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Z á p i s n i c a 
                                                                                                               

z  Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti SAV 
dňa 1.12.2015 

 
Prítomní: 25 riadnych členov + 21 emeritných členov 
Ospravedlnení: 3 riadni + 3 emeritní členovia 
Neprítomní: 22 riadnych členov + 30 emeritných členov 
 
Na rokovaní bolo prítomných viac ako 50% riadnych členov, VZ bolo schopné uznášania.  
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Rozprava k súčasnej situácii a postaveniu UčS, aj vzhľadom na zatiaľ nerealizovaný 

legislatívny zámer otvorenia sa UčS pre celú vedeckú komunitu SR. 
3. Doplňujúca voľba člena Rady 
4. Rozhodnutie o konaní volieb do UčS, schválenie časového harmonogramu a limitu pre 

počet nových riadnych členov 
5. Informácia o koncepcii hodnotenia vedeckých pracovísk SAV (M. Omastová)  
6. Rôzne 
7. Prijímanie uznesení, záver 

 
Ad 1) 

Zasadnutie otvoril podpredseda Učenej spoločnosti profesor Peter Moczo, privítal prítomných 
členov UčS a oboznámil ich s programom. Na úvod vyzval prítomných členov na uctenie si 
pamiatky člena UčS, prof. RNDr. Jána Jakubíka, DrSc., ktorý zosnul 24.11.2015, vo veku 92 
rokov. Prof. Jakubík patril medzi najvýznamnejších súčasných slovenských matematikov, bol 
dlhoročný vedúci detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach a  jeden 
z najdlhšie pracujúcich vedeckých pracovníkov na Slovensku  a v SAV. 

 
Ad 2) 

Profesor Moczo sa vyjadril k súčasnej situácii týkajúcej sa postavenia UčS. Je potrebné 
podniknúť kroky pre väčšiu viditeľnosť. V roku 2014 už dohovorené prijatie Rady Učenej 
spoločnosti vtedajší minister školstva zrušil, pretože v čase plánovaného stretnutia bol odvolaný 
z funkcie ministra a vymenovaný za predsedu NR SR. Na list adresovaný už predsedovi  NR SR 
nereagoval aj napriek trom príhovorom predsedu a podpredsedu Učenej spoločnosti na 
stretnutiach na pôde UK pri oficiálnych príležitostiach. 

Po dvoch rokoch pôsobenia súčasnej Rady je, žiaľ, UčS relatívne ešte menej viditeľná 
ako predtým, keďže každý rok pribúdajú mladí vedeckí pracovníci a učitelia VŠ a tí o UčS 
jednoducho nič nevedia. Je to dôsledok aj nedostatočnej činnosti Rady aj nezáujmu členov UčS 
o konštruktívnu každodennú aktivitu v prospech viditeľnosti UčS a jej podielu na dianie na 



Slovensku. Profesor Moczo zdôraznil, že ak nenastane v počínaní Rady a všetkých členov UčS 
zmena, stane sa otáznym zmysel existencie spoločnosti. Navrhol, aby sa UčS začala 
zviditeľňovať postupne prostredníctvom stanovísk k zásadným problémom a prostredníctvom 
každodennej aktivity každého člena.  Aj keď spočiatku si verejnosť a decízne orgány UčS 
nebudú všímať, postupne o UčS sa vytvorí adekvátne povedomie. Zdôraznil tiež nutnosť čo 
najskôr vytvoriť spoločnosť reprezentujúcu všetkých najlepších vedcov Slovenska.  

V diskusii rezonovala potreba spontánnej aktivity členov, angažovania sa v súčasných 
problémoch, potreba správnej formulácie cieľov,  potreba zviditeľnenia sa v spoločnosti 
a v politike (prof. Bleha, prof. Samuely, Dr. Olejník, Dr. Kvetňanský). 

Prof. Noga pripomenul, že  valné zhromaždenia a Rada sa v zmysle štatútu majú zaoberať 
podnetmi členov UčS a vedeckej rady akadémie. Takéto podnety však nechodia. Výzvy na 
písomné predloženie podnetov k VZ zostávajú bez odozvy.  

Prof. Luby pripomenul okolnosti vzniku UčS a vzťahu k Slovenskej akademickej 
spoločnosti, ktorá je občianskym združením. V tejto súvislosti dal do pozornosti spomienky 
zosnulého člena UčS a bývalého predsedu SAV prof. Vladimíra Hajka, ktoré boli nedávno 
publikované. Zdôraznil, že mnohé problémy sú stále rovnaké. Rovnako zdôraznil potrebu 
písomného podávania podnetov. 

Prof. Bukovský opätovne zdôraznil potrebu transformovať UčS tak, aby aj formálne 
reprezentovala celú vedeckú obec SR, čo je nevyhnutný prvok pre jej širokú akceptáciu 
v spoločnosti.   

V súvislosti s diskusiou spontánne odzneli návrhy tém, ktorými by sa mohla UčS 
v blízkej budú zaoberať, resp. sa k nim vyjadriť:  
• disproporcia medzi súčasnou úrovňou infraštruktúrneho vybavenia a úrovňou miezd a 

financovania prevádzky vo výskume (prof. Samuely)  
• šanca slovenských vedcov v programe HORIZONT 2020 a k absencii systémovej podpory 

pri príprave projektov (Prof. Luby a Dr. Majková)  
• nedôstojné postavenie učiteľov a klesajúca úroveň vzdelávania (Doc. Gömöry);  
• problém násobných plných úväzkov vo výskume a vysokom školstve (Doc. Gömöry);    
• dlhodobý strategický výskumný program pre konkrétnu oblasť špecializácie z pohľadu 

dostupných vedeckých a výskumných kapacít RIS3 SK (Doc. Gömöry); 
• zvážiť žiadosť UčS o protektorstvo prezidenta (Prof. Dvurečenskij) 

 
Je úlohou Rady zvážiť a navrhnúť realizáciu týchto podnetov. 
 
Ad 3)  

Na základe výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na uvoľnené miesto v Rade neprišiel od 
členov UčS žiaden kvalifikovaný návrh v termíne podľa volebného poriadku. Do času konania 
VZ bol predložený návrh na prof. PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc. (navrhovatelia J. Noga, V. Baláž, 
A. Ruttkay a T. Kolník). Predseda UčS pripomenul, že Rada može mať 5 až 7 členov. Funkciu 
člena Rady môže zastávať aj emeritný člen, iba predseda, podpredseda a vedecký tajomník 
musia byť riadnymi členmi. Po krátkej diskusii prijal kandidatúru do Rady aj prof. Ing. Štefan 
Luby, DrSc.. V následnej tajnej voľbe získali obaja potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov 
(Bátora 37, Luby 36). Obaja členstvo v Rade UčS prijali.  

 



Ad 4) 
Predseda UčS predložil návrh na vypísanie volieb do UčS s nasledovným časovým 
harmonogramom:  
 
Vyhlásenie volieb – do 4. 12. 2015  
Uzávierka prijímania návrhov kandidátov 15. 1. 2016 
Posudzovanie návrhov 16. 1.-29. 2. 2016 
Volebné VZ UčS v čase od 15. 3. do 30. 4. 2016 podľa prieskumu schopnosti uznášania 

 
Uznesenie (hlasovaním, bez výhrad): VZ schvaľuje navrhovaný harmonogram a termín 
konania volieb nových členov do UčS SAV. Zodpovedný: prof. Noga 
 
V súvislosti s konaním volieb predseda UčS predniesol návrh Rady UčS, aby bol pre tieto voľby 
stanovený  maximálny limit 10 nových riadnych členov.  
 
Uznesenie (hlasovaním, bez výhrad): VZ stanovuje maximálny počet novoprijatých riadnych 
členov v týchto voľbách na desať.  

 
 Ad 5) 

Koncepciu hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012-2015 predstavila 
predsedníčka Akreditačnej komiesie SAV a členka UčS, Dr. Omastová. Materiál, tak ako ho 
schválil Snem SAV bol distribuovaný členom UčS pred konaním VZ.  
 Pripravované hodnotenie má preukázať potenciál organizácii SAV uplatniť sa v 
Európskom výskumnom priestore ako rovnocenný partner a potvrdiť  ambíciu SAV  
zabezpečovať kvalitný výskum s dôrazom na excelentnosť. Koncepcia počíta s hodnotením 
organizácií SAV panelom zahraničných expertov (návrh z databázy ESF, JRC, Technopolis, 
ALLEA).  
 V diskusii bola vyjadrená podpora snahe P SAV smerujúcej k väčšej nezávislosti a 
objektívnosti pravidelného hodnotenia, ale súčasne i opatrnosť pred deformáciami pôvodného 
zámeru, ktoré môžu hroziť nastavením konkrétnych pravidiel a kritérií. Z tohto dôvodu sa UčS  
ucelene vyjadrí až pri ich návrhu.   

 
Ad 6)  

Bez príspevkov. 
 
Ad 7) 

 
Uznesenia prijaté priebežne. 
 
 
Bratislava  21.12.2015 

              prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. 
                                                                                          predseda UčS SAV 
 
Poznámky zapísala: Mgr. Katarína Troščáková 
K bodu 2: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.  


