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Program
Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

1. Úvodný príhovor predsedu UčSS
2. Prehľad činnosti UčSS od ostatného VZ UčSS
3. Nezávislá učená spoločnosť

a. Zámer Rady UčSS
b. Návrh zákona
c. Diskusia

4. Rôzne
a. Príspevky do rubriky Veda, výskum – naša šanca
b. Možnosti pre činnosť v tomto roku

5. Záver



Prehľad činnosti UčSS od VZ 26.11.2020

 Akademik Peter Moczo publikoval na portáli Aktuality.sk komentár „Hrozí, že 
politici fond obnovy premrhajú?“ 27.11.2020

 Akademik Fedor Čiampor bol hosťom relácie TA3 Štúdio TA3 o očkovaní na 
Slovensku 27.12.2020

 Predseda UčSS publikoval na portáli Aktuality.sk „Výročný príhovor predsedu 
UčSS“ 8.1.2021 s názvom „Historická zodpovednosť politikov, vedcov a 
učiteľov“

 Akademik Peter Moczo publikoval 12.3.2021 na portáli Aktuality.sk komentár „ 
Zemetrasenie a osvietený premiér “ k situácii v ktorej rezonoval vzťah premiéra 
k vedcom

 Predseda UčSS bol spolusignatárom Vyhlásenia slovenských vedeckých 
inštitúcií „Dôverujme vedcom a vedkyniam“ 13.1.2021

 Rada UčSS podporila vyhlásenie UK v Bratislave k autonómii VŠ 29.1.2021

 28.3.2021 bol uverejnený prvý príspevok v novej rubrike Veda, výskum – naša 
šanca na portáli Aktuality.sk

 UčSS publikovala na portáli Aktuality.sk Vyhlásenie UčSS odsudzujúce 
dehonestujúce útoky na odborníkov 11.4.2021

 Predseda UčSS mal príhovor na VZ UčS ČR.



Prehľad činnosti UčSS od VZ 26.11.2021

Nová rubrika na portáli Aktuality.sk

Veda, výskum – naša šanca



Prehľad činnosti UčSS od VZ 26.11.2021

2021.03.28 akademik Ján Tkáč

diagnostika-rakoviny-prostaty-ako-na-to

2021.04.04 akademička Mária Bátorová

moderna-a-my-alebo9-dobrodruzstvo-myslenia/

2021.04.11 prof. Viera Bačová

covid-19-a-zmena-spravania-ludi/

2021.04.18 dr. Juraj Tekel

vzdy-vieme-kde-sme-vdaka-teorii-relativity/

2021.04.25 dr. Tomáš Homoľa

rozpravkovy-kral-stredoveku-myticky-a-realny-zivot-panovnika-a-
osvietenej-hlavy-mateja-korvina/

2021.05.02 akademik Štefan Luby

pandemia-ako-ju-nepozname-alebo-covid-19-ocami-fyziky/

2021.05.09 dr. Klaudia Kyselicová

co-sa-stalo-so-slovenskou-gretou-alebo-od-autizmu-k-odtlackom-prstov/

2021.05.16 akademik Peter Moczo

ako-sa-mozeme-pozriet-do-vnutra-zeme-mesiaca-a-hviezd/



Prehľad činnosti UčSS od VZ 26.11.2021

doterajšia celková sledovanosť
60 900



Prehľad činnosti UčSS od VZ 9.12.2019

Činnosť UčSS
je nepochybne ovplyvnená pretrvávajúcou pandémiou.

Predpokladám, že neviem o všetkých činnostiach,
v ktorých členovia UčSS pôsobili, alebo pôsobia.

Skôr len výnimočne členovia UčSS uvádzajú to,
že sú akademičkami/akademikmi UčSS.

Stále sa domnievam,
že potenciál UčSS v pôsobení na verejnosť a politikov

je podstatne väčší.

Stále nie je UčSS ako celok dostatočne aktívna.



Uznesenie Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska

Valné zhromaždenie berie na vedomie

informáciu predsedu UčSS o činnosti UčSS od ostatného VZ

informáciu o zámere Rady UčSS založiť nezávislú učenú spoločnosť
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