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Úvod



Program
Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

1. Úvodný príhovor predsedu UčSS

2. Voľby nových členov UčSS

3. Rôzne

- Memorandum SAV, UK, STU
Memorandum SAV, UPJŠ, TUKE, UVLF

- Práva a povinnosti členov
Učenej spoločnosti Slovenska



Stručný prehľad činnosti UčSS od VZ 12.12.2018

 7.1. Výročný príhovor predsedu UčSS – web UčSS, SAV, TUKE, UPJŠ, Správy 
SAV

 14.1. bol výročný príhovor Témou dňa v TA3

 26.2. sa uskutočnilo tretie odovzdávanie diplomov DrSc. za účasti prezidenta 
SR a v tomto prípade aj predsedu vlády SR.

 Vedecké hodnosti, problémy vedy, výskumu a vzdelávania a druhy výskumu
boli v ten istý deň Témou dňa v TA3

 Učená spoločnosť Slovenska vypracovala dokument
„Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko“.
Vízia sa stala súčasťou strategických dokumentov SAV, 
toré boli predstavené na tlačovej konferencii SAV 4.7.

 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



Stručný prehľad činnosti UčSS od VZ 12.12.2018

 UčSS zorganizovala v spolupráci s VP UK prednášku prof. Philippa Kukuru
Weighing single molecules with light, ktorá sa uskutočnila 3.5.

 20.5. – príhovor predsedu UčSS na VZ UčS ČR vo veľkej aule Karolina
pri príležitosti 25. výročia UčS ČR na tému Najväčší problém slovenskej vedy

 22.5. sa uskutočnilo VZ UčSS, ktoré bolo venované
príprave volieb nových členov
a zhodnoteniu efektu doterajšieho úsilia Učenej spoločnosti Slovenska
o zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku

 4.6. UčSS vyjadrila (a publikovala) nesúhlas s novými ustanoveniami zo dňa
13. mája 2019, ktorými sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

 Aktualizácia volebného poriadku UčSS

 „Najväčší problém slovenskej vedy“ sa stal základom
pre rozhovory  v Správach SAV a ATP Journal

 7.11. zorganizovala prof. Pastoreková, Alliance4Life, Učená spoločnosť
Slovenska a Centrum vedecko-technických informácií Národný okrúhly stôl
o vednej politike

 Rada UčSS, predseda SAV a rektori UK, STU, UPJŠ a TUKE
vytvorili dva dokumenty:
- Návrh na zlepšenie kvality vysokého školstva na Slovensku
- Návrhy na zlepšenie vedy a výskumu na Slovensku



Stručný prehľad činnosti UčSS od VZ 12.12.2018

 13.11. sa k obom návrhom uskutočnila tlačová konferencia
na pôde STU za účasti predsedu UčSS, predsedu SAV
a rektorov UK, STU, UPJŠ a TUKE

 Po tlačovej konferencii nasledoval v priestoroch rektorátu STU
okrúhly stôl, ktorého sa zúčastnili
- predstavitelia SAV a UčSS
- rektori UK, STU, UPJŠ a TUKE
- zástupcovia siedmich politických strán
- experti a zástupcovia štátnej správy
- odborníci na vednú politiku
- zástupcovia zamestnávateľov a top inovatívnych firiem na Slovensku 

 V ten istý deň bol okrúhly stôl a problémy vedy, výskumu a vzdelávania
Témou dňa v TA3.
Vystúpili v nej predseda UčSS, predseda SAV a rektor UK v Bratislave

 V4 (+2) Academies Forum vo Viedni 16.11.
prof. Šajgalík ako predseda SAV viedol rokovanie a zastupoval SAV,
predseda UčSS sa zúčastnil
Joint Academy Day 2019 vo Viedni 16.11.
predseda UčSS viedol Panel „Role of Academies/learned societies“



Stručný prehľad činnosti UčSS od VZ 12.12.2018

 V koordinácii prof. Masarika boli formulované
Pripomienky Učenej spoločnosti Slovenska
k Návrhu akreditačných štandardov.
Po schválení Radou UčSS boli pripomienky zaslané
v predpísanom termíne (do 5.12.)
Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo



www.learned.sk

http://www.learned.sk/








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



Memorandum SAV, UK, STU
Memorandum SAV, UPJŠ, TUKE, UVLF



Práva a povinnosti členov

Učenej spoločnosti Slovenska



Uznesenie Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

Valné zhromaždenie berie na vedomie

2. informáciu predsedu UčSS o činnosti UčSS v roku 2019

3. informáciu predsedu SAV o memorandách SAV s UK, STU,
UPJŠ, TUKE a UVLF

Valné zhromaždenie zvolilo

1. Philippa Kukuru, Romana Martoňáka, Michala Megu,
Iva Petráša a Jozefa Šamaja
za členov Učenej spoločnosti Slovenska
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