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Zápisnica zo zasadania Rady Učenej spoločnosti SAV 

Čas 26.3.2018 16:00-18:30 
Miesto Pavilón QUTE, areál SAV Patrónka 
Prítomní V. Bužek, J. Dusza (Skype), F. Gömöry, D. Ježová, I. Lacík, P. Moczo 
 
Program 

1. Plnenie úloh z predchádzajúceho zasadania 
2. Návrh článku XI Štatútu SAV o Učenej spoločnosti 
3. Pracovné skupiny UčS 
4. Program Valného zhromaždenia 2.5.2018 
5. Rôzne 

a. Nová web stránka UčS 
b. Vianočná prednáška UčS 
c. Falling Walls Lab Slovakia 2018 

 
Poznámky k rokovaniu 
 
Ad 1. 

Predseda zaslal návrh znenia článku XI Štatútu SAV o Učenej spoločnosti podpredsedovi SAV prof. 
Koppelovi a predsedovi Snemu SAV dr. Kľučárovi. 

Bola zorganizovaná prednáška viceprezidenta Kráľovskej holandskej akadémie umení a vied prof. 
Wima van Saarloosa. 

Je vytváraná nová web stránka UčS. 
Bol zaslaný email členom UčS s výzvou k vytvoreniu pracovných skupín. 
Predseda rokoval s guvernérom NBS, generálnym riaditeľom SND a generálnym riaditeľom RTVS 

o možnej spolupráci pri organizovaní Vianočnej prednášky UčS. 
 

Ad 2. 
Rada prerokovala zmenu návrhu článku XI Štatútu SAV o Učenej spoločnosti, ktorú predloží P SAV 

Snemu SAV. Rada navrhuje (5 členov za, 1 proti) túto úpravu: 
V odstavci (10) upraviť poslednú vetu takto: „Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 
prítomných riadnych členov učenej spoločnosti.“ Táto úprava je konzistentná  so znením 
predchádzajúcej vety odstavca, ktorá stanovuje uznášaniaschopnosť za podmienky prítomnosti 
nadpolovičnej väčšiny riadnych členov. Inou možnosťou je poslednú vetu vynechať a tento aspekt 
voľby stanoviť v Štatúte UčS. 
 
Ad 3. 

Na výzvu emailom zaslaným dňa 16.3.2018 reagovalo 15 členov UčS. Šiesti komentovali možnosť 
jednej skupiny pre SAV a VŠ, desiati sa priamo prihlásili k jednotlivým pracovným skupinám. 
Vytvorenie pracovných skupín bude ďalej prerokované na Valnom zhromaždení 2.5.2018. Rada 
diskutovala aj o možnosti/potrebe ad hoc skupiny, ktorá by pripravila stanovisko k štátnej vednej 
politike a príprave štátnych programov a skupiny, ktorá by pripravila stanovisko k príprave zákona 
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Obidve témy sú veľmi aktuálne a dôležité. Prvá 
najmä kvôli rozdeľovaniu veľkého objemu finančných prostriedkov, druhá kvôli väzbe študijných 
programov VŠ na kvalitu výskumu. Predseda prerokuje možnosť vytvorenia prvej skupiny 
s podpredsedom SAV prof. Samuelym. Predseda bude komunikovať s predsedom Rady VŠ o stave 
prípravy zákona. Následne bude informovať Radu. 
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Ad 4. 

Rada sa dohodla na týchto bodoch programu: 1. Štátna vedná politika a štátne vedné programy, 2. 
Rámcový plán činnosti UčS, 3. Pracovné skupiny UčS, 4. Rôzne – web stránka UčS, vianočná prednáška, 
Falling Walls Lab Slovakia 2018. K bodu 1. bude pozvaná ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a požiadaná o vysvetlenie situácie. 

 
Ad 5. 

Bola vytvorená nová web stránka UčS. Technicky ju vytvoril pracovník VS SAV Pavol Herda  
Postupne ju napĺňajú asistentka UčS Veronika Haberlandová a Pavol Herda. Web stránka bude 
prezentovaná na Valnom zhromaždení UčS. 

Rada sa dohodla pokračovať v príprave vianočnej prednášky UčS. Rada jednomyseľne navrhla, aby 
rečníkom bol prof. Bužek. Predseda a prof. Bužek sa stretnú s gen. riaditeľom RTVS, aby dohodli 
základný formát prednášky a spôsob jej prípravy. 

Učená spoločnosť je oficiálnym spoluorganizátorom Falling Walls Lab Slovakia (FWLS) 2018. 
Predseda UčS bude predsedom podujatia a podpredseda UčS predsedom poroty FWLS. Predseda zašle 
emailom výzvu členom UčS, aby povzbudili svojich mladých kolegov a doktorandov k účasti a aby sa 
sami finále FWLS zúčastnili. 

 
 

V Bratislave 27.3.2018 
 

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 
predseda UčS SAV 

 
 


