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VEDEC je aj občan



Vedecká spoločnosť(združenie,spolok)

je subjekt občianskej spoločnosti



Vedecké spoločnosti sú 

združenia občanov  

• Energetické pole záujmov
štruktúrované magnetickými 
silami vyžarujúcimi z troch 
pólov obsadených sociálnymi 
inštitúciami. 

• tie, ktoré sú bližšie k stredu 
trojuholníka, tým väčšia je ich 

autonómia,
• t.j. že členovia majú veľkú 

možnosť samostatne 
definovať relevantné ciele a 
interné pravidlá svojej 
asociácie (sociálne hnutia, kluby 
voľného času, družstvá, 
charitatívne združenia).



Všeobecné charakteristiky 

vedeckej spoločnosti 

• 1. Je fungovanie vnútornej 
demokracie, t.j. istá 
možnosť individuálneho 
člena participovať na 
kolektívnom rozhodovaní. 

• 2. asociačný pluralizmus.
Existuje vždy niekoľko 
asociácií, ktoré v istej 
oblasti sledujú podobné 
ciele a poskytujú 
obdobné služby. 

• 3. občan môže byť členom viacerých 
združení súčasne. Viacnásobné 
členstvo individuálneho občana v 
rozličných typoch združení upevňuje 
potrebnú spoločenskú kohéziu.

• 4.„cvičisko“ pre mladých 
vedcov v ich učení ako sa 
stať občanom. Nasadenie, 
kapacita závisí od vôle a 
záujmu jednotlivca. 



Špecifické charakteristiky 

vedeckej spoločnosti

 I. Do vnútra vedného spoločenstva

 Antidogmatizmus

 Sloboda 

 II. Do veľkej spoločnosti

 Diskusia s verejnosťou

 Artikulácia a legitimizácia záujmov vedy



Antidogmatizmus

 Veda je antidogmatická a univerzalistická, 
podrobuje názory a hypotézy hodnoteniu podľa ich
logickej konzistencie, ako aj empirickému 
testovaniu

 na pôde vedeckého združenia môžno skôr ako 
pracovisku  

prezentovať novú hypotézu, ale aj 
vstúpiť do  konfrontácie s 
dogmatizmom a bigótnosťou nech 
ho reprezentuje ktokoľvek. 



Sloboda 

• Vlády, zvyknuté nevšímať si domácu verejnú 
mienku, sú omnoho zraniteľnejšie, keď sú 
konfrontované s protestnými kampaňami, ktoré 
zosilneli v dobe globálneho sieťovania.

• Vedecké združenia môžu odvážnejšie 

ako vedecké pracoviská brániť slobodu 

myslenia a prejavu, ľudské a občianske 

práva . 



Diskusia s verejnosťou o vede

• Jednotlivé vedecké združenia a osobitne Rada SVS 

môžu obohatiť verejný diskurz 

• O kvalifikované interdisciplinárne

analýzy rôznych politicky a 

ideologicky zauzlených problémov. 

• Objasnovať aj etické súvislosti a 

sociálne  dopady vedeckých objavov



Obhajovať legitímne záujmy 

vedeckej komunity:

 Rada SVS má ako 

strešná organizácia 

možnosť využívať 

demokratické procedúry:  

 Diskusie

 petície 

 listy verejnosti

 podporné zhromaždenia 

 financovanie výskumu 

(KEGA a VEGA

 doktorandské štúdium

 rámcový program 

výskumu EU 

 financovanie 

vedeckých spoločností 

pri SAV 


