Zápisnica zo schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska dňa 14.03.2019
Miesto
Zasadacia miestnosť – Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Prítomní
prof. P. Moczo, prof. M. Bátorová, doc. F. Gömöry, prof. D. Ježová, dr. I. Lacík, asistentka UčSS
Ospravedlnení
prof. O. Križanová
Program schôdze Rady UčSS
1. Návrh šablóny do rubriky Veda a výskum (VaV) na webe UčSS
2. Návrh “web vizitiek“ členov Rady UčSS
3. Návrh vizitiek pre členov Rady UčSS
4. Príspevok do brožúry „25 rokov Učenej spoločnosti Českej republiky“ a účasť na Výročnom
zasadnutí UčS ČR v Prahe
5. Návrh Memoranda o porozumení medzi UčSS a UčS ČR
6. Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko
7. Príprava Valného zhromaždenia UčSS a volieb nových členov UčSS v roku 2019
8. Organizácia prednášok UčSS
9. Rôzne
Na úvod zasadnutia prof. Moczo informoval prítomných, že prof. V. Bužek sa rozhodol ukončiť svoje
členstvo v Rade UčSS. Členovia Rady sa uzniesli, že by vo svojich radoch, ako nového člena, radi
uvítali prof. Igora Podlubného z Košíc.
Prof. Moczo tiež oznámil, že RNDr. Štefan Olejník, DrSc. sa zriekol členstva v UčSS.
1. Návrh šablóny do rubriky Veda a výskum (VaV) na webe UčSS
Prof. Moczo informoval členov Rady UčSS o tom, že dr. Lacík vypracoval šablónu do rubriky VaV.
Členovia Rady sa uzniesli, že po prerokovaní návrhu šablóny so správcom webovej stránky UčSS,
všetci členovia Rady pripravia za seba príspevok do tejto rubriky vypracovaný na základe navrhnutej
šablóny. Príspevky zverejnia na web stránke UčSS a následne sa vyzvú ostatní členovia UčSS k tomu,
aby aj oni pripravili za seba príspevok.
2. Návrh “web vizitiek“ členov Rady UčSS
Na základe uznesenia Rady UčSS, vypracovala prof. Križanová návrh štruktúry „web vizitiek“ členov
UčSS, ktoré poskytnú návštevníkom webovej stránky UčSS základné informácie o jednotlivých jej
členoch. Prof. Moczo zašle návrh „web vizitiek“ všetkým členom Rady UčSS k ich pripomienkovaniu.
3. Návrh vizitiek pre členov Rady UčSS
Prof. Moczo sa venoval aj otázke vyhotovenia tlačených vizitiek pre členov Rady reprezentujúcich
UčSS. Členovia Rady sa uzniesli, že každý z nich zašle prof. Moczovi svoj návrh vizitky. Následne bude
vybraný jeden z týchto návrhov.
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4. Príspevok do brožúry „25 rokov Učenej spoločnosti Českej republiky“ a účasť na Výročnom
zasadnutí UčS ČR v Prahe
Prof. Moczo oboznámil členov Rady UčSS, že bol prof. Říhovou, predsedníčkou Rady UčS ČR, vyzvaný,
aby do brožúry k 25. výročiu vzniku UčS ČR pripravil príspevok o histórii a súčasnosti Učených
spoločností na Slovensku. Akonáhle bude text odsúhlasený, jeho definitívnu podobu zašle prof.
Moczo členom Rady a následne sa príspevok zverejní na webovej stránke UčSS.
Prof. Moczo informoval členov Rady, že ho prof. Říhová rovnako požiadala o 15 minútový príhovor
v rámci Výročné zasadnutie UčS ČR v pražskom Karolíne. Členovia Rady UčSS sa uzniesli, že náklady
súvisiace s účasťou prof. Mocza na Výročnom zasadnutí UčS ČR budú hradené z rozpočtu UčSS.
5. Návrh Memoranda o porozumení medzi UčSS a UčS ČR
Dr. Lacík spolu s prof. Križanovou vypracovali návrh Memoranda o porozumení medzi UčSS a UčS ČR.
Návrh bol zaslaný na pripomienkovanie všetkým členom Rady UčSS. Členovia Rady sa dohodli, že na
budúcom stretnutí Rady UčSS bude text Memoranda prerokovaný. Následne sa návrh Memoranda
zašle na pripomienkovanie / schválenie vedeniu UčS ČR. K jeho podpisu oboma stranami by mohlo
dôjsť na májovom Valnom zhromaždení UčS ČR v Prahe.
6. Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko
V polovici februára došlo členmi UčSS k per rollam schváleniu dokumentu „Iniciatíva – Vízia pre
znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko“. Tento dokument bude následne predložený aj Sneme SAV.
7. Príprava Valného zhromaždenia UčSS a volieb nových členov v roku 2019
Májové Valné zhromaždenie sa bude venovať najmä dvom dôležitým témam:
-

vyhláseniu volieb, ktoré sa budú konať koncom roka 2019
zhodnoteniu efektu snáh UčSS a riešeniu problémov VaV.

Členovia Rady sa uzniesli, že si v čo najbližšom čase si každý člen Rady prečíta volebný poriadok a
prípadne podá návrhy neho aktualizáciu.
8. Organizácia prednášok UčSS
Doc. Gömöry sa skontaktoval s prof. Hromkovičom v súvislosti s prípravou prednášky v rámci osláv
160. Výročia narodenia prof. Aurela Stodolu, ktorá sa bude konať 9.5.2019 o 11:00 hod
v Primaciálnom paláci v Bratislave pod záštitou UčSS.
Ďalšou diskutovanou témou bola príprava prednáškového cyklu k výročiu Mendelejevovej periodickej
tabuľky. Prof. Moczo informoval členov Rady, že sa 18.2. stretol s prof. Herzbergom, významným
odborníkom v oblasti hľadania nových prvkov, ktorý prisľúbil prednášku k téme „príbeh posledných
prvkov“.
9. Rôzne
Prof. Moczo informoval členov Rady, že sa v júni tohto roka zúčastní na medzinárodnej konferencii
Učených spoločností vo Filadelfii v USA, kde bol požiadaný o príspevok. Všetky náklady spojené s jeho
účasťou budú hradené predsedníctvom SAV.
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Záver stretnutia bol venovaný návrhu, aby prof. Moczo požiadal prof. Philippa Kukuru, významného
mladého odborníka v oblasti fyzikálnej chémie a nositeľa niekoľkých medzinárodných ocenení,
o prednášku na pôde UčSS.
Ďalšie zasadnutie Rady UčSS sa uskutoční 27.3.2019 o 16:30 hod v Zasadacej miestnosti Ústavu
polymérov SAV. Jedným z diskutovaných bodov stretnutia bude i schvaľovanie návrhu stanoviska
RNDr. Krištína.
Zapísala:
Mgr. Mária Surovcová, PhD., asistentka UčSS
Schválil:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., predseda UčSS
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