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Program
Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

1. Úvodný príhovor predsedu UčSS – prvý rok súčasného funkčného obdobia

2. Problémy vysokého školstva na Slovensku – prof. Jozef Masarik

3. Závery prvého stretnutia pracovnej skupiny SAV a VŠ – prof. Oľga Križanová

4. Voľby nových členov UčSS v roku 2019 – prof. Peter Moczo

5. Rôzne



Stručný prehľad činnosti UčSS v prvom roku súčasného funkčného obdobia Rady UčSS
 správa o voľbe Rady UčSS – web SAV 4.12.

 vyhlásenie Rady UčSS k činnosti – web SAV    11.12.

 rámcový plán činnosti UčSS 18.1.

 správa o činnosti UčSS 12.3.

 spoločné stanovisko P SAV a Rady UčSS k občianskym iniciatívam – web SAV    15.3.

 prednáška prezidenta Kráľovskej holandskej akadémie umení a vied    22.3.

 VZ UčSS s účasťou ministerky školstva a predsedu výboru NR SR    2.5.

 krátke stanovisko predsedu UčSS k excelentnému výskumu v správach TA3 2.5.

 vytvorenie pracovných skupín UčSS 2.5.

 spoluorganizácia Falling Walls Lab Slovakia 2018    31.5.

 stanovisko Rady UčSS k súčasnej situácii s transformáciou SAV – web SAV    13.7.

 príhovor predsedu UčSS k transformácii v Téme dňa TA3    12.9.

 schválenie Štatútu UčSS Vedeckou radou SAV    19.9.

 VZ UčSS k situácii SAV s účasťou ministerky školstva    17.10.

 pripomienky PS UčSS pre štátnu vednú politiku k návrhu Štátnych programov – zaslané P SAV    26.10.

 stanovisko Rady UčSS k plagiátorstvu – web SAV a niekoľko významných médií    18.11.

 stretnutie PS UčSS pre SAV a VŠ    20.11.

 VZ UčSS 12.12.

 výročná večera UčSS 12.12.



Stručný prehľad činnosti UčSS v prvom roku súčasného funkčného obdobia Rady UčSS

nový štatút:

podľa nového štatútu sme
Učená spoločnosť Slovenska

s pôsobnosťou v celej vedeckej komunite Slovenska

podľa nového štatútu sú
členky a členovia Učenej spoločnosti Slovenska

akademičky a akademici Učenej spoločnosti Slovenska



Stručný prehľad činnosti UčSS v prvom roku súčasného funkčného obdobia Rady UčSS

bola vytvorená nová web stránka UčSS
www.learned.sk

všetky činnosti uvedené na predchádzajúcom obraze (okrem posledných troch udalostí)
sú na web stránke UčSS dokumentované

na web stránke UčSS boli okrem toho uverejnené aj

 ocenenie prof. Vladimíra Bužeka Zlatou medailou SAV

 zoznam web liniek na stanoviská/rozhovory/komentáre v médiách ku kríze v SAV

 právne stanovisko doc. Jozefa Vozára a prof. Oľgy Ovečkovej k transformácii SAV

 informácia o prednáške nositeľa Nobelovej ceny prof. Hiroshi Amana v Bratislave

 informácia o Národnej konferencii
VaT na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore

 informácia o Cene za vedu a techniku 2018 (I. Lacík, P. Moczo, V. Farkaš, J. Tkáč)

 prezentácie predsedu UčSS na valných zhromaždeniach

 zápisnice z valných zhromaždení

 návrh hodnotenia výskumu na VŠ vypracovaný pre MŠVVaŠ

 smútočné oznamy (V. Bauer, B. Riečan, M. Šikula, E. Paleček)



Čo sa nepodarilo

 v dôsledku prerušenia komunikácie zo strany RTVS
realizovať vianočnú prednášku UčSS s Ing. Jánom Tkáčom

 iniciovať/rozvinúť činnosť pracovných skupín
adekvátnu pretrvávajúcim vážnym problémom vedy, výskumu a vzdelávaniu

 začať uverejňovať informácie o najlepších výsledkoch slovenskej vedy
na webe UčSS tak, aby boli príťažlivé pre verejnosť, študentov a školákov

 viac sa presadiť stanoviskami v médiách

 zásadne zvýšiť povedomie o UčSS vo verejnosti



ak chceme,
aby Učená spoločnosť získala adekvátne miesto a dôležitosť

v akademickej komunite
a tiež v spoločnosti a štáte,

je potrebné, aby
činnosť v UčSS

mala pre každú akademičku a každého akademika
dostatočnú prioritu



je zrejmé,
že tých vecí je pre každého produktívneho vedca príliš veľa

– aj v dôsledku zložitej administratívy,
byrokracie, obstarávania,

nedostatočnej a zle rozdeľovanej finančnej podpory
a toho, že takmer nič nefunguje na prvýkrát a dobre

ide však práve o to,
aby Učená spoločnosť účinne prispela k zlepšeniu situácie

vo vede, výskume a vzdelávaní

nikto to za nás dobre neurobí



tejto téme sa Učená spoločnosť
dosiaľ dostatočne nevenovala

keďže sme však
Učenou spoločnosťou Slovenska,

sú problémy vzdelávania
rovnako dôležitou témou

ako veda a výskum

je teda najvyšší čas
iniciovať

analýzu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku
v Učenej spoločnosti

problémy vysokého školstva na Slovensku



problémy vysokého školstva na Slovensku

nám predstaví prof. Jozef Masarik,
ktorý pôsobil

8 rokov vo funkcii prodekana FMFI UK pre vedecko-výskumnú činnosť
a 8 rokov vo funkcii dekana FMFI UK.

Prof. Masarik je tiež predsedom Rady APVV

po prezentácii prof. Masarika
nás bude o prvom zasadnutí pracovnej skupiny pre SAV a VŠ

informovať prof. Oľga Križanová,
tajomníčka UčSS a koordinátorka PS pre SAV a VŠ

po prezentáciách
bude diskusia



voľby nových členov Učenej spoločnosti Slovenska

 vyhlásenie volieb na jarnom VZ
 prezentácia návrhov a hlasovanie na jesennom VZ
 komplexná charakteristika uchádzačov o DrSc.

 za členov Učenej spoločnosti sa navrhujú špičkoví vedci,
ktorí dosiahli mimoriadne vedecké výsledky
s významným medzinárodným ohlasom

 komplexnosť vedeckej osobnosti

 predpoklad záujmu o aktívne pôsobenie v Učenej spoločnosti

 navrhnúť nových členov z vysokých škôl,
SAV, rezortných ústavov a zahraničia



Valné zhromaždenie schvaľuje

Uznesenie Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

1. vyhlásenie volieb nových členov UčSS na jarnom VZ

2. prezentáciu kandidátov na členstvo v UčSS na jesennom VZ

3. použitie komplexnej charakteristiky pre uchádzačov o DrSc

Valné zhromaždenie berie na vedomie

4. informáciu prof. Jozefa Masarika o stave vysokého školstva na Slovensku

5. informáciu prof. Oľgy Križanovej o rokovaní PS pre SAV a VŠ
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