Zápisnica zo schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska dňa 17.01.2019
Miesto
Seminárna miestnosť QUTE, Centrum pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Prítomní
prof. M. Bátorová, doc. F. Gömöry, prof. O. Križanová, Dr. I. Lacík, Prof. P. Moczo, asistentka UčSS
Ospravedlnení
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Program schôdze Rady UčSS
1. Zhodnotenie prvého roku súčasného funkčného obdobia
2. Návrh rozpočtu UčSS na rok 2019
3. Harmonogram zasadania Rady UčSS
4. Voľby nových členov UčSS v roku 2019
5. Organizácia Falling Walls Lab Slovakia
6. Organizácia prednášok UčSS
7. Prerokovanie návrhu stanoviska RNDr. Krištína
8. Rôzne
Schôdzu otvoril predseda UčSS prof. Moczo, ktorý na úvod v krátkosti oboznámil členov Rady UčSS
s programom schôdze.
Zhodnotenie prvého roku súčasného funkčného obdobia
Prof. Moczo pomocou štatistiky návštevnosti webovej stránky UčSS ukázal členom rady, aký dopad
mala medializácia správ o činnosti UčSS a zverejňovanie jej stanovísk na zvýšení povedomia verejnosti
o UčSS. Po zverejnení Výročného príhovoru predsedu Učenej spoločnosti Slovenska na webovej
stránke SAV 7. januára 2019, ako aj vďaka účasti prof. Mocza v Téme dňa 14. januára 2019, sa zvýšila
návštevnosť webovej stránky UčSS z nulovej hodnoty na súčasných 844 návštev. Na stránke UčSS je
v súčasnosti zverejnených 27 aktualít.
Diskutovaný bol aj podiel jednotlivých členov Rady a členov UčSS na činnosti UčSS. Zdôraznená bola
najmä nutnosť rozdeľovať prácu medzi jednotlivých členov, aby sa tak dosiahli čo najlepšie výsledky
v rámci činností UčSS.
Ďalším návrhom zo strany prof. Mocza, ako ešte viac zvýšiť povedomie verejnosti o UčSS, bolo zamerať
sa na podstránku Veda a výskum. Podľa predložených štatistík široká verejnosť navštevuje túto sekciu,
pričom tá je v súčasnej dobe prázdna. Mali by byť v nej uverejnené informácie o najlepších výsledkoch
slovenskej vedy tak, aby boli príťažlivé pre širokú verejnosť.
Rovnako nárast záujmu verejnosti o UčSS sa očakáva po zverejnení informácie, že slovenskí a českí
akademici sa dohodli na spolupráci.

1

Návrh rozpočtu UčSS na rok 2019
Ďalším prerokovaným bodom programu bolo prerozdelenie pridelených finančných prostriedkov v
rámci schváleného rozpočtu UčSS.
Uznesenie Rady UčSS: predložený návrh rozpočtu je „informatívny“ a rozpočet by sa
v priebehu roka mal míňať v súlade s aktuálnymi potrebami, ktoré sa v danom čase vyskytnú.
Harmonogram zasadania Rady UčSS
Prof. Moczo navrhol, aby sa Rada UčSS stretávala aspoň raz za 3 týždne, a to buď na základe dopredu
dohodnutého harmonogramu alebo ad hoc.
Uznesenie Rady UčSS: prof. Moczo navrhne 1 deň v mesiaci. V prípade, že viacerí členovia Rady
oznámia, že sa nemôžu v danom termíne zúčastniť na stretnutí, zvolí sa ad hoc náhradný
termín.
Voľby nových členov UčSS v roku 2019
Prof. Moczo členom rady navrhol, aby bol prof. Bužek, vzhľadom na už predchádzajúce skúsenosti,
poverený prípravou návrhu vyhlásenia volieb do UčSS na jarnom Valnom zhromaždení.
Organizácia Falling Walls Lab Slovakia
Ďalším prerokovaným bodom stretnutia bola organizácia podujatia Falling Walls Lab Slovakia, ktoré sa
uskutoční 30. mája 2019. Jeho hlavnými organizátormi budú UK, UčSS a SAV. Prof. Moczo oboznámil
členov Rady, že RNDr. Ivica Kvietiková, PhD. navrhla, aby za ďalšieho člena poroty bola menovaná Prof.
Dr. phil. nat. Martina Muckenthaler z Heidelbergu.
Uznesenie Rady UčSS: navrhovaná účasť prof. Muckenthaler je vítaná.
Organizácia prednášok UčSS
Organizácia Vianočnej prednášky ostáva aj tento rok agendou prof. Mocza.
Následne sa prerokovala možnosť zapojenia sa UčSS na oslavách 160. výročia narodenia prof. Aurela
Stodolu, ktorú navrhol Ing. Miroslav Šuvada zo Švajčiarska. Účasť UčSS na tomto podujatí je vítaná aj
zo strany SAV a STU. UčSS by tak bola jedným z hlavných organizátorov týchto osláv. Prof. Samuely by
pripravil reprezentatívnu prednášku pre verejnosť na tému „Aurel Stodola“. Ako jeden z ďalším
možných rečníkov na týchto oslavách bol zo strany Ing. Šuvadu navrhnutý aj prof. RNDr. Juraj
Hromkovič, DrSc.
Uznesenie Rady UčSS: doc. Gömöry skontaktuje v súvislosti s prípravou osláv Ing. Šuvadu ako
aj prof. Hromkoviča a bližšie s nimi dohodne ďalšie kroky a spôsob spolupráce.
Ďalšou prediskutovanou témou bola navrhnutá účasť UčSS predstaviteľmi Otvorenej akadémie na
príprave cyklu štyroch prednášok k výročiu Mendelejevovej periodickej tabuľky. Padol návrh, aby sa
usporiadala jedna hlavná slávnostná prednáška na pripomenutie si života a diela Mendelejeva,
a následne ďalšie tri odbornejšie prednášky.
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Uznesenie Rady UčSS: tento návrh bol prijatý. Agendu súvisiacu s prípravou prednáškového
cyklu budú mať na starosti doc. Gömöry a Dr. I. Lacík,
Návrh stanoviska RNDr. Krištína
Návrh stanoviska od RNDr. Anton Krištína, DrSc. z Ústavu ekológie lesa SAV bol podporený doc.
Gömörym.
Uznesenie Rady UčSS: Po úprave textu prof. Moczom a prof. Bátorovou, a následným
schválením týchto úprav Dr. Krištínom, bude návrh stanoviska prezentovaný ako stanovisko
Rady UčSS.
Rôzne
Prof. Moczo oboznámil členov Rady UčSS, že 20. a 21. mája sa v Karolíne koná Valné zhromaždenie
Učenej spoločnosti ČR, na ktoré dostal pozvanie od prof. Říhovej. Pozvanie prijal a členovia Rady jeho
účasť na Valnom zhromaždení Učenej spoločnosti ČR odsúhlasili.
Ďalej bola členom Rady prezentovaný zámer predsedov oboch Učených spoločností uzavrieť medzi
oboma spoločnosťami Zmluvu o spolupráci.
Uznesenie Rady UčSS: návrh Zmluvy o spolupráci pripraví prof. Križanová a Dr. Lacík v čo
najkratšom možnom termíne.
V ďalšom bode Prof. Moczo opäť zdôraznil, že na webovej stránke UčSS v kolónke Veda a výskum, by
mala UčSS, ako vrcholový reprezentant vedeckej komunity na Slovensku, adekvátne komunikovať
verejnosti najvýznamnejšie vedecké výsledky / novinky zo Slovenska. Navrhol tento cieľ naplniť v troch
časových etapách. Zároveň by bolo potrebné aktualizovať aj „web vizitky“ všetkých členov UčSS.
Uznesenie Rady UčSS: štruktúru „web vizitiek“ navrhne prof. Križanová.
Rada UčSS sa na záver venovala otázkam ohľadne výberu rečníka na budúcej Výročnej večeri, zriadenia
medaily UčSS, ako aj otázke vyhotovenia vizitiek pre členov Rady reprezentujúcich UčSS. Podrobnejšie
budú tieto témy diskutované na ďalšom stretnutí Rady.
Ďalšie stretnutie Rady UčSS sa uskutoční najneskôr o mesiac.
Zapísala:
Mgr. Mária Surovcová, PhD., asistentka UčSS
Schválil:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., predseda UčSS
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