsledky jednotlivých projektov. Okrem toho sa výsledky vedeckej práce 

OAF publikujú vo vedeckých monografiách a štúdiách, vydávaných v domácich aj 

zahraničných (karentovaných) odborných periodikách a zborníkoch z konferencií. 

Vedecký potenciál OAF sa takisto využíva v oponentúrach domácich aj zahraničných 

grantových projektov, správ, monografií a iných vedeckých výstupov. Významnou mierou 

sa OAF podieľa aj na vedeckej príprave a výchove doktorandov,  pričom v poslednom 

čase je vyhľadávaným pracoviskom stáží zahraničných doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov.  

 Výskum Oddelenia analytickej filozofie OAF sa zameriaval v oblasti filozofie jazyka, 

sémantiky a filozofie logiky v hodnotenom období predovšetkým na a) kritiku 

wittgensteinovského chápania významu ako používania jazykových výrazov (hlavný 
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výstup: P. Cmorej 2004: Použitie, spôsob použitia a význam jazykových výrazov. In: 

Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Veda); b) 
rozpracovanie koncepcie jazykových výrazov a semivýrazov (hlavný výstup: P. Cmorej 

2005: Semivýrazy a výrazy. In: Jazyk – logika – věda. Praha: Filosofia); c) analýzu 

a vyvrátenie teórie tzv. holých indivíduí a odvodenie dôsledkov, ktoré z toho vyplývajú pre 

teóriu predikácie (hlavný výstup: P. Cmorej 2006: Holé indivíduá a predikácia. In: Jazyk 

z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava: Iris); d) skúmanie 

synonymie jazykových výrazov a porovnanie synonymie v lingvistike so synonymiou 

v logike (hlavný výstup: B. Čakovská 2006: Kde končí lingvistika, začína logika, 

a naopak. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava: Iris); e) 
skúmanie vzťahov niektorých druhov jazykových výrazov k mimojazykovým objektom 

(hlavný výstup: M. Zouhar 2004: Podoby referencie. Bratislava: Iris); f) vypracovanie 

koncepcie významu vlastných mien (hlavný výstup: M. Zouhar 2004: Podoby referencie. 

Bratislava: Iris); g) analýzu pojmu rigidnosti, skúmanie rôznych druhov tzv. rigidných 

designátorov a ich postavenia v sémantických koncepciách (hlavný výstup: M. Zouhar 

2006: Rigidná designácia. Metafyzická téma vo filozofii jazyka. Bratislava: Infopress); h) 
analýzu kvantifikátorov v prirodzenom jazyku a ich komparáciu s predikátovologickou 

kvantifikáciou (hlavný výstup: M. Zouhar 2006: Kvantifikácia v prirodzenom jazyku I – IV. 

In: Organon F, č. 1 – 4). 

 Výskum v oblasti filozofie mysle sa orientoval predovšetkým na a) systematické 

skúmanie vzťahov medzi filozofiou a špeciálnymi vedami zaoberajúcimi sa mysľou 

(hlavný výstup: S. Gáliková 2003: Filozofia a veda o mysli. In: Antológia filozofie mysle. 

Bratislava: Kalligram); b) problematiku reprezentácií a reprezentacionálnej povahy mysle 

(hlavný výstup: S. Gáliková 2004: Povaha reprezentácií. In: Používanie, interpretácia 

a význam jazykových výrazov. Bratislava: Veda); c) filozofickú analýzu problematiky 

vedomia (hlavný výstup: S. Gáliková 2003: Problém vedomia. In: Organon F, č. 1). 

Osobitné postavenie nielen z odborného, ale aj pedagogického hľadiska malo editovanie 

významnej Antológie filozofie mysle (eds. S. Gáliková, E. Gál; Bratislava: Kalligram 2003; 

z pracovníkov a doktorandov ústavu sa na preklade podieľali S. Gáliková, D. Gálik, J. 

Hvorecký a M. Zouhar). 

 Výskum v oblasti metodológie a filozofie vedy sa zameriaval na a) rekonštrukciu 

vedeckej metódy a analýzu základných prístupov k chápaniu vedeckej metódy, a to 

najmä so zreteľom na prírodné vedy a zmeny prebiehajúce v metodologických základoch 

vedeckého poznania (hlavný výstup: J. Dubnička 2003: Redukcionizmus v koncepcii K. 

R. Poppera. In: Metoda – význam – intence: popperovské motivy v současném 

analytickém myšlení. Praha: Filosofia); b) filozoficko-metodologické problémy súčasných 

kozmologických teórií, ktoré sa usilujú o zjednotenie štyroch základných kozmických 
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interakcií s cieľom vytvoriť jednu teóriu,  schopnú opísať vesmír ako na mikroúrovni, tak 

aj na makroúrovni (hlavné výstupy: J. Dubnička 2004: Priestor, čas a teória strún. In: 

Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Veda; J. Dubnička 

2006: Priestor, čas a kvantová gravitácia. In: Organon F, č. 4); c) analýzu chápania vedy, 

vedenia a vedeckej metódy v Aristotelovej filozofii so špecifickým zreteľom na problém 

indukcie v Aristotelovej filozofii vedy a jej úlohy vo výstavbe vedy ako axiomaticko-

deduktívneho systému (hlavný výstup: D. Gálik 2006: Induction in Aristotle’s System of 

Scientific Knowledge. In: Organon F, č. 4); d) analýzu niektorých problémov spojených 

s univerzálnym darvinizmom ako všeobecnou teóriou evolúcie, usilujúcej sa opísať 

a vysvetliť javy na pomedzí prírodných a sociokultúrnych vied (hlavné výstupy: D. Gálik 

2003: K pojmu biologický druh. In: Vágnost, věda, filosofie. Praha: Filosofia; D. Gálik 

2004: Univerzálna teória evolúcie a problém mémov. In: Memy ve vědě a filosofii. Praha: 

Filosofia). 

 Vedecký výskum v oblasti filozofie sociálnych a humanitných vied sa sústreďoval 

predovšetkým na tieto základné ciele: a) analyzovať problémy rekonštrukcie sociálno-

humanitných vied (hlavný výstup: J. Viceník, V. Černík (eds.) 2004: Problém 

rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied. Bratislava: Iris); b) preskúmať komplex 

metód v sociálnych a humanitných vedách a výsledkov ich použitia (hlavný výstup: J. 

Viceník, V. Černík (eds.) 2005: Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských 

vedách. Bratislava: Iris); c) analyzovať problémy vzťahu objektivity a subjektivity 

v sociálnych a humanitných vedách (hlavný výstup: V. Černík, E. Višňovský (eds.) 2006: 

Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Bratislava: Iris). 

Konkrétne výsledky analýz sa týkali predmetu sociálnych a humanitných vied, skúmania 

rôznych dichotómií (tela a ducha, zákona a podmienok, štruktúry a agencie a pod.), 

ktorých riešenie je predpokladom reštrukturalizácie sociálnych  a humanitných vied; 

analýzy širokého okruhu filozofických koncepcií a ich funkcií v spoločenskovednom 

bádaní; špecificky spoločenskovedných zákonov, vzťahu zákonov a podmienok, 

hypotézy o existencii imanentných zákonov; analýzy rôznych typov teórií 

v spoločenských vedách; vzťahu nomologickej explanácie a humanitnej interpretácie 

a ich miesta v spoločenských vedách; problémov vzťahu objektivity a subjektivity, pravdy, 

efektívnosti a hodnôt, špecifík overovania teórií v sociálnych a humanitných vedách; 

vzťahu medzi spoločenskými vedami a ideológiou (metodologické aspekty). 

 V oblasti filozofie sociálnych vied má OAF zastúpenie aj v riešení projektu v rámci 6. 

rámcového programu Central European Center for Women and Youth in Science. Projekt 

sa začal v marci 2003 a končí vo februári 2007. V nadväznosti na výsledky slovenského 

tímu vedeného T. Sedovou sa ústav stal zmluvným partnerom nového projektu UPDATE 

(na ktorom participuje 18 krajín EÚ), ktorý koordinuje Univerzita v Jävyskylle. Cieľom 
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projektu je navrhnúť nové nástroje na podporu štúdia mládeže v oblasti informačných 

technológií, inžinierskeho štúdia, prírodných vied a matematiky. 

  

  Pracovníci Oddelenia sociálnej filozofie (OSF) sa podieľajú  na riešení domácich 

a zahraničných projektov týkajúcich sa sociálnej a morálnej filozofie. V r. 2003 - 2006 sa 

na pôde tohto oddelenia ukončil projekt VEGA Interpretačné a legitimizačné sústavy 

v spoločenských premenách. Priebežne sa realizuje projekt Hodnoty a normy vo vzťahu 

k problému legitimity. V oblasti fenomenologického výskumu sa ukončil projekt J. 

Patočka, jeho miesto a recepcia v stredoeurópskom kontexte.  V procese riešenia sa 

nachádza projekt Fenomenológia v dialógu so súčasnou filozofiou a vedou (rok 

ukončenia 2008). Okrem toho pracovníci oddelenia participovali  na spoločenskovedne, 

humanitne orientovanom interdisciplinárnom výskume priemetu súčasných civilizačno-

kultúrnych procesov (integrácie, pluralizácie, multikulturalizácie) do slovenského 

spoločensko-kultúrneho priestoru, ich dosahu na národnú kultúru a jej  vývinových 

premien, ktorý bol náplňou štátnej úlohy výskumu a vývoja Civilizačno-kultúrne procesy 

v  transformujúcej sa slovenskej spoločnosti. Takisto v medzinárodnom rozmere sa 

realizoval (a bude aj naďalej pokračovať) spoločný projekt pracovníkov OSF 

a Filozofického ústavu AV ČR Ozveny tradície v súčasných etických koncepciách.  

 Vedecké aktivity a výsledky dokazujú, že v oblasti sociálnej a morálnej filozofie 

zohráva OSF vedúcu úlohu v celonárodnom kontexte, o čom svedčí fakt, že sme jediným 

pracoviskom, kde sa realizuje základný výskum súvisiaci s danou problematikou.  

 Výskumná aktivita členov Oddelenia sociálnej filozofie  je orientovaná základnými 

hypotézami o povahe sociálneho poriadku a kultúry. Sociálny poriadok ponímajú ako 

komplex foriem koordinácie ľudskej činnosti prostredníctvom empatie, hodnôt, výmeny 

užitočností, represie a zmlúv. Kultúru chápu ako komplex interpretačných procesov, 

v ktorých definujú možnosti a obmedzenia ľudskej existencie. Fenomén sociálneho 

poriadku chápu v úzkej väzbe na fenomén kultúry. Vychádzajú z toho, že v každej kultúre 

sa špecificky určuje vzťah medzi reálnym a fiktívnym;  daným a vytvoreným,  možným 

a dovoleným. Pre modernú západnú kultúru je charakteristické, že má k dispozícii vedu 

ako inštitucionalizovaný spôsob zisťovania rozdielu medzi reálnym a fiktívnym. Tak isto je 

pre ňu príznačný neustále sa zväčšujúci „tlak“ na „dané“ a čoraz neurčitejší rozdiel medzi 

„možným“ a „dovoleným“. Každá rozvinutá kultúra sa vyznačuje predstavou o limitných 

možnostiach človeka a príbehom o tom, k čomu viedol „náraz“ na hranice jej možností.  

Na pozadí týchto úvah pracovníci skúmali problém legitimity ako kľúčového fenoménu 

sociálneho života. Fenomén legitimity má svoje právne, politické, morálne 

a psychologické rozmery. Zmeny v „spôsobe bytia“ spoločnosti sú vždy aj zmenami 

v spôsobe legitimovania, zdôvodnenia oprávnenosti svojho konania. Aktuálnosť tohto 
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problému je mnohonásobne viditeľná. Značná časť problémov súčasných spoločností 

súvisí s deficitom legitimity základných spoločenských inštitúcií: štátmi a medzinárodnými 

organizáciami počínajúc a rodinami končiac. Vývoj modernej vedy a techniky mimoriadne 

rozšíril okruh „možností“ človeka. Otázka, ktoré z možností, ktoré nám moderné 

technológie ponúkajú, smieme využiť, a ktoré nie, už dávnejšie nie je teoretickou 

otázkou, ale otázkou každodenného rozhodovania. Mimoriadnu úlohu pri formovaní 

vedomia oprávnenosti zohrávajú moderné médiá.  

 Pracovníci oddelenia sústreďovali pozornosť primárne na problémy a až sekundárne 

na interpretácie obsiahnuté v klasických i súčasných filozofických koncepciách. František 

Novosád sa orientoval na analýzu základných pojmov, ktoré sa používajú pri interpretácii 

sociálneho poriadku a kultúry. Dagmar Smreková a Zuzana Palovičová tematizovali 

problém participácie morálneho pri vytváraní a udržiavaní sociálneho poriadku. Na 

pozadí etiky cnosti analyzovali fenomén morálnych kvalít charakteru ako konštitutívneho 

elementu ľudského spôsobu bytia. Súčasťou ich výskumu bol rozbor premien hodnotovej 

orientácie spoločnosti a jej odraz v rozhodovacích stratégiách jednotlivcov. Jozef Pauer 

smeroval svoje myslenie k otázkam globalizácie a dialógu medzi kultúrami. Analyzoval 

historické modely integrácie kultúry od antiky až po súčasnosť. Pri rozbore kultúrnych 

a umeleckých fenoménov sa sústreďoval aj na tie prejavy globalizačných zmien, ktoré 

vedú k premene situácie ľudskej osoby, k presunu jej hodnotových orientácií, k vynoreniu 

ich nových podôb. Martin Muránsky sa zaoberal možnosťami modernej antropológie 

z hľadiska teórie intencionality a konania. Osobitné miesto patrilo metodickým otázkam 

normatívnych východísk ľudského správania s presahom do problematiky teórie 

spravodlivosti. K základným témam tohto smerovania patria vzťahy ľudskej slobody 

a svojvôle, otázky praktickej artikulácie konania v relácii ku kauzálnym schémam výkladu 

skutočnosti, ako aj problém neintencionálnych väzieb konania a existenciálnej 

skúsenosti. Úvahy Evy Smolkovej sa týkali otázok života a jeho hodnoty v humánnom 

i enviromentálnom rámci vo svetle súčasného rozvoja biologických vied a rozvoja 

moderných biotechnológií. Zaoberala sa súčasnými etickými a axiologickými otázkami, 

ktoré sa viažu na problematiku ovplyvnenia vlastnej prirodzenosti. Analyzovala rôzne 

typy prístupov k enviromentálnej a bioetickej problematike a usilovala sa systematizovať 

a syntetizovať poznatky filozofickej etiky a profesijných etík. Róbert Karul sa súbežne 

s reflexiou dosahu starogréckych a novoplatónskych etických názorov zaoberal 

filozofickou analýzou moderných médií a ich vplyvu na spoločnosť. Zaoberal sa 

fenomenologickými koncepciami obrazu a imaginárna. Jozef Sivák skúmal filozofiu 

a históriu recepcie myslenia Jana Patočku v stredoeurópskom priestore, ako aj vzťah 

fenomenológie a vedy v kontexte súčasnosti. Venoval sa aj spracovaniu a vyhodnoteniu 

pozostalosti Josefa Cibulku, pôsobiaceho v minulosti na našom ústave. Jaroslava 
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Vydrová (Kunschová) sa zaoberala fenomenologickou metódou v neskorých textoch 

Edmunda Husserla.                   

 Poznatky získané počas výskumu sú okrem iného artikulované v knižných 

publikáciach: 1. F.  Novosád: Alchýmia dejín  (2004); 2. F. Novosád: Doba X (2003) ; F. 

Novosád: Ligitimita ideológií (2006); 4.  F. Novosád:  - J. Pauer - D. Smreková - Z. 

Palovičová - E. Smolková - M. Muránsky - R. Karul: Hodina filozofie (2004); 5. J. Pauer: 

Nechuť byť spolu (2004); 6. J. Pauer: Do jaskyne (2006); 7. Z. Palovičová - D. Smreková: 

Dobro a cnosť (2003); 8. V. Hála - D. Smreková - Z. Palovičová - R. Kolářsky: Etika a jej 

tradícia (2006); 9. E. Smolková: Bioetika - otázka, problémy, súvislosti (2006)  

 Viaceré z týchto titulov majú aj svoj didaktický dosah, keďže sa používajú ako 

učebnice na slovenských a českých univerzitách a vysokých školách. 

 OSF iniciovalo a organizovalo viaceré tematicky zamerané konferencie za účasti 

renomovaných zahraničných filozofov, vzťahujúce sa na problematiku intersubjektivity, 

konania, noriem a konfliktov v globálnej situácii. Neodmysliteľnou súčasťou výskumu 

dejín fenomenológie i aktuálneho fenomenologického bádania bol a je dialóg so svetovou 

fenomenológiou vo forme účasti na popredných fenomenologických fórach (doložené 

publikovanými príspevkami v recenzovaných zborníkoch ako Annalecta Husserliana), vo 

forme pozvaných prednášok na fenomenologických seminároch FiÚ SAV i v bohatej 

prekladateľskej činnosti. Vyzdvihnúť treba aj skutočnosť, že  projekty zamerané na 

skúmanie fenomenológie, ktorých nositeľom je ústav, zahŕňajú  riešiteľov aj 

z mimoakademických pracovísk Slovenskej republiky.  Nadviazali  a udržujú sa kontakty 

s Husserlovým archívom pri Katolíckej univerzite v Lovani. 

  ODSFM: Oblasť výskumu dejín slovenského filozofického a politického myslenia je 

na našom ústave  disciplínou s dlhodobou tradíciou. Z hľadiska bádateľského výkonu a 

kvality dosiahnutých výsledkov ho možno pokladať za kľúčové pracovisko v tejto oblasti 

vedeckého záujmu v rámci Slovenskej republiky. Členovia oddelenia riešili projekty 

v hodnotenom období v spolupráci so zahraničnými partnermi v ČR, Maďarsku, 

Taliansku i Španielsku. Výraznou črtou činnosti  pracovníkov oddelenia i ocenením ich 

vedeckého potenciálu bola účasť na dvoch projektoch Štátneho programu vedy a vývoja 

Ideové zdroje a línie slovenskej politiky a Národ, národnosti a etnické skupiny 

v transformujúcej sa spoločnosti, na projekte Centra excelentnosti SAV Kolektívne 

identity. Región strednej Európy, ktorá je dôkazom toho, že ich bádateľský záber možno 

plne interdisciplinárne uplatniť. Oddelenie sa úspešne podieľalo na uskutočňovaní 

doktorandského štúdia a možno konštatovať, že pripravilo vo svojej oblasti záujmu 

kompetentných odborníkov, pôsobiacich na vysokých školách  Slovenskej republiky.  

Pôsobenie v stredoeurópskom priestore výskumu je z hľadiska bádateľskej matérie 

takpovediac nevyhnutnosťou, avšak pozvanie participovať na talianskom projekte 
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National Histories Revisited (Le nuove storiografie dell´est) a na španielskom projekte 

Ethnos, demos, fides:  Catholic Nationalisms in a Comparative Perspective svedčia 

o záujme o domáci výskum, ako aj o schopnosti oddelenia nájsť si svoje miesto 

v európskom výskumnom priestore (Pichler 2004: Sui caratteri romantici e non romantici 

del pensiero politico slovacco).  

V hodnotenom období sa vychádzalo z koncepcie multifokálneho výskumu 

slovenského filozofického a politického myslenia, z časového hľadiska  zameraného na 

19. a 20. storočie. Ohniskami bádateľského záujmu boli myšlienkové útvary v podobe 

ucelených koncepcií, ideových prúdov a tendencií, škôl, individuálnych intelektuálnych 

výkonov a diskurzy viazané na osobnosti, školy a časopisy. Uvedený výskum budoval na 

stratégii, ktorá vyplynula z dôkladného vyhodnotenia predchádzajúceho bádania 

zhrnutého v kolektívnej monografii Dejiny slovenskej filozofie v XX. storočí (Kollár, 

Kopčok, Pichler, eds.;1998). Ukázalo sa, že ambícia napísať syntetické dejiny 

slovenského filozofického myslenia, ktorého opatrným pokusom spomenutá publikácia 

bola, si vyžaduje dlhoročnú systematickú prípravu a venovanie sa  systematickému 

analytickému spracovávaniu väčšieho počtu parciálnych tematických okruhov 

slovenského filozofického a politického myslenia v širšom časovom rozmedzí. Pritom 

treba mať na  zreteli skutočnosť intelektuálnej interaktivity kultúrne diferencovaných 

prostredí, v ktorých sa myslenie na Slovensku rozvíjalo, a zohľadňovať význam potreby 

komparácie a umiestneniu výskumu v stredoeurópskom kontexte. V období, ktoré 

podlieha hodnoteniu, sa výskum z hľadiska uvedených parciálnych celkov a spomenutej 

stratégie sústredil na fenomén školskej a národnej filozofie v dejinách slovenského 

myslenia a slovenskej vzdelanosti (Bakoš 2003: Otázniky nad dejinami slovenskej 

filozofie; Mészáros 2004, 2005: Evidencie a kvázi evidencie v historiografii tzv. národnej 

filozofie I, II, III), na spory tradicionalizmu a modernizmu v slovenskom myslení 19. a 20. 

storočia, na fenomén vedeckej a umeleckej avantgardy pri rozvíjaní štrukturalizmu 

a surrealizmu na Slovensku, na charakter a pôsobenie štrukturalizmu na Slovensku v 60. 

rokoch minulého storočia, na filozofiu a politické myslenie Svätopluka Štúra, na svojský 

republikanizmus Dominika Tatarku a myslenie disentu, na filozoficky málo prebádanú 

osobnosť  Jána Čaploviča, na koncepciu európanského slovanstva Štěpana Launera, na 

filozofické pozadie sociologických koncepcií Alexandra Hirnera, na doktrínu politického 

katolicizmu, na zmeranie filozofického impaktu časopisov Filozofický sborník 

a Philosophica Slovaca, ako aj na rozbor vplyvu časopisu Praxis na filozofické dianie na 

Slovensku. Rovnako významný bol aj výskum zameraný na časopis Prúdy a výskum 

sledujúci filozofické pozadie a filozofiu politiky Novej školy, združenej okolo Slovenských 

novín, čo v danom rozsahu bola priekopnícka práca, heuristicky mimoriadne významná. 
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Vyzdvihnúť treba aj analýzu myšlienkového odkazu  zabudnutých mysliteľov Michaela 

Petöcza a Edmunda Szelényiho. 

Sprievodným produktom výskumu boli úvahy venované interpretačnej stratégii 

uplatniteľnej na pôsobenie filozofických a politických ideí v priestore slovenskej kultúry. 

Ukázalo sa, že je nevyhnutné pracovať s dvoma stratégiami, pretože myšlienkové útvary, 

ktoré sa postupne stávali objektom výskumu, bolo možné dekódovať a analyzovať raz 

prostredníctvom metodologických prístupov uplatňovaných v dejinách ideí, inokedy zas 

prostredníctvom inštrumentária dejín filozofie. To súvisí s charakterom prostredia, 

v ktorom vznikali slovenské kultúrne útvary. Ide o otázku inštitucionalizácie slovenskej 

kultúry a kultúrnej aktivity pred r. 1918 (keď absentovala) a po r. 1918, keď sa 

etablovala). Súčasťou výskumu situovaného do 19. storočia bolo zohľadnenie uhorského 

kontextu, relevantného v oblasti tzv. školskej filozofie, t. j. filozofie prednášanej ako 

vzdelávací predmet na školách. Bádateľské zámery vo vybraných oblastiach záujmu sa 

realizovali na základe rozsiahleho pramenného výskumu v archívoch a knižniciach v 

Českej republike a v Maďarsku;  v oblasti politického myslenia, pri skúmaní charakteru 

katolíckeho nacionalizmu v spolupráci s bádateľmi v Španielsku.  

Poznatky výskumu sa publikovali v dvoch monografiách v zborníkoch 

a predovšetkým v sérii štyroch špeciálnych čísiel karentovaného časopisu Filozofia 

(Bakoš, Kollár, Kopčok, Kopsová, Martinkovič, Mészáros, Pichler: 2003 - 2006). 

Pozoruhodným výstupom výskumu je monografické spracovanie myslenia slovenskej 

vedeckej a umeleckej avantgardy, založené na dôkladnej znalosti pramenného materiálu 

získaného štúdiom v archívoch a knižniciach v Bratislave a Prahe (Bakoš 2006: 

Avantgardistický projekt modernity). Zmieniť sa treba aj o založení série špeciálnych čísel 

časopisu Filozofia venovaných dejinám slovenského filozofického a politického myslenia. 

Ide vždy o desiate číslo časopisu v bežnom ročníku.   

 

 

 

3. Koncepcia aktivít výskumu a vývoja organizácie na ďalšie štyri roky (max. 5 
strán) 

i. Súčasný stav poznania a výskumu v danej oblasti z národného a 
medzinárodného hľadiska 

  

Počas najbližších štyroch rokov sa bude vedecký výskum na OAF uberať nasledujúcimi 

piatimi smermi: 

a) v oblasti filozofie jazyka a sémantiky sa zameriame na problematiku referencie, 

kvantifikácie a predikácie (projekt podporený VEGA), pričom nadviažeme na niektoré 
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výskumy P. Cmoreja, F. Gahéra, D. Kamhala a M. Zouhara. Takisto nadviažeme na 

koncepcie S. Neala, J. Kinga a niektorých ďalších autorov, ktorí za referujúce výrazy 

považujú iba jednoduché výrazy, ktoré môžu stáť  samostatne na subjektovej pozícii vo 

vete. Pokúsime sa tiež aplikovať formálny aparát tzv. dynamickej logiky a logického 

programovania na riešenie vybraných problémov analýzy prirodzeného jazyka (najmä 

problémov anaforickej väzby a obmedzenej kvantifikácie), aj keď v kontexte slovenskej 

filozofie a logiky sa takýto pokus doteraz neuskutočnil. 

b) V oblasti filozofie mysle sa bude realizovať projekt Vedomie vo filozofii a vo vede 

(filozofia, neuroveda, psychiatria), ktorý bude súčasťou medzinárodného intenzívneho 

výskumu problematiky vedomia, povahy vedomej skúsenosti. Dominujú mu otázky: Čo je 

vedomie? Na základe akých kritérií pripisujeme vedomie subjektu? Existuje spoločný 

problém vedomia pre filozofov, neurológov a psychiatrov? Aký je význam hľadania 

neurónových korelátov vedomej skúsenosti?; 
c) práca v oblasti filozofie sociálnych vied sa zameria na preskúmanie povahy a podstaty 

faktu v sociálnom poznaní, pričom budeme obhajovať realistickú pozíciu proti 

antirealizmu a lingvistickému a ontologickému konštruktivizmu. Nadviažeme tak na 

niektoré výskumy pracovníkov nášho ústavu. Takisto sa zameriame na ďalšiu analýzu 

filozofických a metodologických problémov sociálnych a humanitných vied, ktoré sú 

v súčasnosti predmetom diskusií a mnohé sú naďalej otvorené. Kritické analýzy 

problémov a dosiahnuté výsledky zohľadnili stav a úroveň riešenia danej problematiky 

v zahraničí aj u nás; 

d) v oblasti filozofie a metodológie vied sa zameriame na niektoré filozofické otázky 

kozmológie, v ktorej existujú pokusy o vybudovanie jednej jednotnej teórie vesmíru. Do 

tohto výskumu sú zapojené aj iné pracoviská na Slovensku, takže našou prácou sa 

začleníme do širšieho interdisciplinárneho výskumu. Budeme sa podieľať na filozoficko-

metodologickej analýze koncepcií, ako je teória strún a superstrún; 

e) zameriame sa na ďalšie preskúmanie premien teórie evolúcie v súvislosti so vznikom 

a šírením tzv. univerzálneho darvinizmu, ktorého ambíciou je preklenutie rozporov 

v teoretických a metodologických prístupoch prírodných, spoločenských a humanitných 

vied. 

  OSF: Fenomén sociálneho poriadku v jeho variabilnosti bude aj v nasledujúcich 

rokoch v centre pozornosti pracovníkov. Sceľujúcim rámcom uvedených parciálnych 

výskumov je predpoklad, že za základnú charakteristiku súčasnosti možno považovať 

„posun“ (spochybnenie, rozmazanie, novú definíciu) všetkých hraníc, prostredníctvom 

ktorých sa človek tradične orientoval vo svete a v sebe samom. Pre obdobie zlomov, 

ruptúr je charakteristický pohyb na rovine základných odlíšení, pre obdobia stability zasa 

pohyb na rovine sekundárnych odlíšení. Vo svojich štúdiách budú pracovníci  skúmať, čo 
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sa deje na hranici medzi „daným“ a „vytvoreným“, „reálnym“ a „fiktívnym“, „možným“ a 

„dovoleným“. Za odvodené budeme považovať rozlíšenia medzi prírodou 

a spoločnosťou, ako aj rozlíšenie vo „vnútri“ spoločnosti. Osobitnú pozornosť budeme 

venovať problémom intersubjektivity v jej komplexnosti. Okrem analýzy komunikačných 

aspektov, intersubjektivity nám pôjde aj o analýzy sociálnych dimenzií, emócií 

podieľajúcich sa na konštitúcií spoločnosti. V prvej fáze sústredíme pozornosť na 

fenomény nenávisti, utrpenia, ľútosti, odpustenia.  V rámci skúmania fenomenologickej 

filozofie sa v nasledujúcom období bude pokračovať v zahájenej stratégii zameranej na 

jej vzťah k súčasnej vede a filozofii. Pozornosť sa bude venovať osobitne dialógu 

s novou generáciou fenomenológov, ktorí rozpracúvajú fenomenológiu po novom 

,v rôznych smeroch (ontológia života, konkrétna prax, svet atď).   

 ODSFM: V období nasledujúcich štyroch rokov sa výskum v oblasti dejín slovenského 

filozofického a politického myslenia bude uberať nastúpeným smerom spracovávania 

vybraných parciálnych tematických celkov, majúc na zreteli dosahovanie  dlhodobého 

cieľa, ktorým je  vypracovanie syntetických dejín slovenského filozofického myslenia. 

Výskum uskutočňovaný na Filozofickom ústave v hodnotenom období prehĺbil poznanie 

vo vybraných oblastiach záujmu z hľadiska osobností, inštitúcií, ale aj celých disciplín, 

ako sú logika a metodológia vied na Slovensku i v českých krajinách. V tejto súvislosti 

treba uviesť, že na výskume participovali aj pracovníci z Oddelenia analytickej filozofie, 

ktorí prejavili záujem o spracovanie dejín svojej disciplíny, a tým obohatili a inovovali 

historiografiu filozofie na Slovensku.  Z hľadiska rozvoja disciplíny dejín slovenského 

filozofického a politického myslenia treba spomenúť intenzívnu spoluprácu s Katedrou 

filozofie a dejín filozofie FFUK v Bratislave, ktorá je zastrešená spoločným grantom 

a v budúcnosti povedie k rozšíreniu výskumných aktivít. Výskumná práca v predmetnej 

oblasti sa dobre dopĺňa s bádateľskými aktivitami podobne zameraných tímov na 

pracoviskách v Českej republike a v Maďarsku. ODSFM registruje záujem o spoluprácu 

a bude sa snažiť ju inštitucionalizovať a zmluvne podchytiť. Výskum v susedných 

krajinách sa kontinuálne sleduje; svedčia o tom príslušné recenzie uverejňované na 

stránkach časopisu Filozofia.  Pracovníci oddelenia si uvedomujú potrebu, ba 

nevyhnutnosť spolupráce nielen z hľadiska skvalitňovania výskumu ako takého, ale aj 

z hľadiska cieľa etablovať sa s uvedenou výskumnou problematikou v európskom 

výskumnom priestore prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v rámci možných 

výskumných rámcov European Science Foundation.  Ďalší výskum bude nasmerovaný 

nielen na bádateľsky nepokryté oblasti, ale bude ho viesť i snaha novým spôsobom 

konceptualizovať predmetnú problematiku.             

 

ii. Úloha a význam organizácie v rámci výskumu v danej oblasti 
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 Pre všetky projekty výskumu uskutočňované na ústave platí, že ústavní riešitelia v nich 

zohrávajú nosnú a kľúčovú úlohu z národnej perspektívy. V niektorých prípadoch možno 

konštatovať, že ústav je centrom a jediným riešiteľom a má nezastupiteľné miesto 

v národnom výskume Slovenskej republiky. Na druhej strane je vyhľadávaným partnerom 

v príbuzných projektoch iných organizácií a ústavní riešitelia majú veľký a výrazný 

kooperačný potenciál vrátane interdisciplinárneho výskumu. 

 
  OAF sa bude podieľať predovšetkým na a) terminologickom ujasnení základných 

pojmov v rámci príslušného bádateľského programu; b) dôkladnej analýze niektorých 

javov prirodzeného jazyka a ich relevantnosti pre výskumy v rámci filozofii jazyka, 

filozofie mysle alebo filozofie vedy a c) vytvorení filozofických (logických, sémantických, 

metodologických atď.) modelov s veľkou explanačnou a predikčnou silou. Súčasťou 

práce organizácie bude takisto vytvorenie databázy empirického materiálu,  potrebného 

pri formulovaní a následnom testovaní koncepcií v rámci filozofie jazyka, sémantiky 

a filozofie mysle, pričom sa budeme opierať predovšetkým o materiál, ktorý poskytuje 

národný jazyk. 

 Keďže väčšina plánovaných projektov má interdisciplinárny charakter, 

predpokladáme úzku spoluprácu s ďalšími domácimi, ale aj zahraničnými pracoviskami. 

Primárny záujem sa sústreďuje na to, aby sme naše projekty koordinovali s podobne 

zameranými projektmi, ktoré sa  riešia alebo sa budú  riešiť na Filozofickom ústave AV 

ČR, Praha. 

 

    OSF bude fungovať ako priestor koordinácie činnosti medzi grantovými skupinami. 

Až doteraz boli všetci vedeckí pracovníci zapojení do jedného tímu. Predpokladáme, že 

sa výskum postupne sústredí do malých skupín, čo povedie k väčšej tematickej i ideovej 

diferenciácii oddelenia, jasnejšie sa od seba odlíšia rozdielne spôsoby konceptualizácie 

skutočnosti. Zároveň však udržiavanie komunikačných väzieb medzi tímami oddelenia 

podnieti inovačné myslenie.   
            ODSFM plní na poli výskumu dejín slovenského filozofického myslenia funkciu 

lídra vedného odboru, koordinátora a ťažiskového pracoviska. Združuje  odbornú 

komunitu uznávaných znalcov predmetnej problematiky, čo sa odráža v pozvaniach  

zúčasťňovať sa na interdisciplinárne koncipovanom výskume príbuzných vedných 

disciplín i v záujme o pedagogické pôsobenie pracovníkov oddelenia zo strany vysokých 

škôl. Výskumný program oddelenia sa zámerne koncipuje tak, aby šírkou a hĺbkou 

bádateľského záberu a výsledkami výskumu bol zaujímavý a inšpiratívny aj pre iné 

oblasti sociálnovedného výskumu. Dôležitou podmienkou tvorby poznatkového kapitálu 



 15

je orientácia v súčasnej sociálnovednej literatúre, bez ktorej by výskum, napríklad 

slovenského politického myslenia, nebol realizovateľný v plnej miere, a najmä by nebol 

komunikovateľný odbornej verejnosti v zahraničí. Takáto bádateľská výzbroj umožňuje 

odhaliť v partikularite „národného myslenia“ to, čo je ľudsky univerzálne, umožňuje novo 

konceptualizovať skúmanú problematiku. Výskum realizovaný a prezentovaný za pomoci 

akceptovaných teórií a prostredníctvom terminologického aparátu súčasných sociálnych 

vied sa tak  stáva faktorom medzinárodnej odbornej kooperácie.  

 
iii. Hlavné ciele koncepcie 

 
  OAF sa profiluje ako významné slovenské pracovisko, na ktorom sa riešia a budú 

riešiť projekty základného výskumu v oblastiach spomínaných v bode i. V tomto zmysle 

má nezastupiteľné miesto v slovenskej filozofii a vede. Ambíciou OAF je ešte užšia 

spolupráca so zahraničnými inštitúciami. V nadväznosti na jednotlivé smery z bodu 

i dopĺňame: 

a) hlavným cieľom je nájsť primeranú explikáciu pojmov referenčného 

a kvantifikátorového výrazu a preskúmať, akým spôsobom sa tieto výrazy podieľajú na 

sémantike zložených výrazov (výrokov), v ktorých sa vyskytujú. Ďalej sa projekt 

zameriava na predikáciu a v tejto  súvislosti sa skúmajú logicko-ontologické aspekty 

vlastností a vzťahov. Výskum, ktorý sa bude zameriavať na analýzu v rámci dynamickej 

logiky, si kladie za hlavný cieľ vytvoriť (alebo optimalizovať) sémantickú teóriu, ktorá 

dokáže čo najvernejšie zachytiť algoritmický charakter jazykovo prenášanej informácie; 

b) hlavným cieľom je prekonať teoretické nedorozumenia medzi odborníkmi v 

jednotlivých vedných disciplínach s cieľom ujasniť základné kritériá pripísania vedomia 

subjektu a analyzovať jazyk (problém metaforické/doslovné) hovoriaci o  “vnútorných 

stavoch” človeka vo filozofii, neurovede, psychiatrii; 

c) hlavným cieľom je kritické zhodnotenie antirealistických a konštruktivistických 

koncepcií sociálneho faktu a obhajoba realistickej pozície.  Budeme sa zaoberať aj 

syntetickým spracovaním metodológie sociálnych a humanitných vied. V rámci 

grantového projektu sa bude pokračovať vo výskume s dôrazom na ďalšie 

konkretizovanie výskumnej problematiky a zohľadnením analýzy metodologických 

problémov na úrovni špeciálnych sociálnych a humanitných vied (ekonómie, sociológie, 

histórie politických vied atď.). Pripraví sa syntetický výklad filozofie a metodológie 

sociálnych a humanitných vied; 

d) hlavným cieľom je aktívne prispieť k formulácii všeobecnoteoretických východísk 

kozmologických teórií, vyjasniť ich základný pojmový aparát a metodologické postupy, 

ktoré majú podstatný vplyv na ich štruktúru a formu ich zákonov; 
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e) hlavným cieľom je zhodnotiť prínos teórie evolúcie pri objasňovaní procesov 

spoločenských a kultúrnych zmien, ako aj dôsledky univerzálneho darvinizmu tak pre 

zmeny v teórii evolúcie, ako aj pre vzťah prírodných, spoločenských a humanitných vied. 
   OSF: bude organizovať medzinárodné konferencie, vydávanť publikácie obsahujúce 

poznatky z výskumu vo forme monografií a recenzovaných zborníkov. Prispeje k 

formovaniu  slovenskej fenomenologickej terminológie.    

       ODSFM: Cieľom členov oddelenia bude pokračovať v skúmaní vývojových línií 

slovenského filozofického a politického myslenia v 19. a 20. storočí, identifikovaných ako 

tradicionalizmus a modernizmus; analyzovať vyrovnávanie sa s marxizmom-leninizmom 

zvnútra (Igor Hrušovský) i zvonka (Svätopluk Štúr), analyzovať občiansky 

existencializmus disentu na základe vybraných Tatarkových a Šimečkových textov, 

pokračovať v spracovávaní tzv. školskej filozofie na Slovensku odkrývaním nového 

pramenného materiálu, a tak zdokonaľovať poznanie charakteru filozofického 

vzdelávania i vzdelania na prelome 19. a 20. storočia; vypracovať typológiu slovenského 

politického myslenia a v neposlednom rade venovať pozornosť metodologickým otázkam 

historiografie slovenského filozofického a politického myslenia. Problematika dejín 

slovenského filozofického a politického myslenia sa bude skúmať v stredoeurópskom 

kontexte. 
 

 

iv. Navrhované stratégie a metódy na dosiahnutie cieľov, časový harmonogram 
 
 
  OAF bude so zreteľom na svoje programové zameranie každoročne organizovať 

konferencie, sympóziá a workshopy, ktoré svojím zameraním na filozofiu jazyka, filozofiu 

mysle a filozofiu vedy budú korešpondovať s riešenými projektmi. Na takýchto domácich 

aj medzinárodných fórach sa budú oponovať čiastkové aj finálne výsledky. Pravidelne  

budeme pozývať domácich, ale predovšetkým zahraničných odborníkov v relevantných 

oblastiach na prednáškové pobyty. Dôležitou súčasťou práce bude aj formulácia a 

predkladanie relevantných grantových projektov, prípadne participácia na grantových 

projektoch rozvíjaných na iných pracoviskách na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Čiastkové, ale predovšetkým finálne výstupy vedeckej práce budeme pravidelne 

uverejňovať vo vedeckých štúdiách, monografiách a prezentovať na domácich aj 

zahraničných fórach. 

  OSF: každoročne usporiada medzinárodu konferenciu, vydá konferenčný zborník a 

sériu 5 monografií.   
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  ODSFM: Realizuje výskumný program týmito krokmi: a) bibliografické štúdie 

zahrnujúce okrem slovenského aj československý a uhorský kontext v časovom rámci 

19. a 20. storočia; b) rozbor vybraných relevantných textov vo forme pozostalosti, 

knižných monografií, štúdií a článkov v časopisoch. Výsledky výskumu sa budú 

prezentovať v podobe štúdií uverejnených v špeciálnych číslach časopisu  Filozofia, ako 

aj v monografiách syntetizujúceho typu. Súčasťou výstupu bude aj účasť na domácich 

a zahraničných vedeckých podujatiach, neopomínajúc vzájomnú oponentúru 

vypracovaných textov. 

 

III. Parciálne indikátory hlavných aktivít výskumu a vývoja: 
1. Vedecký výstup 

i. Zoznam vybraných monografií, zborníkov, vedeckých článkov atď., 
dokumentujúcich najvýznamnejšie výsledky základného výskumu. Celkový 
počet uvedených výstupov za hodnotené obdobie by nemal prekročiť 
priemerný počet výskumných pracovníkov 

[1] BAKOŠ, V. Avantgardistický projekt modernity : z dejín slovenskej vedeckej a 

umeleckej avantgardy. Bratislava : Veda, 2006. 304 s. ISBN 13: 978-80-224-0939-1. 

ISBN 10: 80-224-0939-1. 

[2] NOVOSÁD, F. Legitimita ideológií : príspevok k morfológii ideologického vedomia v 

moderných spoločnostiach. Bratislava : Fox&Col, 2006. 96 s. ISBN 80-969514-3-2. 

[3] NOVOSÁD, F. Alchýmia dejín. Bratislava : Iris, 2004. 232 s. ISBN 80-89018-72-6. 

[4] NOVOSÁD, F. Doba X : eseje o formách politickosti. Bratislava : Iris, 2003. 215 s. 

ISBN 80-89018-43-2. 

[5] ZOUHAR, M. Podoby referencie. Bratislava : Iris, 2004. 256 s. ISBN 80-89018-68-8.         

[6] ZOUHAR, M. Rigidná designácia : metafyzická téma vo filozofii jazyka. Bratislava : 

Infopress, 2006. 222 s. ISBN 80-85402-79-3.   

[7] SMREKOVÁ, D. – PALOVIČOVÁ, Z. Dobro a cnosť : etická tradícia a súčasnosť. 

Bratislava : Iris, 2003. 164 s. ISBN 80-89018-15-7. 

[8] HÁLA, V. – SMREKOVÁ, D. – PALOVIČOVÁ, Z. – KOLÁŘSKÝ, R. Etika a jej 

tradícia. Bratislava : Fox&Col, 2006. 174 s. ISBN 80-969514-2-4. 

[9] PAUER, J. Do jaskyne : úvahy medzi modernitou, televíziou a tragédiou alebo 

globálna transformácia človeka a vznešenosť. Bratislava : Fox&Col, 2006. 101 s. 

ISBN 80-969514-0-8. 

[10] SMOLKOVÁ, E. Bioetika – otázky, problémy, súvislosti. Bratislava : Infopress, 

2006. 117 s. ISBN 80-85402-80-7. 



 18

[11] CMOREJ, P. – ČERNÍK, V. – VICENÍK, J. (ed.) Sondy do dejín logiky a 

metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Bratislava : Iris, 2005. 333 s. ISBN 80-

89238-02-5. 

[12] SIVÁK, J. De l´idée de forme phénoménologique. In Analecta Husserliana : 

vol. XC. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2005. p. 431-438. 

[13] SIVÁK, J. Husserl´s Mission of Sovereignty of Thought. In the Light of His 

“Briefwechsel”. In Analecta Husserliana : vol. LXXXIV. Dordrecht : Kluwer Academic 

Publishers, 2004. p. 45-67.  

[14] NOVOSÁD, F. On boundaries and bounds in modernity. In CHALOUPEK, G. – 

HEISE, A. – MATZNER-HOLZER, G. (Hg.) Sisyphus als Optimist. Versuche zur 

zeitgenössischen politischen Ökonomie. Hamburg : VSA-Verlag, 2005. s. 30-40. 

[15] PAUER, J. In Search of the Human Sense of Dwelling. In McLEAN, G. F. – 

MAGLIOLA, R. – FOX, W. Democracy : in the Throes of Liberalism and 

Totalitarianism. Washington, D. C. : The Council for Research in Values and 

Philosophy, 2004. ISBN 1-56518-195-6. p. 107-126. 

[16] PICHLER, T. Sui caratteri romantici e non romantici del pensiero politico 

slovacco. In Oltre il nazionalismo. Le nuove storiografie dell´est. Alfredo Laudiero 

(ed.) Napoli : L´ancora del mediterraneo, 2004. ISBN 88-8325-126-1. p. 175-188. 

[17] PICHLER, T. Nacionalizmus, konzervativizmus, modernizmus : O politickej 

diskusii na stránkach časopisu Prúdy (Náčrt problémov). In Filozofia. Roč. 60, č. 10 

(2005), s. 761-773. 

[18] KOLLÁR, K. K niektorým aspektom vzťahu Slovákov a Čechov v jednej 

historickej koncepcii. In CZARNECKI, P. (ed.) Filozofia bliższa życiu. Tom I. . 

Warszawa :  2005. ISBN 83-88953-76-1. s. 359-367. 

[19] NOVOSÁD, F. – MURÁNSKY, M. – KARUL, R. (ed.) Konanie normy a 

konflikty v globálnej situácii. Bratislava : Fox&Col, 2006. 198 s. ISBN 80-969514-1-6. 

Príspevky v zborníku: KARUL, R.: Pohľad na vzdialené utrpenie, s. 180-186, 

MURÁNSKY, M.: Derrida a hermeneutika priateľstva, s. 44-51, NOVOSÁD, F.: 

Fenomén hranice, s. 86-94, PALOVIČOVÁ, Z.: Význam cností pre eticky vedený 

život, s. 122-128, PAUER, J.: Metamorfózy hodnôt a cností v technicko-

technologickom svete, s. 194-198, SIVÁK, J.: Oneskorená recenzia alebo iný pohľad 

na Kanta, s. 65-83, SMOLKOVÁ, E.: Problém klonovania vo filozofických a etických 

súvislostiach, s. 129-137, SMREKOVÁ, D.: Sme odsúdení na násilie?, s. 156-160.   

[20] ZOUHAR, M. (ed.) Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. 

Organon F – Príloha. Bratislava – Praha : FÚ SAV – FÚ AV ČR, 2006. 262 s. ISBN 

80-967225-6-5. Príspevky v zborníku: CMOREJ, P.: Holé indivíduá a predikácia, s. 
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137-161, ČAKOVSKÁ, B.: Kde končí lingvistika, začína logika, a naopak, s. 68-77, 

JABLONICKÝ, P.: Normativita v metodológii vedeckých výskumných programov I. 

Lakatosa, s. 255-262.  

[21] Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Bratislava : Iris, 

2004. 226 s. ISBN 80-89018-73-4. Kolektívna monografia: KARUL, R.: Masový 

rozmer komunikovania, s. 193-210, MURÁNSKY, M.: Filozofia a ideológie, s. 165-

192, NOVOSÁD, F.: Filozofia ako kultúra reflexie, s. 9-27, NOVOSÁD, F.: Kultúra ako 

priestor nášho bytia, s. 29-46, PALOVIČOVÁ, Z.: Príroda ako náš osud, s. 47-69, 

PAUER, J.: Náboženstvo alebo zápas o obnovu strateného, s. 71-90, PAUER, J.: 

Umenie v existencionálnych a historických súvislostiach, s. 141-163, SMOLKOVÁ, 

E.: Dilemy bioetiky, s. 91-115, SMREKOVÁ, D.: Svet ekonómie optikou filozofie, s. 

117-139.  

[22] ZOUHAR, M. (ed.) Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. 

Bratislava : Veda, 2004. 270 s. ISBN 80-967225-1-4. Príspevky v zborníku: 

CMOREJ, P.: Používanie, spôsob používania a význam jazykových výrazov, s. 35-

48, DUBNIČKA, J.: Priestor, čas a teória strún, s. 259-269, GÁLIKOVÁ, S.: Povaha 

reprezentácií, s. 231-242, ZOUHAR, M.: Anafora a referencia, s. 128-143.  

 
ii. Zoznam knižných monografií vydaných v zahraničí 

[1] MÉSZÁROS, A. Iskolai filozófia Felsõ-Magyarországon a 19. században. (Školská 

filozofia v Hornom Uhorsku v 19. storočí)  In MESTER, B. – PERECZ, L. (ed.) 

Közelítések a magyar filozófia történetéhez (Magyarország és a modernitás). 

Budapest : Áron Kiadó, 2004. ISBN 963-9210-31-5. p. 122-180. 

 

iii. Zoznam knižných monografií vydaných na Slovensku 

[1] BAKOŠ, V. Avantgardistický projekt modernity : z dejín slovenskej vedeckej a 

umeleckej avantgardy. Bratislava : Veda, 2006. 304 s. ISBN 13: 978-80-224-0939-1. 

ISBN 10: 80-224-0939-1. 

[2] MÉSZÁROS, O. Mozgó halhatatlanság. Bratislava : Kalligram, 2006. 168 s. ISBN 80-

7149-862-9.  

[3] NOVOSÁD, F. Legitimita ideológií : príspevok k morfológii ideologického vedomia v 

moderných spoločnostiach. Bratislava : Fox&Col, 2006. 96 s. ISBN 80-969514-3-2. 

[4] PAUER, J. Do jaskyne : úvahy medzi modernitou, televíziou a tragédiou alebo 

globálna transformácia človeka a vznešenosť. Bratislava : Fox&Col, 2006. 101 s. 

ISBN 80-969514-0-8. 
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[5] SMOLKOVÁ, E. Bioetika – otázky, problémy, súvislosti. Bratislava : Infopress, 2006. 

117 s. ISBN 80-85402-80-7. 

[6] HÁLA, V. – SMREKOVÁ, D. – PALOVIČOVÁ, Z. – KOLÁŘSKÝ, R. Etika a jej 

tradícia. Bratislava : Fox&Col, 2006. 174 s. ISBN 80-969514-2-4. 

[7] ZOUHAR, M. Rigidná designácia : metafyzická téma vo filozofii jazyka. Bratislava : 

Infopress, 2006. 222 s. ISBN 80-85402-79-3.   

[8] BODNÁR, J. Na hraniciach filozofie a vedy. Bratislava : Veda, 2005. 222 s. ISBN 80-

224-0828-X. 

[9] CMOREJ, P. – ČERNÍK, V. – VICENÍK, J. (ed.) Sondy do dejín logiky a metodológie 

vied na Slovensku a v Čechách. Bratislava : Iris, 2005. 333 s. ISBN 80-89238-02-5. 

[10] ČERNÍK, V. – VICENÍK, J. (ed.) Zákon, explanácia a interpretácia v 

spoločenských vedách. Bratislava : Iris, 2005. 287 s. ISBN 80-89238-01-7. 

[11] SEDOVÁ, T. (ed.) Women and Science in SAS. Bratislava : Veda, 2005. 216 

s. ISBN 80-224-0861-1.  

[12] VÁROSSOVÁ, E. Filozofia vo svete – svet filozofie u nás. Bratislava : Veda, 

2005. 284 s. ISBN 80-224-0816-6. 

[13] Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Bratislava : Iris, 

2004. 226 s. ISBN 80-89018-73-4. 

[14] NOVOSÁD, F. Alchýmia dejín. Bratislava : Iris, 2004. 232 s. ISBN 80-89018-

72-6. 

[15] PAUER, J. Nechuť byť spolu : úvahy o tom, čo bolo a čo je a čo nemá byť a čo 

by mohlo byť. Bratislava : Homer, 2004. 158 s. ISBN 80-968384-1-5. 

[16] ZOUHAR, M. Podoby referencie. Bratislava : Iris, 2004. 256 s. ISBN 80-

89018-68-8.         

[17] NOVOSÁD, F. Doba X : eseje o formách politickosti. Bratislava : Iris, 2003. 

215 s. ISBN 80-89018-43-2. 

[18] SEDOVÁ, T. (ed.) a kolektív Ženy a veda v SAV. Bratislava : Veda, 2003. 250 

s. ISBN 80-224-0769-0. 

[19] SMREKOVÁ, D. – PALOVIČOVÁ, Z. Dobro a cnosť : etická tradícia a 

súčasnosť. Bratislava : Iris, 2003. 164 s. ISBN 80-89018-15-7. 

 

iv. Zoznam iných osobitne významných vedeckých výstupov organizácie 
 

[1] MÉSZÁROS, O. A felsö-magyarországi iskolai filozofia lexikona. Bratislava: 

Kalligram, 2003. 285 s. ISBN 80-7149-640-9. 
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[2] GÁLIKOVÁ, S. – Gál, E. (ed.) Antológia filozofie mysle : malá antológia filozofie 20. 

storočia, zv. 2. Bratislava : Kalligram, 2003. 704 s. ISBN 80-7149-597-2. 

[3] GÁLIK, D. – GÁLIKOVÁ, S. – ZOUHAR, M. : Preklad z angl. jazyka: GÁLIKOVÁ, S. – 

Gál, E. (ed.) Antológia filozofie mysle : malá antológia filozofie 20. storočia, zv. 2. 

Bratislava : Kalligram, 2003. 704 s. ISBN 80-7149-597-2. 

[4] GÁLIKOVÁ, S. Filozofia a veda o mysli. In  GÁLIKOVÁ, S. – Gál, E. (ed.) Antológia 

filozofie mysle : malá antológia filozofie 20. storočia, zv. 2. Bratislava : Kalligram, 

2003. ISBN 80-7149-597-2. s. 13-51. 

[5] KOLLÁR, K. Pohľady nielen na filozofiu. Bratislava : Infopress, 2006. 104 s. ISBN 80-

85402-81-5. 

[6] KUSÁ, J. – KOPSOVÁ, R. (ed.) Milan Šimečka : Společenství strachu a jiné eseje. 

Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 2003. 175 s. ISBN 80-89008-16-X. 

[7] Mihina, F. - SEDOVÁ, T. – ZOUHAR, M. (ed.) Logický pozitivizmus : malá antológia 

filozofie 20. storočia, zv. 3. Bratislava : Iris, 2006. 540 s. ISBN 80-89238-06-8. 

[8] SEDOVÁ, T. – ZOUHAR, M. : Preklad z angl. a nem. jazyka: Mihina, F. - SEDOVÁ, 

T. – ZOUHAR, M. (ed.) Logický pozitiviznus : malá antológia filozofie 20. storočia, zv. 

3. Bratislava : Iris, 2006. 540 s. ISBN 80-89238-06-8. 

[9] BAKOŠ, V. Stretnutie scientizmu a surrealizmu v slovenskom prostredí. In Európske 

literárne avantgardy 20. storočia. Bratislava : Veda, 2005. ISBN 80-224-0863-8. s. 

48-59. 

[10]  MURÁNSKY, M. : ALTENBERND-JOHNSON, P. Gadamer. Bratislava : Albert 

Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2005. 106 s. ISBN 80-88912-62-8. (Preklad z angl. 

jazyka)  

[11] MURÁNSKY, M. : EHRKE, M. Nová Európa : o postkomunistickom 

kapitalizme. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2005. 25 s. (Preklad z nem. jazyka) 

[12] PICHLER, T. Predslov. In VÁROSSOVÁ, E. Filozofia vo svete – svet filozofie 

u nás. Bratislava : Veda, 2005. ISBN 80-224-0816-6. s. 7-11. 

[13] ZOUHAR, M. : RUSSELL, B. Jazyk a poznanie. Bratislava : Kalligram, 2005. 

ISBN 80-7149-724-X. (Preklad z angl. jazyka) 

[14] ZOUHAR, M. Logický atomizmus Bertranda Russella. In RUSSELL, B. Jazyk 

a poznanie. Bratislava : Kalligram, 2005. ISBN 80-7149-724-X. s. 9-56. 

[15] ZOUHAR, M. : NELSON, L.H. – NELSON, J. Quine. Bratislava : 

Vydavateľstvo PT, 2005. 127 s. (Preklad z angl. jazyka) 

[16] BAKOŠ, V. Dilema kultúrnej orientácie: Východ – Západ očami Novomeského. 

In V tenkej koži básnika. Príspevky k storočnici Laca Novomeského. Bratislava : 

Literárne informačné centrum, 2004. ISBN 80-88878-94-2. s. 289-299. 
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[17] HÁBOVÁ, Ľ. : MISSNER, M. Hobbes. Bratislava : Albert Marenčin – 

Vydavateľstvo PT, 2004. (Preklad z angl. jazyka) 

[18] HÁBOVÁ, Ľ. : THOMSON, G. Kant. Bratislava : Albert Marenčin – 

Vydavateľstvo PT, 2004. (Preklad z angl. jazyka) 

[19] HÁBOVÁ, Ľ. : RORTY, R. Filozofické orchidey. Bratislava : Kalligram, 2006. 

264 s. (Preklad z angl. jazyka) 

[20] SIVÁK, J. : RICOEUR, P. Čas a literárne rozprávanie. Bratislava : Iris, 2004. 

265 s. ISBN 80-890-18-29-7. (Preklad z franc. jazyka)    

[21] ZOUHAR, M. : CARR, B. Úvod do metafyziky. Bratislava : Iris, 2004. 140 s. 

(Preklad z angl. jazyka) 

[22] ZOUHAR, M. : THOMSON, G. Locke. Bratislava : Albert Marenčin – 

Vydavateľstvo PT, 2004. 112 s. (Preklad z angl. jazyka) 

[23] ZOUHAR, M. : RUSSELL, B. Filozofia logického atomizmu. Bratislava : 

Kalligram, 2004. 164 s. (Preklad z angl. jazyka) 

[24] ZOUHAR, M. Doslov. In RUSSELL, B. Filozofia logického atomizmu. 

Bratislava : Kalligram, 2004. s. 149-158. 

[25]  HÁBOVÁ, Ľ. : HAUGHT, J. F. Boh po Darwinovi : evolučná teológia. 

Bratislava : Kalligram, 2003. 257 s. ISBN 80-7179-529-8. (Preklad z angl. jazyka) 

[26] ZOUHAR, M. : RUSSELL, B. Analýza poznania. Bratislava : Kalligram, 2003. 

179 s. (Preklad z angl. jazyka) 

 
v. Tabuľka vedeckých výstupov  
V tabuľke Vedecké výstupy sa uvádza počet výstupov v jednotlivých kategóriách, tento 

počet vydelený prepočítaným stavom výskumných pracovníkov organizácie na plný 

ekvivalent pracovného času (FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou mzdových 

prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové prostriedky. 
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Kniž. monografie vydané 
v zahraničí

0 0,00 0,00 1 0,05 0,14 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 0,3 0,01 0,04

Kniž. monografie vydané 
na Slovensku 3 0,16 0,44 4 0,21 0,58 5 0,26 0,70 7 0,35 0,94 19 4,8 0,25 0,67

Kapitoly v kniž. mon. 
vydaných v zahraničí

0 0,00 0,00 3 0,16 0,43 3 0,16 0,42 0 0,00 0,00 6 1,5 0,08 0,21

Kapitoly v kniž. mon. 
vydaných na Slovensku 3 0,16 0,44 11 0,58 1,58 19 1,00 2,65 4 0,20 6,00 37 9,3 0,48 1,30

Vedecké práce v 
časopisoch CC 22 1,16 3,24 16 0,84 2,30 20 1,05 2,79 34 1,70 4,55 92 23,0 1,19 3,24

Vedecké práce v 
časopisoch v iných 
databázach

6 0,32 0,88 4 0,21 0,58 9 0,47 1,26 0 0,00 0,00 19 4,8 0,25 0,67

Vedecké práce v iných 
časopisoch 3 0,16 0,44 3 0,16 0,43 3 0,16 0,42 5 0,25 0,67 14 3,5 0,18 0,49

Príspevky v zborníkoch z 
medzinár. konferencií 20 1,05 2,95 15 0,79 2,16 10 0,53 1,40 18 0,90 2,41 63 15,8 0,82 2,22

Príspevky v zborníkoch z 
domácich konferencií 5 0,26 0,74 14 0,74 2,02 4 0,21 0,56 6 0,30 0,80 29 7,3 0,38 1,02

Aktívna účasť na 
medzinár. konferenciách 13 0,68 1,92 18 0,95 2,59 28 1,47 3,91 19 0,95 2,54 78 19,5 1,01 2,75

Aktívna účasť na 
domácich konferenciách 6 0,32 0,88 2 0,11 0,29 14 0,74 1,95 11 0,55 1,47 33 8,3 0,43 1,16

Spolu

Vedecké výstupy

2003 2004 2005 2006
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vi. Renormalizované publikácie 2 
 
 
vii. Počet normovaných rukopisných strán3 
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Počet normostrán 3294 174,5 485,7 4235 222,9 609,8 3434 180,7 479,1 4703 235,2 629,8

2006

Počet normostrán

2003 2004 2005

 
Normostrany prepočítané s použitím koeficientu  1,75 

 
viii. Zoznam patentov a patentových prihlášok 
 
 

ix. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k vedeckým výstupom 
organizácie 

Ústav dlhodobo vykazuje vysoký počet monografií vypracovaných v rámci riešenia 

domácich i medzinárodných projektov. Neodmysliteľnou súčasťou vedeckých výstupov 

pracovníkov je aj vysoký počet   prekladov zo svetovej filozofickej spisby náročných na 

odbornosť. Preklady sú nevyhnutnou súčasťou rozvoja domácej filozofickej i všeobecnej 

kultúry. Výkon prekladateľov je pre rozvoj domáceho filozofického myslenia prínosný aj v 

tom, že tvorí a dotvára modernú slovenskú filozofickú terminológiu. Súčasťou edičnej 

činnosti zameranej na preklady je aj redakcia prekladov;  v tejto súvislosti treba uviesť 

markantnú participáciu našich vedeckých pracovníkov na tejto činnosti. 

. 
2. Ohlasy na vedecké výstupy 

V tabuľke Ohlasy sa uvádzajú ohlasy na vedecké výstupy, ich podiel prepočítaným 

stavom výskumných pracovníkov organizácie na plný ekvivalent pracovného času (FTE) 

                                                 
2 Týka sa len 2. oddelenia vied SAV. 
3 Týka sa len 3. oddelenia vied SAV.  
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z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové 

prostriedky. 
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 Web of Science 25 1,3 3,7 23 1,2 3,3 53 2,8 7,4 56 2,8 7,5 157 39,3 2,0 5,5

(uveďte databázu 1) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

(uveďte databázu 2) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

 v monografiách, 
zborníkoch z konf. a i. 
publ. v zahr.

25 1,3 3,7 17 0,9 2,4 32 1,7 4,5 11 0,6 1,5 85 21,3 1,1 3,0

 v monografiách, 
zborníkoch z konf. a i. 
publ. na Slovensku

71 3,7 10,5 126 6,6 18,1 167 8,8 23,3 226 11,3 30,3 590 147,5 7,7 20,8

Ohlasy

Spolu2002 2003 2004 2005

 
 

i. Zoznam 10-tich najcitovanejších prác a počet ich ohlasov za hodnotené 
obdobie 

[1]  CMOREJ, P. Semivýrazy a výrazy. In SOUSEDÍK, P. (ed.) Jazyk – logika – věda. 

Praha : Filosofia, 2005. s. 63-88. Počet ohlasov: 18 

[2] CMOREJ, P. Na pomedzí logiky a filozofie. Bratislava : Veda, 2001. 350 s. Počet 

ohlasov: 17 

[3] ZOUHAR, M. Podoby referencie. Bratislava : Iris, 2004. 256 s. Počet ohlasov: 17    

[4] NOVOSÁD, F. Alchýmia dejín. Bratislava : Iris, 2004. 232 s. Počet ohlasov: 16 

[5] SEDOVÁ, T. Úvod do filozofie sociálneho poznania. Bratislava : Stimul, 2000. 131 s. 

Počet ohlasov: 14 

[6] NOVOSÁD, F. Doba X : eseje o formách politickosti. Bratislava : Iris, 2003. 215 s. 

Počet ohlasov: 13 
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[7] NOVOSÁD, F. Pozvanie k Heideggerovi. Bratislava : Archa, 1995. 171 s. Počet 

ohlasov: 12 

[8] SMREKOVÁ, D. – PALOVIČOVÁ, Z. Dobro a cnosť : etická tradícia a súčasnosť. 

Bratislava : Iris, 2003. 164 s. Počet ohlasov: 12 

[9] BAKOŠ, V. Kapitoly z dejín slovenského myslenia. Bratislava : Polygrafia SAV, 1995. 

254 s. Počet ohlasov: 12 

[10] KOLLÁR, K. – KOPČOK, A. – PICHLER, T. (ed.) Dejiny filozofie na Slovensku 

v XX. storočí. Bratislava : Infopress, 1998. 486 s. Počet ohlasov: 11      

 
ii. Zoznam najviac citovaných autorov z organizácie (max. 10% výskumných 

pracovníkov) a počet ich ohlasov za hodnotené obdobie 

[1] CMOREJ, Pavel – počet ohlasov: 121 

[2] NOVOSÁD, František – počet ohlasov: 99 

 
iii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k ohlasom 

        
Pokiaľ ide o absolútny počet ohlasov zachytených v súhrnnej tabuľke, vo všetkých 

sledovaných ukazovateľoch možno konštatovať  signifikantný medziročný nárast v 

hodnotenom období a táto tendencia ďalej pokračuje.   

 

3. Vedecké postavenie organizácie v národnom a medzinárodnom kontexte 

• Medzinárodné postavenie organizácie/postavenie v rámci Európy 
i. Zoznam najvýznamnejších aktivít výskumu a vývoja dokumentujúcich medzi-

národné postavenie organizácie v danej oblasti výskumu, vrátane projektov 
(podrobné údaje o projektoch sa uvedú v rámci parciálneho indikátora 4). 
Kolektívne členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách s dôrazom na 
európsky výskumný priestor 

[1] Projekt: Stredoeurópske centrum pre problematiku ženy a mládež vo vede (Central 

European Centre for Women and Youth in Science (CEC WYS),Koordinátorka: 

Tatiana Sedová,  doba trvania: 2004-2007. 

[2] Projekt: European Science Foundation Research Networking Programme From 

Natural Philosophy to Science. Tematická oblasť: The anatomy of Scientific 

Thought.Riešiteľ:  Dušan Gálik; doba trvania:  2004-2006  

[3] Projekt MAD: Česká a slovenská filozofia v dejinnej interakcii (Porovnávací výskum 

českej a slovenskej filozofie a ich vzájomného pôsobenia); doba trvania: 1. 1. 2003 - 

31. 12. 2007. 
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[4] Medziústavná dohoda s Filozofickým ústavom  AV ČR; Témy spolupráce: a/ Dejiny 

českého a slovenského filozofického myslenia v kontexte vzájomných vzťahov; b/ 

Filozofické aspekty kultúrno-politických problémov v strednej Európe; c/ Filozofické a 

metodologické problémy prírodných vied; d/ Filozofia jazyka a logické problémy 

jazyka; doba trvania od 1. 1. 1995 - každé tri roky sa obnovuje. 

[5] Spoločné aktivity s Filozofickým ústavom AV ČR - organizácia česko-slovenských 

sympózií k analytickej filozofii, zúčastňovanie sa na konferenciách organizovaných 

FLU AV ČR, prednášky na pôde FLU  AV ČR, resp. českých kolegov na pôde FiÚ 

SAV; 

[6] Bilaterálna dohoda o spolupráci pri vydávaní   medzinárodného časopisu Organon F 

s Filozofickým ústavom AV ČR. 

[7] Bilaterálny projekt FiÚ SAV - FLU AV ČR: Ozveny tradície v súčasných etických 

koncepciách. Členovia riešiteľského kolektívu: Dagmar Smreková a Zuzana 

Palovičová;  doba trvania: 2003-2005 

[8] Bilaterálny projekt FiÚ SAV - FLU AV ČR: Súčasná etika a jej tradície. Členovia 

riešiteľského kolektívu: Dagmar Smreková a Zuzana Palovičová; doba trvania: 2006-

2009 

[9] Dohoda o spolupráci s Instituto de Filosofía, Madrid, Španielsko; doba trvania: 2003-

2005 

 
ii. Zoznam medzinárodných konferencií organizovaných alebo spoluorganizova-

ných organizáciou 

[1] VII. česko-slovenské sympózium Význam, interpretácia a spôsob použitia jazykových 

výrazov, 3. - 5. septembra 2003, Bratislava. 

[2] VIII. česko-slovenské sympózium  Aktuálne problémy logickej a filozofickej analýzy. 

19. - 22. septembra 2004, Pec pod Sněžkou. 

[3] IX. česko-slovenské sympózium Sémantika versus pragmatika, kde sú hranice?, 

september 2005, Stará Lesná.  

[4] X. česko-slovenské sympózium O analytickej filozofii, 26. - 28 apríla 2006, Brno 

[5] Medzinárodná (slovensko-nemecko-česká) konferencia Konanie, normy a konflikty v 

globálnej situácii, FiÚ SAV, 13 a 14. októbra 2005, Bratislava.  

[6] Workshop usporiadaný v rámci riešenia projektu European Science Foundation 

(ESF) From Natural Philosophy to Science s názvom  Theological context of natural 

science, 18. - 20. jún 2005, Smolenice.  
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[7] Medzinárodná konferencia Why Gendered Science Matters konaná v rámci 6 

rámcového programu EU Central European Centre for Women and Youth in Science 

(CEC WYS), 7. september 2005, Bratislava;   

[8] Medzinárodná konferencia Intersubjektivita v globálnej situácii,  (francúzsko-

nemecko-česko-slovenská) FiÚ SAV, 9. a 10. novembra 2006, Bratislava.  

[9] Medzinárodný (slovensko-česko-dánsky) seminár Substitution in Simple Sentences, 

FiÚ SAV, 2. mája 2006, Bratislava   

 
iii. Zoznam medzinárodných časopisov vydávaných organizáciou 

[1]  Organon F, časopis pre analytickú filozofiu, od r. 2006 vydávaný v spolupráci s 

Filozofickým ústavom AV ČR. ORGANON F. Bratislava : Veda, 4 x ročne.  Evidovaný 

v Current Contents: Arts & Humanities Citation Index, v The Philosopher´s Index (PI), 

Sociological Abstracts (SA), Social Planning / Policy Et Development Abstracts 

(SOPODA) and Linguistics and Language Behaviour Abstracts (LLBA). 
 
iv. Zoznam vydaných zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií a 

ostatných vydaných zborníkov 

[1] ČERNÍK, V. – VIŠŇOVSKÝ, E. (ed.) Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a 

humanitných vedách. Bratislava : Iris, 2006. 258 s. ISBN 80-89238-05-X 

[2] KARUL, R. – MURÁNSKY, M. – VYDROVÁ, J. (ed.) Intersubjektivita v globálnej 

situácii. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2006. ISBN 80-967225-7-3. 

[3] NOVOSÁD, F. – MURÁNSKY, M. – KARUL, R. (ed.) Konanie normy a konflikty v 

globálnej situácii. Bratislava : Fox&Col, 2006. 198 s. ISBN 80-969514-1-6. 

[4] SEDOVÁ, T. (ed.) Sociálne vedy a humanistika očami mladých : zborník zo stretnutia 

v Třešti 14. – 16. 3. 2005. Bratislava : Veda, 2006. 376 s. ISBN 80-224-0907-3. 

[5] ZOUHAR, M. (ed.) Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Organon 

F – Príloha. Bratislava – Praha : FiÚ SAV – FLÚ AV ČR, 2006. 262 s. ISBN 80-

967225-6-5.  

[6] ČERNÍK, V. – VICENÍK, J. (ed.) Problém rekonštrukcie sociálno-humanitných vied. 

Bratislava : Iris, 2004. 232 s. ISBN 80-89018-84-X. 

[7] ZOUHAR, M. (ed.) Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. 

Bratislava : Veda, 2004. 270 s. ISBN 80-967225-1-4. 

[8] MÉSZÁROS, A. (ed.) Iskolai filozófia Magyarországon a XVI. – XIX. században. 

Pozsony : Kalligram, 2003. 175 s. ISBN 80-7149-608-1.  
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• Národné postavenie organizácie 
ii. Zoznam najvýznamnejších domácich projektov (Centrá excelentnosti, Národné 

referenčné laboratóriá, Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV/APVT, 
Štátne programy výskumu a vývoja, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV 
VEGA, a iné) 

[1] Účasť FiÚ SAV na riešení projektu Centra excelentnosti: Kolektívne identity v 

moderných spoločnostiach, región strednej Európy Doba trvania: od 1. okt. 2002 do 

1. okt. 2006. Zodpovedný riešiteľ: Tibor Pichler.   

[2] ŠPVV: Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti. 

Nositeľ projektu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.Vedúci riešiteľského tímu: 

František Novosád, riešitelia: Dagmar Smreková, Eva Smolková, Martin Muránsky, 

Jozef Pauer, Zuzana Palovičová, Róbert Karul, Číslo:  2003 SP 51/028 06 00/028 06 

01. Doba trvania:  21. 3. 2005 - 31. 3. 2006. 

[3] ŠPVV: Ideové zdroje a línie slovenskej politiky. Nositeľ projektu Ústav politických 

vied SAV. Riešitelia: Tibor Pichler, Karol Kollár, Vladimír Bakoš Číslo: 2003 SP 

51/028 06 00/028 06 10. Doba trvania: 11/2003 - 08/2005 

[4] ŠPVV: Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti. .  

Nositeľ projektu: Spoločenskovedný ústav SAV. Zodpovedný riešiteľ: Tibor Pichler.  

Číslo : 2003 SP51/028 06 00/028 06 06-2003. Doba trvania: 2003-2005 

[5] VEGA. Projekt:  Ideové prúdy a tradície v slovenskom myslení 19. a 20. storočia 

(Currents of Thought and traditions in 19th and 20 th Century Sovakia) Riešiteľ: Tibor 

Pichler .  Číslo: 2/1105/23. Doba riešenia: 01/2002-12/2003 

[6] VEGA. Projekt: Interpretačné a legitimizačné sústavy v spoločenských premenách 

(Interpretation and Legitimacy Systems in the Changing Society) Riešiteľ: František 

Novosád. Číslo:   2/3016/23. Doba  riešenia: 01/2003-12/2005 

[7] VEGA. Projekt: Metodológia sociálnych a humanitných vied (vybrané problémy) 

Methodology of Social Sciences and Humanities) Riešiteľ: Jozef Viceník Číslo:   

2/3048/23. Doba riešenia: 01/2003-12/2005. 

[8]  VEGA. Projekt: Vedecká metóda (štruktúra, vlastnosti, status, vedecké poznanie) 

(Scientific method (structure, qualities, status, scientific knowledge). Riešiteľ: Ján 

Dubnička  Číslo:  2/3157/23. Doba riešenia: 01/2003-12/2005. 

[9]  VEGA. Projekt: 2. program - pokračovanie: J. Patočka, jeho miesto a recepcia v 

stredoeurópskom kontexte. (2nd Program-continution: J. Patočka, his place and 

Reception in Central European Context) Riešiteľ: Jozef Sivák  Číslo:  2/3186/23. 

Doba riešenia: 01/2003-12/2005. 
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[10] VEGA. Projekt: Premeny slovenského filozofického myslenia v 20 storočí 

(Changes of Slovak Philosophical Thought in the 20th Century). Riešiteľ: Tibor 

Pichler. Číslo:   2/4129/4. Doba riešenia: 01/2004-12/2006. 

[11] VEGA. Projekt: Hodnoty a normy vo vzťahu k problému legitimity (Values and 

Norms in Connection with Legitimity issues). Riešiteľ: František Novosád, Číslo: 

2/6137/26. Doba riešenia: 01/2006-12/2008. 

[12] VEGA. Projekt: Metodologické a filozofické premeny spoločenských vied 

(pokus o syntézu) (Methodology and Philosophy of Social Sciences (an Attempt of 

Synthesis). Riešiteľ: Jozef Viceník. Číslo: 2/6135/26. Doba riešenia: 01/2006-

12/2008. 

[13] VEGA. Projekt: Referencia, kvantifikácia, predikácia (Reference, 

quantification, predication). Riešiteľ: Marián Zouhar. Projekt:  Číslo: 2/6136/26. Doba 

riešenia: 01/2006-12/2008 

[14] VEGA. Projekt: Filozofia a kozmológia-filozoficko-metodologické základy a 

východiská súčasných kozmologických teórií. /Philosophy and cosmology - 

philosophical and methodological foundations of recent cosmological theories)  

Riešiteľ: Ján Dubnička. Číslo: 2/6215/26. Doba riešenia: 01/2006-12/2008. 

[15]  VEGA. Projekt: Fenomenológia v dialógu so súčasnou filozofiou a vedou 

(Phenomenology in dialogue with contemporary philosophy and science) Riešiteľ: 

Jozef Sivák. Číslo:  2/6149/25. Doba riešenia: 01/2006-12/2008. 

 

 

iii. Zoznam domácich vedeckých konferencií organizovaných alebo spoluorganizo-
vaných organizáciou 

   

[1] Konferencia Mladá filozofia II, 25. október 2004,  Filozofický ústav SAV, Bratislava. 

[2] Konferencia  Mladá filozofia III,  november 2005, Filozofický ústav SAV. Bratislava. 

[3] Kolokvium 24. 2 2003  Okolo J. Patočku. Bratislava.   

[4] Kolokvium 24. 3. 2003: Franz Brentano a problém intencionality.    

[5] Kolokvium 28. 4. 2003: Otázky prekladu Husserlových „Grundprobleme der 

Phänomenologie“.  

[6] Kolokvium 26. 5. 2003:  Svet u J. Patočku a A. Schütza.   

[7] Kolokvium 23. 6. 2003: Galileovská, descartovská a newtonovská fyzika vo svetle  

Husserlovej fenomenológie.  

[8] Kolokvium 3. 11. 2003: Správa z 21. svetového filozofického kongresu.   
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[9]  Kolokvium 8. 12.2003: Otázky prekladu Husserlových „Grundprobleme der 

Phänomenologie". 

[10] Kolokvium 19.1.2004: ´´Uvodné poznámky k Husserlovmu spisu „Zur  

phänomenologischen Reduktion".  

[11] Kolokvium 9. 2. 2004: Otázka vzťahu Foucaulta k fenomenológii.  

[12] Kolokvium 15. 3. 2004: Perichronozofia a jej kultúrne pozadie.  

[13] Kolokvium 3. 5. 2004: Analýzy a problémy vrátane prekladateľských v „Čase a 

literárnom rozprávaní".  

[14] Kolokvium 7. 6. 2004: K Husserlovej tematizácii vnútorného časového 

vedomia.   

[15] Kolokvium 8. 11. 2004: Informácia o kongresoch v Nantes a vo Volgograde.  

[16] Kolokvium 8. 11. 2004: Čas a rozprávanie v paľbe kritiky.  

[17] Kolokvium 31. 1. 2005: Porovnanie Husserlovho a Heideggerovho výkladu 

matematizácie prírody na pozadí histórie vedy.  

[18] Kolokvium  28. 2. 2005: "...die Zeit ist noch nicht." (Perichrónia, tzv. neskorý 

Heidegger a otázky terminológie.  

[19] Kolokvium 21. 3. 2005: Naivný realizmus a jeho prekonanie v 

univerzalistickom empirizme Losského.  

[20] Kolokvium 25. 4. 2005: Referát z konferencie o Vplyve diela J. Derridu na 

súčasné myslenie. 

[21] Kolokvium 16. 5. 2005: Koncepcia významu u Derridu a jeho analýza 

Husserlovej fenomenológie. 

[22] Kolokvium 27. 6. 2005: Paul Ricoeur (1913-2005), Bilancia a výzvy. 

[23] Kolokvium 17. 10. 2005: Intencionalita emócií. 

[24] Kolokvium 16. 11. 2005: Heideggerov problém s intencionalitou vedomia.  

[25] Kolokvium 14. 12. 2005: Filozofia a (slovenskí) filozofi na okraji. 

[26] Kolokvium 30. januára 2006: Bilancia starého a prezentácia nového grantu. 

[27] Kolokvium 27. 2. 2006: Horizont, poukaz, priestor v Heideggerovom myslení.  

[28] Kolokvium 3. 4. 2006: Filozofia a (slovenskí) filozofi na okraji II. Ján Maliarik - 

mysliteľ lásky, mieru a tolerancia. 

[29] Kolokvium 10. 4: 2006: Hermeneutika a biológia. 

[30] Kolokvium 15. mája 2006: Neurofenomenológia a problém vedomia. 

[31] Kolokvium 19. 6. 2006: Vedomie a socialita. 

[32] Kolokvium 18. 9. 2006: Levinas a fenomenologie. 

[33] Kolokvium 11. 12. 2006: Filozofovať  po novom. 
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iv. Zoznam domácich časopisov vydávaných organizáciou 

[1] FILOZOFIA. Bratislava: Infopress, 10 x ročne. Evidovaná v Arts & Humanities 

Citation IndexR ; Research AlertR; Current ContentsR / Arts & Humanities; DietrichS 

Index Philosophicus; IBZ – International Bibliography of Periodical Literature on the 

Humanities and Social Sciences; IBZ – CD-ROM; IBZ – Online (www.gbv.de); IBR – 

International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities 

and Social Sciences; IBR – CD-ROM; IBR – Online (www.gbv.de),  Pri pravidelnom 

hodnotení Edičnej rady SAV opätovne zaradený do kategórie "A".  

[2] ORGANON F. Bratislava: Veda, 4 x ročne. Evidovaný v Current Contents: Arts & 

Humanities Citation Index,  The Philosopher´s Index (PI), Sociological Abstracts (SA), 

Social Planning / Policy Et Development Abstracts (SOPODA) and Linguistics and 

Language Behaviour Abstracts (LLBA).  Domáci časopis do  roku 2005, od  roku 
2006 sa stal medzinárodným časopisom. Pri pravidelnom hodnotení SAV 

opätovne zaradený do kategórie "A". 

 

v. Zoznam vydaných zborníkov z domácich vedeckých konferencií 

[1] Konanie, normy a konfliky v globálnej situácii. František Novosád, Martin Muránsky, 

Róbert Karul (eds. ). Bratislava: Fox&Col, 2006, 198 strán.  

[2] Intersubjektivita v globálnej situácii. Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava 

Vydrová. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2006, 270 strán.  

[3] Špeciálne číslo časopisu Filozofia. Roč. 60, č. 3/2005. Konferencia mladá filozofia II.  

 

• Medzinárodné postavenie výskumných pracovníkov organizácie/ 
      postavenie v rámci Európy 
i. Zoznam pozvaných/kľúčových prednášok na medzinárodných konferenciách 

(doložiť pozývacím listom alebo programom) 

[1] Tibor Pichler:  Slovak Nation - Building and Ethno-Catholicism (konferencia: Catholic 

Nationalisms and the Politics of Sovereignty in multiethnic States, ). Madrid, 3. - 4. 

marec 2005.  

[2] Róbert Karul: "Une facon d´etre passif: image chez J.-L. Marion" (Jeden spôsob 

pasivity: obraz u J.-L. Mariona). (Medzinárodná konferencia: Obraz a 

imaginácia/fenomenológia vo Francúzsku), Praha , Francúzsky inštitút, 25. 4. 2006. 

[3] Marián Zouhar: Dva pojmy rigidnej designácie a sémantika. Konferencia: Problém 

hraníc -medzi filozofiou, umením a vedou. Sekcia: Možnosti a hranice verbálnych a 

neverbálnych jazykov. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 25. - 26. 10. 2006. 

http://www.gbv.de/
http://www.gbv.de/
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[4] Vladimír Bakoš: K ideovému profilu Vavra Šrobára. Medzinárodná konferencia MUDr. 

Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník, , Bratislava, 25. - 26. 

októbra 2005. 

[5] Tibor Pichler (člen panelu): Wege und Irrwege des Denkens im geteilten Europa. 

Geistige Traditionen, Ideologien, Kulturen und Diskussion zur Rolle der europäischen 

Intellektuellen in den ideologischen Umbrüchen der 80er Jahre. Berlín Max 

Liebermann Haus, 9. júna 2007. 

[6] Ondrej Mészáros: Magyar filozófia - Magyarországon müvelt filozófia, medzinárodná 

konferencia: Megidézett reneszánsz - Hanák Tibor születésének 75. évfordulója 

tiszteletére rendezendö nemzetközi konferenciára,  Miškovec, Maďarsko, 9. - 10. 

september 2004 

[7] Ondrej Mészáros:  Nemzeti filozófia - hasonlóságok és különbségek a magyar és a 

szlovák filozófiatörténet-írásban, medzinárodná konferencia: 6th International 

Congress of Hungarian Studies,  Debrecín, Maďarsko, 23. - 26 august 2006) 

[8] Ondrej Mészáros: Filozófia és jogfilozófia a pozsonyi Királyi Akadémián a 19. század 

végen és a 20. század elején,  medzinárodná konferencia: Jog és jogászok a 21. 

század küszöbén, Pécs, Maďarsko, 16. október 2003 

[9] František Novosád: (člen panelu): EU -  XXL Chancen und Probleme der EU-

Enweiterung, Viedeň, 17. - 19. január 2003 . 

[10] Jozef Sivák:  "Les langues minoritaires entre le droit et la politique: les droits 

ligustiques à la lumière de la Convention-cadre, Menšinové jazyky medzi právom a 

politikou. Jazykové práva vo svetle Rámcového dohovoru. X. medzinárodná 

konferencia o jazykových právach na tému Language Law and language Rights: The 

Challenges od Enactment and Implementation;  Galway, Írsko  13. - 18. júna 2006. 

[11] Jozef Sivák: The Proper Being of Ego (for Me). III. medzinárodná konferencia 

Human Being in Contemporary philosophical Conceptions.  Volgograd, 14. - 17. 

september 2004 

[12] Jozef Sivák: Ľudovít Štúr apoštol slovanskej integrácii a jeho aktuálnosť.  

Medzinárodná konferencia zorganizovaná Nadáciou Slovania na tému Slovanský 

svet v podmienkach globalizácie. Bulharsko, Sofia december 2003 

[13] Jozef Sivák: Philosophe dans la cité et dans le monde.  21. svetový filozofický 

kongres organizovaný Tureckou filozofickou spoločnosťou v spolupráci s FISP na 

tému Philosophy facing World Problems. Turecko. august 2003. 

[14] Jozef Sivák: Husserl as Engaged Philosopher.  21. svetový filozofický kongres 

organizovaný Tureckou filozofickou spoločnosťou v spolupráci s FISP na tému 

Philosophy facing World Problems. Turecko. august 2003. 
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[15] Jozef Sivák: La Philosophie et la souveraineté culturelle. Medzinárodné 

kolokvium na tému Nouvelle pratiques philosophiques. La philosophie comme 

pratique éducative et culturelle: une nouvelle citoyenneté, Paríž,  november 2006. 

[16] Martin Muránsky: Comments to Competitiveness and catching up. 

Medzinárodný workshop Social consequences of Eastern enlargement: East and 

West, ( Táncsics Foundation Euro-Contact, Friedrich Ebert Stiftung). Budapešť, 24. 

februára 2006. 

[17] Martin Muránsky: moderátor: Europa in einer unsicheren Welt - l´Europe dans 

un monde incertain, Berlín, 20. - 21. októbra 2006.  

[18] Martin Muránsky: diskusné fórum Bilance rakouskeho prezidenství EU. 

Konferencia Europa a europska verejnosť (Waldviertel Akademie, Raabs). 5. október 

2006. 

[19] Martin Muránsky: Humov problém vzťahu rozumu, presvedčenia a konania. 

Medzinárodná konferencia Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii, Bratislava, 

13. - 14. októbra 2005. 

[20] Róbert Karul: Michel Henry: telesnosť, intersubjektivita. Seminár pracovnej 

skupiny Filosofie XX. století, Filozofický ústav AV ČR, Praha. 24. apríla 2006. 

[21] Jaroslava Vydrová (Kunschová): Ja a motivácia. Seminár pracovnej skupiny 

Filosofie XX. století, Filozofický ústav AV ČR, Praha. 13. januára 2006. 

[22] Marián Zouhar: Sémantika, pragmatika a anaforické použitie určitého člena. 

Česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii Sémantika versus pragmatika: kde 

sú hranice?. Stará Lesná, 12. - 14. september 2005. 

[23] Barbora Čakovská: Kde končí lingvistika, začína logika a naopak. Česko-

slovenské sympózium k analytickej filozofii Sémantika versus pragmatika: kde sú 

hranice?. Stará Lesná, 12. - 14. september 2005. 

[24] Dušan Gálik: Význam a teória evolúcie. Česko-slovenské sympózium k 

analytickej filozofii Sémantika versus pragmatika: kde sú hranice? Stará Lesná, 12. - 

14. september 2005. 

[25] Eugen Zeleňák: O explanačnom vzťahu a jeho relátach. Česko-slovenské 

sympózium k analytickej filozofii Sémantika versus pragmatika: kde sú hranice? Stará 

Lesná, 12. - 14. september 2005.  

[26] Pavol Jablonický: Normativita a deskriptivita v koncepcii Imre Lakatosa. 

Česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii Sémantika versus pragmatika: kde 

sú hranice? Stará Lesná, 12. - 14. september 2005. 

[27] Jozef Sivák: Jeden zaujímavý pohľad na Kanta.  Medzinárodná konferencia 

Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii, Bratislava, 13. - 14. októbra 2005.  
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[28] František Novosád: Hranice v pohybe/meniaci sa svet. Medzinárodná 

konferencia Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii, Bratislava, 13. - 14. 

októbra 2005. 

[29] Eva Smolková: Aktuálne problémy bioetiky. Medzinárodná konferencia 

Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii, Bratislava, 13. - 14. októbra 2005.  

[30] Róbert Karul: Mediálna prezentácia utrpenia. Medzinárodná konferencia 

Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii, Bratislava, 13. - 14. októbra 2005. 

[31] Dagmar Smreková: Sme odsúdení na násilie?. Medzinárodná konferencia 

Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii, Bratislava, 13. - 14. októbra 2005. 

[32] Jozef Pauer: Potrebujeme vynájsť novú cnosť?. Medzinárodná konferencia 

Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii, Bratislava, 13. - 14. októbra 2005. 

[33] Zuzana Palovičová: Význam cnosti pre eticky vedený život. Medzinárodná 

konferencia Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii, Bratislava, 13. - 14. 

októbra 2005. 

[34] Dagmar Smreková: Zmysel aktu odpustenia. Medzinárodná konferencia FiÚ 

SAV Intersubjektivita v globálnej situácii. Bratislava, 9. - 10. novembra 2006 

[35] Jozef Pauer: Svet v konflikte a dialóg.  Medzinárodná konferencia FiÚ SAV 

Intersubjektivita v globálnej situácii. Bratislava, 9. - 10. novembra 2006. 

[36] Jozef Sivák: Husserl, Wittgenstein a intersubjektivita. Medzinárodná 

konferencia FiÚ SAV Intersubjektivita v globálnej situácii. Bratislava, 9. - 10. 

novembra 2006. 

[37] Eva Smolková: Identita inštrumentalizácie ako bioetický problém. 

Medzinárodná konferencia FiÚ SAV Intersubjektivita v globálnej situácii. Bratislava, 9. 

- 10. novembra 2006. 

[38] Martin Muránsky: Metodické otázky koncepcie intersubjektivity u Ernsta 

Tugendhata. Medzinárodná konferencia FiÚ SAV Intersubjektivita v globálnej situácii. 

Bratislava, 9. - 10. novembra 2006 

[39] Róbert Karul: Náchylnosť slova. Medzinárodná konferencia FiÚ SAV 

Intersubjektivita v globálnej situácii. Bratislava, 9. - 10. novembra 2006. 

[40] František Novosád: Nenávisť - zdroje a formy prejavu. Medzinárodná 

konferencia FiÚ SAV Intersubjektivita v globálnej situácii. Bratislava, 9. - 10. 

novembra 2006. 

[41] Jaroslava Vydrová (Kunschová): Samota Husserlovho nezúčastneného 

pozorovateľa. Medzinárodná konferencia FiÚ SAV Intersubjektivita v globálnej 

situácii. Bratislava, 9. - 10. novembra 2006. 
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[42] Pavel Cmorej: Predikácia a holé indivíduá. Česko-slovenské sympózium k 

analytickej filozofii. Sémantika versus pragmatika: kde sú hranice? Stará Lesná, 12. - 

14. september 2005. 

[43] Jozef Pauer: Umenie ako filozofia? Medzinárodná konferencia Filozofia a/ako 

umenie. Bratislava, 28. januára 2004   

[44] Róbert Karul: Cnostný život u Plotina. Medzinárodná konferencia Filozofia 

a/ako umenie. Bratislava, 28. januára 2004. 

[45] Róbert Karul: Súkromie a médiá. Medzinárodná konferencia Civilizačno-

kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti. Nitra, 21. - 22. 

septembra 2004. 

[46] Janka Balážová: Idea národa u slovenských konzervatívcov v I. polovici 20. 

storočia.  Medzinárodná konferencia Filozofia: minulé podoby, súčasné perspektívy, 

Bratislava. 6. - 7. februára 2003 

[47] Dagmar Smreková: Reštituovanie problematiky šťastia v súčasnom 

filozofickom diskurze.  Medzinárodná konferencia Filozofia: minulé podoby, súčasné 

perspektívy. Bratislava, 6. - 7. februára 2003 

[48] Martin Muránsky: PULP FICTION a Kantov problém faktu rozumu.  

Medzinárodná konferencia Filozofia: minulé podoby, súčasné perspektívy, Bratislava, 

6. - 7. februára 2003. 

[49] Róbert Karul: Možnosť vzťahu k druhému vo filozofii M. Henryho.  

Medzinárodná konferencia Filozofia: minulé podoby, súčasné perspektívy, Bratislava, 

6. - 7. februára 2003 

[50] Vladimír Bakoš: Slovenské filozofické myslenie medzi tradíciou a modernou.  

Medzinárodná konferencia Filozofia: minulé podoby, súčasné perspektívy, Bratislava, 

6. - 7. februára 2003 

[51] Eva Smolková: K aktuálnym problémom axiologického skúmania.  

Medzinárodná konferencia  Filozofia: minulé podoby, súčasné perspektívy, 

Bratislava, 6. - 7. februára 2003 

 

 

ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo 
programových výborov medzinárodných konferencií  

[1] Tatiana Sedová (členka konzorcia projektu CEC WYS v 6. RP EC, Praha, 14. - 15. 

marca 2004). 

[2] Tatiana Sedová (Projekt 6.RP EC, CEC WYS), Bergen, Nórsko, 3.  - 6. júna 2004) 
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[3] Tatiana Sedová (Projekt 6. RP EC, CEC WYS), Tallin, Estónsko, 7. - 9. septembra 

2004) 

[4] Tatiana Sedová (účasť na konferencii Enabling European higher education to make 

its full contribution to the knowledge economy and society) , Brusel, Belgicko, 10. - 

13. februára 2005. 

[5] Tatiana Sedová (príprava seminára pre evaluátorky 6RP, prezentácia manuálu) 

Ľubľana, Slovinsko 20. - 24. marec 2005 

[6] Tatiana Sedová (rokovanie s riaditeľkou Sociologického ústavu AV ČR o projekte 

ESF QMSS a o príprave pilotného projektu letnej školy mladých predstaviteľov 

sociálnych vied), Praha 9. - 11. júna 2005 

[7] Tatiana Sedová (členka programových konferencií a organizačných komitétov pre 

projekt ESF From Natural Philosophy to science; (2005, 2006) 

[8] Tatiana Sedová  (workshop v rámci projektu From Natural Philosophy to Science 

(NPHS) financovaného ESF) Helsinky, Fínsko, 25. - 29. januára 2006  

[9] Tatiana Sedová (pracovné rokovanie WP4 projektu CEC WYS) Brusel, Belgicko, 8. - 

12. februára 2006;  

[10] Tatiana Sedová (workshopy Analysis and Synthesis in Ancient, mediavel, and 

early Modern Thought v Helsinkách, január 2006); 

[11] Tatiana Sedová  (príprava II. kola ESS Measuring Attitude Change in europe a 

zabezpečenie III. kola ESS. Apríl 2006 Londýn, Centre for Comparative Social 

Surveeys, City University); 

[12] Tatian Sedová (pracovné stretnutie k príprave konferencie CEC WYS v Prahe) 

Brusel, Belgicko, 18. - 21. mája 2006; 

[13] Tatiana Sedová (rokovanie s riaditeľkou SÚ AV ČR a koordinátorkou projektu 

CEC WYS) Praha, 20. - 21. júna 2006 

[14] Tatiana Sedová (6. stretnutie jednotlivých WP projektu v rámci projektu 

Stredoeurópske centrum pre problematiku ženy a mládež vo vede), Ľubľana, 

Slovinsko,   3.  - 5. septembra 2006) 

[15] Tatiana Sedová   (plenárne zasadnutie European Platform of Women 

Scientists AISBL, Belgicko, Brusel 19. - 21. októbra 2006) 

[16] Tatiana Sedová (konferencia Excellence in the Life Science Area - adding the 

gender dimension, v rámci riešenia CEC WYS WP4), Štokholm, Švédsko, 4. - 7. 

októbra 2006) 

[17] Tatiana Sedová (členka programového výboru medzinárodného workshopu 

Transformation of the Soul Aristotelian Psychology 1250-1650, European Science 

Foundation Workshop, 15. - 19. novembra 2006, Berlín). 
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[18] Tatiana Sedová  (Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok zo 

sociálnych vied a humanistiky SAV a AV ČR Třešť, marec 2005) 

[19] Tatiana Sedová (konferencia Why Gendered Science Matters, v rámci 6. 

rámcového programu EU CEC WYS, 7. september 2005, Bratislava) 

[20] Tatiana Sedová  (workshop ESF Theological context of natural science, 18. - 

20. júna 2005, Smolenice) 

[21] Róbert Karul (konferencia Why Gendered Science Matters, v rámci 6. 

rámcového programu EU CEC WYS, 7. september 2005, Bratislava) 

[22] Michal Ordögh (konferencia Why Gendered Science Matters, v rámci 6. 

rámcového programu EU CEC WYS, 7. september 2005, Bratislava) 

[23] Jozef Viceník (VII. česko-slovenské sympózium Význam, interpretácia a 

spôsob použitia jazykových výrazov, 3. - 5. septembra 2003, Bratislava. 

[24] Pavel Cmorej (VII. česko-slovenské sympózium Význam, interpretácia a 

spôsob použitia jazykových výrazov, 3. - 5. septembra 2003, Bratislava.) 

[25] Marián Zouhar (VII. česko-slovenské sympózium Význam, interpretácia a 

spôsob použitia jazykových výrazov, 3. - 5. septembra 2003, Bratislava.) 

[26] Marián Zouhar (IX. česko-slovenské sympózium Sémantika versus 

pragmatika, kde sú hranice?, september 2005, Stará Lesná.) 

[27] Silvia Gáliková (VII. česko-slovenské sympózium Význam, interpretácia a 

spôsob použitia jazykových výrazov, 3. - 5. septembra 2003, Bratislava.) 

[28] Silvia Gáliková (IX. česko-slovenské sympózium Sémantika versus 

pragmatika, kde sú hranice?, september 2005, Stará Lesná.) 

[29] Mária Bednáriková (VII. česko-slovenské sympózium Význam, interpretácia a 

spôsob použitia jazykových výrazov, 3. - 5. septembra 2003, Bratislava.) 

[30] Jozef Žilinek (VII. česko-slovenské sympózium Význam, interpretácia a 

spôsob použitia jazykových výrazov, 3. - 5. septembra 2003, Bratislava.) 

[31] Martin Muránsky (Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii, 13. a 14. 

októbra 2005, Bratislava) 

[32] Jaroslava Vydrová  (Kunschová) (Konanie, normy a konflikty v globálnej 

situácii, 13. a 14. októbra 2005, Bratislava) 

[33] Róbert Karul (Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii, 13. a 14. októbra 

2005, Bratislava) 

[34] Martin Muránsky (Intersubjektivita v globálnej situácii, november 2006- 

Bratislava) 

[35] Jaroslava Vydrová (Kunschová) (Intersubjektivita v globálnej situácii, 

november 2006 - Bratislava) 
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[36] Róbert Karul (Intersubjektivita v globálnej situácii, november 2006 - Bratislava 

FiÚ) 

[37] Marián Zouhar (Substitution in Simple Sentences, máj 2006- Bratislava, FiÚ 

SAV 

 

 
iii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných 

medzinárodných vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád 
vedeckých časopisov a pod.) 

[1] Pavel Cmorej:  člen redakčnej rady From the Logical Point of View, Praha; 

[2] Tatiana Sedová: členka konzorcia projektu 6.RP Central-Eastern European Centre 

for Women and Youth in Science (CEC WYS), Brusel; 

[3] Tatiana Sedová:  členka Steering Committee projektu European Science Foundation 

"From Natural Philosophy to Science", Brusel; 

[4] Tatiana Sedová: členka Scientific Advisory Board projektu European Social Survey; 

[5] Tatiana Sedová: členka konzorcia 6th FP EC: UPDATE (Understanding and 

Providing a Developmental Approach to Technology Education); 

[6] Róbert Karul: člen pracovnej skupiny Etika vedy CREST (Brusel); 

[7] Ondrej Mészáros: člen Prezídia Medzinárodnej hungarologickej spoločnosti so  

sídlom v Budapešti; 

[8]  Ondrej Mészáros: asociovaný člen Maďarskej akadémie vied; 

[9] Tibor Pichler: člen Advisory Board časopisu Central Europe - Londýn; 

[10] Tibor Pichler:  člen Vedeckej rady Gesellschaft für Masse und Macht, Viedeň; 

[11] Jozef Sivák: člen korešpondent College International de Philosophie (CIPh) 

Paríž, ; 

[12] Jozef Sivák:  člen redakčnej rady Vestnik Volgogradskogo universiteta. Rada 

7: Filosofija, sociologija i socijaľnyje technologiji, Volgograd; 

[13] Jozef Sivák: člen korešpondent Rumunská akadémia vied, Bukurešť ; 

[14] Jozef Sivák : člen Association des Amis et des Anciens du CNRS (Paríž); 

 

iv. Zoznam medzinárodných vedeckých ocenení a vyznamenaní  

 

• Národné postavenie výskumných pracovníkov organizácie 
v. Zoznam pozvaných/kľúčových prednášok na domácich konferenciách (doložiť 

pozývacím listom alebo programom) 
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[1] František Novosád:  Sily zmeny a zachovania: Milan Hamada o človeku v dobe 

dezintegrácie. Konferencia o diele Milana Hamadu, Bratislava, 12. september 2003,  

[2] Tibor Pichler: O zbraniach a obrane bezmocných. Konferencia o diele Milana 

Hamadu, Bratislava, 12. september 2003 

[3] Vladimír Bakoš: 100 rokov sporu o modernu. Konferencia: Pohľady do slovenskej 

filozofie 20. storočia. Bratislava, 2. februára 2005. 

[4] Tibor Pichler: Jazyk ako politikum. Konferencia: Ľudovít Štúr a reč slovenská,  

Bratislava, 13. jún 2006 

[5] Martin Muránsky: Alchýmia dejín (filozofické myslenie v akcii) Konferencia: Pohľady 

do slovenskej filozofie 20. storočia. Bratislava, 2. februára 2005. 

[6] Silvia Gáliková: Úvahy o pravdivosti z filozofického aspektu. Metodologický seminár 

Naratívna kandodennosť v kontexte historických zlomov v Česku a Slovensku po 

roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt. Bratislava, 27. - 28. 

septembra 2006. 

[7] Silvia Gáliková: Prečo dualizmus (duše a tela) neobstojí? Filozofická diskusia 

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Bratislava, 4. decembra 2006. 

[8] Martin Muránsky: Kantova etika a problém spravodlivosti dnes. Filozoficko-

metodologický seminár Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej 

spoločnosti. Nitra, 15. apríla 2004. 

[9] František Novosád: Súčasný svet: identity a hranice. Filozoficko-metodologický 

seminár Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti. 

Nitra, 6. novembra 2003. 

[10] František Novosád, Dagmar Smreková, Eva Smolková, Martin Muránsky, 

Zuzana Palovičová, Róbert Karul: Ako je to na Slovensku? (odpovedá: filozofia). 

Filozoficko-metodologický seminár Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa 

slovenskej spoločnosti. Nitra, 24. novembra 2005. 

[11] Jaroslava Vydrová (Kunschová): Filozofia Edmunda Husserla. Cyklus filozofia 

XX. storočia, VŠVU Bratislava, 30. októbra 2006.  

[12] Jozef Viceník - Václav Černík: Logika a metodológia vied v 60.-80. rokoch na 

Slovensku.    Konferencia:  Pohľady  do slovenskej filozofie 20. storočia. Bratislava, 

2. februára 2005. 

[13] Ján Dubnička: Filozofia prírodných vied v diele Milana Zigu. Konferencia: 

Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia. Bratislava, 2. februára 2005. 

[14] Róbert Karul: Súkromie a média.  Konferencia Civilizačno-kultúrne procesy v 

transformujúcej sa slovenskej spoločnosti. Nitra, 22. septembra 2004 
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ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo 
programových výborov domácich konferencií  

[1] Barbora Čakovská (Konferencia Mladá filozofia II, dátum: 25. okt. 2004,) 

[2] Barbora Čakovská (Konferencia  Mladá filozofia III, dátum: november 2005 

[3] Pavol Jablonický (Konferencia Mladá filozofia II, dátum: 25. okt. 2004,) 

[4] Pavol Jablonický (Konferencia  Mladá filozofia III, dátum: november 2005) 

[5] Jaroslava Vydrová-Kunschová (Konferencia Mladá filozofia II, dátum: 25. okt. 2004) 

[6] Jaroslava Vydrová-Kunschová (Konferencia  Mladá filozofia III, dátum: november 

2005) 

[7] Jozef Sivák - (Fenomenologické kolokviá (2003, 2004, 2005, 2006) 

[8] Tatiana Sedová (Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku - hlavná garantka 

workshopu (VŠ v Sládkovičove, október 2006) 

[9] Jaroslava Vydrová-Kunschová (Fenomenologické kolokviá, 2004, 2005, 2006) 

 

iii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných domácich 
vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád vedeckých 
časopisov a pod.) 

[1] Pavel Cmorej - šéfredaktor časopisu Organon F 

[2] Pavel Cmorej - člen Vedeckého kolégia pre vedy o človeku a spoločnosti SAV; 

[3] Pavel Cmorej - člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV 

[4] Ján Dubnička - člen vedeckej rady FF UCM v Trnave; 

[5] Ján Dubnička - člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ SAV 

[6] Ján Dubnička - člen Komisie P SAV pre propagáciu a tlač; 

[7] Ján Dubnička - člen výkonného výboru VEGA; 

[8] Ján Dubnička - predseda Predsedníctva VEGA; 

[9] Ján Dubnička - podpredseda Predsedníctva VEGA (do roku 2005) 

[10] Ján Dubnička - predseda Komisie VEGA č. 12 pre vedy o spoločnosti (do roku 

2005) 

[11] Silvia Gáliková - člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium - 

Trnavská Univerzita, Trnava; 

[12] Dušan Gálik - člen Knižničnej rady SAV; 

[13] Dušan Gálik - člen redakčnej rady časopisu Organon F; 

[14] Dušan Gálik - člen Vedeckej rady FiÚ SAV; 

[15] Dušan Gálik - predseda Etickej komisie SAV; 
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[16] Dušan Gálik - člen Komisie SAV pre medzinárodnú vedeckú a technickú 

spoluprácu; 

[17] Dušan Gálik - člen Komisie pre propagáciu a médiá SAV; 

[18] Dušan Gálik - člen Rady SAV pre vedeckú výchovu a vzdelávanie; 

[19] Dušan Gálik - člen Komisie SAV pre spoluprácu s vysokými školami SR; 

[20] Dušan Gálik - člen Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry; 

[21] Ľubica Hábová - členka redakčnej rady časopisu Human Affairs; 

[22] Ľubica Hábová - členka redakčnej rady časopisu TVORBA; 

[23] Ľubica Hábová - členka Komisie Literárneho fondu pre udeľovanie Ceny 

Mateja Bela, sekcia odborný preklad v oblasti spoločenských vied; 

[24] Pavol Jablonický - člen Výboru SFZ; 

[25] Karol Kollár - člen Komitétu OSN - UNESCO:MOST; 

[26] Karol Kollár - člen Medzinárodnej federácie novinárov (IJF); 

[27] Karol Kollár - člen Komisie pre periodické hodnotenie výskumu a vývoja MŠ 

SR; 

[28] Karol Kollár - podpredseda VR FiÚ SAV; 

[29] Karol Kollár - člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie FiÚ 

SAV; 

[30] Karol Kollár - podpredseda Vedeckého kolégia pre kultúrno-historické vedy 

SAV; 

[31] Karol Kollár - člen Výboru Snemu SAV; 

[32] Karol Kollár - člen Edičnej rady SAV; 

[33] Karol Kollár - člen Komisie pre ekonomické otázky SAV; 

[34] Karol Kollár - člen Komisie SAV pre počítačovú sieť a spoločnú výpočtovú 

techniku; 

[35] Karol Kollár predseda Komisie VEGA č. 12 pre filozofiu, sociológiu, politológiu 

a teológiu; 

[36] Karol Kollár - člen Predsedníctva VEGA; 

[37] Karol Kollár - člen Akreditačnej subkomisie SAV pre historické vedy; 

[38] Karol Kollár - člen Komisie VEGA č. 12 pre vedy o spoločnosti; 

[39] Karol Kollár - člen Komisie SAV pre spoluprácu s vysokými školami SR; 

[40] Róbert Karul - člen redakčného kolégia časopisu Filozofia; 

[41] Martin Muránsky - člen redakčnej rady časopisu Zahraničná politika; 

[42] Martin Muránsky - člen Vedeckej rady FiÚ SAV; 

[43] Ondrej Mészáros - člen poradného zboru ministra školstva SR; 
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[44] Ondrej Mészáros - člen Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku; 

[45] Ondrej Mészáros - predseda Maďarského vzdelávacieho fóra na Slovensku; 

[46] Ondrej Mészáros - člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej 

kvalifikácie FiÚ SAV; 

[47] Ondrej Mészáros - člen redakčnej rady časopisu Filozofia; 

[48] Ondrej Mészáros - člen redakčnej rady časopisu Fórum; 

[49] František Novosád - šéfredaktor časopisu Filozofia (do sept. 2006); 

[50] František Novosád - poradca pre vzdelávanie Výberového vzdelávacieho 

spolku v Bratislave; 

[51] František Novosád - člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej 

kvalifikácie FiÚ SAV; 

[52] František Novosád - člen Spoločnej odborovej komisie pre dejiny filozofie; 

[53] Zuzana Palovičová - členka Komisie VEGA č. 12; 

[54] Zuzana Palovičová - členka Etickej komisie SAV; 

[55] Zuzana Palovičová - tajomníčka Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej 

kvalifikácie FiÚ SAV; 

[56] Jozef Pauer - zástupca šéfredaktora časopisu Filozofia; 

[57] Jozef Pauer - člen Výboru SFZ; 

[58] Jozef Pauer - člen Vedeckej rady FiÚ SAV; 

[59] Jozef Pauer - predseda VR FiÚ SAV (od  okt. 2006); 

[60] Tibor Pichler - predseda Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej 

kvalifikácie FiÚ SAV; 

[61] Tibor Pichler - člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK; 

[62] Tibor Pichler - člen Výberovej komisie na obsadenie funkcií profesorov a 

docentov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského; 

[63] Tibor Pichler - člen Výberovej komisie na obsadenie funkcií profesorov a 

docentov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity; 

[64] Tibor Pichler - člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium pre 

vedný odbor dejiny filozofie na FiF UK; 

[65] Tibor Pichler - člen komisie v inauguračnom alebo habilitačnom konaní PU 

Prešov; 

[66] Tibor Pichler - člen komisie pre dizertačné skúšky vo vednom odbore dejiny 

filozofie; 

[67] Tibor Pichler - člen Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti; 

[68] Dagmar Smreková - členka Vedeckej rady FiÚ SAV; 
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[69] Dagmar Smreková - člen spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia 

pre vedný odbor systematická filozofia FF UK; 

[70] Dagmar Smreková - člen komisie pre dizertačné skúšky pre odbor 

systematická filozofia na FF UK; 

[71] Dagmar Smreková - členka Komisie VEGA č. 12 pre vedy o spoločnosti; 

[72] Dagmar Smreková - členka Komisie SAV pre propagáciu a tlač; 

[73] Dagmar Smreková - šéfredaktorka časopisu Filozofia (od okt. 2006); 

[74] Eva Smolková - členka Vedeckej rady FiÚ SAV; 

[75] Eva Smolková - členka Výkonného výboru Spoločnosti pre podporu vydávania 

vedeckej a odbornej literatúry (SAVOL); 

[76] Tatiana Sedová - členka redakčnej rady časopisu Organon F; 

[77] Tatiana Sedová - členka komisie v inauguračnom a habilitačnom konaní PU 

Prešov; 

[78] Tatiana Sedová - členka Vedeckej rady Univerzity Komenského; 

[79] Tatiana Sedová - členka Vedeckej rady Prešovskej univerzity; 

[80] Tatiana Sedová - členka rady štátneho programu pre tematický štátny 

program "Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti"; 

[81] Tatiana Sedová - podpredsedníčka SAV; 

[82] Tatiana Sedová - členka Grémia P SAV; 

[83] Tatiana Sedová - členka Vedeckej rady SAV; 

[84] Tatiana Sedová - členka Rady SAV pre vedeckú výchovu; 

[85] Tatiana Sedová - členka Škodovej komisie; 

[86] Eva Smolková - členka Výkonného výboru Spoločnosti pre podporu vydávania 

vedeckej a odbornej literatúry (SAVOL); 

[87] Jozef Sivák - člen redakčného kolégia časopisu Filozofia; 

[88] Jozef Sivák - člen revíznej komisie Slovenskej literárno-vednej spoločnosti; 

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry SSPOL; 

[89] Jozef Viceník - predseda Vedeckej rady FiÚ SAV (do sept. 2006) 

[90] Jozef Viceník - člen redakčnej rady časopisu Organon F; 

[91] Jozef Viceník - člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB, B. Bystrica; 

[92] Jozef Viceník - člen Vedeckej rady Akadémie policajného zboru, Bratislava; 

[93] Jozef Viceník - člen Inauguračnej komisie na vymenovanie za profesora - 

Akadémia policajného zboru, Bratislava; 

[94] Jozef Viceník - člen výberovej komisie a výberového konania na funkcie 

profesorov a docentov na Filozofickej fakulte UK; 
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[95] Jozef Viceník - člen Vedeckej rady Sociologického ústavu SAV; 

[96] Jozef Viceník - člen Rady štátneho programu vedy a výskumu SR; 

[97] Jozef Viceník - člen rady Agentúry na podporu vedy a techniky (rada APVT 

SR); 

[98] Jozef Viceník - člen Poroty na udeľovanie medzinárodnej ceny SAV; 

[99] Jozef Viceník - člen Akreditačnej subkomisie ad hoc pre vedy o človeku a 

spoločnosti; 

[100] Jozef Viceník - člen Atestačnej komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie 

FiÚ SAV; 

[101] Jaroslava Vydrová (Kunschová) - členka redakčnej rady časopisu OSTIUM; 

[102] Jaroslava Vydrová (Kunschová) - členstvo v OZ Schola Philosphica;  

[103] Marián Zouhar - člen redakčnej rady časopisu Organon F a výkonný redaktor; 

[104] Marián Zouhar - člen výboru SFZ - prvý podpredseda; 

[105]  

iv. Zoznam domácich ocenení a vyznamenaní  
[1] Marián Zouhar - Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka roka 2005 

[2] Pavel Cmorej - Prémia Literárneho fondu (Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a 

počítačové programy) za "prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí". 

(2006) 

[3] Elena Várossová - ocenenie Literárneho fondu za celoživotné dielo (2003) 

[4] Eva Smolková - Ocenenie rektora Univerzity Komenského Za vynikajúce vedenie 

diplomovej práce; Za vynikajúcu pedagogickú činnosť aa- Fakulta managementu UK. 

[5] Marián Zouhar - Cena Mateja Bela za preklad odbornej literatúry v kategórii 

spoločenských vied - ocenená práca: Bertrand Russell: Jazyk a poznanie. (2006) 

[6] Ľubica Hábová - prémia Slovenského literárneho fondu za preklad z anglického 

jazyka A. Hamilton - J. Madison - J. Jay: Listy federalistov. Bratislava, Kalligram 2002 

(2003) 

[7] Jaroslava Vydrová (Kunschová) - cena dekana Filozofickej fakulty TU v Trnave 

(2003) 

 

Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky dokumentujúce národné a 
medzinárodné postavenie organizácie 
Zahraniční vedeckí pracovníci prijatí na prednáškové a študijné pobyty: 

1. prof. Jaroslav Hroch, Česko, 22. - 23. október 2003 (prednáška Filozofia a hlbinná 

hermeneutika) 

2. prof Sammy Smooha, Izrael, 10. - 24. septembra 2003 (MAD) 
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3. prof. Paul Janssen, Nemecko, 16. - 21. február 2003 

4. prof. Catherine Chalier, Francúzsko, 22. - 12. mája 2003 (prednáška Sur la guerre et 

le paix, á partir de Levinas et Patočka. 

5. prof. Maija Kulle, 22. - 24.apríla 2004, Litva 

6. prof. Jaroslav Hroch, Česko 18. apríla do 7. mája 2004 

7. Dr. Erika Harris, Veľká Británia, 18. júna do 9. júla 2004 

8. prof. János Rathmann, Maďarsko, 14. - 25. júna 2004 (MAD) 

9. PhDr. Václav Hála, CSc. (rokovanie o projekte Ozveny a tradície v súťasných 

etických koncepciách na základe medziústavnej dohody, 26. - 27. októbra 2004) 

10. PhDr. Rudolf Kolářský, CSc. (rokovanie o projekte Ozveny a tradície v súčasných 

etických koncepciách na základe medziústavnej dohody, 26. - 27. októbra 2004) 

11. PhDr. Jiří Nosek, CSc. (konzultácie  ohľadom ďalšej spolupráce medzi FiÚ SAV a 

FLU AV ČR, 29. 3. - 30. 3. 2005 

12. PhDr. Pavel Baran, CSc.,  riaditeľ FLU AV ČR - rokovanie o bilaterálnej zmluve pri 

vydávaní medzinárodného časopisu Organon F, Česko, 2. - 3. júna 2005  

13. Dr. Erika Harris, Veľká Británia, 8. júna do 30. júna 2005 (prednáška Vplyv európskej 

integrácie na maďarskú menšinu na Slovensku) 

14. prof. John Schwarzmantel,Veľká Británia, 9. - 12. marca 2005 (prednáška In Defence 

of Ideology) 

15.  prof. Wei Xiaoping, Čína, 4. - 16. novembra 2005. (prednáška Rawls and Marx) 

16. Konrad Talmont-Kaminski, Poľsko, 10. - 12. apríla 2005 (prednáška Thinking Reeds 

and the Ideal of Reason 

17.  prof. Tim Crane, 29. - 30. 3. 2005  

18. PhDr. Vlastimil Hála, CSc. (zasadnutie riešiteľov k projektu Ozveny a tradície v 

súčasných etických koncepciách na základe medziústavnej dohody, 8.. - 9. 

novembra  2005) 

19. PhDr. Rudolf Kolářský, CSc. (zasadnutie riešiteľov k projektu  Ozveny a tradície v 

súčasných etických koncepciách na základe medziústavnej dohody, 8. - 9. novembra 

2005) 

20. Mgr. Tomáš Marvan, PhD.(konzultácie o spolupráci pri vydávaní časopisu Organon F 

na základe medziústavnej dohody,  1. - 2. augusta  2005) 

21. Dan Zeman, Rumunsko, 1. sept. 2006 - 31. aug. 2007, doktorandský študijný pobyt 

22. Rozen Lutskanov, Bulharsko, doktorandský študijný pobyt, 5. 10. - 4. 11. 2006 

23. Ina Dimitrova, Bulharsko, doktorandský študijný pobyt, 5. 10. - 4. 11. 2006 

24. doc. Jiří Pechar, CSc., Filozofický ústav AV ČR, prednáška, 18. 9. 2006. 
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4. Štruktúra výskumných projektov, grantov a ďalších zdrojov financovania  

• Medzinárodné projekty a zdroje ich financovania 
i. Zoznam významných projektov v rámci európskeho výskumného priestoru – 5. 

a 6. Rámcový program Európskej únie, European Science Foundation, NATO, 
COST, INTAS, CERN a pod. (tu aj v ďalších projektoch, prosím, uveďte: typ, 
názov, číslo, trvanie, financovanie a zodpovedného riešiteľa projektu za 
organizáciu a jej/jeho postavenie v projekte, napr. koordinátor, hlavný riešiteľ, 
riešiteľ) 

[1] 6.RP Central  European Centre for Women and Youth in Science (CEC-WYS), Číslo 

projektu: FP6-003582. Hlavná koordinátorka za SR: Tatiana Sedová. Doba riešenia: 

03/2004 -02/2007. Finančné prostriedky EU Čerpanie bolo vo finančnom objeme: 

1,647 mil Sk.  

 
ii. Zoznam ostatných medzinárodných projektov vrátane ich financovania  

[1] MVTS Stredoeurópske centrum pre problematiku "Ženy a mládež vo vede". 2003 -

2007. Čerpanie bolo vo finančnom objeme:  0,523 mil. Sk 

 
iii. Zoznam ostatných významných projektov a programov spolupráce bez 

priameho financovania  

[1] Medzinárodný projekt: Cultural Heritage and Contemporary Change in Central and 

Eastern Europe, ktorý koordinuje prof. George F. McLean z Council for Research in 

Values and Philosophy, Catholic Universit of America, Washington, D.C.,U.S.A  

[2] Bilaterálny projekt s Filozofickým ústavom AV ČR Česká a slovenská filozofia v 

dejinnej interakcii (2003-2007), ktorý obsahuje podprojekty:  a/ Súčasné problémy 

analytickej filozofie, b/ Ozveny tradície v súčasných etických koncepciách (2003-

2005)  Riešitelia: Zuzana Palovičová, Dagmar Smreková, Vlastimil Hála, Rudolf 

Kolářský, c/ Súčasná etika a jej tradície.(2006-2009)Vedúci projektu: Dagmar 

Smreková,; riešitelia: Zuzana Palovičová, V. Hála (FLU AV ČR) a R. Kolářsky (FLU 

AV ČR) 

[3] V rámci MAD bola podpísaná dohoda s Instituto de Filosofía CSIC, Madrid (2003-

2005), ktorá sa týka spolupráce na riešení projektu Interpretations and Legitimacy 

Systems in the Changing Society. Zodpovednými riešiteľmi sú František Novosád a 

Francisco Colom Gonzáles.   

[4] Multilaterálny projekt ESF: From Natural Philosophy to Science, Team 3: The 

Anatomy of Scientific Thought: Logic and Method. Spoluriešiteľ: Dušan Gálik. 
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[5] Ethnos, demos, fides: Catholic Nationalisms in a Comparative Perspective (CSIC 

Madrid, spoluriešiteľ: Tibor Pichler. (Slovak Nation-Building and Catholic Ethno-

Nationalism).  

[6] National Histories Revisited (Le Nueve Historiografie dell´est) - Istituto Universitario 

Orientale I., Dipartimento di Studi dell ´Europa Orientale, Univerzita Neapol, 

spoluriešiteľ: Tibor Pichler. (Sui caratteri romantici e non romantici del pensiero 

politico slovacco). 
 
• Domáce projekty a ich financovanie 
i. Zoznam projektov podporených Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja 

(APVV/APVT), Štátne programy výskumu a vývoja, a ich financovanie 

[1] Od novembra 2006 sa pracovník ústavu Martin Muránsky, podieľa ako spoluriešiteľ 

na projekte APVV (LPP-0017-06) s názvom Porovnanie utilitaristického deontického 

systému etiky vedy v oblasti výskumu embryonálnych buniek.  

[2] ŠPVV Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti.  

Nositeľ projektu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.Vedúci riešiteľského 

tímu:František Novosád, riešitelia: Dagmar Smreková, Eva Smolková, Martin 

Muránsky, Jozef Pauer, Zuzana Palovičová, Róbert Karul, Číslo:  2003 SP 51/028 06 

00/028 06 01. Doba trvania:  21. 3. 2005 - 31. 3. 2006. Čerpanie bolo vo finančnom 

objeme za rok 2005 - 2006 vo výške 0,841 mil Sk 

[4] ŠPVV Ideové zdroje a línie slovenskej politiky. Nositeľ projektu Ústav politických vied 

SAV. Riešitelia: Tibor Pichler, Karol Kollár, Vladimír Bakoš Číslo: 2003 SP 51/028 06 

00/028 06 10. Doba trvania: 11/2003 - 08/2005. Čerpanie bolo vo finančnom objeme 

0,219 mil. Sk 

[5] ŠPVV Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti. Nositeľ 

projektu: Spoločenskovedný ústav SAV. Zodpovedný riešiteľ: Tibor Pichler. Čislo: 

2003 SP51/028 06 00/028 06 06-2003. Doba trvania: 2003-2005. Čerpanie bolo vo 

finančnom objeme 0,030 mil. Sk 

  
i. Počet projektov podporených Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA) 
v jednotlivých rokoch a ich financovanie 
 

VEGA 2003 2004 2005 2006

Počet 5 5 5 6

Pridelené financie (mil. Sk) 0,326 0,434 0,467 0,497
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• Súhrn finančných prostriedkov získaných mimo inštitucionálnych 
prostriedkov SAV 

Externé zdroje 2003 2004 2005 2006 Spolu Priemer

Externé zdroje (mil. Sk) 0,000 0,000 1,486 1,002 2,488 0,622

Externé zdroje prevedené spolupracujúcim 
vedeckým organizáciám (mil. Sk) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pomer externých zdrojov a mzdových 
prostriedkov z inštitucionálnych zdrojov 
SAV

0,000 0,000 0,207 0,134 0,342 0,085

Celková suma výdavkov z externých 
zdrojov a z inštitucionálnych zdrojov SAV 
(mil. Sk)

11,771 12,410 14,744 14,438 53,363 13,341
 

 
 
Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k výskumným projektom a 
zdrojom financovania 
Okrem domácich sa na ústave sa riešia medzinárodné bilaterálne projekty, ako aj projekt 

6 RP programu  a projekt ESF prostredníctvom ktorých je výskum na našom ústave 

ukotvený v európskom výskumnom priestore.  Vedeckí pracovníci ústavu František 

Novosád a Tibor Pichler boli zaradení ako spoluriešitelia projektu podaného na ESF 

Franciscom Colomom Gonzálesom z Instituto de Filosofía z CSIC Madrid Keithom 

Battarbeem z univerzity v Turku, ktorý má názov Accommodating Complex Diversity: the 

European Union and Canada. 

 V roku 2006 predložili Silvia Gáliková a Dušan Gálik  na APVV projekt Povaha 

ľudského vedomia: Teoretické a klinické skúmania (filozofia, medicína, kognitívna 

neuroveda), ktorý čaká na posúdenie  

 Potrebné je tiež konštatovať trvalú tendenciu rastu finančných prostriedkov na granty 

VEGA získaných v súťaži grantovými tímami ústavu v hodnotenom období. Zatiaľ čo v 

roku 2003 ústav získal z prostriedkov VEGA 326 tis. Sk, v roku 2006 to bolo už 497 tis. 

Sk a na rok 2007, ktorý tabuľka neeviduje, sa suma získaných prostriedkov na projekty 

VEGA zvýšila na 543 tis. Sk, čo do istej miery koreluje aj so zvyšujúcou sa kvalitou 

podávaných projektov, ktoré sa pravidelne umiestňujú na najvyšších poradiach 

hodnotenia. Je možné tiež konštatovať, že v hodnotenom období všetky riešené 

grantové projekty VEGA ukončili svoju činnosť s certifikátom "Splnil ciele vynikajúco" 

alebo "Splnil ciele".  
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5. Doktorandské štúdium a ďalšia pedagogická činnosť  
i. Zoznam akreditovaných programov doktorandského štúdia (podľa predchádza-

júceho aj podľa súčasného platného zákona o vysokých školách) 
 

Systematická filozofia 61-01-9 - trojročné interné doktorandské štúdium 

Systematická filozofia 61-01-9 - päťročné externé doktorandské štúdium 

 

Systematická filozofia 2.1.2 - trojročná denná forma doktorandského štúdia 

Systematická filozofia 2.1.2 - päťročná externá forma doktorandského štúdia 

 

 

ii. Súhrnná tabuľka doktorandského štúdia (počet interných/externých študentov 
PhD štúdia; počet študentov, ktorí ukončili štúdium úspešnou obhajobou 
dizertačnej práce; počet študentov, ktorí ukončili štúdium inak ako obhajobou 
dizertačnej práce) 

Doktorandské štúdium

počet potenciálnych PhD 
školiteľov
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interní 9 0 0 10 0 0 6 2 4 8 2 2

externí 3 2 2 6 0 0 5 1 0 4 4 0

školení pracovníkmi 
organizácie na iných 
externých inštitúciách

4 0 0 4 1 0 3 1 0 2 0 2

31.12.200531.12.2003 31.12.2004 31.12.2006

16 16 17 17

 
 

iii. Postdoktorandské miesta podporované  
a) z externých zdrojov  (uveďte, z akých)  
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b) z interných zdrojov – z Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie 

postdoktorandských miest v SAV 

Úspešná absolventka internej formy doktorandského štúdia Jaroslava Vydrová 

(Kunschová), ktoré ukončila v predtermíne, sa zúčastnila súťaže v zmysle Štatútu 

podporného fondu Štefana Schwarza, na vytváranie postdoktorandských miest v SAV. 

Pre limitovaný počet financovaných miest, v II. etape konkurzu v decembri 2006 síce 

nebola zaradená medzi financovaných postdoktorandov, ale podľa rozhodnutia P SAV, 

zo dňa 12. 12. 2006 automaticky postúpila do III. kola konkurzu, ktoré sa bude konať 

31. 3. 2007.  

 

 

iv. Súhrnná tabuľka pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského štúdia za 
jednotlivé roky 

Pedagogická činnosť 2003 2004 2005 2006

Prednášky (hodiny/rok)         648 625 570 783

Semináre (hodiny/rok) 526 938 636 768

Vedené diplomové práce (spolu) 18 24 29 24

Počet členov v komisiách pre obhajobu PhD 
prác (spolu) 7 7 7 11

Počet členov v komisiách pre obhajobu DrSc 
prác (spolu) 1 1 0 0

Počet členov vo výboroch/radách vysokých 
škôl/fakúlt (spolu) 5 5 5 6

Počet členov v habilitačných/inauguračných 
komisiách (spolu) 3 4 5 6

0 - Komisia bola zrušená  
Zoznam publikovaných vysokoškolských učebníc  

 

 

 

v. Zoznam publikovaných vysokoškolských skrípt 
 

 

vi.  Zoznam spoločných laboratórií/pracovísk s vysokými školami 
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vii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k doktorandskému štúdiu a 
pedagogickej činnosti 

 

Pracovníci  ústavu sa veľkou mierou podieľajú na pedagogickom procese na 

univerzitách a slovenských vysokých školách (783 hodín prednášok a 768 hodín 

seminárov vedených pracovníkmi FiÚ SAV). Záujem o ich prácu je dôkazom ocenenia 

ich odbornosti a pedagogickej spôsobilosti. 

 Filozofický ústav SAV od svojho zriadenia v r. 1990 kontinuálne uskutočňuje vedeckú 

prípravu, resp. vedeckú výchovu doktorandov. V marci 2006 na základe vyjadrenia  

Akreditačnej komisie  MŠ SR  v zmysle zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách bolo 

ústavu  ministrom školstva SR priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní dennej 

formy trojročného doktorandského študijného programu systematická filozofia v 

študijnom odbore 2.1.2 Systematická filozofia, ako aj právo podieľať sa na 

uskutočňovaní externej formy štúdia päťročného doktorandského študijného programu 

systematická filozofia v študijnom odbore 2.1.2 Systematická filozofia, uskutočňovaného 

podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

 Počet záujemcov o doktorandské štúdium na Filozofickom ústave SAV je 

permanentne vysoký a vo forme internej prevyšuje počet miest, ktoré má ústav k 

dispozícii. V niektorých filozofických disciplínach, ako sú napr. logika a metodológia vied, 

pripravuje FiÚ SAV odborníkov pre všetky filozofické pracoviská na Slovensku.  Možno 

konštatovať, že Filozofickým ústavom SAV vychovaní doktorandi sa bez problémov 

umiestňujú ako pedagogickí pracovníci na vysokých školách.  

 Záujem o študijné pobyty doktorandov na Filozofickom ústave SAV zo zahraničia je 

možno dokumentovať na konkrétnom prípade z r. 2006, v ktorom sa  na krátkodobom 

(mesačnom) študijnom pobyte  zúčastnili dvaja doktorandi z Bulharska a dlhodobý 

(ročný) študijný pobyt absolvuje doktorand z Rumunska.  

 Doktorandi Filozofického ústavu SAV v spolupráci s doktorandmi Katedry filozofie a 

dejín filozofie FF UK v Bratislave každoročne organizujú výročné konferencie, na ktorých 

prezentujú svoje príspevky zamerané na tému ich dizertačnej práce.   

 Pre úplnosť informácie považujeme za potrebné uviesť niektoré konkrétne údaje 

vzťahujúce sa na doktorandské štúdium na FiÚ SAV. Ústav má rozhodnutím P SAV  

vzhľadom na vysokú kvalifikačnú štruktúru udelenú výnimku na zvýšený počet 

doktorandských miest - 10. Celkový počet vedeckých zamestnancov ústavu 

(prepočítaný) je 20, čo zároveň predstavuje cca 1,3% všetkých zamestnancov SAV, 
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pričom vychováva 10 doktorandov, čo predstavuje 2,7%  všetkých doktorandov SAV.  

Zatiaľ čo v priemere v celej SAV pripadá na 4 vedeckých zamestnancov približne 1 

doktorand, vo FiÚ SAV pripadá 1 doktorand  na 2 vedeckých zamestnancov. Školitelia 

poriadali pre doktorandov série pravidelných seminárov. 

 

6. Výstupy do spoločenskej praxe 
(aplikácie výsledkov, expertízna a popularizačná činnosť) 
 
i. Zoznam najvýznamnejších výsledkov aplikovaného výskumu 

 
Výskum v rámci projektu Central European Centre for Women and Youth in Science 

(CEC-WYS) SAS6-CT-2004-003582 (03/2004-02/2007, zodpovedný riešiteľ Tatiana 

Sedová) sa zameral na mapovanie situácie v oblasti gender equality, na jej percepciu v 

radoch relevantných tvorcov vednej politiky a jej prezentáciu v médiách. Výskum sa 

realizoval prostredníctvom riadeného interview s vrcholovými predstaviteľmi v oblasti 

ústavnej politiky, školstva, výskumných inštitúcií, ministerstiev a médií. Tematická 

orientácia interview bola výsledkom dohody medzi koordinátorkou CEC WYS a partnermi 

CEC WYS. Vzhľadom na naznačený sociálny kontext sme pokladali za potrebné poznať 

názory a postoje relevantných hráčov k  rodovej rovnosti príležitostí vo všeobecnosti a k  

postaveniu žien v slovenskej vede osobitne. Prirodzene, vzhľadom na povahu 

rozhovorov a rozsah vzorky respondentov zistenia nemôžu byť východiskom 

generalizácií, sú však ilustráciou a podkladom na získanie obrazu o tom, ako špičkoví 

zodpovední predstavitelia politiky, školstva, kultúry, univerzít, SAV a médií reflektujú, 

príp. nereflektujú rodovú genderovú problematiku. Zistenia signalizujú aj to, kam by bolo 

potrebné nasmerovať praktické opatrenia na zlepšenie situácie v oblasti rovnosti 

príležitostí vo vede a výskume. Koordinátorkou za Slovenskú republiku je Tatiana 

Sedová. Pozri: Výskumná správa slovenského tímu Central European Centre for Women 

and Youth in Science EU Framework 6, Project No. SAS6-CT-2004-003582. Work 

Package 8, D8.3.1: Slovenská národná správa, Filozofický ústav SAV, jún, Bratislava 

2006. 

 V rámci  dlhodobej spolupráce s redakciou časopisu Bibliographie de la Philosophie, 

ktorý vydáva Institut International de Philosophie, Paríž, sa realizoval zber dát a 

vypracovali sa anotácie všetkých knižných filozofických prác vrátane prekladov 

inojazyčných filozofických titulov do slovenského jazyka vydaných na Slovensku v rokoch 

2003 - 2006 pre celosvetovú bibliografiu knižnej filozofickej produkcie. Koordinátorom za 

SR je Jozef Sivák.  
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[1] Tibor Pichler - expert Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI) pri Rade 

Európy,  Štrasburg; 30. zasadnutie ECRI marec 2003; 31. zasadnutie ECRI jún 2003; 

32. zasadnutie ECRI december 2003; 33. zasadnutie ECRI marec 2004; 34. 

zasadnutie ECRi jún 2004; 35. zasadnutie ECRI december 2004; 36. zasadnutie ECRI 
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relácia o lekárskej etike 
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POPULARIZAČNÁ   ČINNOSŤ 

 
Články v tlačových/internetových médiách 

 
2003 
 
GÁLIK, D. - GÁLIKOVÁ, S. Dodatok k "jednej polemickej recenzii. In Eidós.  
Vol. 1, 2003. ISSN 1336-2941. 
http://www.libris.sk/eidos/2003/polemiky/polemika03.php. 
 
GÁLIK, D. - GÁLIKOVÁ, S. Dodatok k "jednej polemickej recenzii. In Eidós.  

http://www.libris.sk/eidos/2003/polemiky/polemika03.php
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Vol. 1, 2003. ISSN 1336-2941. 
http://www.libris.sk/eidos/2003/polemiky/polemika03.php. 
 
HÁBOVÁ, Ľ. Filozofka odolávajúca tlakom doby (E. Várossová si dokázala natrvalo 
zachovať svoju mravnú i osobnú integritu). In Verejná správa. č. 6 (2003), s. 26-27. 
 
HÁBOVÁ, Ľ. Teológia musí byť v ofenzíve (nad životom a dielom Paula Tillicha). In 
Tvorba. č. 4 (2003), s. 38-43.  
 
HÁBOVÁ, Ľ. Hĺbka v prázdne schránky. (Čo by v schránkach monogramistu T.D. uvidel 
P. Tillich) – recenzia výstavy výtvarníka Dezidera Tótha. In Listy. č. 3 (2003), s. 10-12. 
 
KOPČOK, A. Krivolaké cesty k pluralite filozofie a ich poznaniu. In Nový život : mesačník 
pre literatúru a kulturu. Báčsky Petrovec. Roč. 55, č. 5-6 (2003), s. 259-265.   
   
KUNSCHOVÁ, J. – VYDRA, A. Spor o Boha: Slovenskí kresťania o miesto v Európe. In 
Domino fórum. Roč. 12, č. 28 (2003), s. 11. 
 
KUNSCHOVÁ, J. – HANUS, M. Vidím fóbiu z náboženstva (rozhovor s Michaelou 
Freiovou). In Domino fórum. Roč. 12, č. 39 (2003), s. 8-9. 
 
MÉSZÁROS, O. Recepció és kreativitás.   
http://www.phil-inst.hu/Im/recepcio
 
MÜNZ, T. Späť, späť! In Listy. Praha, č. 4 (2003), 3 strany. 
 
MÜNZ, T. Späť, späť! In Mosty. Bratislava, č. 24 (2003), 1 strana. 
 
MÜNZ, T. Hľadanie skutočnosti – ľudský údel. In Mosty. Č. 4 (2003), 2 strany. 
 
MÜNZ, T. Nie sme rovnakí, ale môžeme si byť rovní. In Mosty. Č. 21, (2003), 1 strana. 
 
MÜNZ, T. Wagner – antisemita a génius. In Sme. Č. 37 (2003). 
 
MÜNZ, T. Konrad Lorenz skúmal ako sa správa človek. In Sme. Č. 254 (2003). 
 
MÜNZ, T. Darwinizmus je niečo ako dar. Recenzia knihy: J. F. Haught: Boh po 
Darwinovi. In Sme. Č. 222 (2003). 
 
MURÁNSKY, M. Keď vedu nemožno stotožniť s rozumom. Rozhovor s prof. Paulom 
Janssenom. In Filozofia. Roč. 58, č. 8 (2003), s. 564-570. 
 
MURÁNSKY, M.
 
In Britské listy. 2003 – 31 článkov: 
 
7. 1. 2003 – Svet vnímam bez komplexov 
9. 1. 2003 – No počkaj zajac 
16. 1. 2006 – O padnutých anjeloch a ich vzťahu k cirkvi 
22. 1. 2003 – Sloboda mýliť sa 
24. 1. 2003 – Neokonzervatívna neonormalizácia 
10. 2. 2003 – Usvedčení štrajkom 
11. 2. 2003 – Predstava vojny na vlastnú päsť znižuje hodnovernosť politiky USA na    
                      minimum 
27. 2. 2003 – Odkaz Víťazného februára 

http://www.libris.sk/eidos/2003/polemiky/polemika03.php
http://www.phil-inst.hu/Im/recepcio
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10. 3. 2003 – ROZHOVOR: Urobíme všetko preto, aby sme zabránili vojne 
12. 3. 2003 – ROZHOVOR: Nikto nenormálny si neželá vojnu 
17. 3. 2003 – ANKETA: konec SOP 
18. 3. 2003 – Karol Moravčík: Spravodlivosť sa identifikuje s obyčajným človekom 
18. 3. 2003 – Komu pomohla hrozba štrajkom? 
18. 3. 2003 – Náš štrajk sa neskončil 
28. 3. 2003 – Šok a hrôza v mene slobody 
16. 5. 2003 – Rovnou daňou k väčšej nerovnosti 
19. 5. 2003 – Podporuje ČSSD na Slovensku opozici? 
22. 5. 2003 – Keď slová zabíjajú 
28. 5. 2003 – Akí a v akej Európe 
7. 6. 2003 – Solidarita v európskej konkurencii 
19. 6. 2003 – Po irackej skúsenosti 
10. 7. 2003 – Zakázať, čo sa nedá? 
24. 7. 2003 – Západ a tí druhí 
20. 8. 2003 – Svobodný trh a spravodlivosť predovšetkým 
25. 9. 2003 – Európska škodoradosť? 
7. 10. 2003 – O raji a moci 
9. 10. 2003 – Rómska samospráva ako súčasť reformy verejnej správy? 
31. 10. 2003 – Pravda je omamná kvetina 
30. 11. 2003 – Schengenské otázniky 
22. 12 2003 – Zemanov odkaz na Slovensku 
23. 12. 2003 – Politik má provokovať  
 
Týždenník Slovo. 2003 – 35 článkov: 
 
8. 1. 2003 – O padnutých anjeloch a ich vzťahu k cirkvi 
8. 1. 2003 – Občianske spory premiéra Dzurindu hrozia ďalšími trestnými oznámeniami 
15. 1. 2003 – Voľba medzi EÚ a NATO je zavádzajúca 
22. 1. 2003 – Neokonzervatívna neonormalitácia 
29. 1. 2003 – Nijaká inštitúcia sa nesmie tváriť, že má hotové odpovede 
5. 2. 2003 – Predstava vojny na vlastnú päsť znižuje hodnovernosť politiky USA na 
minimum 
5. 2. 2003 – Usvedčení štrajkom 
9. 7. 2003 – Univerzita má zostať univerzitou 
9. 7. 2003 – Zakázať, čo sa nedá? 
23. 7. 2003 – Západ a tí druhí 
6. 8. 2003 – Koalícia nie je posvätnou kravou 
6. 8. 2003 – Odbory o predčasnej voľbe? 
13. 8. 2003 – T.K.M. na Slovensku! 
20. 8. 2003 – Spravodlivosť predovšetkým 
3. 9. 2003 – Pozor na veľkú politiku! 
10. 9. 2003 – Ľavicové pytačky 
24. 9. 2003 – Privatizácia Res publica a strata významu sociálnej demokracie 
24. 9. 2003 – Za Egonom Matznerom (1938 – 2003) 
24. 9. 2003 – Oddelenie politiky od viery je kresťanská tradícia 
24. 9. 2003 – Európska škodoradosť? 
1. 10. 2003 – O raji a moci 
1. 10. 2003 – Ťažko viditeľný zmysel štrajku 
8. 10. 2003 – Prepolitizované regióny 
15. 10. 2003 – Nerobím rozdiel medzi voličom a voličom 
22. 10. 2003 – Tam, kde bolo kedysi HZDS, sedím dnes ja 
29. 10. 2003 – Pravda je omamná kvetina 
19. 11. 2003 – Šimkova dilema: voľba svedomia alebo stranícka iniciatíva 
26. 11. 2003 – Zoberme armáde a dajme radšej na kultúru 
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26. 11. 2003 – Schengenské otázniky 
3. 12. 2003 – 2 x o politike bez politikov 
10. 12. 2003 – Globalizované emócie a nový európsky antisemitizmus 
17. 12. 2003 – Nebola to hlavná cesta 
17. 12. 2003 – Ešte sme nestrávili svoju minulosť 
31. 12. 2003 – Som v tretej fáze – odpočívam 
31. 12. 2003 – Zemanov odkaz na Slovensku 
 
 
PAUER, J. Na lodi bláznov. In Literárny týždenník. Roč. 16, č. 11 (2003), s. 9. 
 
SEDOVÁ, T. Knižnice v slovenskej spoločnosti. In IT lib : Informačné technológie 
a knižnice. Č. 1 (2003), s. 14-15. 
 
SEDOVÁ, T. Úspech slovenskej archeológie. In Správy SAV. Roč. 39, č. 4 (2003), s. 3. 
 
SEDOVÁ, T. Možnosti sociálnych vied a humanistiky v EÚ. In Forum scientiae. Roč. 10, 
č. 3-4 (2003), s. 39-41. 
 
SIVÁK, J. In memoriam Jean –Toussaint Desanti. In Filozofia. Roč. 58, č. 2 (2003), s. 
115-118. 
 
SIVÁK, J. Postrehy z 21. Svetového filozofického kongresu. In Filozofia. Roč. 58, č. 10 
(2003), s. 751-754. 
 
SIVÁK, J. Udrží nás voda nad hladinou? In Súvislosti. Roč. 2, č. 12 (2003), s. 12. 
 
SIVÁK, J. Vyhneme sa pasci? In Súvislosti. Roč. 2, č. 26 (2003), s. 6. 
 
VÁROSSOVÁ, E. Aj takto som ho poznala (1.1.2003 zomrel v Bratislave doc. PhDr. Ján 
Uher, CSc.) In Filozofia. Roč. 58, č. 5 (2003), s. 360-362. 
 
VÁROSSOVÁ, E. Lajčiakove princípy ľudského života. In Verejná správa. č. 5 (2003),  
s. 26-27. 
 
2004 
 
BAKOŠ, V. Medzi Východom a Západom. In Literárny týždenník. Roč. 17, č. 32-33 
(2004), s. 15. 
 
BALÁŽOVÁ, J. Za Kathleen Vaughan Wilkes (23.3.1946 – 21.8.2003). In Filozofia. Roč. 
59, č. 6 (2004), s. 462-463. 
 
KOPČOK, A. Vojvodinsko-slovenské inšpirácie historika jozefa Jablonického. In Nový 
život : mesačník pre literatúru a kultúru. Báčsky Petrovec. Roč. 53, č. 3-4 (2004), s. 136-
142. 
 
KOPSOVÁ, R. 
 
- časopis Empatia – 5 článkov  
 
KUNSCHOVÁ, J. Na okraj (rubrika pre časopis Týždeň o náboženstve a spiritualite, 
vychádzala s týždennou až dvojtýždennou pravidelnosťou od decembra 2004 do 
februára 2006, niekedy v spolupráci s J. Daniškom). 
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MÜNZ, T. Filozofia slovenských prísloví. In OS. Roč. 8, č. 5-6 (2004), 6 strán. 
 
MÜNZ, T. Znovu výročie SNP. In Mosty. Roč. 13, č. 18 (2004). 
 
MÜNZ, T. Príroda si chce vynútiť večný mier. In Sme. Roč. 12, č. 222 (2004). 
  
MURÁNSKY, M. Keď Západ neznamená to isté. In OS. Roč. 8, č. 1-2 (2004), s. 12-22. 
 
MURÁNSKY, M. 
 
In Britské listy. 2004 – 8 článkov: 
 
18. 2. 2004 – Slovensko: Morálka v tradičnej povrchnosti 
2. 3. 2004 – Občianske nepokoje na Slovensku 
13. 4. 2004 – Čo ste si doma navarili... 
21. 4. 2004 – Slovenské voľby – pohľad zvonku 
11. 5. 2004 – 1. máj 2004 – ľavica mimo mesta 
1. 9. 2004 – Oslavy SNP – opäť vyretušované mená a tváre 
7. 11. 2004 – Derrida a nihilizmus v moci tradícii Západu 
11. 11. 2004 – Voľby, ktoré menia svet  
 
Týždenník Slovo. 2004 – 53 článkov: 
 
21. 1. 2004 – Trh je už jednoducho taký 
21. 1. 2004 – Dve slávnosti spomienok na Slovensku 
28. 1. 2004 – Som za euroaktivizmus 
28. 1. 2004 – Otázka a odpoveď 
18. 2. 2004 – Rozhovor medzi kresťanom a socialistom – stále ešte možný? 
18. 2. 2004 – Morálka v tradičnej povrchnosti 
25. 2. 2004 – Politický liberalizmus zľava 
3. 3. 2004 – Občianske nepokoje na Slovensku 
17. 3. 2004 – Čína kráča vlastnou cestou 
17. 3. 2004 – K prílohe o 14. marci 1939 
24. 3. 2004 – Nemienim oslovovať podnikateľov 
31. 3. 2004 – Svoju minulosť nekomentujem 
7. 4. 2004 – Foucaultov asketický prístup k pravde 
7. 4. 2004 – Čo ste si doma navarili... 
14. 4. 2004 – Som za reformy, nie som za chudobu 
21. 4. 2004 – Som človek písanej kultúry 
21. 4. 2004 – Naše voľby – pohľad zvonku 
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5. 5. 2004 – Vláda je ešte stále na koni 
12. 5. 2004 – Škola nie je mlieko 
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21. 7. 2004 – Naša demokracia má všetky znaky paródie 
28. 7. 2004 – Morálka á la KDH: Škrtni, čo sa nehodí 
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8. 9. 2004 – Ide mi o produkciu s vyššou pridanou hodnotou 
22. 9. 2004 – Všade existujú len dobrí alebo zlí ľudia 
29. 9. 2004 – Antiprázdne fantastično Karola Barona 
29. 9. 2004 – Smer: iná hra 
6. 10. 2004 – Slovensko v prievane – naprieč ideológiami 
13. 10. 2004 – Vnímam, teda som? 
3. 11. 2004 – Derrida a nihilizmus moci v tradícii Západu 
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8. 12. 2004 – SDĽ (1991 – 2004) 
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Vystúpenia v oznamovacích prostriedkoch 

 
2003 
 
MÜNZ, T.  
 
Rozhlasová relácia: 
Diskusia s Dr. I. Sklenkom o mojej knihe Listy filozofom – Rádio Devín, 9. 2. 2003 
 
SEDOVÁ, T. 
 
28. 4. 2003 – Slovenský rozhlas – štúdio Kontakt – diskusie v priamom rozhlasovom 
vysielaní s členkami parlamentu p. Beňovou a p. Martinákovou 
Rádiožurnál 
 
2004 
 
MURÁNSKY, M. 
 
- hosť relácie Pod lampou 
 
- 3 x Téma dňa, TA3 
 
- STV: Komentáre a udalosti 
 
2005 
 
MURÁNSKY, M. 
 
- hosť relácie Pod lampou 
 
- 4 x Téma dňa, TA3 
 
- STV: Komentáre a udalosti 
  
2006 
 
MURÁNSKY, M.  
 
- hosť relácie Pod lampou, 15. 6. 2006 
 
- 2 x Téma dňa, TA3 
 
- 1 x STV: Rozhovory a komentáre 
 
- 1 x interview pre Österreichisches Rundfunk  ORF 2, 31. 5. 2006 
 
 
SMOLKOVÁ, E.  Rozhlasové relácie: 
 
Slovenský rozhlas, 23. 1. 2006:  O environmente a ekonomike 
 
Slovenský rozhlas, 12. 10. 2006:  Diskusná relácia o lekárskej etike 
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VICENÍK, J.  Rozhlasová relácia: 
 
Slovenský rozhlas, 8. 6. 2006 o 10,00 hod.: Básnik farmácie (Rozprávanie o živote 
a diele Jozefa Čižmárika) 
 
Verejné popularizačné prednášky 
 
2003 
 
MÜNZ, T. 
 
„Hľadanie skutočnosti – ľudský údel“ 
30. 1. 2003 – prednáška usporiadaná redakciou časopisu Kritika & Kontext 
 
„Nie sme rovnakí, ale môžeme si byť rovní“ 
3. 6. 2003 – vstupná prednáška na medzinárodnom kolokviu Zákaz diskriminácie: cesta 
k tolerantnejšiemu Slovensku. K návrhu Zákona o uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania (Antidiskriminačný zákon)  
 
MURÁNSKY, M. 
 
2003-2005: Organizácia a moderovanie 4 medzinárodných verejných diskusií v rámci 
cyklu „Európska únia v regiónoch“, financované z programu Phare 
 
2003-2005: Organizácia a moderovanie 10 verejných diskusií v rámci Klubu slova 
 
PAUER, J. 
 
V r. 2003 – moderovanie cyklu prednášok členov SFZ: 
 
29. 5. – Švihran, J. 
8. 8. – Jurina, J. 
22. 9. – Wieczorek, K. 
9. 10. – Čarnogurská, M. 
23. 10. – Letz, J. 
3. 11. – Špiner, D. 
10. 11. – Oborný, J. 
27. 11. – Dufferová, A. 
11. 12. – Švihran, J. 
 
SEDOVÁ, T. 
 
Veda a prax. Prednáška v rámci  Jesenná škola. 16. 11. 2003 
 
2004 
 
KOPSOVÁ, R. 
 
27. 4. 2004 – prezentácia knihy KOPSOVÁ, R. – KUSÁ, J. (ed.): Milan Šimečka. 
Společenství strach a jiné eseje. Bratislava : NMŠ, 2003. 169 s. 
 
PAUER, J. 
 
V r. 2004 – moderovanie cyklu prednášok členov SFZ: 
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12. 1. – Diatka, C. 
16. 2. – Špiner, D. 
15. 3. – Dufferová, A. 
8. 4. – Gálik, S. 
29. 4. – Mičaninová, M. 
31. 5. – Chovancová, J. 
 
SIVÁK, J. 
 
15. 12. 2004 – Franzúzsky inštitút, Bratislava 
Prezentácia prekladu knihy: Paul Ricoeur: Čas a literárne rozprávanie  
 
2005 
 
SIVÁK, J. 
 
23. 2. 2005 – Univerzitné pastoračné centrum, Bratislava 
Prednáška: „Kríza autority“ 
 
2006 
 
MURÁNSKY, M. 
 
- „Slowakei vor Parlamentswahlen“. Jeden z dvoch hlavných účastníkov breefingu 
o slovenských voľbách pre rakúske médiá, organizovaným Das Institut für den 
Donauraum und Mitteleuropa, 31. 5. 2006 
 
- Waldviertel Akademie, „Bilancia rakúskeho prezidentstva EU“  (5. 10. 2006, Raabs, 
Rakúsko). Mediálna konferencia prevažne pre novinárov z Čiech, Maďarska, Rakúska 
a Slovenska: účastník hlavného panelu       
 
- príprava, úvodné slovo a moderácia k večernej prednáške prof. Dirka Beckera v rámci 
cyklu Nemecká sociológia dnes, organizovanom Goethe Institut Bratislava 
 
- príprava, úvodné slovo a moderácia k večernej prednáške prof. Clausa Öffeho v rámci 
cyklu Nemecká sociológia dnes, organizovanom Goethe Institut Bratislava 
 
- príprava, úvodné slovo a moderácia večernej diskusie s pani Brigitou Schmögnerovou 
na tému Služby vo verejnom záujme (Klub Nového slova, 12. 4. 2006) 
 
- príprava, úvodné slovo a moderácia večernej diskusie s pani Brigitou Schmögnerovou 
na tému Zavedenie Eura – pre a proti (Klub Nového slova, 8. 11. 2006) 
 
NOVOSÁD, F.  
 
Moderovanie cyklu „Slovenská spoločnosť v 20. storočí“: 
 
I.      Január 2006:         Slovenská spoločnosť pred I. svetovou vojnou 
II.     Február 2006:       Slovenská spoločnosť po I. svetovej vojne 
III.    Marec 2006:         Slovensko v 30. rokoch 20. storočia 
IV.    Apríl 2006:           Slovenská spoločnosť počas Slovenského štátu 
V.     Máj 2006:             Slovensko 1945-1948 
VI.    September 2006:  Slovensko v 50. rokoch 20. storočia 
VII.   Október 2006:      Slovensko v 60. rokoch 20. storočia 
VIII.  December 2006:  Slovenská spoločnosť v období normalizácie 
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PICHLER, T. 
 
Moderátor kolokvia venovaného sedemdesiatke prof. Moritza Csakyho, spojeného 
s prezentáciou časopisu OS s príspevkami slovenských autorov k téme kolokvia, 
Slovenský inštitút vo Viedni, 8. 6. 2006. 
 
Prednáška o ECRI v rámci medzinárodného dňa ľudských práv na konferencii Boj proti 
diskriminácii. Nadácia za toleranciu a proti diskriminácii, Pálfyho palác, Bratislava, 7. 12. 
2006.  
 

 

iv. Zoznam patentov udelených v zahraničí, vrátane príjmov z patentov 

 

 

v. Zoznam patentov udelených na Slovensku, vrátane príjmov 

 

 

vi. Zoznam licencií predaných v zahraničí, vrátane príjmov 

 

vii. Zoznam licencií predaných na Slovensku, vrátane príjmov 

 

viii. Zoznam zmlúv s hospodárskymi partnermi, vrátane príjmov 

 

ix. Zoznam spoločných výskumných projektov s hospodárskymi partnermi, 
vrátane príjmov 

 

 

x. Súhrn výstupov do spoločenskej praxe    Výsledky riešenia projektu Central 

European Centre Women and Youth in Science slúžia ako podklad pre získanie o 

tom, ako predstavitelia politiky, školstva, kultúry, vedy  a médií  reflektujú, prípadne 

nereflektujú rodovú problematiku. Zistenia riešiteľov tohto projektu signalizujú aj to, 

kde by bolo potrebné nasmerovať opatrenia na zlepšenie situácie vo sfére rovnosti 

príležitostí vo vede a výskume.  
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Výstupy do spoločenskej praxe 2003 2004 2005 2006 Spolu

Expertízy pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné 
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné 
organizácie a inštitúcie a iné organizácie

1 1 2 3 7

Články v tlačových/internetových médiách popularizujúce 
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky 
organizácie

93 87 41 35 256

Vystúpenia v oznamovacích prostriedkoch popularizujúce 
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky 
organizácie

2 5 6 8 21

Verejné popularizačné prednášky 16 14 5 16 51

 

 

xi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k aplikačnej a popularizačnej 
činnosti 

 
   Pracovníci ústavu aplikujú poznatky  získané vedeckým výstupom ako experti pre 

domáce i medzinárodné inštitúcie. Ich vedeckopopularizačná činnosť sa súsreďuje na 

sprístupnenie kompexných problematík, osobitne sociálnej a politickej filozofie, 

širšiemu publiku, nevyhýbajúc sa kontextu aktuálneho sociálneho a politického diania. 

Vyzdvihnúť treba aj aktivity zamerané na reflexiu ideového a kultúrneho dedičstva.   

 

7. Prostredie a manažment. Personálna politika a uplatnenie záverov 
predošlého hodnotenia organizácie 

 
 

Na Filozofickom ústave SAV sa venuje trvalá pozornosť kvalifikačnému rastu 

pracovníkov, čoho výsledkom je aj veľmi vysoká kvalifikačná štruktúra ústavu 

uvedená v súhrnnej tabuľke. Dlhodobo sa sleduje stratégia prijímania úspešných 

absolventov doktorandského štúdia do stavu vedeckých zamestnancov a zároveň sa 

im otvárajú príležitosti nielen pre ich odborný rast, ale aj pre zapojenie do vedecko-

organizačnej činnosti ústavu so zámerom priebežného uskutočňovania generačnej 

obmeny. V hodnotenom období sa preobsadili funkcie vedúceho oddelenia, 

šéfredaktora a výkonného redaktora mladými kolegami.  Na ústave sa efektívne 

uplatňuje model kooperatívneho riadenia. 
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i. Súhrnná tabuľka zamestnancov 
Zamestnanci 2003 2004 2005 2006

Zamestnanci spolu 31 25 27 28

Výskumní pracovníci z tabuľky I.4 25 20 21 22

FTE z tabuľky I.4 19 19 19 20

Priemerný vek výskumných pracovníkov s 
VŠ vzdelaním 51 50 51 51

 
 
ii. Kvalifikačná štruktúra 

Počet 2003 2004 2005 2006

DrSc. 2 0 1 1

PhD / CSc. 26 20 20 20

Prof. 7 6 7 7

Doc./Assoc. Prof. 2 1 4 5
 

 

 

iii. Stav a rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane experimentálneho, výpočtového 
a technického vybavenia (opis súčasnej infraštruktúry, priestorové podmienky, 
materiálne a technické zdroje. Infraštruktúra, prístrojové a technické vybavenie, 
ktoré bude nevyhnutné zaobstarať pre dosiahnutie cieľov stanovených v 
koncepcii výskumu a vývoja na ďalšie štyri roky) 

 

Priestorové podmienky ústavu sú vyhovujúce. Ústav disponuje 13 kanceláriami, v 

ktorých sú rozmiestnení vedeckí pracovníci ústavu, administratívní pracovníci, 

sekretariát riaditeľa a redakcie časopisov Okrem toho ústav disponuje vlastnou 

zasadacou miestnosťou s kapacitou 40 osôb, vybavenú prípojkami na internetovú sieť 

pre viaceré PC zostavy.  Zasadaciu miestnosť Filozofického ústavu SAV využívajú na 

svoje stretnutia všetky vedecké organizácie dislokované v budove na Klemensovej ul. 

Všetci pracovníci ústavu majú k dispozícii osobný počítač s pripojením na internet a 
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vlastnou tlačiarňou. Ústav ďalej disponuje tromi kvalitnými reprografickými zariadeniami, 

skenermi a dataprojektorom, ktorý umožňuje powerpointové  prezentácie pri vedeckých 

podujatiach konaných na ústave. Do ústavu je zavedených 5 pevných telefónnych liniek 

vrátane dvoch multifunkčných  koncových zariadení.  

 

iv. Stav a rozvoj bibliografických zdrojov, činnosť knižnice a/alebo informačného 
centra organizácie 

 

Knižnica Filozofického ústavu SAV  má dvoch interných pracovníkov, z toho 1 pracovník 

na 100% úväzok a 1 pracovník na 40% úväzok. Knižnica poskytuje svoje služby 

prednostne vedeckým zamestnancom Filozofického ústavu SAV, ako aj pracovníkom  

iných ústavov Slovenskej akadémie vied. Ďalej poskytuje svoje služby odbornej 

verejnosti, najmä študentom vysokých škôl. Medzi knižnično-informačné služby knižnice 

FiÚ SAV patria činnosti informačné, bibliografické, rešeršné a reprografické. Knižnica 

ďalej poskytuje výpožičky  (prezenčné, absenčné) a prostredníctvom medzinárodnej 

výpožičnej služby, zabezpečuje obstarávanie ťažšie dosiahnuteľných odborných titulov. 

Stav knižničného fondu v roku 2006 predstavoval  10 495 zväzkov, z toho prírastok za 

rok 2006 predstavoval 83 zväzkov. Celkovo dochádza  do knižnice FiÚ SAV   18 

periodík. Knižnica priebežne, resp kontinuálne od r. 1992 buduje databázy v dvoch 

programoch, a to v ISIS: ASEP, KKF a v programe ARL: EPCA. Získavaniu 

bibliografických zdrojov venuje manažment ústavu trvalú pozornosť a pokiaľ  to 

ekonomické podmienky umožňujú, všetky požiadavky vedeckých zamestnancov ústavu  

na obstaranie  publikácií sú  akceptované  Činnosť knižnice FiÚ SAV je stabilizovaná, 

efektívna a jej prevádzka je realizovaná na vysokej odbornej úrovni.  

 

v. Opíšte, akým spôsobom boli zohľadnené závery a odporúčania predošlého 
hodnotenia 

 

V predošlom hodnotení sa odporúčalo "publikovať vedecké výsledky v karentovaných 

časopisoch v zahraničí s vyšším citačným indexom", "zvážiť otázku založenia archívu 

filozofického myslenia na Slovensku" a "naďalej venovať pozornosť doktorandskému 

štúdiu a podľa možnosti modernizovať technické a informačné zariadenia". 

V roku 2006 sa Organon F stal medzinárodným časopisom vzhľadom na to, že sa 

vydáva v spolupráci  s Filozofickým ústavom AV ČR, Praha. Ponuka na spoločné 

vydávanie   časopisu prišla zo strany nášho zahraničného partnera a tento záujem 

svedčí o dobrej úrovni tohto  vedeckého periodika.  Dielo vedeckých osobností SAV sa 

archivuje v Ústrednom archíve SAV. Knižnica ústavu uchováva kópie písomnej 
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pozostalosti reprezentantov slovenského disentu, fototéku významných osobností 

slovenského myslenia 19. storočia a niektoré rukopisy Svätopluka Štúra. V roku 2006 

ústav získal oprávnenie podieľať sa na doktorandskom štúdiu odbor systematická 

filozofia vykonávanom na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského, a to tak v internej, ako aj v externej forme. V uplynulom roku sme prijali na 

doktorandské štúdium štyroch absolventov štúdia filozofie. V roku 2007 plánujeme prijať 

ďalších troch absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia, pre ktorých sú 

vytvorené tri miesta vo vedeckej príprave. V roku 2006 obhájilo úspešne dizertačnú 

prácu 6 doktorandov nášho ústavu. Výrazne sa zlepšila modernizácia technického a 

informačného zariadenia ústavu, ústav má vypracovaný harmonogram pravidelnej 

obnovy počítačovej siete, ktorý sa darí realizovať. Rozšíril sa počet prípojok na internet, 

osobitne v zasadačke, prostredníctvom Wifi zariadenia.  Okrem stabilných počítačových 

zostáv ústav disponuje tromi laptopmi, ktoré sú využívané pri zahraničných 

prezentáciach pracovníkov, ako aj dataprojektorom, ktorý umožňuje powerpointové 

prezentácie.       

 

vi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k manažmentu, výskumnej 
infraštruktúre a k trendom v personálnom rozvoji 

 

Neodmysliteľnou podmienkou efektívnej činnosti pracoviska je priaznivá pracovná klíma, 

možnosť personálneho rozvoja a podpora interakcie s partnermi z domáceho i 

európskeho výskumného priestoru. Dlhodobou praxou na ústave je sledovať tieto ciele 

prostredníctvom kooperatívneho  modelu riadenia, ktorý umožňuje pracovníkom ústavu 

účinnú participáciu pri určovaní smerovania ústavu.  Dôraz sa kladie na podporu mobility 

pracovníkov a rýchle zabezpečovanie relevantnej literatúry prostredníctvom knižnice 

ústavu.  Podstatnou zložkou činnosti ústavu, pozitívne ovplyvňujúcou  výskum je 

príjímanie zahraničných vedeckých pracovníkov. 

 

 

Iné dôležité informácie 
 
Filozofický ústav SAV je výskumným pracoviskom s vyprofilovanou bádateľskou, vedecko-

výchovnou,   pedagogickou,  edičnou a v neposlednom rade i aplikačnou a vedecko-

popularizačnou agendou. Je vedúcou vedecko-výskumnou inštitúciou vo svojom odbore v 

celoslovenskom meradle.  Vydáva dva karentované časopisy: medzinárodný časopis pre 

analytickú filozofiu Organon F  s ročným rozsahom 580 strán a Filozofiu,  časopis s vyše    
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60 - ročnou tradíciou, s ročným rozsahom 900 strán.  Vykonáva doktorandské štúdium vo 

vednom odbore systematická filozofia s nadpriemerným počtom úspešných absolventov, 

nielen vzhľadom na priemer III. oddelenia vied o spoločnosti a kultúre SAV, ale aj v 

celoakademickom priemere. Jeho absolventi  sa uplatnili ako pedagógovia a vedeckí 

pracovníci  na vysokých školách  v Slovenskej republike, ako aj na našom ústave. Viaceré 

vedecké výstupy majú priamy didaktický dosah, keďže sa využívajú ako učebnice na 

slovenských aj českých univerzitách a vysokých školách.  Pracovníci ústavu sú intenzívne 

zapojení do pedagogického procesu na univerzitách a vysokých školách.  Túto činnosť 

možno tiež pokladať za formu prenosu/aplikácie poznatkov získaných vo výskume  na tú 

cieľovú skupinu, od ktorej závisí ďalší rozvoj spoločnosti. Ústav disponuje potenciálom na 

formovanie vedeckých škôl a dlhodobo si udržuje kontinuitu výskumu, nestrácajúc zo zreteľa 

jeho nevyhnutnú inováciu. Je pracoviskom navštevovaným zahraničnými partnermi i 

osobnosťami európskej a svetovej filozofickej komunity. Výskumné aktivity ústavu sa 

uskutočňujú v spolupráci s domácimi i zahraničnými partnermi.  

 Profil ústavu sa vyznačuje vyváženou aktivitou v určených oblastiach pôsobenia a 

prepojenosť výskumnej, vedecko-výchovnej, pedagogickej a edičnej činnosti. Skutočnosť, že 

vydáva dva karentované časopisy, ktoré boli opätovne v hodnotenom období auditom 

zaradené do kategórie "A", pokladáme za mimoriadne vyznamný výkon.  

 
Bratislava, 28. februára 2007 
 
 
 
 
Dotazník k Súhrnu hlavných aktivít Filozofického ústavu SAV  
za obdobie 1. januára 2003 - 31. decembra 2006  predkladajú: 
 
 
                                                           
 
 
 
 
doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.                                 prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc. 
predseda Vedeckej rady FiÚ SAV                          riaditeľ Filozofického ústavu SAV  
Filozofického ústavu SAV 
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