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Zápisnica zo schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska dňa 24.9.2018 

 

Prítomní: prof. M. Bátorová, doc. F. Gömöry, prof. D. Ježová, prof. O. Križanová, Dr. I. Lacík, Prof. P. 
Moczo 

Ospravedlnený: Prof. V. Bužek 

V úvode stretnutia Prof. Moczo informoval, že asistentka UčSS Mgr. Veronika Haberlandová ukončila 
svoju dohodu o vykonaní práce k 31.8.2018. Je teda potrebné nájsť novú asistentku. Ďalej 
informoval, že návrh Štatútu UčSS predložený Vedeckej rade SAV bol bez pripomienok jednomyseľne 
schválený VR SAV dňa 19.9.2018. Je potrebné o tejto skutočnosti informovať členov UčSS. 

Uznesenie 1: Členovia UčS budú oboznámení emailom o schválení nového Štatútu  Učenej 
spoločnosti Slovenska. Emailom budú informovaní aj rektori slovenských VŠ a ministerka 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Vykoná: Prof. P. Moczo 
Termín: do 5.10.2018 

Členovia rady UčSS sa zhodli na potrebe zahájenia činnosti pracovných skupín. Ako prvá by mohla 
činnosť zahájiť pracovná skupina zameraná na oblasť VŠ a SAV. 

Uznesenie 2: Bude zvolaná pracovná skupina zameraná na oblasť VŠ a SAV. Pracovná skupina by 
mala prioritne prerokovať situáciu SAV a pripraviť stanovisko UčSS. 

Vykoná: Prof. O. Križanová a pracovná skupina 
Termín zvolania: do 16.10.2018 

Ďalším bodom programu bolo zvolanie Valného zhromaždenia. Členovia Rady sa jednomyseľne zhodli 
na tom, že v súlade so štatútom spoločnosti by mala spoločnosť prerokovať situáciu, v ktorej sa ocitla 
SAV. Vhodným by bolo mimoriadne Valné zhromaždenie, na ktoré by bola pozvaná  ministerka 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerka a zástupca SAV by mohli vysvetliť svoje stanoviská 
k situácii SAV. Vhodné by bolo pozvať aj riaditeľov ústavov SAV. 

Uznesenie 3: Bude zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska. Na 
toto zhromaždenie bude pozvaná ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež riaditelia 
ústavov SAV. Predseda SAV bude požiadaný, aby delegoval zástupcu SAV, ktorý by v priamom 
vystúpení a prípadnej diskusii s ministerkou prezentoval stanovisko SAV. 

Vykoná: Prof. P. Moczo a členovia Rady 
Termín zvolania: do 10.10.2018 

Členovia rady diskutovali, či riadne Valné zhromaždenie UčSS a Výročná večera majú byť v jeden deň, 
alebo v dva rozdielne dni. Väčšinou hlasov bolo rozhodnuté, že obe vyššieuvedené akcie budú v jeden 
deň tak, ako to bolo doteraz. Termín Valného zhromaždenia a Výročnej večere bude stanovený na 
základe preferencii účasti na základe informácii z Doodle. 
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V ďalšej časti členovia Rady UčSS prerokovali program Výročnej večere. Konštatovali, že program 
schválený na ostatnom Valnom zhromaždení je vyhovujúci a nie je dôvod meniť ho. 

Uznesenie 4: Bude zorganizovaná Výročná večera Učenej spoločnosti Slovenska. 

Vykoná: Členovia Rady 
Termín: do 15.12.2018 

Prof. Moczo informoval o príprave Vianočnej prednášky, ktorú by mal predniesť dr. Ján Tkáč 
z Chemického ústavu SAV. Toto podujatie by mohlo byť spoločným podujatím UčSS, UK, SAV, RTVS a 
NBS. V blízkej dobe by sa malo realizovať stretnutie k príprave prednášky, ktorej by sa mali zúčastnili 
prof. Moczo, dr. Tkáč, generálny riaditeľ RTVS J. Rezník a pracovník RTVS poverený produkciou. 

 

Zapísala: 

Prof. RNDr. Oľga Križanová, DrSc. 
tajomníčka Rady UčSS 
 
Schválil: 
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 
predseda UčSS 
 


