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Zápisnica z online schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska zo dňa 15.10.2020 

Miesto 

Stretnutie sa uskutočnilo online formou prostredníctvom video konferenčnej služby Webex 

 

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

Program schôdze Rady UčSS 

• Návrh rozpočtu UčSS na rok 2021 

• Organizácia Valného zhromaždenia UčSS a Výročnej večere v čase pandémie COVID-19 

• Rôzne  

 

• Návrh rozpočtu UčSS na rok 2021 

Prvým prerokovaným bodom programu bola výška finančných prostriedkov, ktorá bude predložená v 
návrhu rozpočtu UčSS predsedníctvu SAV na rok 2021. Členovia Rady sa zhodli, že by bolo vhodné 
požiadať o navýšenie budúcoročného rozpočtu o 500,- eur v porovnaní s tohtoročným rozpočtom a to 
vzhľadom na doteraz nedostatočné pokrytie výdavkov súvisiacich s usporiadaním Výročnej večere. 

 

• Organizovanie Valného zhromaždenia UčSS a Výročnej večere v čase pandémie COVID-19 

Ďalším bodom programu bola otázka organizácie tohtoročného Valného zhromaždenia (VZ) ako aj 
Výročnej večere UčSS. Vzhľadom na aktuálnu pandémiu COVID-19 sa členovia Rady zhodli, že nie je 
možné zvolať VZ obvyklým spôsobom a jedinou možnosťou je jeho zorganizovanie online formou. 
Štyria členovia Rady súhlasili s takouto možnosťou. Doc. F. Gömöry sa podujal kontaktovať riaditeľa 
Výpočtového strediska SAV s požiadavkou o zabezpečenie technickej podpory pri organizovaní 
takéhoto podujatia. O výsledku stretnutia s riaditeľom Výpočtového strediska SAV bude následne 
informovať Radu UčSS.  
 
Rovnako bolo treba vyriešiť aj otázku organizácie Výročnej večere UčSS, ktorá sa každoročne organizuje 
v decembri, a na ktorej sa členovia UčSS ako aj pozvaní čestní hostia veľmi radi zúčastňujú. Keďže sa 
predpokladá, že situácia okolo pandémie COVID-19 nebude ani koncom roka dovoľovať stretnutie 
väčšieho počtu ľudí v reštaurácii, členovia Rady sa jednohlasne zhodli, že bude najlepšie počkať na 
zlepšenie situácie a prípadne odložiť túto udalosť na začiatok budúceho roka. 
 

• Rôzne 

Prof. Moczo informoval členov Rady o zámere spolu so šéfredaktorom portálu Aktuality.sk, pánom 
Bárdym, spoločne založiť rubriku zameranú na vedu a výskum, v rámci ktorej by sa raz týždenne 
uverejnil príspevok v mene UčSS. Vzhľadom na fakt, že Aktuality.sk sú vyhľadávaným zdrojom 
informácii, je veľká šanca, že si príspevky v tejto rubrike prečíta veľké množstvo čitateľov. Ako jeden 
z prvých krokov bude nevyhnutné zozbierať dostatočné množstvo príspevkov.  Preto boli členovia Rady 
požiadaní, aby oslovili renomovaných vedeckých pracovníkov o vytvorenie príspevkov do tejto rubriky 
a rovnako aby aj oni sami neváhali a obohatili ju aj o svoj príspevok. 
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Prof. Moczo spomenul stretnutie so šéfredaktorkou časopisu Quark, ktorá taktiež prejavila záujem 
o možnú spoluprácu s UčSS. Quark ako magazín o vede a technike môže vyčleniť priestor pre príspevky 
UčSS, prostredníctvom ktorých by sa vhodnou formou oslovovala mladá generácia čitateľov podobne 
ako v prípade rubriky portálu Aktuality.sk. Aj túto možnosť popularizácie prijali členovia Rady pozitívne, 
avšak zdôraznili nevyhnutnosť prispôsobiť témy a hlavne formu príspevkov mladej skupine čitateľov.  

Doc. F. Gömöry navrhol, že by bolo vhodné, aby UčSS vydala „Stanovisko Rady Učenej spoločnosti 
Slovenska k súčasnému stavu kultúry a umenia“ ako prejav podpory pre tieto oblasti a ako apel na 
vládu SR, aby vytvorila reálny systém podpory umelcov a kultúrnych pracovníkov v náročných časoch 
pandémie. Tento návrh bol jednomyseľne podporený a členovia Rady požiadali o prípravu tohto 
stanoviska prof. Bátorovú.   

 

Ďalšie stretnutie Rady sa uskutoční, keď budú známe možnosti technického zastrešenia online Valného 
zhromaždenia UčSS po rokovaní doc. F. Gömöryho s riaditeľom Výpočtového strediska SAV. 

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


