Učená spoločnosť Slovenska

Valné zhromaždenie
dňa 26. novembra 2020 od 15h
dištančnou formou

Program
Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

1. Úvodný príhovor predsedu UčSS
2. Správa o činnosti UčSS v roku 2020
3. Ako môžeme pomôcť vede, výskumu a vzdelávaniu počas
pandémie a ako môžeme pomôcť Slovensku ?
4. Rôzne
a. rubrika na podporu vedy, výskumu a vzdelávania
na portáli Aktuality.sk
b. otázka volieb nových členov UčSS
v čase pretrvávajúcej pandémie COVID-19
c. možnosť usporiadania Slávnostnej večere UčSS
začiatkom roka 2021

5. Záver

Prezidentka SR Zuzana Čaputová
vyznamenala vo štvrtok 2. januára 2020
pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky
20 osobností.
Medzi nimi aj
prof. RNDr. Silviu Pastorekovú, DrSc.,
akademičku Učenej spoločnosti Slovenska, riaditeľku Biomedicínskeho centra SAV,
a
prof. PhDr. Petra Zajaca, DrSc.,
akademika Učenej spoločnosti Slovenska, z Ústavu slovenskej literatúry.

Akademik Zajac bol vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra I. triedy,
akademička Pastoreková Radom Ľudovíta Štúra II. triedy.

Prehľad činnosti UčSS od VZ 9.12.2019

Vystúpenia v médiách k problému pandémie – výber
▪

Akademik Fedor Čiampor bol hosťom relácie TA3 Pozrime sa na to, 6.3.2020

▪

Akademik Fedor Čiampor bol hosťom relácie SRo Sobotné dialógy, 14.3.2020

▪

Akademička Silvia Pastoreková bola hosťom relácie Štúdio TA3, 19.3.2020

▪

Akademik Vladimír Baláž bol hosťom relácie TA3 Ekonomika, 23.3.2020

▪

Akademička Eva Kowalská bola hosťom relácie TA3 Pozrime sa na to, 24.4.2020

▪

Akademik Fedor Čiampor uverejnil dva príspevky k pandémii na portáli
Aktuality.sk, 6.8.2020 a 23.11.2020

Akademička Eva Kowalská a akademik Fedor Čiampor mali
aj ďalšie mediálne príspevky k problému pandémie.

Akademici Igor Podlubný, Eva Kowalská, Vladimír Baláž a Štefan Luby
uverejnili na webe UčSS príspevky zamerané na problém pandémie.

Prehľad činnosti UčSS od VZ 9.12.2019
Príspevky a vystúpenia v médiach k vede, výskumu a vzdelávaniu – výber 1
▪

Rozhovor predsedu UčSS pre ATP Journal na tému vedy, výskumu a
vzdelávania, 13.12.2019

▪

Výročný príhovor predsedu UčSS, web UčSS, SAV, TUKE, UVLF, 7.1.2020

▪

Akademik Vladimír Baláž v relácii TA3 Analýzy a trendy k programovému
vyhláseniu vlády, 23.4.2020

▪

Výzvu 10 vedcov: desatoro pre lepšiu budúcnosť výskumu a vzdelávania na
Slovensku uverejnili Aktuality.sk, DennikN, SME a Pravda v apríli 2020.
TV Markíza reagovala na výzvu v 6-minútovej reportáži 15.8.2020
Túto výzvu podporila UčSS na návrh akademičky Bátorovej a akademika Bátoru
v bezprecedentne presvedčivom a bleskovom hlasovaní.

▪

Rada UčSS publikovala stanovisko k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko
na portáli Aktuality.sk 12.10.2020

▪

Rada UčSS publikovala stanovisko na podporu pracovníkov kultúry a umenia v
období pandémie na portáli Aktuality.sk 26.10.2020

Akademičky a akademici UčSS prezentovali viackrát svoje názory a odpovedali
na otázky v médiách z pozícií svojich akademických funkcií, pričom neuviedli
príslušnosť k UčSS. Tieto príspevky tu nie sú uvedené, aj keď niektoré sú na webe
UčSS.

Prehľad činnosti UčSS od VZ 9.12.2019

Príspevky a vystúpenia v médiách k vede, výskumu a vzdelávaniu – výber 2
▪

Predseda UčSS publikoval na portáli Aktuality.sk
- Prvých 100 dní ministra školstva 24.6.2020
- Plagiátori a akademická bieda 26.6.2020
- Aká bude veda a výskum na Slovensku po pandémii COVID19 ? 6.7.2020
- Konečne po rokoch šanca? 1.10.2020
- Pandémia na Slovensku: vedci sklamaní z politikov 19.11.2020

▪

Štátny tajomník MŠVVaŠ Ľudovít Paulis a predseda UčSS boli dňa 22.09.2020
hosťami relácie Téma dňa v televízii TA3

▪

Štátny tajomník MŠVVaŠ Ľudovít Paulis a predseda UčSS boli dňa 13.10.2020
hosťami relácie Večera s Havranom.

Prehľad činnosti UčSS od VZ 9.12.2019

Pracovná skupina
Fedor Gömöry (koordinátor), Ivan Chodák, Daniela Ježová, Eva Kowalská,
Jozef Masarik, Silvia Pastoreková, Igor Podlubný a Peter Samuely
pripravila
Návrh postupu hodnotenia projektov všeobecnej výzvy APVV
Rada UčSS návrh schválila a zaslala
- štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ Ľudovítovi Paulisovi
- predsedovi Predsedníctva APVV Jozefovi Masarikovi,
- riaditeľovi APVV Stanislavovi Mydlovi

Prehľad činnosti UčSS od VZ 9.12.2019

Silvia Pastoreková, Ivo Petráš a Peter Moczo
sú za UčSS členmi pracovnej skupiny
pre prípravu hodnotenia výsledkov výskumu,
ktorú zriadil štátny tajomník MŠVVaŠ Ľudovít Paulis
Peter Samuely zastupuje v pracovnej skupine SAV.
V 12-člennej pracovnej skupine sú teda štyria akademici UčSS.

Peter Moczo za UčSS, Peter Samuely za SAV a Jozef Masarik za APVV
sú členmi pracovnej skupiny
pre rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády
v oblasti veda a výskum,
ktorú zriadil štátny tajomník MŠVVaŠ Ľudovít Paulis
Peter Samuely zastupuje v pracovnej skupine SAV.
V 9-člennej pracovnej skupine sú teda traja akademici UčSS.

Prehľad činnosti UčSS od VZ 9.12.2019

Podpredseda UčSS Fedor Gömöry
pripravil správu o činnosti UčSS v roku 2019,
ktorú si vyžiadalo P SAV.

Rada UčSS sa stretla raz prezenčne,
dvakrát dištančne.

Prehľad činnosti UčSS od VZ 9.12.2019
UčSS sa zásadným spôsobom podieľala na treťom ročníku podujatia

Falling Walls Lab Slovakia
Peter Moczo – predseda FWLS
Vladimír Bužek – predseda poroty
Silvia Pastoreková – členka poroty
Finále sa uskutočnilo 1.10.2020,
členmi poroty boli aj
Prof. Max Gassmann
Member of The German National Academy of Sciences Leopoldina
Prof. Martina Muckenthaler
Member of The German National Academy of Sciences Leopoldina
Finalistom sa prihovoril štátny tajomník MŠVVaŠ Ľudovít Paulis
Víťazi
Ing. Michal Takáč, TUKE
dr. Klaudia Kyselicová, UK
dr. Matej Baláž, SAV

Prehľad činnosti UčSS od VZ 9.12.2019
web UčSS po 9.12.2019
▪

33 aktualít

▪

35 príspevkov v rubrike Veda a výskum

▪

zverejnené stanoviská a zápisnice

▪

návštevnosť webu UčSS

•

web UčSS

viac ako 33 000 pageviews

•

členovia UčSS

viac ako 2700

•

veda a výskum

viac ako 1400

•

Fedor Čiampor TA3 Pozrime sa na to

viac ako 1080

•

Eva Kowalska Mor a iné nákazy

viac ako 640

•

Igor Podlubný Modelovanie šírenia COVID19

viac ako 570

•

Vladimír Baláž Ekonomické súvislosti pandémie

viac ako 410

•

10 vedcov: desatoro pre lepšiu budúcnosť

viac ako 210

Prehľad činnosti UčSS od VZ 9.12.2019
Ďakujem pekne všetkým, ktorí prispeli.

Činnosť v tomto roku ešte viac ako predtým
indikuje stále nedostatočne využitý potenciál UčSS
účinnejšie podporovať
vedu, výskum a vzdelávanie na Slovensku.

Stále platí, že ani väčšina politikov,
ani väčšina verejnosti
si neuvedomuje,
že bez kvalitného výskumu a vzdelávania
sa nemôže naša spoločnosť a štát
rozumne rozvíjať.
Vidieť to aj počas pandémie.
Vyššia miera iniciatívneho prístupu členov UčSS
by pomohla lepšie realizovať
povinnosti UčSS v zmysle štatútu.

Ako môžeme viac pomôcť
vede, výskumu a vzdelávaniu
počas pandémie
a ako môžeme viac pomôcť
Slovensku ?

Rubrika na podporu vedy, výskumu a vzdelávania
na portáli Aktuality.sk

dôležité vymedzenie
▪ Popularizácie vedy a výskumu v najrôznejších formách je dosť.
Dosiaľ len s minimálnym účinkom na vzťah spoločnosti k vede a výskumu.
Správy o vede vníma väčšina ľudí ako kuriozity.
▪ Rubrika by teda nemala byť ďalšou štandardnou popularizáciou.
Každý príspevok by mal explicitne zrozumiteľne
sledovať aspoň jeden zo zásadných cieľov rubriky.
zásadné ciele
• dosiahnuť, aby si ľudia uvedomili, že
veda, excelentný výskum a kvalitné vzdelávanie
sú nevyhnutnou podmienkou pre rozumný rozvoj spoločnosti
• dosiahnuť, aby mali mladí ľudia záujem o vedu a výskum na Slovensku
• podporiť excelentnú slovenskú vedu

Otázka volieb nových členov UčSS
v čase pretrvávajúcej pandémie COVID-19
Možnosť usporiadania Slávnostnej večere UčSS
začiatkom roka 2021

Uznesenie Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

Valné zhromaždenie berie na vedomie
informáciu predsedu UčSS o činnosti UčSS v roku 2020

