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Zápisnica
zo 4. valného zhromaždenia Učenej spoločnosti SAV
dňa 8.12.2010
Prítomní: 49
Ospravedlnení: 36
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a oboznámenie s programom valného zhromaždenia
Správa o činnosti UčS SAV za rok 2010
Predstavenie novej web stránky Učenej spoločnosti
Návrh zmien v štatúte Učenej spoločnosti
Plán zasadnutí na rok 2011
Rôzne
Záver

Ad 1)
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Učenej spoločnosti SAV (ďalej UčS),
ktorý privítal prítomných členov UčS.
Predseda
UčS
prítomných
oboznámil
s programom
valného
zhromaždenia, ktorý bol prijatý bez pripomienok,
Ad 2)
Predseda UčS Informoval o činnosti Učenej spoločnosti za rok 2010
(príloha č.1) a požiadal prítomných o vyjadrenie k správe, čím otvoril diskusiu
k jednotlivým bodom správy. Po diskusii bola správa prijatá počtom hlasov 49,
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal.

Ad 3)
Predseda UčS SAV predstavil prítomným členom novú webstránku Učenej
spoločnosti. Vzhľadom k neprehľadnosti pôvodnej internetovej stránky bolo
nutné vytvoriť novú a sfunkčniť ju, najmä pokiaľ ide o aktualizáciu údajov zo

strany samotných členov Učenej spoločnosti. Prítomných členov vyzval, aby si
stránku v nasledujúcich dňoch prezreli, a pripomienky a nápady, ako stránku
vylepšiť, zaslali mailom na mailovú adresu buzek@savba.sk. Pracovná verzia
stránky sa nachádza na adrese: us.sav.sk/drupal/.
Ad 4)
Ďalším bodom rokovania bolo predstavenie návrhu zmien v štatúte Učenej
spoločnosti. Tieto zmeny budú prerokované na najbližšom zasadnutí Rady UčS
a následne bude návrh rozoslaný všetkým členom UčS, tak aby sa k štatútu UčS
mohli vyjadriť na ďalšom zasadaní spoločnosti, ktoré sa bude konať 22/02/2011.
Ad 5)
Pred záverom valného zhromaždenia predseda oboznámil prítomných
s plánom zasadnutí na rok 2011:
22/02/2011 Diskusia k štatútu Učenej spoločnosti
20/04/2011 Príprava volieb do orgánov Učenej spoločnosti
20/06/2011 Prednáška
21/09/2011 Prednáška
23/11/2011 Valné zhromaždenie, voľby
Ad 6)
V bode rôzne bola načrtnutá výška prípadného členského príspevku
riadneho člena, ktorá bola súčasťou návrhu zmien v štatúte. Profesor Pastorek
ubezpečil členov UčS, že predsedníctvo SAV podporí zvýšenie rozpočtu UčS
SAV. Týmto vyzval pre Radu UčS SAV, aby definovala aktivity, ktoré treba
podporiť. V prípade, že členovia vedia o kvalitnom prednášateľovi, svoje tipy na
prednášky môžu kedykoľvek zaslať mailom na adresu predsedu UčS SAV.
Ad 7)
Predseda UčS poďakoval prítomným členom UčS SAV za účasť na 4.
valnom zhromaždení UčS SAV a zaželal všetkým príjemné sviatky.
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