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Zápisnica z online schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska zo dňa 29.10.2020 

Miesto 

Stretnutie sa uskutočnilo online formou prostredníctvom video konferenčnej služby Webex 

 

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

Program schôdze Rady UčSS 

• Zaslanie návrhu rozpočtu UčSS na rok 2021 

• Organizácia Valného zhromaždenia UčSS (VZ) a príprava programu VZ 

• Rôzne  

 

• Zaslanie návrhu rozpočtu UčSS na rok 2021 

Prof. Moczo informoval ostatných členov Rady, že poslal na predsedníctvo SAV na minulej schôdzi 
odsúhlasený návrh rozpočtu UčSS na rok 2021. 

 

• Organizovanie Valného zhromaždenia UčSS (VZ) a príprava programu VZ 

Doc. F. Gömöry oboznámil členov Rady UčSS o výsledku stretnutia s riaditeľom Výpočtového strediska 
SAV ohľadne možnosti zabezpečenia technickej podpory zo strany Výpočtového strediska pri 
organizovaní online zhromaždenia. Výpočtové stredisko SAV má možnosť pomôcť pri usporiadaní 
online zhromaždenia využitím služby ZOOM za podmienky, že sa neprekročí počet 100 pripojených 
účastníkov. Členovia Rady sa zhodli, že táto podmienka je prijateľná.  

V ďalšom kroku bude potrebné informovať Výpočtové stredisko SAV o termíne nami plánovaného 
podujatia. Členovia Rady sa dohodli, že vyhovujúcim termínom pre usporiadanie  VZ je 26. november 
so začiatkom o 15:00 hodine (a s trvaním 2 hodiny). 
 
V prípade, že by obmedzenia spojené s pandémiou COVID-19 pretrvávali, členovia Rady sa zhodli, že 
by bolo vhodné pouvažovať o zakúpení služby ZOOM za účelom možnosti usporiadania pravidelných 
virtuálnych stretnutí členov UčSS. 
 
Členovia Rady UčSS sa predbežne dohodli na tomto programe VZ: 

- správa o činnosti UčSS v roku 2020 
- možnosť usporiadania Slávnostnej večere UčSS začiatkom roka 2021 
- otázka volieb nových členov UčSS v čase pretrvávajúcej pandémie COVID-19 
- príprava rubriky na podporu vedy, výskumu a vzdelávania 

 

• Rôzne 

Doc. Gömöry informoval členov Rady UčSS o vypracovaní dokumentu „Návrh postupu hodnotenia 
projektov všeobecnej výzvy APVV“ ad-hoc pracovnou skupinou Učenej spoločnosti Slovenska 
pozostávajúcou z jej nasledovných členov: Fedor Gömöry (koordinátor), Ivan Chodák, Daniela Ježová, 
Eva Kowalská, Jozef Masarik, Silvia Pastoreková, Igor Podlubný, Peter Samuely.  
 
Členovia Rady sa dohodli, že s vypracovaným návrhom pracovnej skupiny sa oboznámia a do 1.11.2020 
ho pripomienkujú. V prípade súhlasného stanoviska členov Rady sa bude Návrh prezentovať ako 
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oficiálne stanovisko Rady UčSS a bude zaslané štátnemu tajomníkovi dr. Paulisovi, predsedovi 
predsedníctva APVV prof. Masarikovi a riaditeľovi APVV dr. Mydlovi. 

  
Prof. Moczo pripomenul členom Rady možnosť vytvoriť rubriku zameranú na získanie podpory vedy 
a výskumu v širokej verejnosti, u manažérov a politikov. Najprv je potrebné vytvoriť dostatočné 
množstvo príspevkov, aby sa mohlo začať s touto rubrikou. 

Na záver stretnutia členovia rady začali diskusiu o postavení UčSS na Slovensku. Jednomyseľne sa 
zhodli, že je vhodné riešiť túto otázku. Vzhľadom na skutočnosť, že UčSS reprezentuje záujmy 
slovenskej vedeckej komunity, iniciatívne sa vyjadruje k smerovaniu výskumu na Slovensku 
a nereprezentuje záujem len jednej inštitúcie, je vhodné uvážiť, či by mala aj naďalej byť čestným 
orgánom len jednej z inštitúcií realizujúcich výskum na Slovensku. Možnosti a ďalšie kroky v tejto 
otázke budú prediskutované členmi Rady na ďalšom stretnutí. 

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


