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JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

Členky a členovia Predsedníctva SAV

Riaditeľky a riaditelia ústavov SAV



Program
Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

1. Činnosť pracovných skupín Učenej spoločnosti Slovenska

2. Súčasná situácia a perspektíva SAV
• úvod predsedu Učenej spoločnosti Slovenska
• stanovisko ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
• stanovisko SAV
• diskusia

3. Jednotná metodika hodnotenia výsledkov výskumu

4. Rôzne
a. voľby nových členov Učenej spoločnosti Slovenska v r. 2019
b. web stránka Učenej spoločnosti – Veda a výskum
c. Vianočná prednáška Učenej spoločnosti Slovenska



K súčasnej situácii vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku:
príklady vážnych aspektov a problémov,

na riešení ktorých by sa mali adekvátne podieľať vynikajúci vedci s víziou a nadhľadom

 zákon o štátnej vednej politike bol vytvorený pred 13-timi rokmi

 RIS3 nie je dokumentom o štátnej vednej politike;
môže byť len súčasťou štátnej vednej politiky

 dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky nie je od r. 2015

 národný program rozvoja vedy a techniky nie je

 štátne programy výskumu a vývoja nie sú

 stav a perspektíva SAV

 finančný systém zabezpečenia prežívania 35tich vysokých škôl na Slovensku

 finančná podpora výskumu, rozpočet APVV, VEGA a KEGA

 nízka schopnosť prieniku do Európskeho výskumného piestoru

 výrazná nehomogenita lokálnych kritérií na habilitáciu a inauguráciu

 výrazná nehomogenita kvality a nízka priemerná úroveň doktorandského štúdia

 Zákon č. 133/2002 Z. z. – Zákon o Slovenskej akadémii vied; paragraf 21b

 Zákon č. 269/2018 Z. z. – Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

 Zákon č. 270/2018 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách

 Koncept reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu RÚZ



 Za uplynulých 13 rokov sa európsky výskumný priestor výrazne zmenil

 Európa rozpoznáva frontier research
– výskum na hranici poznania
a zároveň výskum na hraniciach tradičných oblastí bádania

• klasické členenie na základný  a aplikovaný výskum
stráca svoju relevantnosť v čase,
keď nové oblasti vedy a technológií často zahŕňajú
zásadné aspekty a prvky obidvoch týchto typov výskumov

• frontier research je inherentne riskantným úsilím,
ktoré zahŕňa otázky a problémy bez ohľadu
na tradičné disciplíny alebo hranice štátov/národov

• snaha a potreba klásť dôraz viac na kvalitu idey
ako na oblasť výskumu

 Európa sa usiluje o zásadné posilnenie a formovanie
Európskeho výskumného systému

 Európa nás nečaká s otvorenou nezištnou a prajnou náručou.
My si však vstup do európskeho výskumného priestoru sami komplikujeme tým,
ako vedu a výskum na Slovensku organizujeme, podporujeme a hodnotíme.



vynikajúci slovenskí vedci s víziou a nadhľadom

a s profesionálnou zodpovednosťou

by sa mali vo väčšej a rozumnejšej miere

adekvátne podieľať na riešení problémov a výziev

vedy, výskumu, inovácií a vzdelávania na Slovensku



Štátna vedná politika
Gömöry, Fedor
Masarik, Jozef
Moczo, Peter

SAV a VŠ
Bátora, Jozef
Bátorová, Mária
Fečkan, Michal
Fehér, Alexander
Feranec, Ján
Flachbart, Karol
Kádáši, Ľudevít
Kudela, Karel
Križanová, Oľga
Lacinová, Ľubica
Lichardus, Branislav
Michálek, Slavomír
Samuely, Peter

Pracovné skupiny Učenej spoločnosti Slovenska (17.10.2018)

Financovanie vedy,
výskumu a vzdelávania

Čiampor, Fedor
Chodák, Ivan
Kuzmík, Ján
Masarik, Jozef
Ondriaš, Karol

Hodnotenie vedy a výskumu
Berek, Dušan
Bezák, Viktor
Farkaš, Vladimír
Križanová, Oľga
Lacík, Igor
Madejová, Jana
Mesiar, Radko
Moczo, Peter
Novák, Michal
Podlubný, Igor
Ravingerová, Tatiana
Samuely, Peter
Urban, Miroslav

Slovenská veda
v európskom a svetovom
výskumnom priestore

Berek, Dušan
Kowalská, Eva
Luby, Štefan
Ravingerová, Tatiana
Zahradníková, Alexandra

Spoločenské výzvy
a životné prostredie

Berek, Dušan
Bulla, Jozef
Chodák, Ivan
Kittler, Richard
Komadel, Peter
Krištín, Anton
Macho, Ladislav



56 riadnych členov

51 emeritných členov

voľby členov Učenej spoločnosti Slovenska v roku 2019



voľby členov Učenej spoločnosti Slovenska v roku 2019

Čl. IV

Podmienky členstva v Učenej spoločnosti

(1) Za členov Učenej spoločnosti sa navrhujú špičkoví vedci,
ktorí dosiahli mimoriadne vedecké výsledky 
s významným medzinárodným ohlasom. 

(2) Vedecké výsledky sa kvantifikujú
rozsiahlou publikačnou činnosťou, citačným ohlasom,
využitím výsledkov vedeckej práce v spoločenskej praxi 
vrátane patentov,
výchovou vedeckých pracovníkov a pedagogickou činnosťou, 
domácimi a zahraničnými oceneniami,
voleným členstvom v popredných akadémiách, učených 
spoločnostiach a orgánoch medzinárodných vedeckých 
spoločností,
členstvom v redakčných radách medzinárodných vedeckých 
časopisov, expertnou činnosťou na medzinárodnej úrovni.

(3) Základnou podmienkou členstva je
výrazné prekročenie kritérií
na získanie vedeckej hodnosti DrSc.



voľby členov Učenej spoločnosti Slovenska v roku 2019

Čl. VII

Voľby členov Učenej spoločnosti, 
zánik členstva vylúčením

(1) Členov Učenej spoločnosti volí valné zhromaždenie z návrhov,
ktoré predkladajú členovia Učenej spoločnosti.
Detaily pre predkladanie návrhov a priebehu volieb špecifikuje
volebný poriadok Učenej spoločnosti,
schválený Valným zhromaždením Učenej spoločnosti.



Vianočná prednáška Učenej spoločnosti Slovenska

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Chemický ústav SAV

Bezva finta: stanovenie cukrov na diagnostiku rakoviny



www.learned.sk



Valné zhromaždenie schvaľuje

Uznesenie Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

1. Konanie volieb nových členov Učenej spoločnosti v roku 2019

2. Koordinátorov pracovných skupín

3. Prednášateľa a tému Vianočnej prednášky

Valné zhromaždenie odporúča

4. Zavedenie jednotného systému hodnotenia výsledkov výskumu
na vysokých školách, ústavoch SAV a rezortných výskumných ústavov.

5. Zriadenie pracovnej skupiny na vypracovanie návrhu
na implementáciu hodnotenia na základe dokumentu
vypracovaného pre MŠVVaŠ SR v r. 2016.

Valné zhromaždenie berie na vedomie

6. Stanovisko ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
k situácii a perspektíve SAV.

7. Stanovisko SAV k situácii a perspektíve SAV.
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