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Správa o činnosti Učenej spoločnosti SAV za rok 2010 
                                                                                                              
V roku 2010 sa Učená spoločnosť SAV zišla na štyroch riadnych zasadnutiach, ktoré 
boli venované aktuálnym otázkam rozvoja vedy na Slovensku. Konkrétne, 

1. Dňa 16.02.2010 sa zišla UčS SAV na svojom 1. zasadnutí v 3. volebnom 
období. Na zasadnutí vystúpil Prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc., predseda SKVH 
s prednáškou „Aké hodnosti DrSc. potrebujeme?“. Prednáška vyvolala 
mimoriadne bohatú diskusiu. Prítomní členovia UčS SAV konštatovali, že 
napriek všetkým výhradám (napr. príliš „mäkké“ kritéria SKVH) zohráva 
hodnosť DrSc. v súčasnom akademickom živote mimoriadne dôležitú úlohu 
a garantuje istý stupeň kvality vedeckej práce, je motiváciou k profesnému 
rastu a umožňuje na pôde SAV zabezpečiť garantov doktorandského štúdia. 
Členovia UčS SAV konštatovali, že získanie hodnosti DrSc. by malo byť 
nevyhnutnou podmienkou započatia inauguračného procesu. 

2. Dňa 26.03.2010 sa konalo 2. zasadnutie UčS SAV, ktoré bolo organizované 
v spolupráci so Slovenskou akademickou spoločnosťou. Na zasadnutí vystúpil 
s prednáškou prof. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáćik (Ekonomická univerzita vo 
Viedni)   „Ľudský kapitál a hospodársky rast“. Prednáška bola neformálnou 
reakciou na dokument Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, o ktorom mala 
diskutovať UčS na svojom ďalšom zasadnutí. 

3. Ďalšie zasadnutie UčS SAV dňa 07.04.2010 bolo venované dokumentu 
Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, ktorý pripravil kolektív autorov pod 
vedením prof. Ing. Milana Šikulu, DrSc.  Na zasadnutí vystúpil prof. Šikula 
s príspevkom „Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti: Vzdelávanie, 
veda, výskum a inovácie“. S koreferátom, venovaným 5. kapitole „Stratégie“ 
vystúpil prof. Ing. Antonín Klas, PhD. Priamo na 3.zasadnutí Učenej 
spoločnosti SAV sa zúčastnilo málo jej členov a diskusia po odznení referátov 
bola minimálna. Následná internetová diskusia však bola oveľa intenzívnejšia 
a členovia UčS, až na výnimky, reagovali na dokument pripravený pod 
vedením prof. Šikulu kriticky.  

4. Štvrté zasadnutie UčS v tomto roku sa konalo 06.10.2010 a bolo venované 
problematike vedeckých špičiek na Slovensku. S úvodnou prednáškou  
„Vedecká špička na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť“. vystúpil Prof. 
RNDr. Ján Pišút, DrSc. Na toto zasadnutie boli pozvaní aj členovia vlády SR, 
konkrétne predsedníčka vlády SR prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., minister 
financií Ing. Ivan Mikloš a minister školstva Ing. Eugen Jurzyca, PhD., 
z ktorých sa nikto na zasadnutí UčS nezúčastnil. Prof. Pišút vo svojej 
prednáške zosumarizoval analýzu vypracovanú Akademickou ratingovou 
a rankingovou agentúrou (ARRA). Na základe Hirschovho indexu ARRA 
vypracovala zoznam vedeckých pracovníkov dosahujúcich v jednotlivých 
vedných odboroch vyšší ohlas na svoje vedecké práce. V nadväznosti na 



prednášku prof. Pišúta piati členovia UčS (doc. F.Gömöry, prof. P.Samuely, 
prof. J.Pastorek, prof. M.Urban a prof. V.Bužek) a dvaja členovia Slovenskej 
akademickej spoločnosti (prof. J.Pišút a prof. J.Masarik) zaslali ministrovi 
školstva SR list so žiadosťou o "vypracovanie spoločných zásad hodnotenia 
výkonnosti organizácií vedy a výskumu".  Ako prvý reálny krok vypracovania 
spoločných zásad hodnotenia bola konferencia zorganizovaná pod záštitou 
ministra školstva a predsedu SAV dňa 30.11.2010. Paralelne s týmto 
predseda SAV inicioval stretnutie s predsedom ARRA prof. F.Devínskym, na 
ktorom sa zúčastnil aj predseda UčS V.Bužek. Cieľom stretnutia bola 
špecifikácia metodológie ako identifikovať v SAV špičkové vedecké výskumné 
tímy.  

5. Piate zasadnutie UčS SAV, ktoré bude Valným zhromaždením spoločnosti je 
naplánované na 08.12.2010. Na Valnom zhromaždení bude prejednaná 
správa o činnosti spoločnosti za rok 2010. Po Valnom zhromaždení sa bude 
konať výročná večera UčS SAV. 
 

Rada Učenej spoločnosti SAV sa počas ostatného roka zišla na svojich zasadnutiach 
niekoľkokrát: 

1. Na svojom prvom zasadnutí dňa 03.12.2009 Rada UčS zvolila svoju 
podpredsedníčku – prof. RNDr. Silviu Pastorekovú, DrSc. Vedeckým 
tajomníkom spoločnosti bol zvolený prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. Rada 
schválila harmonogram činnosti na rok 2010. Medzi kľúčové úlohy zaradila 
vybudovanie sekretariátu UčS, prípravu novej webovej stránky spoločnosti, 
prípravu nového štatútu, organizačného a volebného poriadku UčS.  

2. Druhé zasadnutie Rady UčS sa konalo po prednáške prof. Blehu dňa 
16.02.2010. Na zasadnutí sa aktualizovali a špecifikovali úlohy na 
nadchádzajúce obdobie. Rada veľmi vysoko hodnotila prezentáciu prof. 
Blehu a stotožnila sa s názorom, že akademická hodnosť DrSc. stále 
zohráva dôležitú úlohu a je žiaduce, aby sa vedecký pracovníci univerzít 
získavali túto hodnosť. 

3. Tretie zasadnutie Rady UčS, ktoré sa konalo 02.09.2010, bolo venované 
formulácii stanoviska Rady UčS SAV k možnému kráteniu rozpočtu SAV. 
Rada poverila predsedu UčS aby zaslal toto stanovisko predsedníčke 
vlády SR Prof. PhDr. Ivete Radičovej, PhD., ministrovi financií Ing. Ivanovi 
Miklošovi a ministrovi školstva Ing. Eugenovi Jurzycovi, PhD. Toto 
stanovisko spolu s pozvánkou na 4. zasadnutie UčS SAV bolo menovaným 
zaslané dňa 14.09.2010. Na stanovisko Rady UčS reagovala riaditeľka 
kancelárie predsedníčky vlády SR listom zo dňa 10.11.2010. List bol 
následne rozoslaný členom UčS SAV. 

 
K činnosti Rady UčS SAV v roku 2010: 

1. Rada zabezpečila funkčnosť sekretariátu UčS SAV na pôde Fyzikálneho 
ústavu SAV v Pavilóne kvantových technológií. Sekretárkou UčS je Mgr. 
Lucia Kuchtová.  

2. Predseda UčS zabezpečil prípravu novej webovej stránky, beta verzia 
ktorej bude členom UčS prezentovaná na Valnom zhromaždení 
spoločnosti.    

3. Predseda a tajomník UčS pripravili návrh nového štatútu UčS, ktorý bude 
predstavený na Valnom zhromaždení spoločnosti. Po diskusii 



a zapracovaní pripomienok bude nový Štatút predložený Vedeckej rade 
SAV a Snemu SAV. 

4. Predseda UčS SAV bol pravidelne prizývaný na zasadnutia Vedeckej rady 
SAV. Na zasadnutí VR SAV 20.05.2010 v krátkosti referoval o činnosti 
a plánoch UčS SAV.  

5. Podpredsedníčka UčS SAV, prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.,  sa dňa 
19. a 20. októbra 2010 zúčastnila spoločného zasadnutia reprezentantov 
SAV a AV ČR v Smoleniciach. 

6. Správu o hospodárení UčS SAV v roku 2010 prednesie predseda 
spoločnosti na prvom zasadnutí UčS v roku 2011. 

 
K činnosti členov UčS SAV v roku 2010: 

1. Členovia UčS SAV sa aktívne vyjadrovali na pôde spoločnosti k témam 
prednášok, či iným aktuálnym otázkam.  

2. Navonok UčS reprezentoval predovšetkým jej predseda (vystúpenia 
v televízii a na verejných prednáškach, rozhovory pre tlač), ale aj ďalší 
členovia UčS, napr. prof. P. Moczo, prípadne ďalší, o aktivitách ktorých 
Rada UčS nemá  bližšie informácie. 

 
 

V Bratislave 8.12.2010 
                                                                         prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., v. r. 
                                                                                          predseda UčS SAV 


