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Dotazník
Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie
Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2007 – 31. december 2011

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

Vo funkcii v rokoch

Riaditeľ

prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.

63

1994 -

Zástupca riaditeľa

PhDr. Karol Kollár, CSc.

64

2002 -

Vedecký tajomník

PhDr. Karol Kollár, CSc.

64

1990 -

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 ekvivalent plného
pracovného času (FTE) za roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 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 ekvivalent plného pracovného času (FTE) za roky 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 a priemer za hodnotené obdobie

Výskumní pracovníci

2007

2008

2009

2010

2011

Priemer

Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE

Celkom v organizácii

25

20,08

24

19,60

23

19,75

24

19,90

24

19,40

24,00

19,75

Oddelenie analytickej filozofie

9

7,05

9

7,05

9

7,25

10

8,00

10

7,50

9,40

7,37

Oddelenie sociálnej filozofie

9

9,00

10

9,20

10

9,10

10

9,40

10

9,40

9,80

9,22

Oddelenie dejín slovenského filozofického
a politického myslenia

7

4,03

5

3,35

4

3,40

4

2,50

4

2,50

4,80

3,16

###### ######
###### ######
###### ######
###### ######
###### ######
###### ######
###### ######

5. Základné informácie o rozpočte mzdových prostriedkov organizácie
i. Suma mzdových prostriedkov organizácie1 pridelená z inštitucionálnych
zdrojov Slovenskej akadémie vied (SAV) v rokoch 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
a priemer za hodnotené obdobie
Mzdové prostriedky (MP)
Mzdové prostriedky spolu (mil. EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

Priemer

0,273

0,297

0,311

0,321

0,299

0,300

6. URL webovej stránky organizácie
http://www.klemens.sav.sk/fiusav

1

Objem mzdových prostriedkov bez odvodov do poisťovní so započítaním sumy miezd pracovníkov THS, ktorú
organizácii poskytne ETO Úradu SAV. Rozpočet v Sk prepočítajte na eurá podľa konverzného kurzu
1€ = 30,126 Sk. (Podobne aj v ďalších tabuľkách.)
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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 21. 10. 2008,
číslo 653/G/12/2008, Čl. 1:
a) Filozofický ústav SAV sa zameriava na riešenie projektov základného výskumu
v oblasti systematickej filozofie (sociálnej a politickej filozofie, filozofie vedy), v oblasti
logiky a metodológie vedy, dejín filozofie, ako aj dejín filozofického a politického
myslenia na Slovensku.
b) Výsledky výskumu ústavu nachádzajú uplatnenie v rozličných vedných odboroch, ako
aj v širšom kontexte slovenskej kultúry.
c) Ústav poskytuje poradenské a expertízne služby vládnym a spoločenským inštitúciám.
d) Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied má právo podieľať sa na uskutočňovaní
doktorandského štúdia v zmysle platných predpisov.
Filozofický ústav SAV sa podieľa na zabezpečovaní doktorandského štúdia v rámci
odborových komisií iných akademických pracovísk v zmysle platných právnych
predpisov.
e) 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 sa na ústave uskutočňuje v týchto 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 sú organizovaní v troch oddeleniach:
analytickej filozofie ( ďalej len „OAF“), sociálnej filozofie (ďalej len „OSF“) a dejín
slovenského filozofického a politického myslenia (ďalej len „ODSFPM“). Počet grantových
riešiteľských tímov presahuje počet oddelení; všetci vedeckí pracovníci sú členmi grantových
tímov; grantové tímy zamerané na fenomenologický výskum sú administratívne začlenené
do OSF. Vedeckí pracovníci ústavu sa podieľajú na riešení kľúčových problémov v
uvedených oblastiach vedeckého záujmu, nimi vypracúvané bádateľské programy sú

4
zamerané na inovatívnosť a bádateľské kompetencie vykazujú vysoký potenciál pre
interdisciplinárnu kooperáciu. Z hľadiska národného je ústav pracoviskom s výrazne
vlastným vedecko-výskumným profilom, ako aj integratívnou funkciou pri organizovaní
výskumu. Z hľadiska medzinárodného je ústav pevne zakotvený v stredoeurópskom
výskumnom priestore a na tomto základe preniká aj do širšieho európskeho priestoru.
Výrazná je plodná kooperácia s frankofónnymi európskymi filozofmi. Ústav pravidelne
organizuje/spoluorganizuje letné školy francúzskej filozofie. Ústav sleduje politiku
systematickej generačnej obmeny a začína uskutočňovať internacionalizáciu ústavných
riešiteľských tímov s cieľom konštituovať sa ako organizácia so zahraničnými pracovníkmi
pôsobiacimi dlhodobo v Bratislave. V uplynulom období sa na ústave okrem projektov VEGA,
väčšina v kategórii A plus, riešili nasledovné dlhodobé projekty: dva projekty 6RP (účasť), 2
projekty Visegrádskeho fondu, 1 projekt ESF, 3 bilaterálne projekty s Filozofickým ústavom
AV ČR a spomenúť treba aj dve účasti na projektoch Centier excelentnosti SAV a účasť na
medzinárodnom projekte Kierkegaard Research: Sources, Reception, Resources (Kodaň).
Ústav vydáva dva karentované časopisy zaradené Edičnou radou SAV do kategórie A*:
časopis Filozofia a medzinárodný, na analytickú filozofiu zameraný časopis Organon F, na
vydávaní ktorého participuje aj Filozofický ústav AV ČR. Na základe certifikátu udeleného
Ministerstvom školstva SR sa ústav podieľa na uskutočňovaní doktorandského štúdia na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore systematická filozofia, a to v internej i
externej forme štúdia.
OAF: Vedecký výskum sa uskutočňuje najmä v nasledujúcich oblastiach: filozofia jazyka,
filozofia mysle, filozofia sociálnych vied, filozofia prírodných vied.
V rokoch 2007 a 2008 sa vedecký výskum v oblasti filozofie jazyka realizoval (okrem
iného) v rámci grantového projektu Referencia, kvantifikácia, predikácia (VEGA 2/6136/27).
Jedným z hlavných výstupov je monografia Teória kvantifikácie a extenzionálna sémantika
prirodzeného jazyka (M. Zouhar, Bratislava 2009), v ktorej sa rozvíja koncepcia kvantifikácie
v prirodzenom jazyku so špecifickým zreteľom na tzv. obmedzené kvantifikátory, skúmajú sa
logicko-sémantické vlastnosti takýchto kvantifikátorov a využívajú sa pri aplikácii na
prirodzený jazyk. Ďalej sa skúmali rôzne sémantické, pragmatické a epistemologické aspekty
jazyka a jeho používania (M. Zouhar, Medzi sémantikou a epistemológiou jazyka, Bratislava
2010). Ukázalo sa, že jedným z možných nástrojov na oddelenie apriórnej sféry sémantiky
jazyka od aposteriórnej sféry pragmatiky jeho používania je koncept ideálneho hovorcu, ktorý
disponuje dokonalým jazykovým poznaním, no bez akýchkoľvek mimojazykových znalostí.
Takisto sa skúmali jazykové prostriedky identifikácie objektov, pričom sa osobitná pozornosť
venovala deskriptívnej výberovej identifikácii vykonávanej artikuláciou empirickej deskripcie
(opisujúcej identifikované indivíduum) (P. Cmorej, Analytické filozofické skúmania, Bratislava
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2009). Významným výstupom výskumu v rámci filozofie jazyka je explikácia vzťahov
synonymie slov z hľadiska logickej sémantiky (LOGsynonymia) a z hľadiska lingvistiky
(LINsynonymia). Ukázalo sa, že z troch rozlíšených vzťahov LOGsynonymie možno
porovnávať s LINsynonymiou iba jeden – vzťah medzi dvoma rôznymi slovami jedného
jazyka s totožným kognitívnym významom (B. Geistová Čakovská, Vzťahy synonymie.
Logická sémantika verzus lingvistické teórie o synonymii, Bratislava 2010). V rokoch 2009 –
2011 sa výskum vo filozofii jazyka uskutočňoval najmä v rámci grantového projektu Jazyk,
sémantika, kontext (VEGA, 2/0162/09). Výsledky práce v tomto projekte boli uverejnené
v monografii Význam v kontexte (M. Zouhar, Bratislava 2011). Ukázalo sa, že viaceré
kontextovo podmienené javy, ktoré majú vplyv na sémantiku výrazov prirodzeného jazyka,
možno uspokojivo vysvetliť v rámci koncepcie minimálneho indexikalizmu, ktorá bola
predložená v spomínanej monografii.
Prínos vedeckého výskumu v oblasti filozofie mysle za obdobie rokov 2007 – 2011
spočíva v preukázaní úzkej previazanosti filozofického prístupu k problematike s poznatkami
experimentálneho a klinického výskumu (kognitívna psychológia, psychiatria, neurovedy,
počítačové vedy). V rokoch 2008 – 2010 sa úspešne ukončil projekt „Povaha ľudského
vedomia (teoretické a metodologické skúmania)“ (VEGA 2/0169/08). Projekt vyústil do
nastolenia potreby prehodnotiť zmysluplnosť „večných“ filozofických otázok spätých
s psychofyzickým problémom (S. Gáliková, Poškodenie mozgu = poškodenie duše (?); Svet
za zrkadlom; Na ceste k hľadaniu vedy o mysli).
V rámci filozofie sociálnych vied sa riešila problematika konštruktivizmu vo filozofii vedy
s akcentom na sociálne poznanie a pokračovalo sa v analýze problémov z oblasti filozofie
sociálneho poznania (naturalizmus, ontologická povaha sociálneho faktu, význam pojmov
ľudskej prirodzenosti a kultúry v sociálnom poznaní a humanistike (grant VEGA 2/613/726; T.
Sedová, state v časopis Filozofia). Ďalej sa spochybnil všeobecne vžitý predpoklad
o význame pravidla pri vymedzovaní sociálneho a normativity. Ide o problematiku, ktorá sa
tematizuje v medzinárodnom kontexte z rôznych aspektov a má relevantný dosah a význam
aj v praktickej oblasti, napr. pri interpretácii právnych noriem, pri vysvetľovaní historických
faktov, pri spore o objektivitu a platnosť explanácie a interpretácie v sociálnom poznaní
(grant VEGA 2/0207/09). V rokoch 2007 – 2008 takisto pokračovalo riešenie grantového
projektu Metodologické a filozofické problémy spoločenských vied (grant VEGA 2/6135/6).
Bol publikovaný celý rad štúdií a kapitola v monografii, ktoré sa týkali problematiky
metodológie

sociálnych

a humanitných

vied,

chápania

spoločenského

faktu

a praxeologických a metodologických východísk výstavby policajných vied ako praktických
vied. V rokoch 2009 – 2011 sa riešil grantový projekt Metodologické a filozofické problémy
prírodných, sociálnych a humanitných vied (grant VEGA 2/0207/09). Riešili sa problémy
statusu sociálnych a humanitných vied, povahy metodológie spoločenských vied, sporov

6
o predmet metodológie spoločenských vied, filozofického a všeobecnovedného pozadia
sociálnych a humanitných vied. Načrtol sa projekt budovania metodológie sociálnych
a humanitných vied (monografia V. Černík – J. Viceník: Úvod do metodológie spoločenských
vied: filozofia, predmet, metóda, Bratislava 2011).
V rámci filozofie prírodných vied sa analyzovali niektoré základné filozofické problémy
spojené s rozvojom teórie evolúcie. Ukázalo sa, že existujú dva základné prístupy k evolúcii.
Prvý chápe evolúciu ako zákonité striedanie štádií (úrovní) evolučného procesu, pričom toto
striedanie má charakter postupnosti riadenej vnútorným (imanentným) zákonom evolúcie.
Druhý prístup chápe evolúciu ako proces, ktorý je výsledkom opakujúcich sa dejov, síl,
zákonov, ktoré pôsobia vždy a všade tam, kde sú dané primerané podmienky. Stručne sa
načrtol vývoj teórie evolúcie, analyzovalo sa postavenie teórie evolúcie v systéme vied
a proces jej „univerzalizácie“ (D. Gálik, Teória evolúcie a filozofia; Darwin, evolúcia
a progresívny vývoj). Ďalej sa formulovali ontologické východiská teórie strún (grant VEGA
2/6215/8 Filozofia a kozmológia – filozoficko-metodologické základy a východiská súčasných
kozmologických teórií). Na tento projekt nadviazal grantový projekt Metodologické problémy
prírodných, sociálnych a humanitných vied (VEGA č. 2/0207/9). V rámci neho sa okrem
iného načrtli základné východiská budovania ontologickej bázy teórie kvantovej gravitácie.
Skúmali sa špecifiká kategórií priestoru, času, časopriestoru a gravitácie v teóriách kvantovej
gravitácie. Ukázalo sa, že aj priestor, čas a časopriestor musia byť v rámci tejto teórie
kvantované, ako aj nevyhnutnosť zaviesť špecifický časopriestor so špecifickými
vlastnosťami, s novými metrickými, ako aj topologickými vlastnosťami času, priestoru
a časopriestoru (publikácie: J. Dubnička, state v časopise Filozofia).
Významná medzinárodná spolupráca sa v práci OAF sa za sledované obdobie
uskutočňovala v troch oblastiach: 1. V rokoch 2007 – 2009 sa realizoval projekt EC v rámci
6th FP EC CEC WYS/ No. SAS-CT-2004-00358, ktorý monitoroval a navrhol kritériá
a postupy, ako implementovať rodové hľadisko, genderovú analýzu a metódu do projektov
v rámci výziev FP EC (riešiteľka: T. Sedová; publikácia: Bíziková, L. – Sedová, T. –
Szapuová, M., Why Gendered Science Matters, Bratislava 2007). 2. V roku 2010 sa úspešne
zavŕšil projekt 6th FP EC UPDATE (Understanding and Providing a Developmental Approach
to

Technology

Education)

No.

SAS–CT–2004–003582.

Tematizoval

a analyzoval

kvantitatívnymi aj kvalitatívnymi metódami problematiku vzdelávania v technických
a prírodovedných

disciplínach

so

zreteľom

na

rodový

aspekt

v

medzinárodnom

komparatívnom meradle (riešiteľka: T. Sedová; publikácia: Sedová, T. – Filadefiová, J. –
Porubänová, S., Rodová asymetria v študijných preferenciách dievčat a chlapcov v oblasti
informatiky a technicko-inžinierskych odboroch. Bratislava). 3. Projekt Language, Reality,
Fiction: Philosophy and Literary Theory on the Sources and Determinants of Meaning (2009
– 2012; koordinátor: Filosofický ústav AV ČR v Prahe, ďalší riešitelia: Kansas State
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University, Milánska Univerzita, Filozofický ústav SAV; riešiteľ: M. Zouhar) sa zameriava na
problematiku determinácie významu výpovedí vo fikčnom diskurze a jeho porovnanie
s determináciou významu výpovedí v reálnom diskurze (t. j. diskurze o reálnom svete).
V tejto súvislosti sa riešia viaceré otázky, napríklad problematika predmetu fikcie, existencie
a identity fiktívnych entít, sémantické otázky jazyka fikcie, problematika prázdnych vlastných
mien. Projekt je svojou povahou interdisciplinárny – zasahuje filozofiu, logickú sémantiku,
lingvistiku, literárnu kritiku.
OSF: Aktivity pracovníkov v rokoch 2007 – 2011 za rozvíjali predovšetkým po línii riešenia
dvoch grantových úloh: „Spoločnosť: sily súdržnosti a rozpadu. Hodnotové, interpretačné
a legitimizujúce sústavy v konfrontácii s výzvami súčasnosti“ pod vedením prof. F. Novosáda
a „Intersubjektivita - metodické aspekty a štruktúry v globálnej situácii“ pod vedením doc. M.
Muránskeho.
Riešitelia prvej grantovej úlohy analyzovali zmeny, ktorými prechádzajú moderné
západné spoločnosti v poslednom období. Konštatovali premenu na rovine hodnotových
sústav, na rovine sociálne zdieľanej predstavivosti. Zmenilo sa povedomie možností
a obmedzení, v rámci ktorých moderný človek definuje sám seba. Významným faktorom,
ktorý najviac prispieva k tomu, že sa mení vzťah človeka k sebe samému, je rozvoj
biotechnológii. Riešitelia grantovej úlohy „Intersubjektivita - metodické aspekty a štruktúry v
globálnej situácii“, patriaci k mladšej a strednej generácii, ukázali, že pojem intersubjektivity
prechádza sémantickými zmenami, ktoré nemajú len kontingentný charakter. Na druhej
strane práve nachádzanie kontinuitných možností pri interpretácii intersubjektívne zdieľanej
situácie sa stalo leitmotívom filozofických stretnutí v rámci pravidelnej medzinárodnej
konferencie Bratislavské filozofické dni. Výsledky práce riešiteľského tímu možno vidieť v
synergeticky pôsobiacich súvislostiach: Po prvé, súčasťou odkrývania a presadzovania
kontinentálnej tradície filozofovania na Slovensku bola od samého začiatku práca s
doktorandami, doktorandkami, ktorých príspevky boli pravidelne uverejňované v
publikačných výstupoch grantu. Za osobitný prínos členov grantu k multiplikácii dosiahnutého
poznania možno pokladať ich určujúci podiel na spoluorganizácii dnes už etablovaného
textového semináru z oblasti kontinentálnej filozofie, ktorého sa zúčastňujú doktorandi
z viacerých filozofických pracovísk. Po druhé, zaplnením prázdneho miesta marginalizovanej
filozofickej tradície sa objavil nový potenciál pedagogických aktivít, ktorých sa pravidelne a s
úspechom zúčastňuje väčšina členov grantu. Treťou dimenziou aktivít bola účasť
pracovníkov OSF na medzinárodnom cykle verejných prednášok venovaných filozofii Martina
Heideggera, ktorý iniciovala Katedra filozofie UCM Trnava.
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ODSFPM: Výskum sa v rokoch 2007 ‒ 2011 zameriaval, v rámci dvoch projektov VEGA
realizovaných v spolupráci s Katedrou filozofie a dejín filozofie FiF UK

na analýzu

filozofických diel a ideovo relevantnej politickej publicistiky, ale aj inštitucionálnej štruktúry
výučby filozofie. Výsledky výskumu sa publikovali vo forme časopiseckých a monografických
štúdií. Rozsiahle štúdium pramenného materálu viedlo k rozšíreniu poznatkového kapitálu
bádateľov a následne i

k inovatívnym interpretáciám tak v oblasti dejín slovenského

filozofického, ako aj v oblasti politického myslenia. Osobitne vyzdvihujeme špeciálne číslo
časopisu Filozofia (6/2007) venované myšlienkovému odkazu Igora Hrušovského, ako aj
kolektívnu monografiu Vladimír Bakoš et al. Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského (2009),
ktorá zhromaždila a zhrnula príspevky odborníkov viacerých filozofických disciplín, ktoré
Hrušovský svojím myslením inicioval alebo ovplyvnil. Obidva výstupy môžeme pokladať za
ultimatívny príspevok k spracovaniu myšlienkového odkazu tohto filozofa. Vypracoval sa
významný príspevok k poznaniu slovenského sociálnopolitického myslenia, ako aj
všeobecne slovenského filozofického myslenia v druhej polovici 20. storočia (Kopčok: Na
pomedzí filozofie a politiky, 2007). Realizovaný výskum školskej filozofie na území bývalého
horného Uhorska je mimoriadne dôležitý tak pre poznanie, ako aj pre komplexné
spracovanie dejín myslenia na spomenutom území (Mészáros, Filozofia 2008, 2009, 2010).
Ide o prácu relevantnú tak pre slovenskú, ako aj maďarskú historiografiu filozofie.
Významnou príručkou v danej oblasti záujmu je odborná publikácia Školská filozofia
v bývalom Hornom Uhorsku (Mészáros 2008) ‒ lexikón pedagógov prednášajúcich filozofiu
na tomto území v období

16. – 20. storočia, opatrený rozsiahlou úvodnou štúdiou.

Vypracovala sa intelektuálna biografia Andreja Siráckeho (Kollár: Od etiky k apologetike,
2008). V oblasti dejín slovenského politického myslenia sa pozornosť sústredila na obdobie
19. a 20. storočia. Výsledkom bol nový pohľad na túto problematiku prostredníctvom štúdií
analyzujúcich

politické

idey

a koncepty

doteraz

v odborných

publikáciách

málo

tematizovaných kritických národovcov v kontexte dobovej uhorskej štátnej ideológie (Pichler,
Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. 2011), ako aj ideových
východísk politických publicistov okolo Slovenských novín a slovanskej ideológie Svetozára
Hurbana Vajanského (Martinkovič, Filozofia 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).Treba uviesť, že
každoročné desiate číslo časopisu Filozofia sa stalo fórom bádateľov venujúcich sa dejinám
slovenského filozofického a politického myslenia. V uvedenom období v ňom publikovali
všetci členovia ODSFPM.
Výskum

v oblasti dejín slovenského filozofického a politického myslenia sa

uskutočňoval v spolupráci s bádateľmi z viacerých slovenských filozofických a politologických
pracovísk,

ako

aj

s

medzinárodnou pracovnou

skupinou

zameranou

na

štúdium

osvietenského, ale nielen osvietenského myslenia v stredovýchodnej Európe, združujúcou
odborníkov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Rakúska. János Rathmann, člen tejto
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skupiny sa počas študijných pobytov na FiÚ SAV venoval skúmaniu doteraz neprebádaných
rukopisov filozofujúceho matematika Pála Makóa nachádzajúcich sa vo fonde Univerzitnej
knižnice

v Bratislave

2011).

(Filozofia

Výskum

v uplynulom

období

sa

realizoval

v relevantnom kontexte domácej i medzinárodnej spolupráce. Možno konštatovať, že
oddelenie má v danej oblasti postavenie kľúčového národného pracoviska a rešpektovaného
i vyhľadávaného

partnera

v medzinárodných

projektoch.

O medzinárodnom

ohlase

uskutočňovaného výskumu svedčí aj najnovšia publikácia švajčiarskej politickej teoretičky
Jossette Baer Revolution, Modus vivendi or Sovereignty? The Political Thought of the Slovak
National Movement (2010), ktorá dokumentuje, že téma slovenského politického myslenia
vykazuje transnacionálnu relevantnosť. Medzinárodný status bádania potvrdzuje rad
pozvaných vystúpení i pozvaných prednášok v Nemecku, Maďarsku, Rumunsku i Holandsku
a účasť na medzinárodnom projekte organizovanom Karl-Franzens-Universität v Grazi
Prager Frühling a na konferencii 1989 ‒ Ein Epochenjahr für Mittel- und Osteuropa, Berlín
2009.

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
Pre činnosť OAF budú relevantné tieto okruhy: 1. Pôvod a evolúcia jazyka. Evolúcia
jazyka sa skúma z rôznych hľadísk – ako produkt biologickej evolúcie, ako evolúcia spôsobu
kódovania a prenosu informácií, ako nástroj reprezentácie. Vzhľadom na túto rozmanitosť
dochádza

k rozporom

medzi

prístupmi

založenými

na

odlišných

metodologických

východiskách a odlišnom terminologickom aparáte. 2. Determinácia významu vzhľadom na
kontext: Považuje sa za fakt, že význam výrazov viacerých druhov je závislý od kontextu
použitia. Diskusie sa vedú o tom, kadiaľ viesť hranicu medzi kontextovo citlivými
a kontextovo necitlivými výrazmi. Diskusia tohto druhu sa v posledných rokoch otvorila aj
v rámci slovenskej filozofie jazyka, no ani zďaleka sa neuzavrela. 3. Filozofické aspekty
forenznej lingvistiky. Táto oblasť umožňuje istú filozofickú reflexiu a zahrnutie logických
a metodologických nástrojov. Na Slovensku sa výskum v tejto oblasti zatiaľ nerealizuje a aj
v zahraničí je novinkou. Preto predstavuje vďačnú pôdu ďalšieho výskumu. 4. Formálne
modelovanie významu: Formálne modelovanie významu je pomerne dobre rozpracované,
hoci situácia je iná v oblasti modelovania epistemických pojmov pomocou slabých
neklasických logík. Tento prístup k epistemológii a epistemickej logike bude tvoriť značnú
časť práce oddelenia v nadchádzajúcom období. 5. Problematika vedomej skúsenosti: Pri
vysvetľovaní povahy vedomej skúsenosti sa výskum koncentruje na analýzu zmysluplnosti a
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kompatibility otázok o povahe, lokalizácii a funkciách stavov vedomia. Zavŕšenie výskumu
predstavuje formulácia prístupu k skúmaniu a vysvetleniu fenoménu vedomia. 6. Filozofickometodologická analýza súčasnej kozmológie: Reflexia kvantovej teórie poľa, fyziky
elementárnych častíc a kozmológie je sporadická a nedostatočná. Tieto teórie si vyžadujú
filozoficko-metodologickú analýzu nevyhnutnú pri budovaní ich logicky konzistentnej
ontologickej bázy. 7. Interpretativizmus v sociálnych vedách: Problematika interpretativizmu
sa tematizuje z rozličných aspektov v logickej sémantike, pragmatike, semiotike, ale aj
v prírodných vedách. Styčnou plochou spolupráce prírodných a sociálnych vied je problém
pravidla a otázka zdrojov normatívnosti.
OSF: Výskumné aktivity Oddelenia sociálnej filozofie sa rozvíjajú v dvoch líniách. Prvá línia
sa orientuje na výskum nových podôb intersubjektivity a druhá na fenomén variability
sociálneho poriadku.
Fenomén sociálneho poriadku sa dostal do centra pozornosti filozofie a vied
o spoločnosti ako reakcia na prudké premeny politických, sociálnych a ekonomických
štruktúr, ako aj spôsobov, akými

súčasný človek interpretuje svoju situáciu. Ide

o problematiku, ktorá je dnes spracovávaná v rôznych

paradigmách. Vedeckí pracovníci

OSF ako členovia troch grantových skupín nadväzujú predovšetkým na prúdy inšpirované
nemeckou klasickou filozofiou a fenomenológiou. Pre súčasnú filozofiu je charakteristická
tematizácia skúmaných fenoménov z niekoľkých hľadísk súčasne. Výskumná aktivita členov
OSF 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 rámcov,
v ktorých jednotlivci definujú samých seba, svoje možnosti a obmedzenia. Pojem
intersubjektivity zohráva kľúčovú úlohu v dnešných fenomenologicko-transcendentálnych
úvahách, pričom jeho presahy v moderných aplikovaných teóriách človeka a spoločnosti
patria dnes už k trvalo uznaným inšpiráciám. Základná myšlienková os projektu spočíva v
spracovaní

problematiky vzťahu intencionality myslenia a konania v intersubjektívne

kreovanej skúsenosti sveta, ktorá je v našom prostredí ešte stále málo reflektovaná.
Riešiteľský tím vychádzal z predpokladu nutnosti odkrývania zabúdanej kontinentálnej
tradície v podobe sprístupňovania súčasných autorov a ich podnetov pri vyjadrovaní štruktúr
intersubjektívnosti v súčasnosti.
ODSFPM: V oblasti výskumu dejín slovenského filozofického a politického myslenia boli
vypracované individuálne a kolektívne monografie, ktoré tematizovali myšlienkové koncepcie
tak individuálnych mysliteľov, ako aj smery a školy, na ktoré nadväzovali a ktoré ďalej
rozvíjali, vrátane ideovo-organizačne koncipovaných iniciatív udomácniť na domácej pôde
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scientistickú filozofiu (Bakoš, Kollár – Kopčok – Pichler, Mészáros, Zigo, Münz, Viceník –
Cmorej, Bodnár, Dupkala). Zvolené prístupy siahajú od pozitivistického spôsobu spracovania
predmetnej oblasti bádateľského záujmu, ktorý si všíma takpovediac fakty a poskytuje
analytické opisy, až po hodnotiace úvahy odvíjajúce sa na širšom pozadí intelektuálnych
dejín, ktoré zdôrazňujú modernizačný trend. Treba však spomenúť aj spracovanie dejín
jednotlivých filozofických disciplín. Vychádzajúc z rekapitulácie doterajšieho stavu výskumu a
výsledkov, osobitne spoločného grantového projektu ODSFPM a Katedry filozofie a dejín
filozofie FiF UK, budúcich kapacít oddelenia a zároveň zvažujúc čo najväčší impakt sa ako
najefektívnejšia stratégia ukazuje výskum realizovaný na dvoch úrovniach bádateľského
záujmu: pôjde o rozširovanie materiálnej bázy poznatkov odkrývaním nových prameňov, o
usústavňovanie týchto poznatkov, ako aj o teoretizáciu poznatkov získaných z výskumu dejín
slovenského filozofického a politického myslenia, nestrácajúc zo zreteľa aj širší kontext dejín
ideí a kultúry. Preukázala sa potreba systematicky reflektovať proces recepcie a reflexie
západoeurópskeho filozofického myslenia a filozofických iniciatív prichádzajúcich zvonka a
spôsobu ich pretavovania do rozvoja domáceho intelektuálneho prostredia. ODSFPM teda
bude aj v nasledujúcom období venovať pozornosť rozširovaniu pramennej bázy svojho
výskumu, a to revizitáciou vybraných odborných periodík za účelom stanovenia ich profilu z
hľadiska riešenej problematiky, hlavnú pozornosť bude však venovať

teoretizácii

dosiahnutých poznatkov o charaktere filozofickej aktivity v komparatívnej perspektíve
rozličných národných kultúr v stredoeurópskom kontexte. Presnejšie, popri písaní štúdií
spracovávajúcich pramenný materiál pôjde o komparáciu kreatívnej recepcie hegelovskej a
kantovskej filozofie v kontexte rozvíjajúcich sa národných kultúr v Uhorsku 19. storočia, ako
aj o konceptualizáciu vývinu slovenského politického myslenia v období 19. – 20. storočia.

ii. Úloha a význam organizácie v rámci výskumu v danej oblasti
OAF sa zapája do medzinárodnej spolupráce, pracuje na aktuálnych témach, a tak inovuje
a obohacuje svoju vedecko-výskumnú činnosť. V domácom kontexte tvorí OAF unikátny tím
odborníkov, ktorý usmerňuje bádanie v rámci analyticky orientovanej filozofie na Slovensku.
Ambíciou OAF v rokoch 2012 – 2015 je a) pracovať na najaktuálnejších problémoch
súčasnej filozofie a naďalej inovovať vedecko-výskumné aktivity; b) rozvíjať témy a riešiť
problémy, ktoré majú interdisciplinárny charakter; c) zaoberať sa témami, ktorých výsledky
nájdu uplatnenie nielen v ďalšom základom výskume, ale aj v aplikovanom výskume a praxi.
OSF: Obidve výskumné skupiny na Oddelení sociálnej filozofie pracujú na problémoch, ktoré
hrajú v kontextoch tak slovenskej ako aj svetovej filozofie kľúčovú úlohu. Zapájajú sa do
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medzinárodného

výskumného

priestoru.

Riešiteľský

tím

venujúci

sa

problémom

intersubjektivity vychádzal z predpokladu nutnosti odkrývania zabúdanej kontinentálnej
tradície v podobe sprístupňovania súčasných autorov a ich podnetov pri vyjadrovaní
intersubjektívnej situácie. Tomuto zásadnému zámeru prispôsobil bohato štruktúrovanú
publikačnú činnosť, ktorá predstavuje uznaný a generačne vyprofilovaný počin. Za ďalší
príspevok riešiteľského tímu možno považovať koncepciu cyklu medzinárodnej konferencie
Bratislavských filozofických dní, ktorých v poradí 6.ročník potvrdil dnes nezastupiteľné miesto
živého kontinentálno-filozofického dialógu na Slovensku.
ODSFPM je dlhodobo zamerané na výskum v predmetnej oblasti s transdisciplinárnym
presahom, disponuje potrebnými medzinárodnými kontaktmi a je v národnom rámci
kľúčovým pracoviskom. Poznatkový kapitál nadobudnutý úskutočnenými výskumnými
projektmi oprávňujú stanoviť si toto bádateľské predsavzatie.

iii. Hlavné ciele koncepcie
OAF: V nadväznosti na body 1 – 7 v bode i konštatujeme: 1. Cieľom výskumu v oblasti
evolúcie jazyka bude objasnenie teoretických a metodologických prístupov k skúmaniu
pôvodu jazyka, analýza možností opisu a vysvetlenia evolúcie jazyka pomocou darvinovskej
teórie evolúcie. 2. Cieľom výskumu v rámci filozofie jazyka bude komplexná interakcia a)
medzi významovými vrstvami jazyka a b) medzi významovými vrstvami jazyka a spôsobmi
jeho používania. Dôraz sa bude klásť na otázky, ako sa jazykový význam modifikuje pri
používaní jazyka a ako spôsoby jeho používania ovplyvňujú význam. 3. V oblasti forenznej
lingvistiky sa bude skúmať, ako filozofická logika a filozofia jazyka dokážu obohatiť tento
výskum. 4. V oblasti formálneho modelovania významu sa zameriame na epistemické
interpretácie subštrukturálnych logík. Toto bádanie nadviaže na výskum interpretácie
tradičných problémov epistemickej logiky v subštrukturálnom rámci. 5. Výskum v rámci
filozofie

mysle

bude

spočívať

v objasnení

a prekonaní

metodologických

prekážok

v teoretickom a vedeckom výskume vedomia. Bude sa analyzovať zmysluplnosť otázok
o povahe, lokalizácii a funkcii stavov vedomia. 6. V oblasti filozofie prírodných vied sa bude
skúmať pojmový a kategoriálny aparát

budovania ontologickej bázy teórie kvantovej

gravitácie a tzv. teórie M, teórie všetkého. 7. V oblasti filozofie sociálnych vied sa bude
analyzovať problematika interpretativizmu v sociálnych vedách a v humanistike so zreteľom
na objektivitu, platnosť a intersubjektívnu verifikovateľnosť interpretácie.
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OSF: V centre pozornosti Františka Novosáda a Jozefa Pauera budú otázky ontológie
sociálna, otázky dejinného formovania

a reprodukcie sociálneho poriadku. Analýza

historických foriem koordinácie ľudskej činnosti umožní skúmanie foriem subjektivity
a intersubjektivity ako autonómnych útvarov, ktoré nadobúdajú zmysel v konkrétnych
historických kontextoch. Pri tematizácii problémov sociálnej ontológie budú využité
predovšetkým podnety dialektickej, existencialistickej a štrukturalistickej tradície.
Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová a Eva Smolková budú tematizovať vo svojom
výskume problém participácie morálneho na formovaní a zachovaní sociálneho poriadku. Na
pozadí evidencie vzrastajúceho významu morálnych noriem a hodnôt v rozličných oblastiach
sa sústredia najmä na objasnenie pojmu morálnej zodpovednosti v jej subjektívnej aj
inštitucionálnej dimenzii a na skúmanie podmienok, za ktorých sa etiky

zodpovednosti

môže stať novou etickou paradigmou.
V centre pozornosti Martina Muránskeho, Petra Šajdu a Róberta Karula, Jaroslavy
Vydrovej a Jozefa Siváka v nadväznosti na ich doterajší výskum fenomenologickej metódy
a štúdium

problematiky

intersubjektivity

budú

problémy

spojené

s praktickými

a komunikatívnymi dimenziami konštitúcie nových podôb intersubjektivity. Problém

budú

tematizovať v interdisciplinárnom kontexte antropológie, psychológie a kognitívnych vied.
Zároveň budú venovať pozornosť aj historickej zakotvenosti fenomenologického prístupu
u S. Kierkegaarda a Martina Bubera (Peter Šajda), M. Heideggera a E. Tugendhata (M.
Muránsky), E. Husserla (J. Vydrová a J. Sivák), J. – L. Chrétiena (R. Karul).
ODSFPM: Hlavným zámerom inovovaného vedecko-výskumného programu je vypracovanie
štúdií recepčných procesov v oblasti filozofického myslenia v 19. storočí, analýza oživenia
inetelektuálnej aktivity v 60. rokoch minulého storočia, teoretizácia národoveckého
politického myslenia a vypracovanie komplexného pohľadu na vývoj slovenského politického
myslenia vrátane r. 1989. Súčasťou takto smerovaného výskumu bude aj rozširovanie
pramennej základne výskumom periodík Philosophica slovaca a Slovenské pohľady.
iv. Navrhované stratégie a metódy na dosiahnutie cieľov, časový harmonogram
Hlavnou metódou uplatňovanou pri riešení problémov v rámci OAF je konceptuálna analýza
a explikácia pojmov. Pomocou konceptuálnej analýzy a explikácie ponúkneme vyjasnenie
používaného pojmového aparátu. Takisto sa budú používať niektoré metódy a prostriedky z
formálnych disciplín, najmä z logiky. Podstatnou súčasťou metód využívaných v teoretických
disciplínach je komparácia. OAF bude každoročne organizovať konferencie, sympóziá
a workshopy, ktoré svojím zameraním budú korešpondovať s riešenými projektmi. Pravidelne
sa budú pozývať domáci, ale predovšetkým zahraniční odborníci v relevantných oblastiach.
Súčasťou práce bude predkladanie grantových projektov, prípadne participácia na
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grantových projektoch rozvíjaných na iných pracoviskách. Čiastkové, ale predovšetkým
finálne výstupy vedeckej práce sa budú pravidelne uverejňovať vo vedeckých štúdiách,
monografiách a prezentovať na domácich aj zahraničných fórach.
OSF: Postup a výsledky skúmania budú členovia oddelenia zverejňovať na plánovaných
konferenciách, v monografiách a štúdiách.

Pracovníci OSF sú v súčasnosti zapojení do

troch grantových projektov VEGA, ako aj do medzinárodného výskumu.
ODSFPM: Zo všeobecného hľadiska pôjde o analýzu filozoficky relevantnej myšlienkovej
produkcie v podmienkach formovania národnej kultúry v kontexte mocensky asymetrických
národotvorných procesov (Uhorsko), ako aj neskôr v kontexte destalinizácie a normalizácie
komunistického režimu so zámerom skúmať vybrané problematiky: a) komparatívne
uchopenej slovenskej a maďarskej recepcie Hegelovej filozofie v Uhorsku, b) kultúrnopolitického profilu Slovenských pohľadov do r. 1918, c) odborných filozofických periodík,
medzi nimi Philosophica slovaca, s dôrazom na myšlienkovo dynamické 60. roky, d) formy
recepcie tolstojovskej politickej filozofie a e) diela politického myslenia Milana Šimečku. Pri
realizácii vedeckého zámeru, tam, kde bude prevažovať teoretizačný prístup, aplikujeme
modernizačné teórie (osobitne teóriu Daniela Chirota), ako aj konceptuálny aparát novej
histórie a postkoloniálnych teórií, čo je indikované komplikovanou kultúrnou anamnézou
regiónu. Na základe analytickej apropriácie prameňov a kritickej diskusie vo workshopoch
plánujeme predložiť v prvom slede časopisecké štúdie a v druhom monografie.

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
prepočítaný počet výskumných pracovníkov

[1] BAKOŠ, Vladimír et al.: Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. Bratislava:
Filozofický ústav SAV 2009, 270 s. ISBN 978-80-969770-3-1.
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Andrej Sirácky. Bratislava: Infopress 2008, 98 s. ISBN 978-80-85402-940.
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PAUER, Jozef: Od médií k tragédii: skeptické kritické úvahy (o televízii,

demokracii, tragédii a iných formách kultúry) v pochybných krízových časoch.
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19
Century 1. New Waves of Philosophical Inspirations. – Dordrecht: Springer, 2009, s.
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In
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und
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[11]

Pichler, Tibor: Dominik Tatarka – slovackij predčeta „Pražskoj vesny“. In
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istorii RAN, 2010, s. 464-468. ISBN 978-5-89511-020-1.
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Holcr, K.- Porada, V. a kol.: Policajné vedy (úvod do teórie a metodológie). Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, s. 11-38. ISBN 978-80-7380329-2.

[13]

Sedová, Tatiana: K pojmom ľudskej prirodzenosti a kultúry a k ich funkcii

v sociálnom poznaní. In: Filozofia 63 (2008), 8,657-669.

[14]

Palovičová, Zuzana: David Miller a jeho gramatika sociálnej spravodlivosti. In:

Filozofia 63 (2008), 9, s. 763-775.

[15]

Novosád, František: Karol Marx a Friedrich Nietzsche. O politike teatrálnosti.

In Filozofia 63, 2008, 9, s. 741-749.

[16]

SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana – HÁLA, Vlastimil –

KOLÁŘSKÝ, Rudolf. Podoby etiky. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009. 135 s.
ISBN 978-80-969770-9-3.

v. Tabuľka vedeckých výstupov
V tabuľke Vedecké výstupy sa uvádza počet výstupov v jednotlivých kategóriách, tento
počet vydelený prepočítaným stavom výskumných pracovníkov organizácie na
ekvivalent plného pracovného času (FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou
mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové prostriedky.
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Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Priemer na 1 rok

Priemer na 1 rok /
FTE

Priemer na 1 rok /
MP

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

25,741 0,00

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,0

0,000

0,00

Vedecké, odborné a umelecké monografie vydané na
Slovensku

4

0,199 14,65

4

0,204 13,47

8

0,405 25,74

9

0,456 28,08

4

0,206 13,37

29

5,8

0,294

19,33

Kapitoly v monografiách vydaných v zahraničí

1

0,050

3,66

3

0,153 10,10

8

0,405 25,74

2

0,101

6,24

3

0,155 10,03

17

3,4

0,172

11,33

Kapitoly v monografiách vydaných na Slovensku

8

0,398 29,30

1

0,051

3,37

16

0,810 51,48

4

0,203 12,48

8

0,412 26,73

37

7,4

0,375

24,66

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach
CC, SCI, WOS

31

1,544 113,53

25

1,276 84,19

21

1,063 67,57

22

1,114 68,64

27

1,392 90,23

126

25,2

1,276

83,97

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v iných
databázach

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,0

0,000

0,00

3

0,149 10,99

1

0,051

3,37

9

0,456 28,96

5

0,253 15,60

3

0,155 10,03

21

4,2

0,213

13,99

1

0,050

3,66

3

0,153 10,10

4

0,203 12,87

4

0,203 12,48

2

0,103

6,68

14

2,8

0,142

9,33

15

0,747 54,94

18

0,918 60,61

8

0,405 25,74

13

0,658 40,56

10

0,515 33,42

64

12,8

0,648

42,65

Príspevky v nerecenzovaných zborníkoch (vedeckých aj
konferenčných)

6

0,299 21,97

2

0,102

6,73

8

0,405 25,74

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

16

3,2

0,162

10,66

Publikované abstrakty na zahraničných konferenciách (aj
medzinárodných na Slovensku)

0

0,000

0,00

1

0,051

3,37

0

0,000

0,00

1

0,051

3,12

1

0,052

3,34

3

0,6

0,030

2,00

Publikované abstrakty na domácich konferenciách

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,0

0,000

0,00

Recenzie publikované vo vedeckých časopisoch

15

0,747 54,94

11

0,561 37,04

15

0,759 48,26

11

0,557 34,32

7

0,361 23,39

59

11,8

0,598

39,32

Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch
(v
časopisoch, ktoré nie sú registrované v žiadnej vedeckej
databáze)
Príspevky v recenzovaných zborníkoch:
a)
vedeckých zahraničných;
b)
konferenčných zo zahr./medzin. konferencií
Príspevky v recenzovaných zborníkoch:
a)
vedeckých domácich;
b)
konferenčných z domácich konferencií

Počet / MP

Počet

Vedecké, odborné a umelecké monografie vydané v
zahraničí

Vedecké výstupy

Počet / FTE

Počet / MP

Spolu

Počet / FTE

2011

Počet

2010

Počet / MP

2009

Počet / FTE

2008

Počet

2007
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vi. Zoznam patentov a patentových prihlášok

vii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k vedeckým výstupom
organizácie
Vedecké výstupy pracovníkov ústavu sú osobitne početné v kategóriach: monografie,
vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach CC, SCI, WOS, príspevky v
recenzovaných zborníkoch, recenzie vo vedeckých časopisoch, kapitoly v monografiách
vydaných v zahraničí.

Zvýšené finančné dotácie v rokoch 2010 a 2011 pre časopisy

Filozofia a Organon F, zaradené do kategórie A*, umožnili vydávať aj prílohy
monografického charakteru. Organon F začal vydávať monografie v novozriadenej edícii
NOEMA. Dve vedecké pracovníčky ústavu, štipendistky Schwarzovho fondu, v
hodnotenom období publikovali monografie.

2. Ohlasy na vedecké výstupy
V tabuľke Ohlasy sa uvádzajú ohlasy na vedecké výstupy, ich podiel prepočítaným
stavom výskumných pracovníkov organizácie na ekvivalent plného pracovného času
(FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky
Mzdové prostriedky.
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Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Priemer na 1 rok

Priemer na 1 rok /
FTE

Priemer na 1 rok /
MP

Spolu

Počet / FTE

2010

Počet

2009

Počet / MP

2008

Počet / FTE

2007

Počet

2006

Citácie registrované v citačných
indexoch Web of Science

52

2,6

190,4

52

2,7

175,1

66

3,3

212,4

43

2,2

134,2

43

2,2

143,7

256

51,2

2,6

170,6

Citácie registrované v databáze
Scopus

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

0,0

0,0

0,0

Citácie registrované v iných cit.
databázach (spolu, uveďte názvy
databáz)

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,1

3,3

1

0,2

0,0

0,7

Citácie v zahraničných
publikáciách neregistrované v cit.
databázach

19

0,9

69,6

26

1,3

87,6

13

0,7

41,8

36

1,8

112,3

33

1,7

110,3

127

25,4

1,3

84,6

Citácie v domácich publikáciách
neregistrované v cit. databázach

133

6,6

487,1

79

4,0

266,0

99

5,0

318,5

140

7,0

436,8

139

7,2

464,5

590

118,0

6,0

393,2

Recenzie na práce autorov z
organizácie v zahraničných
publikáciách

1

0,0

3,7

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

2

0,1

6,2

1

0,1

3,3

4

0,8

0,0

2,7

Recenzie na práce autorov z
organizácie v domácich
publikáciách

8

0,4

29,3

7

0,4

23,6

6

0,3

19,3

3

0,2

9,4

7

0,4

23,4

31

6,2

0,3

20,7

Ohlasy
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i.

Zoznam 10-tich najcitovanejších prác organizácie a počet ich ohlasov za
hodnotené obdobie (2006 – 2010)

[1] CMOREJ, Pavel. Semivýrazy a výrazy. In Jazyk – logika – věda. Editor P. Sousedík.
Praha : Filosofia, 2005, s. 63-88. ISBN 80-7007-212-1. Počet ohlasov: 27

[2] SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Dobro a cnosť : etická tradícia
a súčasnosť. Bratislava : Iris, 2003. 164 s. ISBN 80-89018-15-7. Počet ohlasov: 19

[3] CMOREJ, Pavel. Na pomedzí logiky a filozofie. Bratislava : Veda, 2001. 350 s. ISBN
80-224-0699-6. Počet ohlasov: 18

[4] ČERNÍK, Václav – VICENÍK, Jozef – VIŠŇOVSKÝ, Emil. Historické typy racionality.
Bratislava : Iris, 1997. 324 s. ISBN 80-88778-45-X. Počet ohlasov: 18

[5] KOLLÁR, Karol – KOPČOK, Andrej – PICHLER, Tibor (Eds.) Dejiny filozofie na
Slovensku v XX. storočí. Bratislava : Infopress, 1998. 486 s. ISBN 80-85402-32-7.
Počet ohlasov: 14

[6] BAKOŠ, Vladimír. Kapitoly z dejín slovenského myslenia. Bratislava : Polygrafia
SAV, 1995. 254 s. ISBN 80-88780-02-0. Počet ohlasov: 13

[7] CMOREJ, Pavel. Empirické esenciálne vlastnosti. In Organon F, 1996, roč. 3, s. 239261. ISSN 1335-0668. Počet ohlasov: 13

[8] PICHLER, Tibor. Národovci a občania : o slovenskom politickom myslení v 19.
Storočí. Bratislava : Veda, 1998. 132 s. ISBN 80-224-0533-7. Počet ohlasov: 12

[9] ZOUHAR, Marián. Podoby referencie. Bratislava : Iris, 2004. 256 s. ISBN 80-8901868-8. Počet ohlasov: 12

[10]

CMOREJ, Pavel. Holé indivíduá a predikácia. In Jazyk z pohľadu sémantiky,

pragmatiky a filozofie vedy. Zostavil Marián Zouhar. Bratislava – Praha : Filozofický
ústav SAV – Filozofický ústav AV ČR, 2006, s. 137-161. ISBN 80-967225-6-5. Počet
ohlasov: 12
ii. Zoznam najviac citovaných autorov z organizácie a počet ich ohlasov za
hodnotené obdobie (2006 – 2010) (Uveďte minimálne 3 autorov; v ústavoch s
počtom výskumných pracovníkov väčším ako 30, do 10% z tohto počtu.)

[1] CMOREJ, Pavel – počet ohlasov: 203
[2] NOVOSÁD, František – počet ohlasov: 99
[3] VICENÍK, Jozef – počet ohlasov: 91
[4] ČERNÍK, Václav – počet ohlasov: 88
[5] ZOUHAR, Marián – počet ohlasov: 75
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iii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k ohlasom
Časopisy Filozofia a Organon F sú dlhodobo sledované v databázach WOS
(Filozofia od r. 1997; Organon F od r. 2006) a SCOPUS (Filozofia od r. 2009; Organon F
od r. 2009), EBSCO (Filozofia od r. 2009).
Ak je určitý titul registrovaný vo viacerých databázach, započítava sa len raz vo
„vyššej“ kategórii. WOS sa pokladá za vyššiu kategóriu než SCOPUS (Smernica č.
573/03/2007 o evidencii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov v Slovenskej
akadémii vied).
Obidva časopisy disponujú pravidelne aktualizovanou ústavnou web-stránkou, na ktorej
sa uverejňujú v plnom znení príspevky z predošlých ročníkov.

3. Vedecké postavenie organizácie v národnom a medzinárodnom kontexte


Medzinárodné postavenie organizácie/postavenie v rámci Európy

i.

Zoznam najvýznamnejších aktivít výskumu a vývoja dokumentujúcich medzinárodné 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: Vývinový prístup k technológii vzdelávania: pochopenie a rozpracovanie
(Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education
(UPDATE), koordinátorka: Tatiana Sedová, doba trvania 1. 1. 2007 - 31. 1. 2010.

[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.

[4] Projekt: Language, Reality, Fiction: Philosophy and Literary Theory on the Sources
and Determinants of Meaning. Doba trvania: 1.6.2009 – 1.6.2012. Zodpovedný
riešiteľ: Marián Zouhar. Ev. číslo projektu: M300090902. Koordinátor: Filozofický
ústav AV ČR.
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[5] Projekt: Affectivity and its Vicissitudes in Contemporary Humanities and Social
Sciences. Doba trvania: 1.7.2011 – 31.3.2012. Koordinátor: Ústav filozofie
a sociológie Poľskej akadémie vied. Zodpovedný riešiteľ: Róbert Karul.

[6] Život a dílo Edmunda Husserla ve středoevropském kotextu (Life and Work of
Edmund Husserl in the Central European Context). Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12.
2011. Zodpovedný riešiteľ: Jaroslava Vydrová. Koordinátor: Katedra filozofie,
Palackého univerzita v Olomouci.

[7] Medzinárodný multilaterálny projekt Letná univerzita francúzskej filozofie Asociácie
Jána Husa (Paríž) Doba trvania: od roku 2008. Koordinátor: Róbert Karul, Barbora
Geistová Čakovská.

[8] Medziústavná dohoda s Filozofickým ústavom AV ČR; Témy spolupráce: a/ dejiny
filozofie; b/ dejiny českého a slovenského filozofického myslenia v kontexte
vzájomných vzťahov; c/ filozofické aspekty kultúrno-politických problémov v strednej
Európe; d/ filozofia jazyka a logické problémy jazyka; e/ súčasná ontológia
a gnozeológia; f/ filozofické a metodologické problémy prírodných vied; g/ obecná
i aplikovaná etika, sociálna a politická filozofia. Doba trvania od 1. 1. 1995 – každé tri
roky sa obnovuje.

[9] Bilaterálny projekt FiÚ SAV – FLU AV ČR: Súčasná etika a jej tradície. Členovia
riešiteľského

kolektívu:

Dagmar

Smreková

(zodpovedný

riešiteľ)

a Zuzana

Palovičová; doba trvania: 2006 – 2009.

[10]

Bilaterálny projekt FiÚ SAV – FLU AV ČR: Morálna zodpovednosť a jej

kontexty. Členovia riešiteľského kolektívu: Dagmar Smreková (zodpovedný riešiteľ)
a Zuzana Palovičová; doba trvania: 2010 –2012.

[11]

Bilaterálny projekt FiÚ SAV – FLU AV ČR: Filozofia medzi subjektivitou

a intersubjektivitou. Členovia riešiteľského kolektívu: Róbert Karul, Martin Muránsky,
Jaroslava Vydrová, Peter Šajda; doba trvania: 2008 - 2010

[12]

Bilaterálny projekt FiÚ SAV – FLU AV ČR: Na hranicích fenomenologie.

Členovia riašiteľského kolektívu: Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová,
Peter Šajda, Eva Dvoranová, Peter Chrenka; doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013.

[13]

Bilaterálny projekt FiÚ SAV – FLU AV ČR: Filozofia jazyka a logické problémy

jazyka, filozofické a metodologické problémy prírodných vied (Philosophy of
Language and Logical Problems of Language, Philosophical and Methodological
Problems in Science). Zodpovedný riešiteľ: Marián Zouhar. Doba trvania: 1. 1. 201031.12.2014.
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ii. Zoznam medzinárodných konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných organizáciou

[1] Medzinárodná konferencia III. ročník Bratislavských filozofických dní pod názvom
Informácia, technika a myseľ v globálnej situácii. 8. a 9. novembra 2007, Bratislava.

[2] XI. česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii s názvom Jednotlivity –
všeobecniny – významy, 10.10. – 12. 10 2007, Stará Lesná.

[3] Organizácia periodických medzinárodných filozofických podujatí v rámci SFZ pri SAV
(2007 – 2011), Filozofický ústav SAV, Bratislava.

[4] IV. ročník Bratislavských filozofických dní – Život ako prelínanie subjektivity
a intersubjektivity, 13.05.-14.05 2008, Bratislava. 40 účastníkov.

[5] V. ročník Bratislavských filozofických dní - Náboženstvo a nihilizmus, 23.04.24.04.2009, Bratislava.

[6] Medzinárodná konferencia Realizmus – internalizmus – individualizmus, 25.05 –
26.05. 2009, Bratislava.

[7] Interdisciplinárny seminár Kognícia a umelý život IX, 1. 6. 2009 – 4. 6. 2009, Stará
Lesná (Fiú SAV spoluorganizátor)

[8] Medzinárodná konferencia XIII. sympózium analytickej filozofie Kontext a význam,
Smolenice, 40 účastníkov, 13.09. – 15.09 2009.

[9] Medzinárodná vedecká konferencia Realita a fikcia, Smolenice, 80 účastníkov, 12.10.
-13. 10. 2009.

[10]

Medzinárodné sympózium Hranice občianstva alebo občianstvo ponad

hranice? Bratislava, 24.11. 2009

[11]

XIX. letná univerzita francúzskej filozofie na tému Vášne duše, Kongresové

centrum SAV Smolenice, 40 účastníkov, 04. 07. – 09. 07. 2010

[12]

IV. slovenský filozofický kongres Identita – Diferencia, Kongresové centrum

SAV Smolenice, 98 účastníkov, 13.09.-15.09.2010.

[13]

VI.

ročník

Bratislavské

filozofické

dni:

Subjektivita/intersubjektivita,

Kongresové centrum SAV, Smolenice, 60 účastníkov, 14.09.-15.09.2010.

[14]

Medzinárodná konferencia doktorandov Mladá filozofia VIII: Povaha súčasnej

filozofie a jej metódy, Bratislava, 74 účastníkov, 02.03.-03.03.2011.

[15]

Medzinárodný seminár Kognícia a umelý život XI., Smolenice, 60 účastníkov,

04.04. – 07.04.2011.

[16]

XX. ročník Letnej univerzity francúzskej filozofie Asociácie Jana Husa:

L´étranger (Cudzinec/cudzosť), Olomouc, 50 účastníkov, 03.07.-07.07.2011
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[17]

XV. česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii, Vrútky, 40 účastníkov,

13.09.-16.09. 2011.

[18]

VII. ročník Bratislavské filozofické dni : Afektivita, konanie a intersubjektivita,

Bratislava, FiÚ SAV, 25 účastníkov, 29.09.-30.09.2011.

[19]

10. výročné stretnutie SFZ pri SAV: Sloboda a jej projekcie, Stará Lesná, 60

účastníkov, 18.09.-20.09.2011.
iii. Zoznam medzinárodných časopisov vydávaných organizáciou (zdôrazniť
medzinárodný charakter medzinárodným zložením redakčnej rady a počtom
zahraničných príspevkov)

[1] Organon F, časopis pre analytickú filozofiu/journal for analytic philosophy od r. 2006
vydávaný v spolupráci s Filozofickým ústavom AV ČR. ORGANON F, Bratislava:
Vydavateľstvo

ALEPH, 4x ročne. Evidovaný v Current Contents: ArtsArts &

Humanities Citation Index®; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts;
Current Contents/Arts & Humanities®; Scopus; The Central European Journal of
Social Sciences and Humanities; The Philosopher’s Index.
Advisory Board:
Eros Corazza (San Sebastian); Marie Duží (Ostrava); Katalin Farkas (Budapešť);
Julian Fink (Viedeň); František Gahér (Bratislava); Dušan Gálik (Bratislava); Petr
Glombíček (Praha); Susan Haack (Miami); Vladimír Havlík (Praha); Paul Horwich
(New York); Juraj Hvorecký (Praha); Bjorn Jespersen (Leiden); Petr Koťátko (Praha);
Pavel Materna (Praha); Rostislav Niederle (Brno); Peter Pagin (Stockholm); Jaroslav
Peregrin (Praha); Augustin Riška (New York); Sven Rosenkranz (Berlín); Martin
Schmidt (Banská Bystrica); Tatiana Sedová (Bratislava); Vladimír Svoboda (Praha);
Jozef Viceník (Bratislava); Zsofia Zvolenszky (Budapešť).
Počet zahraničných príspevkov: 2007-2011: Česká republika: 118 príspevkov; USA: 2
príspevky; Západná európa: 17 príspevkov; Ostatné: 21 príspevkov.
iv. Zoznam organizáciou vydaných zborníkov z medzinárodných vedeckých
konferencií a iných medzinárodných podujatí

[1] Jednotliviny, všeobecniny, významy. Editor Marián Zouhar. Bratislava : Filozofický
ústav SAV, 2008. 240 s. ISBN 978-80-969770-1-7.

[2] Vnímať, konať, myslieť. Editori Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová.
Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2008. 263 s. ISBN 978-80-969770-2-4.
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[3] Ozvěny Fregovy filosofie. Editor Prokop Sousedík. Bratislava – Praha : Filozofický
ústav SAV – Filosofický ústav AV ČR, 2009. 208 s. 978-80-969770-4-8.

[4] Realizmus, internalizmus, individualizmus : ku knihe Petra Koťátka Interpretace
a subjektivita. Editor Marián Zouhar. Bratislava : Infopress, 2010. 216 s. ISBN 97880-85402-99-5.

[5] Kontext a význam. Editor Marián Zouhar. Bratislava : Aleph, 2010. 192 s. ISBN 97880-89491-00-1.

[6] Les passions de l’ âme : zborník z XIX. ročníka Letnej univerzity francúzskej filozofie
Asociácie Jána Husa, 4. – 9. Júl 2010, Smolenice. Editori: Barbora Geistová
Čakovská, Róbert Karul, Andrea Tureková. Bratislava : Aleph, 2010. 228 s. ISBN
978-80-89491-05-6.

[7] Identita – Diferencia : zborník príspevkov zo 4. Slovenského filozofického kongresu.
Editori Róbert Karul, Richard Sťahel, Milan Toman. Bratislava : SFZ pri SAV a FiÚ
SAV, 2010. 524 s. ISBN 978-80-970-303-1-5.

[8] Občianstvo bez hraníc? Eds.: Etienne Tassin, Róbert Karul. Bratislava: Filozofický
ústav SAV 2011.



Národné postavenie organizácie

i. Zoznam najvýznamnejších domácich projektov (Centrá excelentnosti, Národné
referenčné laboratóriá, Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV, Štátne
programy výskumu a vývoja, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV VEGA,
a iné)

[1] CE: Účasť FiÚ SAV na riešení projektu: Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj
občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART); Doba trvania od
1. 1. 2007 - 31. 12. 2010. Zodpovedný riešiteľ: Martin Muránsky.
Financovanie: 2007: 763,00 €
2008: 0
2009: 335,00 €

[2] CE: Účasť FiÚ SAV na riešení projektu: Centrum excelentnosti výskumu kľúčových
otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD); Doba trvania 1. 1. 2007 – 31.
12. 2010. Zodpovedný riešiteľ: Tibor Pichler.
Číslo: Uznesenie P SAV č. 588 zo dňa 12. 12. 2006
Financovanie: 2007: 332,00 €
2008: 332,00 €
2009: 332,00 €
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2010: 340,00 €

[3] VEGA. Projekt: Sondy do dejín slovenského filozofického myslenia (Probes into the
History of Slovak Philosophical Thinking). Vedúci projektu: Tibor Pichler. Číslo:
2/7156/27. Doba riešenia: 01/2007 – 12/2009

[4] VEGA. Projekt: Multifokálny výskum dejín slovenského filozofického myslenia v 19.
a 20. storočí (Multifocal research of the history of Slovak Philosophical Thought in the
19th and 20th centuries). Vedúci projektu: Tibor Pichler. Číslo: 2/0066/10. Doba
riešenia: 01/2010 – 12/2013.

[5] VEGA.

Projekt:

Filozofia

a kozmológia

–

filozoficko-metodologické

základy

a východiská súčasných kozmologických teórií (Philosophy and Cosmology –
Philosophical and Methodological Foundations of Recent Cosmological Theories).
Vedúci projektu: Ján Dubnička. Číslo: 2/6215/6. Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008.

[6] VEGA. Projekt: Povaha ľudského vedomia (teoretické a metodologické skúmania)
(The

Nature

of

Human

Consciousness

(Theoretical

and

methodological

investigations). Vedúca projektu: Silvia Gáliková. Číslo: 2/0169/08. Doba riešenia:
01/2008 – 12/2010.

[7] VEGA. Projekt: Intersubjektivita – metodické aspekty a štruktúry v globálnej sitácii
(Intersubjectivity – Methodical Aspects and Structures in Global Situation). Vedúci
projektu: Martin Muránsky. Číslo: 2/0168/08. Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010.

[8] VEGA. Projekt: Intencionalita, afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii. Vedúci
projektu: Martin Muránsky. Číslo: 2/0201/11. Doba riešenia: 01/2011 – 12/2013.

[9] VEGA. Projekt: Hodnoty a normy vo vzťahu k problému legitimity (Values and Norms
in Connection with Legitimity Issues). Vedúci projektu: František Novosád. Číslo:
2/6137/6. Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008.

[10]

VEGA. Projekt: Spoločnosť: sily súdržnosti a rozpadu (Society: forces of

cohesion and of destruction). Vedúci projektu: František Novosád. Číslo: 2/0035/09.
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011.

[11]

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

(Phenomenology in dialogue with contemporary philosophy and science). Vedúci
projektu: Jozef Sivák. Číslo: 2/6149/6. Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008.

[12]

VEGA: Projekt: Fenomenológia v dialógu so súčasnou filozofiou a vedou II

(Phenomenology in dialogue with contemporary philosophy and science II). Vedúci
projektu: Jozef Sivák. Číslo: 2/0177/09. Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011.

[13]

VEGA. Projekt: Metodologické a filozofické problémy spoločenských vied

(Methodology and Philosophy of Social Sciences/an Attempt of Synthesis). Vedúci
projektu: Jozef Viceník. Číslo: 2/6155/6. Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008.
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[14]

VEGA. Projekt: Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych

a humanitných vied (Methodological and philosophical problems of natural sciences,
social sciences and humanities). Vedúci projektu: Jozef Viceník. Číslo: 2/0207/09.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2012.

[15]

VEGA.

Projekt:

Referencia,

kvantifikácia,

predikácia

(Reference,

Quantification, Predication). Vedúci projektu: Marián Zouhar Číslo: 2/6136/6. Doba
riešenia: 01/2006 – 12/2008.

[16]

VEGA. Projekt: Jazyk, sémantika, kontext (Language, semantics, context).

Vedúci projektu: Marián Zouhar. Číslo: 2/0162/09. Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011.

[17]

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj. Projekt: Centrum

komercializácie a ochrany duševného vlastníctva. Zodpovedný riešiteľ: Dušan Gálik.
Číslo. CEKOODUV. Doba riešenia: 1.9.2009 – 28.2.2012. Koordinátor: M.Janek,
Technologický inštitút SAV.

[18]

APVV: Porovnanie utilitaristického a deontologického systému etiky vedy v

oblasti výskumu embryonálnych buniek. Zodpovedný riešiteľ: Martin Muránsky.
Trvanie projektu: 1.1.2006/31.12.2009. Číslo projektu APVV LPP-0017-06.Financie: 0
Koordinátor Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava.
ii. Zoznam domácich vedeckých konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných organizáciou

[1] Rovnosť príležitostí – východiská a súčasný stav implementácie; 11.4.2007;
Filozofický ústav SAV, Bratislava.

[2] Konferencia Mladá filozofia IV s názvom Myseľ, jazyk a kultúra.15. 1. 2007,
Filozofický ústav SAV, Bratislava.

[3] Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie; 2. – 3. 5. 2007, Bratislava –
Smolenice.

[4] Konferencia Mladá filozofia V. s názvom Budúcnosť filozofie (Interdisciplinárne
presahy vo filozofii: áno alebo nie). Filozofický ústav SAV, 21. 1. 2008.

[5] Konferencia Mladá filozofia VI. s názvom Povaha súčasnej filozofie a jej metódy,
Bratislava, 26. 1. 2009, Filozofický ústav SAV.

[6] Konferencia Mladá filozofia VII. s názvom Povaha súčasnej filozofie a jej metódy,
Bratislava, 8. 2. 2010, Filozofický ústav SAV.

iii. Zoznam domácich časopisov vydávaných organizáciou
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[1] FILOZOFIA. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 10 x ročne. Evidovaná v Arts &
Humanities Citation IndexR; ResearchAlertR; Current ContentsR/Arts & Humanities;
Dietrichs Index Philosophicus; IBZ – Online (www.gbv.de); IBR – International
Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social
Science; IBR – CD-ROM; IBR – Online (www.gbv.de); CEJSH (The Central
European Journal of Social Sciences and Humanities); SCOPUS; EBSCO. Pri
pravidelnom hodnotení Edičnej rady SAV opätovne zaradený do kategórie “A”.
Časopis publikuje články v jazyku slovenskom, českom a anglickom.
iv. Zoznam zborníkov z domácich vedeckých konferencií vydaných organizáciou

[1] Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie. Ed.: Zlatica Plašienková, Erika
Lalíková. Bratislava: Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave, Slovenské
filozofické združenie pri SAV, Filozofický ústav SAV, 2007. 406 s. ISBN 978-8089238-12-5



Medzinárodné postavenie výskumných pracovníkov organizácie/
postavenie v rámci Európy

i. Zoznam pozvaných/kľúčových/plenárnych prednášok na medzinárodných
konferenciách (doložiť pozývacím listom alebo programom)

[1] BAKOŠ, V.: „Hrušovského iniciatívy v kontexte slovenskej filozofie“. Medzinárodná
vedecká konferencia: Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie. Bratislava –
Smolenice, 2. – 3. 5. 2007.

[2] MURÁNSKY, M.: Nacionalizmus a vlastenectvo. Patriotizmus a šovinizmus. Úrad
vlády SR, 9. 10. 2007. Konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu vlády SR D.
Čaploviča.

[3] MÉSZÁROS, O.: Filozofia a filozofi na košickej jezuitskej univerzite – prednáška na
medzinárodnej konferencii s názvom „350. výročie Košickej univerzity“, Košice, 2627. februára 2007.

[4] MÉSZÁROS, O.: A magyar filozófiai kultúra múltja és jelene a magyar filozófia
történetírásának szemszögéből (Minulosť a súčasnosť maďarskej filozofickej kultúry
z aspektu dejepisectva maďarskej filozofie) – prednáška na „1. Mikes International
Philosophiai Symposium“, Elspeet, Holandsko, 26. septembra 2007.

[5] MÉSZÁROS, O.: A piarista iskolai filozófia a XVIII-XIX. században (Piaristická
školská filozofia v XVIII-XIX. storočí) – prednáška na medzinárodnej konferencii
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s názvom „A piarista rend Magyarországon“ (Piaristický rád v Maďarsku), Piliscsaba,
Pázmány Péter Katolikus Egytem, BTK, 5. – 6. november 2007.

[6] NOVOSÁD, F.: „Igor Hrušovský na začiatku päťdesiatych rokov“. Medzinárodná
vedecká konferencia: Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie. Bratislava –
Smolenice, 2. – 3. 5. 2007.

[7] PICHLER, T.: „Masaryk a vízia veľkosti malého národa“. Medzinárodná vedecká
konferencia: Miesto T. G. Masaryka v česko-slovenských dejinách. Bratislava,
Veľvyslanectvo ČR, 3. 10. 2007.

[8] SEDOVÁ, T.: „Reflexivita mysle a zmeny poznania v postmodernite“. Medzinárodná
konferencia (Rakúsko, ČR, Francúzsko, Nórsko): Myseľ, informácia a technika vo
veku globalizácie. Bratislava, 9. – 10. 11. 2007.

[9] SEDOVÁ, T.: Zur Mobilität im Rahmen des EC Programms. European Researchers
of Tomorrow. Stuttgart, 13. – 16. 5. 2007.

[10]

VICENÍK, J.: „Igor Hrušovský a filozofia vedy“. Medzinárodná vedecká

konferencia: Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie. Bratislava – Smolenice,
2. – 3. 5. 2007.

[11]

PAUER, J.: Telo ako kontext stretnutia a symbol. Historické a súčasné podoby

myslenia a komunikácie. 18. – 19. sept. 2008. Nitra.

[12]

ZOUHAR,

M.:

„Semantic

Minimalism,

Propositions

and

Propositional

Radicals“. 6. Európsky kongres analytickej filozofie. Poľsko, Krakov, Jagelonská
univerzita, 21. – 26. 8. 2008. Workshop: Structured Meanings and Concepts, 24. 8.
2008.

[13]

ZOUHAR, M.: „General Terms and Rigidity“. Holandsko, Delft, Technická

univerzita, Katedra filozofie, 26. 5. 2008.

[14]

ZOUHAR, M.: „Referencia a rigidita“. Česká republika, Plzeň, Filozofická

fakulta Západočeskej univerzity, Katedra filozofie, 27. 11. 2008.

[15]

ZOUHAR, M.: „Bezprostredná referencia a nerigidné designátory“. Česká

republika, Praha, Filozofický ústav AV ČR, 1. 12. 2008.

[16]

MÉSZÁROS, O.: „Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku na prelome

18. a 19. Storočia“. Medzinárodná konferencia: Obdobia, smery, životné diela.
Budapešť, 5. – 6. 6. 2009.

[17]

MÉSZÁROS, O.: „Pojem a priori v evanjelickej náboženskej filozofii 19.

storočia“. Medzinárodná vedecká konferencia: Zakódované a priori v dejinách
maďarskej filozofie. Miskolc, 20. – 21. 11. 2009.
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[18]

MURÁNSKY, M.: „Sloboda ako ľudské právo na sebaurčenie“. Česko-

slovenská konferencia: Etika v časoch krízy, organizovaná Centrom pre Európsku
politiku v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung. Trenčianske Teplice, október 2009.

[19]

PICHLER, T.: „Woran ich denke, wenn ich mich des Jahres 1989 erinnere“.

Konferencia: 1989 – Ein Epochenjahr für Mittel- und Osteuropa. Berlin, Collegium
Hungaricum, 29. 5. 2009.

[20]

GEISTOVÁ ČAKOVSKÁ, B.: „Méthodologie“. Filozofická letná univerzita UEE

organizovaná sieťou OFFRES. Srbsko, Belehrad, 13. – 21. 7. 2010.

[21]

GEISTOVÁ ČAKOVSKÁ, B.: „Argumentation dans un discours scientifique“.

Filozofická letná univerzita UEE organizovaná sieťou OFFRES. Srbsko, Belehrad,
13. – 21. 7. 2010.

[22]

MÉSZÁROS,

O.:

„Társadalmi

idő

és

felelősség

(Sociálny

čas

a zodpovednosť)“. Medzinárodná konferencia: Riziková spoločnosť. Maďarská
republika, Pécs, Spoločnosť pre aplikovanú filozofiu, 29. – 30. 4. 2010.

[23]

MURÁNSKY,

M.:

„Legitimity

moderny

v čase

krízy“.

Medzinárodná

konferencia: Autorita a autoritářství. Praha, Politologický ústav AV ČR, 9. – 11. 11.
2010.

[24]

NOVOSÁD, F.: „Poriadok ako komplex diferencií a hraníc“. 4. slovenský

filozofický kongres. Smolenice 2010.

[25]

SEDOVÁ, T.: „Towards Rorty’s account of philosophy as a redescription“.

Medzinárodná konferencia Central European Pragmatism Forum: The Philosophy of
Pragmatism Today. Bratislava, 12. 6. 2010.

[26]

ŠAJDA, P.: „Das Problem des religiösen Akosmismus: Bubers Kritik an

Kierkegaard und ihre Folgen“ (Problém náboženského akozmizmu: Buberova kritika
Kierkegaarda a jej následky). Medzinárodný vedecký seminár: The Crisis of Religion
in the 19-th Century: Then and Now. Maďarská republika, Szeged, Katedra filozofie
Filozofickej fakulty Univerzity v Szegede, 29. – 30. 3. 2010.

[27]

GÁLIKOVÁ, S.: „Koncept kognitívnej vedy a jeho aplikácie v psychiatrii“. 15.

Česko-slovenský psychiatrický zjazd. Brno, Hotel Voronež, október 2011.

[28]

MURÁNSKY, M.: „Tugendhat and the Problem of Freedom and Authenticity in

Kant’s Practical Philosophy“. Medzinárodný workshop: Concepts of Choice and
Freedom in Continental and Analytical Philosophy. Maďarsko, CEU Budapest, 2. – 3.
2. 2011.

[29]

MÉSZÁROS, O.: Ki lehetett magyar filozófus az 1830-as években? (Kto mohol

byť maďarským filozofom v 30-tych rokoch 19. storočia?) – prednáška na
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medzinárodnej konferencii „Tudósok a megismerés színterein“ (Vedci na scénach
poznávania), Szarvas (Maďarsko), 29. 4. 2011.

[30]

MÉSZÁROS, O.: Böhm Károly és a vallásfilozófia – Szelényi interpretációja

(Károly Böhm a filozofia náboženstva – Szelényiho interpretácia) – prednáška na 7.
Medzinárodnom hungarologickom kongrese, Cluj-Napoca, Rumunsko, 23. 8. 2011.

[31]

NOVOSÁD, F.: „Koncepcia kultúry“. Sympózium: Filozofija – Teologija –

Kultura. Ljubljana, 1. – 5. 6. 2011.

[32]

NOVOSÁD, F.: Konferencia: Liberal Arts Education Today. American

University of Bulgaria, 2. – 6. 7. 2011.

[33]

SEDLÁR, I.: „Collectors and Reasoners: Notes on an Extension of Justification

Logic“. Prague Workshop on Epistemic Logic, Česká republika, Praha, 16. – 17. 6.
2011.

[34]

SEDLÁR, I.: „Awareness and the Preface Paradox“. Corvinus Game Theory

Seminar. Maďarsko, Budapešť, 16. 11. 2011.

[35]

ŠAJDA, P.: „The Choice of Oneself: Guardini’s Critique of Kierkegaard’s

Concept of Selfhood“. Medzinárodný vedecký seminár: Concept of Choice and
Freedom in Continental and Analytic Philosophy. Organizátor: Katedra filozofie,
Central European University, Maďarsko, Budapešť, 25. 2. 2011.

[36]

ŠAJDA, P.: „From Objectless Inwardness to Collectivist Irrationalism: Adorno’s

Crritique and Defense of Kierkegaard“. Medzinárodná vedecká konferencia: Religion
und Irrationalität: Historische und systematische Perspektiven von Kant bis Adorno.
Organizátor: Katedra systematickej teológie a filozofie náboženstva, Goethe
Universität. Nemecko, Frankfurt am Main, 19. – 21. 5. 2011.

[37]

ŠAJDA, P.: „A Jewish, a Catholic and a Neo-Marxist Critique of Kierkegaard’s

Philosophy of Religion“. Medzinárodná vedecká konferencia: Challenges to Religion
and Its Later Echoes: Kierkegaard’s Diagnosis and Response. Organizátor:
Výskumný ústav Sørena Kierkegaarda, Kodaň. Dánsko, Kodaň, 24. – 26. 8. 2011.

[38]

ŠAJDA, P.: „Does Anti-Climacus’ Ethical-Religious Theory of Selfhood Imply

a Discontinuity of the Self?“ Medzinárodná vedecká konferencia: Faith and SelfDeception. International Kierkegaard Conference. Organizátor: Katedra filozofie, Tel
Aviv University. Izrael, Tel Aviv, 9. – 10. 11. 2011.

[39]

ŠAJDA, P.: „An Existential Challenge: Martin Buber on the Responsibility of

the Religious Individual in a Conflict Situation“. Medzinárodná vedecká konferencia:
Alternatív vitarendezés a jogi és vallási kultúrákban. Organizátor: Katedra filozofie
ÁJK ELTE, Budapešť. Maďarsko, Budapešť, 18. 11. 2011.
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ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo
programových výborov medzinárodných konferencií, prípadne boli poverení
vedením sekcií na takýchto podujatiach. Uveďte meno pracovníka a názov
podujatia

[1] Členovia organizačného výboru: Róbert Karul, Jaroslava Vydrová, Martin Muránsky.
III. ročník Bratislavských filozofických dní - Informácia, technika a myseľ v globálnej
situácii. 8. a 9. novembra 2007, Bratislava.

[2] Členovia organizačného výboru: Marián Zouhar, Barbora Geistová Čakovská. XI.
česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii s názvom Jednotlivity –
všeobecniny – významy, 10.10. – 12. 10 2007, Stará Lesná.

[3] Člen organizačného výboru: Róbert Karul. Organizácia cyklu „Prednášky SFZ“ 2007
– 2010, Filozofický ústav SAV, Bratislava.

[4] Člen organizačného výboru: Silvia Gáliková. Organizácia cyklu „Prednášky SFZ“
2011, Filozofický ústav SAV, Bratislava.

[5] Členovia organizačného výboru: Róbert Karul, Martin Muránsky, Peter Šajda,
Jaroslava Vydrová. IV. ročník Bratislavských filozofických dní – Život ako prelínanie
subjektivity a intersubjektivity, 13.05.-14.05 2008, Bratislava. 40 účastníkov.

[6] Člen organizačného výboru: Martin Muránsky: Medzinárodná konferencia „Politika
a biznis sféra“, Bratislava.

[7] Člen organizačného výboru: Martin Muránsky: Medzinárodné doktorandské
kolokvium „MyPhD“ (2007 – 2011), Bratislava.

[8] Členovia organizačného výboru: Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová,
Peter Šajda: V. ročník Bratislavských filozofických dní - Náboženstvo a nihilizmus,
23.04.-24.04.2009, Bratislava.

[9] Členovia organizačného výboru: Marián Zouhar, Barbora Geistová Čakovská:
Medzinárodná konferencia Realizmus – internalizmus – individualizmus, 25.05 –
26.05. 2009, Bratislava.

[10]

Člen organizačného výboru: Karol Kollár. Interdisciplinárny seminár Kognícia

a umelý život IX, 1. 6. 2009 – 4. 6. 2009, Stará Lesná (FiÚ SAV spoluorganizátor)

[11]

Členovia organizačného výboru: Marián Zouhar, Barbora Geistová Čakovská.

Medzinárodná konferencia XIII. sympózium analytickej filozofie Kontext a význam,
Smolenice, 40 účastníkov, 13.09. – 15.09 2009.

[12]

Člen organizačného výboru: Róbert Karul. Medzinárodná vedecká konferencia

Realita a fikcia, Smolenice, 80 účastníkov, 12.10. -13. 10. 2009.
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[13]

Členovia organizačného výboru: Róbert Karul Medzinárodné sympózium

Hranice občianstva alebo občianstvo ponad hranice? Bratislava, 24.11. 2009

[14]

Členovia organizačného výboru: Róbert Karul, Barbora Geistová Čakovská -

XIX. Letná univerzita francúzskej filozofie na tému Vášne duše, Kongresové centrum
SAV Smolenice, 40 účastníkov, 04. 07. – 09. 07. 2010

[15]

Člen organizačného výboru: Róber Karul. IV. slovenský filozofický kongres

Identita – Diferencia, Kongresové centrum SAV Smolenice, 98 účastníkov, 13.09.15.09.2010.

[16]

Členovia organizačného výboru: Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava

Vydrová, Peter Šajda. VI. ročník Bratislavské filozofické dni: Subjektivita –
intersubjektivita, Kongresové centrum SAV, Smolenice, 75 účastníkov, 14.09.15.09.2010.

[17]

Členovia organizačného výboru: Eva Dvoranová, Peter Chrenka, Jana

Koišová, Eva Prokešová, Michal Slamena: Medzinárodná konferencia doktorandov
Mladá filozofia VIII: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy, Bratislava, 74 účastníkov,
02.03.-03.03.2011.

[18]

Člen organizačného výboru: Karol Kollár Medzinárodný seminár Kognícia a

umelý život XI., Smolenice, 60 účastníkov, 04.04. – 07.04.2011.

[19]

Členovia organizačného výboru: Róbert Karul, Barbora Geistová Čakovská.

XX. ročník Letnej univerzity francúzskej filozofie Asociácie Jana Husa: L´étranger
(Cudzinec/cudzosť), Olomouc, 50 účastníkov, 03.07.-07.07.2011

[20]

Členovia organizačného výboru: Marián Zouhar, Barbora Geistová Čakovská.

XV. česko-slovenské sympózium k analytickej filozofii, Vrútky, 40 účastníkov, 13.09.16.09. 2011.

[21]

Členovia organizačného výboru: Martin Muránsky, Peter Šajda. VII. ročník

Bratislavské filozofické dni: Afektivita, konanie a intersubjektivita, Bratislava, FiÚ
SAV, 25 účastníkov, 29.-09.-30.09.2011.

[22]

Členovia organizačného výboru: Silvia Gáliková, Eva Dvoranová. 10. výročné

stretnutie SFZ pri SAV: Sloboda a jej projekcie, Stará Lesná, 60 účastníkov, 18.09.20.09.2011.
iii. Zoznam

zamestnancov

organizácie,

ktorí

boli

členmi

významných

medzinárodných vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád
vedeckých časopisov a pod.)

[1] Vladimír Bakoš: Filosofický časopis AV ČR (funkcia: člen)
[2] Pavel Cmorej: Polish Journal of Philosophy (funkcia: člen)
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[3] Róbert Karul: Société Internationale Michel Henry (funkcia: člen)
[4] Ondrej Mészáros: Komitét pre maďarskú vedu za hranicami Maďarska (funkcia:
člen); Maďarská akadémia vied (funkcia: asociovaný člen); Maďarská filozofická
spoločnosť (funkcia: člen); Medzinárodná hungarologická spoločnosť (funkcia: člen
predsedníctva); Képzés és Gyakorlat (funkcia: člen); Többlet (člen);

[5] Tibor Pichler: Akademický Snem AV ČR (funkcia: člen); Gesellschaft fur Masse und
Macht, Viedeň (funkcia: člen Vedeckej rady);

[6] Jozef Sivák: Association des Amis et des Anciens du CNRS, Paríž, Francúzsko
(funkcia: člen); Collége International de Philosophie (CIPh), Paríž, Francúzsko
(funkcia: člen korešp.); International Husserl and Phenomenological Research
Society, Hanover, N.H. USA (funkcia: člen); Rumunská akadémia vied (funkcia: člen
korešp.); Vestnik Volgogradskogo Universiteta. Rada 7: Filosofija, sociologija I
socijaľnyje technologiji (funkcia: člen);

[7] Tatiana Sedová: Konzorcium 6th FP EC: UPDATE (Understanding and Providing a
Developmental Approach to Technology Education) (funkcia: koordinátorka WP5);
Steering Committee programme From Natural Philosophy to science, ESF, Štrasburg
(funkcia: členka); členka konzorcia 6th FP EC CEC WYS; Panel Review pre program
ESF – Eurocores. Understanding and Misunderstanding. Cognition, Communication
and Culture (EuroUnderstanding) (funkcia: predsedkyňa);

[8] Eva Smolková: Rada pre etiku pri UNESCO (expert); All European Academies
(členka); Riadiaci výbor pre migráciu a integráciu cudzincov MZV SR (členka);

[9] Peter Šajda: Acta Kierkegaardiana (funkcia: člen); Kierkegaard Research: Sources,
Reception and Resources (funkcia: člen); Société Internationale Michel Henry
(funkcia: člen); Kierkegaard Studies Monograph Series (funkcia: člen); Kierkegaard
Studies Yearbook (funkcia: člen);

[10]

Jaroslava Vydrová: International Husserl and Phenomenological Research

Society, Hanover, USA,

(funkcia: členka); Société Internationale Michel Henry

(funkcia: členka);

[11]

Jozef Viceník: Studia z Filozofii Polskiej (funkcia: člen redakčnej rady);

[12]

Marián Zouhar: ProFil (funkcia: člen redakčnej rady, Brno CZ).

iv. Zoznam medzinárodných vedeckých ocenení a vyznamenaní

[1] Ondrej Mészáros – Cena Alberta Szent-Györgyiho za vedeckú činnosť. Oceňovateľ:
Ministerstvo školstva Maďarskej republiky (2008).
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i.

Národné postavenie výskumných pracovníkov organizácie
Zoznam

pozvaných/kľúčových/plenárnych

prednášok

na

domácich

konferenciách (doložiť pozývacím listom alebo programom)

[1]

MURÁNSKY, M.: „Heideggerov problém metafyziky a Kant“. Prednáškový cyklus:
Cestami Heideggerovho myslenia. Trnava, Trnavská univerzita a OZ Schola
Philosophica, 31. 5. 2010.

[2] NOVOSÁD, M.: „Martin Heidegger: Projekt a jeho kontexty“. Prednáškový cyklus:
Cestami Heideggerovho myslenia. Trnava, Trnavská univerzita a OZ Schola
Philosophica, 14. 4. 2010.

[3] PODROUŽEK, J. – SEDLÁR, I.: „Dosah Moorovho paradoxu“. Cyklus: Prednášky
SFZ. Bratislava, Filozofický ústav SAV a SFZ, 21. 1. 2010.

[4] KARUL, R.: „Baldine Saint Girons(ová) – znovuobjavenie estetického aktu“. Cyklus
medziodborových seminárov, konaných pri príležitosti 20. výročia Galérie Medium:
Sila a bezmocnosť slova. Umelecké a kultúrne dianie rokov 1991 – 2011. Bratislava,
28. – 30. 11. 2011, 28. 11. 2011.

[5] KARUL, R.: Filozofia na vedeckej inštitúcii. In: Filozofická škola Staráme sa
o myšlienky, Trnava 15. 10. 2007. OZ Schola philosophica.

[6] KATINA, J. – TALIGA, M.: „Proti zdôvodňovaniu“. Konferencia: Podoby realizmu.
Ružomberok,

Katedra

filozofie

Filozofickej

fakulty

Katolíckej

Univerzity

v Ružomberku, 19. 1. 2011.

[7] VYDROVÁ, J.: „Ako sa pozerá Edmund Husserl na obraz? Základné a netradičné
témy Husserlovej fenomenológie“. Ružomberok, Katolícka univerzita, 19. 11. 2008.

ii.

Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo
programových výborov domácich konferencií

[1] Členka organizačného výboru: Tatiana Sedová. Rovnosť príležitostí – východiská a
súčasný stav implementácie; 11.4.2007; Filozofický ústav SAV, Bratislava.

[2] Člen organizačného výboru: Róbert Karul: Prednášky SFZ 2007, 2008, 2009, 2010.
FiÚ SAV, Bratislava.

[3] Členka organizačného výboru: Silvia Gáliková: Prednášky SFZ 2011, FiÚ SAV,
Bratislava.
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[4] Členovia organizačného výboru: Alica Kolárová, Zita Bajúszová. Konferencia Mladá
filozofia IV s názvom Myseľ, jazyk a kultúra.15. 1. 2007, Filozofický ústav SAV,
Bratislava.

[5] Člen organizačného výboru: Tibor Pichler. Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej
filozofie; 2. – 3. 5. 2007, Bratislava – Smolenice.

[6] Členovia organizačného výboru: Zita Bajúszová, Alica Kolárová. Konferencia Mladá
filozofia V. s názvom Budúcnosť filozofie (Interdisciplinárne presahy vo filozofii: áno
alebo nie). Filozofický ústav SAV, 21. 1. 2008.

[7] Členovia organizačného výboru: Zita Bajúszová, Peter Ježík: Konferencia Mladá
filozofia s názvom Povaha súčasnej filozofie a jej metódy, 26. 1. 2009, Filozofický
ústav SAV, Bratislava.

[8] Členovia organizačného výboru: Eva Dvoranová, Jozef Katina, Jana Koišová:
Konferencia Mladá filozofia s názvom Povaha súčasnej filozofie a jej metódy,
Bratislava, FiÚ SAV, 8. 2. 2010.

iii.

Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných domácich
vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád vedeckých
časopisov a pod.)

[1] Ján Dubnička: člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UCM; VK SAV pre vedy
o človeku a spoločnosti (predseda).

[2] Pavel Cmorej: člen redakčnej rady Organon F;
[3] Barbora Geistová Čakovská: výkonná redaktorka časopisu Organon F
[4] Dušan Gálik - predseda Etickej komisie SAV; člen Komisie SAV pre medzinárodnú
vedeckú a technickú spoluprácu; člen Komisie pre propagáciu a médiá SAV; člen
Komisie SAV pre spoluprácu s vysokými školami;

člen Rady SAV pre vedeckú

výchovu a vzdelávanie; člen Knižničnej rady SAV; člen Predsedníctva SAV; člen
Vedeckej rady SAV; podpredseda VR FiÚ SAV; člen redakčnej rady časopisu
Organon F;

[5] Karol Kollár - podpredseda Vedeckého kolégia pre kultúrno-historické vedy SAV;
člen Výboru Snemu SAV; predseda Komisie VEGA č. 12 pre filozofiu, sociológiu,
politológiu a teológiu; člen Predsedníctva VEGA; podpredseda Vedeckej rady FiÚ
SAV; člen Edičnej rady SAV; Etická komisia SAV (člen); Komisia pre ekonomické
otázky SAV (člen); Komisia pre zahraničné styky SAV (člen).

[6] Róbert Karul: člen Etickej komisie SAV; I. podpredseda Slovenského filozofického
združenia (2008); predseda Slovenského filozofického združenia (2008-2010); člen
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redakčného kolégia časopisu Filozofia; člen redakčnej rady časopisu Ostium; člen OZ
Schola Philosophica;

[7] Ondrej Mészáros: člen redakčného kolégia časopisu Filozofia; člen redakčnej rady
časopisu Fórum;

[8] Martin Muránsky: tajomník Vedeckej rady FiÚ SAV; člen redakčnej rady časopisu
Zahraničná politika; člen redakčnej rady časopisu OS;

[9] František Novosád: Akreditačná komisia SAV (člen);
[10]

Jozef Pauer: predseda Vedeckej rady FiÚ SAV; zástupca šéfredaktorky

časopisu Filozofia; Komisia VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti
(člen);

[11]

Tibor Pichler: člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK, Bratislava; člen

Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UJS; člen VK pre vedy o človeku a spoločnosti;

[12]

Zuzana Palovičová: členka Komisie VEGA č. 12 pre filozofiu, sociológiu,

politológiu a teológiu; členka redakčného kolégia časopisu Filozofia; Etická komisia
SAV (členka); členka Komisie VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti;

[13]

Eva Smolková: predsedníčka Etickej komisie SAV; Komisia SAV pre

propagáciu

a médiá

(predsedníčka);

Komisia

pre

zahraničné

styky

SAV

(predsedníčka); členka výkonného výboru Spoločnosti autorov odbornej a vedeckej
literatúry – SAVOL; Komisia SAV pre spoluprácu s vysokými školami (členka);
Komisia SAV pre životné prostredie (členka); členka Rady SAV pre vzdelávanie
a doktorandské štúdium;

[14]

Dagmar Smreková: členka Komisie VEGA č. 12 pre filozofiu, sociológiu,

politológiu a teológiu; člen Vedeckej rady FiÚ SAV; šéfredaktorka časopisu Filozofia;
členka Rady CE P SAV;

[15]

Jozef Sivák: člen redakčného kolégia časopisu Filozofia; Slovenská

literárnovedná

spoločnosť

(člen

revíznej

komisie)+

Slovenská

spoločnosť

prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL);

[16]

Tatiana Sedová: členka redakčnej rady časopisu Organon F;

[17]

Peter Šajda: člen redakčnej rady časopisu OSTIUM;

[18]

Jaroslava Vydrová: členka redakčnej rady časopisu OSTIUM (online);

[19]

Jozef Viceník: člen Komisie pre udeľovanie medzinárodnej ceny SAV; člen

Vedeckej rady Sociologického ústavu SAV; člen Komisie APVV; člen redakčnej rady
časopisu Organon F; Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie
zamestnancov (člen);

[20]

Marián Zouhar: šéfredaktor časopisu Organon F.
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Zoznam domácich ocenení a vyznamenaní

iv.

[1] Ján Dubnička – Pamätná medaila UCM v Trnave. Oceňovateľ: Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave (2008);

[2] Ján Dubnička - Zlatá medaila UCM za zásluhy o rozvoj univerzity. Oceňovateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2011);

[3] Ľubica Hábová – Prémia Slovenského literárneho fondu za vedecký a odborný
preklad. Oceňovateľ: Slovenská literárny fond. Opis: Cena udelená za preklad
monografie John Polkinghorne: Jeden svet. Vzájomné pôsobenie medzi vedou
a teológiou. Bratislava: Kaligram 2008;

[4] Karol Kollár – Strieborná medaila SAV Za podporu vedy. Oceňovateľ: Vedecká rada
SAV (2009);

[5] Teodor Münz – Cena Litfondu za celoživotné dielo. Oceňovateľ: Literárny fond SR
(2008);

[6] František Novosád – Strieborná medaila SAV za podporu vedy. Oceňovateľ:
Vedecká rada SAV (2009);

[7] Tibor Pichler – Pracovný tím roka 2009 (člen pracovného tímu CE SAV „Kolektívne
identity“). Oceňovateľ: Minister školstva SR (2009);

[8] Juraj Podroužek – Cena prezidenta SR pre vedeckých pracovníkov do 33 rokov.
Oceňovateľ: Prezident Slovenskej republiky (2010);

[9] Ondrej Mészáros – Cena Ányosa Jedlika za dosiahnuté výsledky v oblasti
spoločenských vied. Oceňovateľ: Obec Zemné, Spoločnosť Ányosa Jedlika (2010);

[10]

Ondrej Mészáros – Medaila Filozofickej fakulty UK – pri príležitosti 90.

výročia založenia fakulty. Oceňovateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského,
Bratislava (2011).
v.

Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky dokumentujúce národné a
medzinárodné postavenie organizácie

Počet, kvalita i zameranie

grantových projektov VEGA dokladujú postavenie ústavu

ako kľúčového bádateľského centra v národnom kontexte; akumulovaný poznatkový
kapitál sprevádzaný patričnou mierou programovej invenčnosti a inovatívnosti vedú k
tomu, že vedeckí pracovníci sú dlhodobo spoľahlivými a vítanými partnermi v
medzinárodnej kooperácii.

Vydávanie dvoch časopisov evidovaných v renomovaných

medzinárodných databázach svedčí o výkone redakcií a zároveň posilňuje pozíciu
ústavu ako medzinárodného partnera. V oblasti medzinárodných konferencií sa kladie
dôraz na dlhodobé formovanie pracovných kontaktov a tímov, čím sledujeme stratégiu
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intenzifikácie stredoeurópskej kooperácie a na jej základe sa usilujeme o rozvoj
kontaktov v európskom výskumnom priestore.

4. Štruktúra výskumných projektov, grantov a ďalších zdrojov financovania


Medzinárodné projekty a zdroje ich financovania

i. Zoznam významných projektov v rámci európskeho výskumného priestoru – 6.
a 7. 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)
Program: 6RP

[1] Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education
(Vývinový prístup k technológií: pochopenie a rozpracovanie (UPDATE)
Trvanie projektu: 1.1.2007/31.01.2010; Číslo: 042941; Zodpovedný riešiteľ: Tatiana
Sedová; Financie: Európska komisia
Financovanie: 2007: 6 927,00 €
2008: 14 612,00 €
2009: 20 649,00 €

[2] MVTS 6RP: Vývinový prístup k technológií: pochopenie a rozpracovanie (UPDATE)
Doba riešenia: 01/2007 – 01/2010; Vedúci projektu: Tatiana Sedová;
Financovanie: 2007: 4 879,00 €
2008: 2 921,00 €
2009: 2 589,00 €
2010: 3 000,00 €

[3] Central European Centre for Women and Youth in Science; Trvanie projektu:
03.2004/02.2007;Číslo:

SAS6-CT-2004-003582;

Zodpovedný

riešiteľ:

Sedová; Financie: Európska komisia
Financovanie: 2007: 2 425,00 €

[4] MVTS 6RP: Ženy a mládež vo vede. Číslo: SAS6-CT-2004-003582;
Doba riešenia: 03/2004 – 02/2007; Vedúci projektu: Tatiana Sedová;
Financovanie v r. 2007: 4 249,00 €

Tatiana
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[5] European Science Foundation (ESF). From Natural Philosophy to science) Trvanie
projektu: 1.5.2003 – 30.4.2008; Zodpovedný riešiteľ: Tatiana Sedová;
Financovanie: 0
ii. Zoznam ostatných medzinárodných projektov vrátane ich financovania

[1] International Visegrad Fund. Projekt číslo: 51001102. Trvanie projektu: 09/20102/2011; Riešiteľ projektu: Zoltan Wagner (Central European University, Budapešť.
Financovanie: 1 500.- € (Jednorázový príspevok na Visegrádske štipendium)
iii. Zoznam ostatných významných projektov a programov spolupráce bez
priameho financovania

[1] Medziústavná dohoda s Filozofickým ústavom AV ČR; Témy spolupráce: a/ dejiny
filozofie; b/ dejiny českého a slovenského filozofického myslenia v kontexte
vzájomných vzťahov; c/ filozofické aspekty kultúrno-politických problémov v strednej
Európe; d/ filozofia jazyka a logické problémy jazyka; e/ súčasná ontológia a
gnozeológia; f/ filozofické a metodologické problémy prírodných vied; g/ obecná i
aplikovaná etika, sociálna a politická filozofia. Doba trvania od 1. 1. 1995 – každé tri
roky sa obnovuje.

[2] 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.

[3] Bilaterálna dohoda o spolupráci pri vydávaní medzinárodného časopisu Organon F s
Filozofickým ústavom AV ČR.

[4] Bilaterálny projekt FiÚ SAV – FLU AV ČR: Súčasná etika a jej tradície. Členovia
riešiteľského kolektívu: Dagmar Smreková a Zuzana Palovičová; doba trvania: 20062009.

[5] Bilaterálny projekt FiÚ SAV – FLU AV ČR: Morálna zodpovednosť a jej kontexty.
Členovia riešiteľského kolektívu: Dagmar Smreková a Zuzana Palovičová; doba
trvania: 2010-2012.

[6] Bilaterálny projekt FiÚ SAV – FLU AV ČR: Filozofia medzi subjektivitou a
intersubjektivitou. Členovia riešiteľského kolektívu: Róbert Karul, Martin Muránsky,
Jaroslava Vydrová, Peter Šajda; doba trvania: 2008 - 2010
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[7] Bilaterálny projekt FiÚ SAV – FLU AV ČR: Na hranicích fenomenologie. Členovia
riašiteľského kolektívu: Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová, Peter
Šajda, Eva Dvoranová, Peter Chrenka; doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013.

[8] Medzinárodný projekt: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources
(Kodaň). Člen riešiteľského kolektívu: Peter Šajda.

[9] Medzinárodný projekt Language, Reality, Fiction: Philosophy and Literary theory on
the Sources and Determinants of Meaning (Praha). Člen riešiteľského kolektívu:
Marián Zouhar; doba trvania: 2009 – 2012.



Domáce projekty a ich financovanie

i. Zoznam projektov podporených Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja
(APVV), Štátne programy výskumu a vývoja, Agentúrou pre štrukturálne fondy
EU (ASFEU) a ich financovanie

[1] Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj. Projekt: Centrum komercializácie
a ochrany duševného vlastníctva. Zodpovedný riešiteľ: Dušan Gálik. Číslo.
CEKOODUV.

Doba riešenia:

1.9.2009

– 30.4.2012.

Koordinátor:

M.Janek,

Technologický inštitút SAV.

[2] APVV – Porovnanie utilitaristického a deontologického systému etiky vedy v oblasti
výskumu embryonálnych buniek. Zodpovedný riešiteľ: Martin Muránsky. Trvanie
projektu: 1.1.2006/31.12.2009. Číslo projektu APVV LPP-0017-06.Financie: 0
Koordinátor Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava.

ii. Počet projektov podporených Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV
(VEGA) v jednotlivých rokoch a ich financovanie
VEGA
Počet
Pridelené financie (EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

6

8

7

7

6

18 024 €

21 875 €

31 979 €

34 939 €

41 717 €
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Súhrn finančných prostriedkov získaných mimo inštitucionálnych prostriedkov
SAV

Externé zdroje

2007

2008

2009

2010

2011

Spolu

Priemer

Externé zdroje (mil. EUR)

0,009

0,014

0,020

0,000

0,001

0,044

0,009

Externé zdroje prevedené spolupracujúcim
vedeckým organizáciám (mil. EUR)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pomer externých zdrojov a mzdových
prostriedkov z inštitucionálnych zdrojov
SAV

0,033

0,047

0,064

0,000

0,003

-

0,030

Celková suma výdavkov z externých
zdrojov a z inštitucionálnych zdrojov SAV
(mil. EUR)

0,496

0,516

0,570

0,574

0,556

2,712

0,542

iii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k výskumným projektom a
zdrojom financovania
Štruktúra výskumných projektov je vyvážená: projekty VEGA sú dobrým základom, ktorý
umožňuje realizovať aj početné bilaterálne formy medzinárodnej kooperácie; účasť na
dvoch projektoch 6RP EU bola príležitosťou rozvíjať spoluprácu v európskom
výskumnom priestore, účasť na CE SAV dokladá interdisciplinárny potenciál vedeckých
pracovníkov ústavu.

5. Doktorandské štúdium a ďalšia pedagogická činnosť
i. Zoznam akreditovaných programov doktorandského štúdia (podľa predchádzajúceho aj podľa súčasného platného zákona o vysokých školách)

[1] 61-01-9 systematická filozofia- trojročné interné doktorandské štúdium
[2] 61-01-9 systematická filozofia – päťročné externé doktorandské štúdium
[3] 2.1.2 systematická filozofia – štvorročná denná forma doktorandského štúdia
[4] 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

47
dizertačnej práce; počet študentov, ktorí ukončili štúdium inak ako obhajobou
dizertačnej práce)

Neukončené
obhajobou

Počet

Úspešnou obhajobou

Neukončené
obhajobou

16

Úspešnou obhajobou

16

Počet

16

Neukončené
obhajobou

14

Úspešnou obhajobou

14

Počet

počet potenciálnych PhD
školiteľov

Neukončené
obhajobou

31.12.2011

Úspešnou obhajobou

31.12.2010

Počet

31.12.2009

Neukončené
obhajobou

31.12.2008

Úspešnou obhajobou

31.12.2007

Počet

Doktorandské štúdium

interní

5

2

0

9

1

0

11

2

0

8

2

0

12

0

1

externí

2

1

0

1

0

0

2

0

0

1

2

0

1

0

0

školení pracovníkmi
organizácie na iných
externých inštitúciách

9

0

0

10

2

0

10

2

0

10

1

0

10

5

0

Doktorandi

iii. Postdoktorandské miesta podporované
a) z externých zdrojov (uveďte z akých)
b) z interných zdrojov – z Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie
postdoktorandských miest v SAV
Mgr. Barbora Geistová Čakovská, PhD. od 1. 1. 2008
Mgr. Juraj Podroužek, PhD. od 1. 1. 2010 (31.12.2010 ukončenie pracovného pomeru)
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. od 1. 5. 2007 (od 27.4.2009 do1. 9. 2011)
iv. Súhrnná tabuľka pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského štúdia za
jednotlivé roky
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Pedagogická činnosť

2007

2008

2009

2010

2011

Prednášky (hodiny/rok)

927

848

912

845

620

Semináre (hodiny/rok)

930

436

537

856

597

Vedené diplomové práce (spolu)

45

31

60

46

15

Počet členov v komisiách pre obhajobu PhD
prác (spolu)

8

3

9

12

9

Počet členov v komisiách pre obhajobu DrSc
prác (spolu)

0

1

0

0

1

Počet členov vo vedeckých radách vysokých
škôl/fakúlt (spolu)

10

13

15

16

13

Počet členov v habilitačných/inauguračných
komisiách (spolu)

6

0

1

5

3

v. Zoznam publikovaných vysokoškolských učebníc

[1] ZÁLEŠÁK, T. – KRIŠTOF, P. – MARTINKOVIČ, M. Politická filozofia a politická veda:
výber aktuálnych problémov. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2007.
156 s. ISBN 978-80-8082-165-4.

[2] CHOVANCOVÁ, J. – SEDOVÁ, T. Filozofické základy sociálnej práce. I. zv.
Sládkovičovo : Vysoká škola Sládkovičovo, 2007. 60 s. ISBN 978-80-224-0986-5.

[3] GÁLIKOVÁ, S. Úvod do filozofie vedomia. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej
univerzity, 2009. 128 s. ISBN 978-80-8082-260-6.

[4] ZOUHAR, M.: Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory. Bratislava:
Veda, 2008. 430 s. ISBN 978-80-224-1040-3.
vi. Zoznam publikovaných vysokoškolských skrípt

[1]
vii. Zoznam spoločných pracovísk/laboratórií s vysokými školami

[1]
viii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k doktorandskému štúdiu a
pedagogickej činnosti
Záujem o doktorandské štúdium na ústave je konštatne vysoký. Ústav má schválený
maximálny počet doktorandských študijných miest (9) s možnosťou požiadať o jedno
miesto navyše. Najúspešnejší absolventi DŠ sa umiestňujú na ústave, ako aj na
univerzitných pracoviskách SR. V niektorých filozofických disciplínach, ako napr.
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logika a metodológia vied, pripravuje Filozofický ústav SAV odborníkov pre všetky
filozofické pracoviská na Slovensku.
Pretrváva záujem doktorandov a postdoktorandov Oddelenia filozofie
Stredoeurópskej univerzity v Budapešti so zameraním na analytickú filozofiu a etiku
o študijný pobyt na ústave v rámci Národného štipendijného programu SR
a Visegrádskeho fondu. Súčasťou študijného pobytu je práca na štúdii, ktorá sa
publikuje v ústavných časopisoch. Ako príklad možno uviesť štúdie Zoltána Wágnera,
Caring, Temporality, Agency: An analytic and a Continental View. Filozofia 66, 2011,
č. 6, 906‒917 a „Intention and Agency“, Filozofia 64, 2009, č. 8, 739 ‒ 747.
V roku 2011 poskytoval ústav interným doktorandom semináre v anglickom jazyku
v oblasti politickej filozofie.
Každoročne sa poriadajú konferencie doktorandov ústavu (Mladá filozofia), o ktoré je
záujem nielen na slovenských filozofických pracoviskách, ale aj v susedných štátoch.
Možno konštatovať trend k internacionalizácii. V roku 2011 sa konal ôsmy ročník
tohto podujatia.
Pracovníci ústavu sa veľkou mierou podieľajú na pedagogickom procese univerzít a
vysokých škôl SR. Záujem o nich je dôkazom ocenenia ich odbornosti a
pedagogickej spôsobilosti. Ich pedagogická činnosť sa opiera o najnovšie výsledky
ich vedecko-výskumnej činnosti, čím sa uskutočňuje rýchla aplikácia a šírenie
nadobudnutých poznatkov.

6. Výstupy do spoločenskej praxe
(aplikácie výsledkov a expertízna činnosť)
i. Zoznam najvýznamnejších výsledkov aplikovaného výskumu

[1] 6th FP EC UPDATE (Understanding and Providing a Developmental Approach to
Technology Education) No. SAS–CT–2004–003582. SEDOVÁ, T. – FILADELFIOVÁ,
J. – PORUBÄNOVÁ, S. (eds): Rodová asymetria v študijných preferenciách dievčat a
chlapcov v oblasti informatiky a technicko-inžinierskych odborov, VEDA 2010, 205 s.,
ISBN 978-80-224-1122-6.

[2] Viceník, Jozef: Metodologické prístupy ku konštituovaniu policajných vied. In: Holcr,
K.- Porada, V. a kol.: Policajné vedy (úvod do teórie a metodológie). Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, s. 11-38. ISBN 978-80-7380329-2.

[3] V rámci dlhodobej spolupráce s redakciou časopisu Bibliographie de la Philosophie,
Institut International de Philosophie, Paríž, sa realizoval zber dát a vypracovali sa
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anotácie všetkých knižných filozofických prác vrátane prekladov inojazyčných
filozofických titulov do slovenského jazyka vydaných na Slovensku od roku 2007 pre
celosvetovú bibliografiu knižnej filozofickej produkcie. Koordinátorom za SR je Jozef
Sivák. V rokoch 2007 – 2011 bolo vypracovaných a do redakcie zaslaných 105
preložených bibliografických záznamov a anotácií. Používatelia: vedeckí pracovníci v
odbore filozofie. Na základe rozhodnutia, ktoré sa prijalo v r. 2007 v Tokiu, od r. 2010
anotácie už nevychádzajú tlačou, ale sú k dispozícií on line na stránke inštitútu :
www.i-i-p.org.

[4] T. Sedová a Z. Palovičová vypracovali návrhy zmien sociálnych zákonov, najmä a)
zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a b) zákona o ombudsmanovi
(Kancelária prezidenta SR).
ii. Zoznam najvýznamnejších expertíz pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné organizácie a inštitúcie a
iné organizácie

[1] Tibor Pichler: European Commission against Racism and Intolerance (člen) (Rada
Európy, Štrasburg); účasť na pracovných rokovaniach Komisie 3x do roka; účasť na
pracovných zasadnutiach skupiny pripravujúcej monitorovacie misie do Arménska
a Dánska; spravodajca ECRI Report on Turkey 2011;

[2] Tatiana Sedová: Panel Review pre program ESF Eurocores. Understanding and
Misunderstanding.

Cognition,

Communication

and

Culture

(predsedníčka);

posudzovanie a schvaľovanie medzinárodných výskumných projektov;

[3] František Novosád: : Účasť na vypracovaní Vízie a stratégie rozvoja slovenskej
spoločnosti. Ekonomický ústav SAV, Bratislava 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 125
–137 (časť 2). Expertíza SAV pre Vládu SR.
iii.

Zoznam patentov udelených v zahraničí, vrátane príjmov z patentov

[1]
iv.

Zoznam patentov udelených na Slovensku, vrátane príjmov

[1]
v.

Zoznam licencií predaných v zahraničí, vrátane príjmov

[1]
vi.

Zoznam licencií predaných na Slovensku, vrátane príjmov

[1]
vii. Zoznam zmlúv s hospodárskymi partnermi, vrátane príjmov

[1]
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viii. Zoznam spoločných výskumných projektov s hospodárskymi partnermi,
vrátane príjmov

[1]

ix. Výstupy do spoločenskej praxe
Výstupy do spoločenskej praxe
Expertízy pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné
organizácie a inštitúcie a iné organizácie

2007

2008

2009

2010

2011

Spolu

1

2

1

2

5

11

x. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k aplikačnej činnosti
Filozofia ako intelektuálna aktivita má ako taká sociálny impakt. Otázky ľudskej dôstojnosti,
tolerancie, vzájomného rešpektu a uznania i sociálnej spravodlivosti sú v ohnisku súčasného
akademického a verejného diskurzu, pracovníci ústavu prispievajú do obidvoch oblastí.
Prakticky všetky filozofické disciplíny, či už ide o sociálnu filozofiu, politickú filozofiu, alebo o
dejiny politického myslenia, takýto impakt majú. Mimoriadny význam má filozofia jazyka,
ktorej pôsobenie prispieva ku kultivácii racionálneho a vecného verejného diskurzu. Osobitne
dôležité je postavenie etiky pri vypracúvaní pravidiel

regulujúcich správanie a konanie

občanov na jednotlivých úrovniach sociálnej interakcie, či už jednotlivcov, alebo korporácií
úloha etických kódexov. V hodnotenom období bola etika jednou z ťažiskových oblastí
výskumu na ústave; ľudsko-právna problematika sa začína profilovať ako významná oblasť
výskumu a pôsobenia ústavu. Viacerí pracovníci uplatňujú svoju odbornú kompetenciu v
praxi a pôsobia ako členovia Výborov Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť: konkrétne ide o Výbor pre vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv,
Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem
intolerancie i Európsku komisiu proti rasizmu a intolerancii Rady Európy. V tejto súvislosti
treba uviesť i členstvo v Riadiacom výbore pre migráciu a integráciu cudzincov MZV SR.

7. Popularizácia výstupov
i. Zoznam najvýznamnejších výsledkov popularizačnej činnosti
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[1] Novosád, F.: Diskusia o knihe F. Novosád „Útržky o Slovensku“ Bratislavský inštitút
humanizmu, Bratislava 27.10.2010.

[2] Novosád F.: Diskusia o knihe F. Novosád „Útržky o Slovensku“ Mestská knižnica,
Bratislava 23.11.2010.

[3] Pichler, T.: Prezentácia časopisov vydávaných FiÚ SAV. Kultúrny inštitút SR
v Budapešti, MR (5.5.2010).

[4] Palovičová, Z.T.: Budúcnosť sociálne odkázaných občanov a demontáž sociálneho
štátu. Bratislava, Futurologická spoločnosť, 2011, prednáška.

[5] Novosád, F., Muránsky, M.: Unpolitische Erwägungen zur Gegenwart - Workshop
„Wirtschaft und politische Kultur in der Slowakei“ der Deutsch-Slowakischen Industrie –
und Handelskammer in Kooperation mit der Universität Zürich. Bratislava, 6x (2010).

[6] Novosád, F.: Rozhovory o politickej kultúre : príspevok na kolokviách
usporiadaných Filozofickým ústavom SAV, Bratislavskou medzinárodnou školou
liberálnych štúdií a Inštitútom filozofie Univerzity v Zürichu. Bratislava, 2x (2010).

[7] Pichler, T.: Prednáška pri príležitosti otvorenia výstavy The Magic Number 8 in the
History of Slovakia, Slovenský inštitút, Viedeň, 5. novembra 2008.

[8] Pichler, T.: Prednáška v rámci série Doppelgedächtnis: Debatten für Europa,
následne diskusia s Edwardom Lucasom, komentátorom pre Strednú a Východnú
Európu týždenníka The Economist , Berlín, 25. apríla 2008.

[9] Pichler, T.: 1989-2009: Aufbruch – Visionen – Bilanz

Deutsches Historisches

Museum, 29. 1. 2009. Berlín, Nemecko.

[10]

Gálik, D.: Úvod; Slovenskí vzdelanci: doctissimi Slovaciae VI. Bratislava:

Ústredná knižnica SAV, 2008. ISBN 978-80-88940-15-9, s. 5-6. (2009).

[11]

Muránsky, M.: „Our Social Europe In 21 Century“, účastník Okrúhleho stola,

organizovaného predsedom Spolkovej vlády Brandebursko, Mathiasom Platzekom,
Varšava, 9. 5. 2008.

[12]

Muránsky, M.: Demokracia a dôvera versus chudoba a sociálna exklúzia.

Moderovanie prednášky a diskusie Friedrich Ebert Stiftung v rámci cyklu „Výzvy
21.storočia“. (10.11.2009).

[13]

Muránsky, M.: Demokracia. populizmus a práva menšín. Moderovanie

prednášky a diskusie Friedrich Ebert Stiftung v rámci cyklu „Výzvy 21.storočia“.
(4.11.2009).

[14]

Muránsky, M.: Príležitosť byť slobodný. In OS – Občianska spoločnosť. Roč.

11, č. 4 (2007), s. 81-86.

[15]

Muránsky, M.: Naplnené očakávania, sklamané nádeje (rozhovor s Michaelom

Ehrkom). In: OS – Občianska spoločnosť. Roč. 11, č. 4 (2007), s. 89-95.
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[16]

Münz, T.: Rodoľub a jeho rasa. In: OS – Občianska spoločnosť. Roč. 11, č. 3

(2007), s. 65-72.

[17]

Münz, T.: Upadáme? In: OS – Občianska spoločnosť. Roč. 11, č. 4 (2007), s.

53-58.

[18]

Pichler, T.: Poznať seba samých. In: OS – Občianska spoločnosť. Roč. 11, č.

1 (2007), s. 82-85.

[19]

Pichler, T.: O ľude, o národe. In: OS – Občianska spoločnosť. Roč. 11, č. 3

(2007), s. 7-12.

[20]

Gálik, D.: Veda a výskum – nevyhnutné podmienky hospodárskeho rastu. In:

OS – Občianska spoločnosť. Roč. 11, č. 6 (2007), s. 77-79.

[21]

Pauer, J.: Svet v konflikte. Vraždiť alebo viesť dialóg? In: Kultúra, roč. 10, č. 2

(2007), s. 1-4.

[22]

Pauer, J.: Pár jesenných opýtaní. In: Kultúra. roč. 10, č. 17 (2007), s. 2.

[23]

Pichler, T.: Prežívať či konať? (Rozhovor) In: Týždeň, č. 21 (2007), 21. máj

2007, s. 24-25.

[24]

Mészáros, O.: Prednáška „Ako pochopiť Inakosť?“, Festival Mozaika Kultúr,

Nitra, 23. 10. 2008.

[25]

Mészáros, O.: Rozhovor o literatúre, Rádio Devín, Bratislava, 26. 1. 2008

[26]

Zouhar, M.: Rozhlasová relácia: Slovenský rozhlas - Rádio Devín, 27. 4. 2007:

prezentácia knihy: Jazyk a poznanie B. Russella.

[27]

Smolková, E.: Súčasná etika, Rádio Devín, 7. mája 2008

[28]

Gálik, D.: Správa a pravidelná aktualizácia webstránky „Filozofický klub“

(http://www.libris.sk)

[29]

Karul, R. – Vydrová, J.: Medzi obrazom a technikou. In Filozofia. Roč. 62, č.

10 (2007), s. 943-944.

[30]

Kolárová, A.: Richard Rorty a jeho filozofia náboženstva. In Nový život. Roč.

59, č. 10-12 (2007), s. 35-41. (Srbsko).

[31]

Pichler, T.: Moderátor vystúpenia Petra Sloterdijka v Bratislave 23. apríla

2007 v Goetheho inštitúte a v Univerzitnej knižnici.

[32]

Smolková, E.: Rozhlasová relácia: Slovenský rozhlas, 7. 6. 2007: diskusná

relácia o biotechnológiách.

[33]

Vydrová, J.: Rozhlasová relácia: Slovenský rozhlas – Rádio Devín, 5. 11.

2007: vystúpenie o medzinárodnej konferencii Informácia, technika a myseľ a o
časopise pre humanitné vedy Ostium, dva vstupy medzi 15-16 hod.
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[34]

Vydrová, J.: Moderovanie a preklad prednášky z nemeckého jazyka (s J.

Tomašovičovou): Sebastian Luft, PhD., Filozofický ústav SAV, 2. 7. 2007: Subjekt ako
morálna osoba – K Husserlovým neskorým reflexiám pojmu osoby.

[35]

Muránsky, M.: Predstavenie knihy Brigity Schmögnerovej “Nadohľad či v

nedohľadne”, Zichyho Palác, Bratislava, 6. 10. 2008.

[36]

Muránsky, M., P. Kunder, P.: Osudy tlačového zákona. Verejná diskusia s

prednáškou, Diskusný klub Bratislavského inštitútu humanizmu, Bisla, 26. 3. 2008.

[37]

Novosád, F.: Moderovanie 6 diskusií Bratislavského inštitútu humanizmu,

Bratislavský inštitút humanizmu, 2008.

[38]

Pichler, T.: Interview pre Uni-Radio Berlin o nových členských štátoch

Európskej únie , Uni-Radio Berlin, Berlín, 25. apríla 2008

[39]

Pichler, T.: Kedy bol Zlatý vek Slovenska? (Príspevok v ankete), In Týždeň,

51-52, 15. 12. 2008, s. 34.

[40]

Šajda, P.: Príspevok o aktivitách FiÚ SAV, Slovenský Rozhlas, 2008 .

[41]

Šajda, P.: Príspevok o Kierkegaardovej spoločnosti na Slovensku a o

časopise pre humanitné vedy Ostium, Slovenský Rozhlas, 2008.

[42]

Karul, R.: Moderovanie sympózia „Hranice občianstva alebo občianstvo ponad

hranice?“ (24.11.2009).

[43]

Muránsky, M.: Budúcnosť európskej sociálnej demokracie. Moderovanie

prednášky a diskusie Friedrich Ebert Stiftung v rámci cyklu „Výzvy 21.storočia“.
(25.2.2009).

[44]

Muránsky, M.: Dôchodkové systémy v EU: teória, aktuálny stav a scenáre

vývoja. Moderovanie prednášky a diskusie v rámci cyklu "Sociálne diskusné fórum".
Bratislava (4.6.2009).

[45]

Muránsky, M.: Je na Slovensku možný konsenzus v predstave dobrej

spoločnosti? Moderovanie prednášky a diskusie v rámci cyklu "Sociálne diskusné
fórum". Bratislava (26. 2. 209)

[46]

Muránsky, M.: Národné stratégie boja proti chudobe. Moderovanie prednášky

a diskusie v rámci cyklu "Sociálne diskusné fórum". Bratislava (19.11.2009)

[47]

Muránsky, M.: Politické komentáre v relácii "Radiožurnál" (4x). Slovenský

rozhlas (2009).

[48]

Muránsky, M.: Sociálne politiky a ich úloha v súčasnej hospodárskej kríze.

Moderovanie prednášky a diskusie Friedrich Ebert Stiftung v rámci cyklu „Výzvy
21.storočia“.Bratislava. (20.2.2009)
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[49]

Muránsky, M.: Sociálne dopady konkurzov a reštrukturalizácií. Moderovanie

prednášky a diskusie v rámci cyklu "Sociálne diskusné fórum".

Bratislava.

(19.10.2009).

[50]

Muránsky, M.: Účasť v diskusnej relácii "Lampa".TV JOJPlus. (10.9.2009).

[51]

Muránsky, M.: Vystúpenie na konferencii „„1989: Nedokončený projekt“

Levicová paměť devětaosmdesátého“ organizovaného Masarykovou demokratickou
akademii pod zaštitou místopředsedu PSP ČR Lubomíra Zaorálka. Praha. (2009).

[52]

Muránsky, M.: Zlaté časy pre odbory. Moderovanie prednášky a diskusie

Friedrich Ebert Stiftung v rámci cyklu „Výzvy 21.storočia“. Bratislava. (6.4.2009).

[53]

Novosád, F.: Moderovanie diskusie „Intelektuáli a médiá/Ešte raz po rokoch“.

Bratislavský inštitút humanizmu. (25.2.2009).

[54]

Novosád, F.: Moderovanie prezentácie novej knihy Tomáša Štraussa „Toto

čudesné 21. storočie“. Bratislavský inštitút humanizmu (1.4.2009).

[55]

Novosád, F.: Moderovanie diskusie „Jazykový zákon po prvej prehrmenej

búrke“ Bratislavský inštitút humanizmu. (23.9.2009).

[56]

Novosád, F.: Moderovanie diskusie „Protifašistický odboj a slovenská

spoločnosť pred SNP“. Bratislavský inštitút humanizmu. (21.10.2009).

[57]

Novosád, F.: Moderovanie diskusie „Vysokoškolské štúdium politológie:

problémy a perspektívy“. Bratislavský institute humanizmu (11/2009).

[58]

Pichler, T.: Beh na dlhé trate sa skončil. Sme, príloha Mosty. 25. 3. 2009.

[59]

Pichler, T.: Bytostne slobodný (Dominik Tatarka). 19/2009. Týždeň.

[60]

Pichler, T.: Dominik Tatarka. Bratislavský institút humanizmu. 27. 5. 2009.

[61]

Pichler, T.: Rozhovor pre medzinárodné vysielanie Deutsche Welle

Deutsche Welle, 29. 5. 2009. Berlín, Nemecko.

[62]

Pichler, T.: Účasť v diskusnej relácii "Lampa - Intelektuáli". 19. 2. 2009. TV

JOJPlus.

[63]

Sivák, J.:

Príhovor na Devíne na Deň Ústavy: „Devín a geopolitika“.

Bratislava. (1.9.2009).

[64]

Vydrová, J.: Zrkadlá Orhana Pamuka. Týždeň, roč. 6, 2009, č. 45, s. 50-51.

[65]

Gálik, D.:

Správa a pravidelná aktualizácia webových stránok

Slovenského filozofického združenia www.sfz.sk. (2010,2011).

[66]

Gáliková, S.: Večer pod pyramídou na tému Klinická smrť. Bratislava(2010).

[67]

Karul, R.: Teoretický text k výstave László Pálmai Amnésis Galéria Hotdock,

Bratislava, 8.12.2010.

[68]

Pichler, T.: Účasť na filmovom dokumente STV Gen Sk o diele Maríny

Čarnogurskej, STV, 1.2.2010.
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[69]

Smolková, E.: Tlačová konferencia o aktivitách Týždňa vedy a techniky 2010.

Bratislava, 4.11.2010.

[70]

Vydrová, J.: Hľadanie zla (aj dobra). In Ostium, roč. 6, 2010, č. 1.

[71]

Muránsky, M.: Moderovanie diskusií Friedrich Ebert Stiftung. Bratislava 10x

(2010)

[72]

Novosád, F.: Moderovanie diskusií v rámci Bratislavského inštitútu

humanizmu. BISLA, Bratislava 7x (2010 - 2011).

[73]

Novosád, F.: Príspevky v denníku Pravda. Bratislava, 5x (2010)

[74]

Smolková, E.: Vystúpenia pre médiá. Agentúra Sita, STV, rádio Lumen, rádio

Devín, TASR

[75]

5x (2010).

Dvoranová, E.: Vytvorenie a správa webstránky "Mladá filozofia"

www.mladafilozofia.szm.sk,

[76]

(2011)

Gogora, A.: Stadlnova Without Compromise. (interdisciplinary workshop).

Bratislava, Viedeň, (24.6.2011).

[77]

Muránsky, M.: Vyžiadaná prednáška „Etický imperatív“ v rámci Študijného

programu Master of Science in “Health Services Management”. Bratislava, (11.3.2011)

[78]

Smolková, E.: Tlačová konferencia o aktivitách týždňa vedy a techniky v SAV.

TASR, (4.11.2011).

[79]

Smolková, E.: Týždeň vedy – interview. Pravda, (7.11.2011).

[80]

Gáliková, S.: Organizovanie a moderovanie prednášok v rámci Slovenského

filozofického združenia pri SAV, Bratislava, 7x (2011).

57
ii. Súhrn popularizačných výstupov
Popularizácia vedy

2007

2008

2009

2010

2011

Spolu

Články v tlačových/internetových médiách popularizujúce
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky
organizácie

30

1

11

19

14

75

Vystúpenia v oznamovacích prostriedkoch
popularizujúce výsledky vedeckého výskumu, najmä
výsledky organizácie

8

5

4

7

2

26

Verejné popularizačné prednášky

2

12

22

22

18

76

8. Prostredie a manažment. Personálna politika a uplatnenie záverov
predošlého hodnotenia organizácie
i. Súhrnná tabuľka zamestnancov
Zamestnanci

2007

2008

2009

2010

2011

Zamestnanci spolu

31

30

28

28

29

Výskumní pracovníci z tabuľky I.4

25

24

23

24

24

20,08

19,6

19,75

19,9

19,4

51

51,8

50,6

52,5

53,3

FTE z tabuľky I.4
Priemerný vek výskumných
pracovníkov s VŠ vzdelaním

ii. Kvalifikačná štruktúra
Počet

2007

2008

2009

2010

2011

vedúci vedecký pracovník DrSc.

0

0

0

0

0

vedúci vedecký pracovník CSc., PhD

5

5

5

6

6

16

14

13

12

14

vedecký pracovník

4

5

6

6

4

profesor

7

7

7

7

8

docent

5

6

6

6

5

samostatný vedecký pracovník

Vyplňte podľa správy o činnosti organizácie, prílohy A.
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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)
Opis súčasného stavu infraštruktúry:
Budova na Klemensovej ulici č. 19 v Bratislave, v ktorej sa nachádza FiU SAV, je
prostredníctvom vysokorýchlostnej siete SANET prepojená s internetom.
Pracovné priestory zamestnancov FiU SAV sa t. č. v tejto budove nachádzajú na troch
podlažiach.
Pracoviská na jednotlivých podlažiach sú prepojené prostredníctvom siete Ethernet.
Centrálny uzol tejto chrbticovej siete (hlavný sieťový switch) spadá do kompetencie THS
a nachádza sa na chodbe na prvom podlaží.
K centrálnemu switchu sú pripojené switche FiU SAV, ktoré sa nachádzajú v takmer
každej miestnosti, ktorú využíva FiU SAV. Väčšina týchto switchov obsahuje aj WiFi
prístupový bod, konkrétne ide o 6 zariadení, ktoré vytvárajú 6 bezdrôtových sietí s
názvami FiU1 až FiU6. Prístup do bezdrôtových sietí je možný po zadaní hesla.
K týmto prístrojom sú pripojené koncové zariadenia - počítače, skenery a tlačiarne.
Niektoré switche obsahujú navyše aj funkciu routera, konkrétne ide o zariadenia v
miestnostiach 28, 29, 31, 34, v zasadačke (94) a v podkroví (120). Routre umožňujú
vytváranie lokálnych počítačových sietí v rámci hlavnej siete. V týchto lokálnych sieťach
sú pre pracovníkov pôsobiacich v miestnosti vytvorené tzv. pracovné skupiny, v rámci
ktorých je povolené zdieľanie zariadení. Každému užívateľovi pripojenému v miestnosti,
či už káblom alebo bezdrôtovo k routeru je teda umožnené napr. tlačiť na centrálnej
tlačiarni alebo skenovať dokumenty.
Prístrojové vybavenie:
Každý pracovník FiU SAV má k dispozícii stolný počítač pripojený k internetu (vrátane
všetkých jeho služieb - mail, skype a pod.) a notebook s možnosťou pripojenia k
internetu cez WiFi.
Pracovníkom je umožnené prakticky bez obmedzení pre účely výskumu využívať
tlačiarne a kopírovacie stroje, počet tlačiarní je 14 ks formátu A4 (z toho s funkciou
obojstranná tlač 4 ks), počet kopírovacích strojov formátu A3 je 4 ks.
Každý pracovník má navyše možnosť faxovať a skenovať dokumenty cez sekretariát FiU
SAV alebo realizovať pracovné telefonáty taktiež cez sekretariát FiU SAV. Redakcie
časopisov sú so sekretariátom FiU SAV prepojené bezdrôtovými telefónmi.
Pracovníkom sú k dispozícii 2 dataprojektory pre účely organizovania/účasti na
konferenciách, 1 záložný notebook a 1 diktafón.
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Naplnenie potrieb a vízia do budúcnosti:
Počítače a počítačové zariadenie sú na FiU SAV využívané a vyťažené na 100%.
Pracovníci si zvykli využívať výhody IKT pri každodennej práci, čo značne zvyšuje
výkonnosť a efektivitu FiU SAV ako celku (dôkazom sú napr. 2 karentované časopisy s
dokonale presným dátumom expedície a pod.). Nároky na počítačové vybavenie sa však
s rastúcim množstvom a komplexnosťou získaných poznatkov zvyšujú.
Napriek tomu alebo možno práve preto, že počítačová vybavenosť FiU SAV a schopnosť
jeho zamestnancov s touto technikou pracovať je na vysokej úrovni, jestvujú možnosti a
plány do budúcnosti, ako situáciu posunúť na štandard vedeckých inštitúcií v západných
krajinách. Takou ambíciou je napr. vytvorenie centrálneho zálohovacieho systému, uzlu,
ktorý by uchovával cenné údaje a texty s vysokou mierou bezpečnosti voči mechanickým
a softvérovým poškodeniam. Taktiež sa zvažuje nahradenie mnohých malých tlačiarní
troma rýchlymi profesionálnymi tlačiarňami, pre každé poschodie 1 ks, čím by sa ešte
zefektívnilo

hospodárenie

so

spotrebným

materiálom.

Postupné nahradzovanie

dosluhujúcich počítačov a tlačiarní dnes nie je luxusom, ale potrebou. Vedenie FiÚ SAV
to reflektuje a usiluje sa v rozsahu svojich finančných možností tieto potreby priebežne
uspokojovať.
iv. Stav a rozvoj bibliografických zdrojov, činnosť knižnice a/alebo informačného
centra organizácie
Knižnica Filozofického ústavu SAV má 1 interného pracovníka na 100% 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
bibliografické,
(prezenčné,
zabezpečuje

služby

rešeršné
absenčné)

knižnice

FiÚ

a reprografické.
ťažšie

patria

Knižnica

a prostredníctvom

obstarávanie

SAV

ďalej

medzinárodnej

dosiahnuteľných

činnosti

informačné,

poskytuje

výpožičky

výpožičnej

odborných

služby

titulov.

Stav

knižničného fondu v roku 2011 predstavoval 11 567 zväzkov, z toho prírastok za rok
2011 predstavoval 205 zväzkov. Celkovo dochádza do knižnice FiÚ SAV 15 periodík.
Knižnica priebežne buduje databázy v dvoch programoch, v programe ISIS: Katalóg
knižných fondov (KKF) a v programe ARL (Advanced Rapid Library): Evidencia
publikačnej činnosti (EPCA). Získavaniu bibliografických zdrojov venuje manažment
ústavu trvalú pozornosť a pokiaľ to ekonomické podmienky umožňujú, všetky
požiadavky

vedeckých

zamestnancov

ústavu

na

obstaranie

publikácií

sú
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akceptované. Činnosť knižnice FiÚ SAV ja stabilizovaná, efektívna a jej prevádzka je
realizovaná na vysokej odbornej úrovni.

v. Opíšte, akým spôsobom boli zohľadnené závery a odporúčania predošlého
hodnotenia
V Hodnotiacom protokole z roku 2006 neboli formulované žiadne odporúčania, pretože
ústav bol zaradený do kategórie A*.
vi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k manažmentu, výskumnej
infraštruktúre a k trendom v personálnom rozvoji
Na ústave sa dlhodobo úspešne uplatňuje kooperatívny model riadenia s dôrazom na
otvorenosť,

kolegialitu a iniciatívnosť. Podporuje sa rast kvalifikačnej štruktúry

pracovníkov ústavu, o ktorej možno konštatovať, že je

veľmi dobrá. Kontinuitne sa

venuje pozornosť generačnej obmene personálneho obsadenia ústavu, a to aj na
niektorých riadiacich pozíciách. Prenos a získavanie kompetencií v oblasti riadenia
pokladáme za dôležitú stránku úspešného chodu vedecko-výskumného ústavu.
Nevyhnutnou potrebou ďalšieho rozvoja ústavu bude určitá internacionalizácia
personálneho obsadenia ústavu. V súčasnosti sa podnikajú kroky na jej realizáciu.
Útvar vnútorného auditora SAV po vykonanej kontrole v roku 2011 nezistil nedostatky ani
v manažmente, ani vo fungovaní ústavu.

Iné dôležité informácie
Charakteristickým znakom Filozofického ústavu SAV je rovnako silné pôsobenie základných
zložiek činnosti ; ide o prepojenosť špecializovaného a pre ústav typického výskumného
programu s vyprofilovanou edičnou činnosťou reprezentovanou monografiami a časopismi
Filozofia a Organon F, zaradených do kategórie A*, evidovaných v kľúčových
medzinárodných databázach s výraznou pedagogickou činnosťou, vrátane dlhodobo
akreditovaného doktorandského štúdia. Významná je prekladateľská a vedeckopopularizačná činnosť, ktoré reprezentujú odbor filozofie v slovenskom i stredoeurópskom
kultúrnom priestore, prostredníctvom tlače, rozhlasu a televízie, ako aj v rámci podujatí
Bratislavského inštitútu humanizmu, Friedrich-Ebert-Stiftung i Goetheho inštitútu. Výrazné sú
aj výstupy do spoločenskej praxe, najmä v podobe účasti na riešení ľudsko-právnej
problematiky v rámci inštitúcií SR a Rady Európy.

61

Miesto: Bratislava
Dátum: 26. 4. 2012
……………………………………..
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
riaditeľ Filozofického ústavu SAV

