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Úvod



Program
Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

1. Úvodný príhovor predsedu UčSS

2. Voľba člena Rady UčSS

3. Príprava volieb nových členov UčSS v roku 2019

4. Zhodnotenie efektu doterajšieho úsilia UčSS
o zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku

5. Rôzne

a. konanie v rozpore so štatútom



Stručný prehľad činnosti UčSS od VZ 12.12.2018

 Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko

 Správa o činnosti UčSS pre P SAV

 Z histórie učených spoločností na Slovensku – príspevok predsedu UčSS
v publikácii k 25. výročiu Učenej spoločnosti Českej republiky

 The Slovak Academy of Sciences  and  The Learned Society of Slovakia
- Contribution submitted to the American Philosophical Society
for the 2019 Intl. Symposium on the Future of Learned Academies
in Philadelphia on June 12-14, 2019

 Prednáška prof. Philippa Kukuru Weighing single molecules with light

 Prednášky UčSS pre verejnosť

 Návrh vizitiek a CV členov UčSS na webe UčSS

 Návrh formulára príspevkov do rubriky Veda a výskum na www.learned.sk

 Príprava memoranda o spolupráci medzi UčSS a UčS ČR

 24 aktualít na www.learned.sk

 Aktualizácia volebného poriadku UčSS

 Príhovor predsedu UčSS na VZ UčS ČR v Karoline pri príležitosti 25. výročia 
UčS ČR







príhovor bude uverejnený
na 

www.learned.sk



Voľba člena Rady UčSS

prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

sa vzdal členstva v Rade UčSS

kandidáti na člena Rady

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.

...

...

po tomto úvode voľbu vykonáme



RNDr. Štefan Olejník, DrSc.
sa vzdal členstva v UčSS



sú členovia (riadni i emeritní),
ktorí sa už roky nezúčastnili valného zhromaždenia,

a
nereagujú na oznámenia, výzvy a žiadosti adresované členom

konajú tak v rozpore so štatútom Učenej spoločnosti

v rozpore so štatútom konáme aj my,
ak tento problém neriešime

v tomto roku ma na tento problém
upozornilo viacero členov UčSS

asi je načase, aby sme zaujali jasný postoj

v rôznom začneme diskusiu



Voľba člena Rady UčSS



kandidáti na člena Rady UčSS

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.

...

...



Voľby nových členov UčSS 2019



Voľby nových členov Učenej spoločnosti Slovenska

 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



Aktualizácia Volebného poriadku
(formálne úpravy) 







1
9

Aktuálny počet členov UčSS (22.5.2019)

Riadni členovia:        56     (max. 100)

Zahraniční členovia: 9     (max.   20)

Emeritní členovia:     47     



Podľa čl. VII Štatútu UčSS:

Členov UčSS volí valné zhromaždenie z návrhov, 
ktoré predkladajú členovia UčSS.

Detaily špecifikuje Volebný poriadok, schválený VZ UčSS. 

Návrhy sú prijaté,
ak boli odsúhlasené

nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov UčSS. 

Voľby členov UčSS sa konajú spravidla raz za dva roky.



Predkladanie návrhov

Návrhy predkladajú členovia UčSS. 

Každý návrh musí byť podporený písomným odporúčaním
aspoň dvoch garantov z členov UčSS.

Každý kandidát musí svojim podpisom potvrdiť súhlas
s podaním návrhu, ktorý sa ho týka. 

Návrhy sa podávajú na Sekretariát UčSS
alebo poštou na adresu Sekretariátu UčSS,

pričom rozhodujúci je dátum podania na pošte.

Návrh musí byť doručený aj v digitalizovanej forme. 

Medzi návrhy kandidátov sa začlenia aj návrhy,
ktoré neboli schválené v predchádzajúcich voľbách

(prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.).





Posudzovanie návrhov – základné aspekty

Za členov UčSS sa navrhujú špičkoví vedci,
ktorí dosiahli mimoriadne vedecké výsledky

s významným medzinárodným ohlasom.

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

Rozsiahla publikačná činnosť a citačný ohlas;
využitie výsledkov vedeckej práce v spoločenskej praxi vrátane patentov;

výchova vedeckých pracovníkov; 
zahraničné a domáce ocenenia;

volené členstvo v popredných akadémiách, učených spoločnostiach
a orgánoch medzinárodných vedeckých spoločností;

členstvo v redakčných radách renomovaných vedeckých časopisov;
expertná činnosť na medzinárodnej úrovni.



Posudzovanie návrhov

Posudzovanie návrhov formou dotazníka
minimálne piatimi náhodne vybranými posudzovateľmi

z radov členov UčSS.

Posudzovatelia sú žrebovaní na zasadnutí Rady UčSS.

Anonymitu spracovania dotazníkov posudzovateľmi
zabezpečuje predseda UčSS.

Na základe dotazníka získa navrhovaný bodové hodnotenie.
3 – výrazná podpora

2 – podpora
1 – slabá podpora

0 – nepodporiť
Návrhy s priemernou podporou menšou ako 2 budú vylúčené.



http://www.learned.sk/volby-2019/

http://www.learned.sk/volby-2019/


Voľby nových členov musia byť vyhlásené minimálne 90 dní 
pred ich konaním.

Termín konania volieb nových členov UčSS
vyhlasuje predseda UčSS

na základe návrhu VZ UčSS.

Súčasne s vyhlásením volieb
zverejní predseda UčSS

aj maximálny počet riadnych členov,
ktorí môžu byť v predmetných voľbách do UčSS zvolení.

Vyhlásenie volieb



Zhodnotenie efektu
doterajšieho úsilia UčSS

o zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania
na Slovensku



iniciatívy a návrh UčSS
na zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku 

 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

Valné zhromaždenie
2. mája 2018

za prítomnosti ministerky MŠVVaŠ a predsedu výboru NR SR



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.

iniciatívy a návrh UčSS
na zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku 

Valné zhromaždenie
17. októbra 2018

za prítomnosti ministerky MŠVVaŠ,
členov P SAV a riaditeliek a riaditeľov ústavov SAV



Problémy vysokého školstva na Slovensku – prof. Jozef Masarik

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

iniciatívy a návrh UčSS
na zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku 

Valné zhromaždenie
12. decembra 2018



20.2.2019

Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko

iniciatívy a návrh UčSS
na zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku 

Zverejnenie na webe UčSS

18.11.2018

Stanovisko Rady Učenej spoločnosti Slovenska
k plagiátorstvu

7.1.2019

Výročný príhovor predsedu Učenej spoločnosti Slovenska



26.2.2019

Noví doktori vied

iniciatívy a návrh UčSS
na zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku 

Téma dňa v TA3

14.1.2019

Výročný príhovor predsedu Učenej spoločnosti Slovenska



poznámka

nepredpokladám,
že by zodpovední vedúci pracovníci MŠVVaŠ

nesledovali web stránku Učenej spoločnosti Slovenska,
keď dobre vedia,

že ide o spoločnosť najlepších vedcov Slovenska
a že táto spoločnosť stanoviská zaujíma

a prichádza aj s návrhmi

preto stanoviská na webe Učenej spoločnosti Slovenska
je možné pri serióznom prístupe vedúcich pracovníkov MŠVVaŠ

považovať za zverejnené

podobne,
zodpovedný pracovník, ktorému ide o vec,

by nemal ignorovať ani
stanoviská v Téme dňa

vedúce funkcie jednoducho vyžadujú aj iniciatívu,
ak je zrejmé, že je čo sledovať a brať do úvahy



aký je teda efekt doterajších úsilí ?

zároveň sú namieste otázky:

Zlepšila sa činnosť každého z nás ako člena UčSS ?

Zlepšila sa dostatočne činnosť a účinnosť UčSS ?

V kritickom postoji k ostatným
by sme si mali položiť predovšetkým

práve tieto otázky.



Konanie v rozpore so štatútom



Valné zhromaždenie schvaľuje

Uznesenie Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

2. prípravu úpravy Štatútu UčSS tak, aby bola odstránená podmienka
nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov v hlasovaní
o otázkach členstva; návrh úpravy bude predložený na per rollam
hlasovanie

3. aktualizáciu volebného poriadku UčSS tak, aby bol v súlade
so Štatútom UčSS

4. vyhlásenie volieb nových členov,
ktoré sa budú konať budú konať na jesenom VZ

5. určenie termínu konania volieb na základe prieskumu účasti
a následnom per rollam hlasovaní

6. zvolenie najviac 10 nových riadnych členov UčSS

Valné zhromaždenie berie na vedomie
7. že sa prof. Bužek vzdal členstva v Rade UčSS

8. že sa dr. Olejník vzdal členstva v UčSS 

9. informáciu prof. Šajgalíka, prof. Samuelyho a  prof. Mocza
o efekte doterajších úsilí UčSS o zlepšenie situácie vedy, výskumu

   

Valné zhromaždenie zvolilo

1. prof. Igora Podlubného za člena Rady Učenej spoločnosti Slovenska
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