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Správa o činnosti Učenej spoločnosti SAV za rok 2011
V roku 2011 sa Učená spoločnosť SAV zišla na štyroch riadnych zasadnutiach, ktoré
boli venované aktuálnym otázkam rozvoja vedy na Slovensku. Konkrétne:
1. Dňa 22.02.2011 sa zišla UčS SAV na svojom 6. zasadnutí v 3. volebnom
období.
• Na zasadnutí vystúpil RNDr. Peter Biely, DrSc., významný slovenský
chemik s prednáškou Zaostrené na sacharidy – prírodné látky v tieni
nukleových kyselín a bielkovín. Po prednáške odznela živá diskusia.
• Ďalším bodom rokovania bolo predstavenie návrhu novely štatútu
Učenej spoločnosti, ktorý pripravila Rada UčS SAV. V širokej diskusii
odzneli pripomienky, ktoré Rada zapracovala do finálneho návrhu a
tento následne ho predložila na schválenie Vedeckej rade Slovenskej
akadémie vied.
• Predseda UčS SAV predniesol informáciu o tom, že 09. februára 2011
Európska komisia otvorila konzultáciu o radikálnych zmenách vo
financovaní vedy a výskumu v EÚ, čím sa otvára možnosť participovať
na príprave Horizon2020 (pokračovanie rámcových programov), a
zabezpečiť tak rozumnú pozíciu Slovenska v tomto programe.
Predseda UčS SAV navrhol vypracovať dokument, ktorý bude
formulovať názor UčS SAV a bude môcť slúžiť ako podklad pre ďalšie
rokovania.
2. Na 7. zasadnutí Učenej spoločnosti SAV, ktoré sa konalo dňa 22. apríla 2011
odznela prednáška p. Martina Bruncka, splnomocnenca vlády SR pre
vedomostnú ekonomiku: „Stratégia inováciami poháňaného rastu
slovenskej ekonomiky“. V rozsiahlej diskusii zo strany členov zazneli rôzne
pripomienky a podnety na tému rozvoja vedomostnej ekonomiky. Počas
ďalšieho rokovania Učená spoločnosť prijala stanovisko k dokumentu Green
Paper EK a v spolupráci s doc. Ing. F. Gömörym, DrSc. bol dokument zaslaný
na ministerstvo školstva.
3. Na 8. Zasadnutí UčS SAV, ktoré sa konalo dňa 22. júna 2011 predniesol
prof. Šesták, M. Eng., Ph.D., D.Sc., Dr.h.c. prednášku "Energetika dnes a
zítra - politika versus zdravý rozum vědy a techniky", po ktorej nasledovali
početné otázky publika.
4. Na spoločnom zasadnutí Učenej spoločnosti SAV (9. zasadnutie UčS SAV) a
Slovenskej akademickej spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 04. novembra 2011
predniesol prednášku prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. „Zemetrasení sa
nezbavíme a v budúcnosti to s nimi ľahšie nebude“. Na zasadnutí boli
prednesené ďalšie dva príspevky - prednášku na tému jadrovej energetiky
a jadrovej bezpečnosti mal prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. Po prednáškach

nasledovala prezentácia fotografií z Černobyľu (Dr. Mullerová a Dr.
Jeskovský).
5. Dňa 14. decembra 2011 sa konalo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti
SAV. Na zasadaní odznela prednáška prof. Silvie Pastorekovej "Nobelove
ceny vo fyziológii a medicíne - fakty, posolstvá, a očakávania", správu
o činnosti a stave členstva predniesol vedecký tajomník UčS, profesor Jozef
Noga. Valné zhromaždenie prijalo uznesenie týkajúce sa prípravy volieb,
organizačného a volebného poriadku. Po zasadaní sa uskutočnila slávnostná
výročná večera UčS.
Rada Učenej spoločnosti SAV sa počas ostatného roka zišla na svojich
zasadnutiach niekoľkokrát:
1. Na zasadaní 16. marca 2011 sa Rada Učenej spoločnosti zaoberala Green Paper
EK a navrhovanou zmenou štatútu.
2. Na zasadnutí 27. júla 2011 sa Rada UčS venovala problematike Štatútu učenej
spoločnosti. Predseda oboznámil Radu s možnosťou spolupracovať s Klubom
vedecko-technických žurnalistov na súťaži Vedec roka vo forme odbornej komisie
pri výbere laureátov. Členovia rady sa zhodli, že odbornosť hodnotiacej komisie
by mohla byť garantovaná zastúpením oboch akademických spoločností, t.j.
v spolupráci so Slovenskou akademickou spoločnosťou. Rada poverila predsedu
UčS prekonzultovaním tejto možnosti a následnou úpravou štatútu súťaže (počet
členov hodnotiacej komisie, zloženie a zastúpenie z oboch akademických
zoskupení).
3. Na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2011 sa Rada UčS zaoberala prípravou
valného zhromaždenia UčS.
Členovia Učenej spoločnosti SAV sa v roku 2011 aktívne zapájali do rôznych aktivít
na podporu a propagáciu vedy, napríklad: rozhovory v dennej tlači, stĺpčeky a články
v dennej tlači či iných periodikách, vystúpenia v televízii, resp. v krátkych televíznych
dokumentoch o vede a osobnostiach vedy. Popri tomto vystupovali
s popularizačnými prednáškami pred širokou verejnosťou (Noc výskumníka), na
Detskej univerzite (prof. J. Pastorek, prof. P. Šajgalík, a prof. Bužek), alebo na
akciách organizovaných rezortnými ministerstvami.
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