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Zápisnica zo schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska dňa 27.03.2019 

Miesto 
Zasadacia miestnosť – Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 
 
Prítomní 
Prof. P. Moczo, prof. M. Bátorová, prof. D. Ježová, Dr. I. Lacík, prof. O. Križanová,  asistentka UčSS 
 
Ospravedlnení 
 doc. F. Gömöry 
 

Program schôdze Rady UčSS 

 
1. Návrh “web vizitiek“ členov Rady UčSS  
2. Návrh šablóny do rubriky Veda a výskum (VaV) na webe UčSS 
3. Návrh Memoranda o porozumení medzi UčSS a UčS ČR 
4. Príprava volieb nových členov UčSS v roku 2019 
5. Organizácia verejných prednášok UčSS 

 

1. Návrh “web vizitiek“ členov Rady UčSS  

Členovia Rady posúdili návrh „web vizitiek“, ktorý vypracovala prof. Križanová a rozhodli sa ho 
aplikovať.  

Uznesenie členov Rady: každý člen Rady UčSS vytvorí svoju web vizitku, ktorú následne spolu 
so svojim aktualizovaným životopisom zašle asistentke UčSS   

Termín: do 14 dní 

 
2. Návrh šablóny do rubriky Veda a výskum (VaV) na webe UčSS 

Prof. Moczo prezentoval členom Rady UčSS návrh šablóny do rubriky VaV, ktorý spracoval spolu s dr. 
Lacíkom a správcom web stránky UčSS.  

Uznesenie členov Rady: každý z členov Rady vyplní za seba formulár do rubriky VaV 
vypracovaný na základe navrhnutej šablóny v slovenskom jazyku.  

Termín: do 3 týždňov 

Zároveň bude potrebné informovať správcu webu UčSS, aby vypracované „drafty“ príspevkov 
jednotlivých členov Rady boli prístupné k náhľadu všetkým členom Rady. Na budúcom zasadnutí 
členovia Rady posúdia vytvorené príspevky a prípadne vykonajú úpravy potrebné k zjednoteniu 
prezentácie.   

Odsúhlasené príspevky sa zverejnia na webovej stránke UčSS. Následne sa vyzvú ostatní členovia 
UčSS k tomu, aby aj oni pripravili za seba príspevok do rubriky VaV. 
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3. Návrh Memoranda o porozumení medzi UčSS a UčS ČR 

Členovia Rady UčSS diskutovali už pripomienkovaný návrh textu Memoranda o porozumení medzi 
UčSS a UčS ČR. Na základe spoločnej diskusie sa členovia Rady uzniesli, že bude vhodnejšie spojiť čl. 4 
s čl. 5 Memoranda, a zároveň premenovať tento spoločný článok na „Spolupráca vo vedecko-
organizačnej oblasti“.    

Ďalej sa členovia Rady zhodli, že bude lepšie vypustiť pôvodný článok 6 „Náklady na financovanie 
aktivít v rámci Memoranda o porozumení“. Zostáva ešte prepracovať prvé články memoranda.  

Po finalizovaní textu bude Memorandum zaslané na pripomienkovanie UčS ČR. 

4. Príprava volieb nových členov v roku 2019 

Prof. Moczo informoval prítomných členov, že prof. Igor Podlubný sa skontaktoval so správcom web 
stránky UčSS, aby začali prípravu volieb nových členov UčSS.   

5. Organizácia verejných prednášok UčSS 

Prof. Moczo predstavil členom Rady koncept prípravy série verejných prednášok UčSS. Členovia Rady 
sa zhodli, že UčSS celkovo chýba systém organizovania prednášok, ktorými by verejnosti priblížili 
vedeckú oblasť. Jednou z dostupných variant by bola organizácia prednášok UčSS cez YouTube, ktoré 
by boli vopred propagované vybraným skupinám verejnosti prostredníctvom Facebook-u.  

Ďalej sa diskutovalo o tom, kto by zabezpečil potrebné technické vybavenie. Prof. Moczo predstavil 
niekoľko možností spolupráce, pričom ako najlepšia vyšla spolupráca s Nadáciou ESET. Nadácia ESET 
podporuje popularizáciu vedy a výskumu prostredníctvom projektov nezávislých organizácií, ale aj 
vďaka vlastnej iniciatíve ESET Science Award. 

Rada UčSS udelila prof. Moczovi mandát na to, aby sa stretol s Pavlom Lukom, členom Správnej rady 
Nadácie ESET, a požiadal ho o spoluprácu pri organizácii verejných prednášok UčSS . V prípade, že by 
spolupráca s Nadáciou ESET pri príprave cyklu verejných prednášok bola úspešná, uvažovalo by sa 
ďalej aj o podobnej forme zabezpečenia Vianočnej prednášky UčSS. 

 

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


