
Zápisnica z online schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska zo dňa 25.2.2021 

Stretnutie sa uskutočnilo dištančnou formou prostredníctvom video konferenčnej služby Webex 
 
Pripojení 
Prof. P. Moczo, prof. M. Bátorová, prof. D. Ježová, Dr. I. Lacík,  prof. I. Podlubný,  asistentka UčSS 

Nepripojení 
prof. O. Križanová, doc. F. Gömöry, 
 
Pripojený pozvaný hosť:  
štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. 
 

Program schôdze Rady UčSS 
1. návrh Rady Učenej spoločnosti Slovenska k schvaľovaniu návrhov na udelenie najvyššej 

vedeckej hodnosti doktora vied (DrSc.). 
2. štatút Učenej spoločnosti na Slovensku, ktorá by nespadala pod žiadnu konkrétnu inštitúciu 

Úvodom prof. Moczo privítal pána štátneho tajomníka,  MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH., 
a poďakoval mu za prijatie pozvania na účasť na zasadnutí Rady UčSS. Po zoznámení sa pána štátneho 
tajomníka s prítomnými členmi Rady UčSS, sa zúčastnení venovali bodom programu. 

Bod 1: 

Štátny tajomník informoval, že najväčšia potreba zmeny VŠ, je reforma grantového financovania. Pre 
čo najviac grantov zjednodušiť možnosti čerpania finančných prostriedkov ako aj ich prenos medzi 
rokmi. Ďalej sa venoval predloženému návrhu zo strany Rady UčSS k schvaľovaniu návrhov na udelenie 
najvyššej vedeckej hodnosti doktora vied (DrSc.). Zúčastnení prediskutovali obe navrhnuté možnosti. 
Pre svoju jednoduchosť a konzistenciu sa uzniesli na modeli:  
 
Predseda obhajobnej komisie by po úspešnej obhajobe požiadal o definitívne schválenie udelenia 
vedeckej hodnosti DrSc. priamo Slovenskú komisiu pre vedecké hodnosti, ktorá zriaďuje obhajobné 
komisie, dáva súhlas k obhajobe a schvaľuje oponentov. 
 

Bod 2:  

Ďalším bodom programu bola diskusia k návrhu, aby na Slovensku vznikla učená spoločnosť, ktorá 
bude zastrešovať vedcov a nebude spadať pod žiadnu konkrétnu inštitúciu. Jednou z diskutovaných 
možností bolo, že sa UčSS so súhlasom SAV presunie pod Kanceláriu prezidentky SR. Ako zdôraznil pán 
štátny tajomník, s týmto návrhom by mali súhlasiť všetky zainteresované strany a preto je potrebné 
začať s prípravou návrhu zákona a otvoriť širšie diskusie.  

Členovia Rady sa uzniesli, že v krátkej dobe pripravia takýto návrh, ktorý bude inšpirovaný Estónskym 
zákonom o Akadémii.  

Zapísala: 
Mgr. Mária Surovcová, PhD., asistentka UčSS 
 
Schválil: 
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., predseda UčSS   


