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Zápisnica zo schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska zo dňa 28.01.2020 

Miesto 

Seminárna miestnosť FMFI UK F1 219  

 

Prítomní 
Prof. P. Moczo, prof. M. Bátorová, prof. D. Ježová, Dr. I. Lacík, prof. O. Križanová,  prof. I. Podlubný, 
asistentka UčSS 
 
Ospravedlnení 
doc. F. Gömöry 
 

Program schôdze Rady UčSS 

• Rozpočet UčSS na rok 2020 

• Správa o činnosti UčSS r. 2019 

• Web stránka UčSS 

• Wikipédia 

• Organizácia Falling Walls Lab Slovakia 

• Rôzne  

 

Schôdzu otvoril predseda UčSS prof. Moczo, ktorý na úvod v krátkosti oboznámil členov Rady 

s programom schôdze.  

• Rozpočet UčSS na rok 2020 

Prvým prerokovaným bodom programu bolo rozdelenie pridelených finančných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu UčSS na rok 2020. Predložený návrh čerpania rozpočtu bol členmi Rady UčSS 

jednomyseľne schválený. 

• Správa o činnosti UčSS r. 2019 

Ďalším bodom programu bolo rozdelenie úloh v rámci prípravy Správy o činnosti UčSS za rok 2019. 
Vypracovaním správy bol poverený  doc. F. Gömöry a prof. I. Podlubný. 
 

• Webová stránka UčSS 

Prof. Moczo informoval členov Rady, že v najbližších dňoch osloví e-mailom všetkých členov UčSS so 

žiadosťou o zaslanie svojich životopisov a vizitiek na e-mailovú adresu sekretariátu UčSS, ako aj 

o prípravu príspevkov do rubriky Veda a výskum na web stránke UčSS s presnými inštrukciami ako 

postupovať, aby boli príspevky zverejnené. 

Ďalej boli rozdelené úlohy pri príprave anglickej verzie web stránky UčSS, ktorej obsahom by mali byť: 

poslanie, história a členovia UčSS ako i  rubrika Veda a výskum. Za koordinátora prípravy podkladov 

pre vytvorenie anglickej verzie webovej stránky bol určený Dr. Lacík.  
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Ďalej sa členovia Rady zhodli, že je nevyhnutné, aby na web stránke UčSS boli členovia Rady zaradení 

aj do zoznamu riadnych členov. Túto činnosť zastreší asistentka UčSS. 

• Wikipédia 

Prediskutovala sa i príprava textu na stránky Wikipédie v slovenskom a anglickom jazyku, prípravou 

boli poverení prof. Moczo, prof. Podlubný a prof. Ježová  

• Organizácia Falling Walls Lab Slovakia 

Ďalším prerokovaným bodom schôdze bola organizácia podujatia Falling Walls Lab Slovakia, ktoré sa 

uskutoční začiatkom októbra tohto roku. Hlavnými organizátormi FWLS budú UK a UčSS. Pri príprave 

tejto udalosti budú nápomocní všetci členovia Rady UčSS. 

• Rôzne 

Ako jeden z posledných bodov stretnutia bolo prerokované i Memorandum o spolupráci s Učenou 

spoločnosťou ČR, ktoré prof. Moczo zašle prof. Pavlovi Jungwirthovi do konania Valného zhromaždenia 

UčS ČR.   

Rada UčSS sa na záver venovala otázkam ohľadne prípravy Valného zhromaždenia UčSS, predmetom 

ktorého by mali byť návrhy riešenia situácie s pasívnymi členmi UčSS a to ako v súčasnom období, tak 

aj  v prípade objavenia sa takejto situácie v budúcnosti. 

Ďalšie stretnutie Rady UčSS bolo navrhnuté, že sa uskutoční koncom februára 2020. Na koniec marca 

až začiatok apríla 2020 bol navrhnutý termín najbližšieho Valného zhromaždenia UčSS, na ktorom sa 

budú odovzdávať aj diplomy novým členom UčSS. O ich prípravu a vyhotovenie sa postará prof. 

Križanová.  

 

Zapísala: 

Mgr. Mária Surovcová, PhD., asistentka UčSS 

 

Schválil: 

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., predseda UčSS   

 

 

 


