
Zápisnica z online schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska zo dňa 19.2.2021 

 

Stretnutie sa uskutočnilo dištančnou formou prostredníctvom video konferenčnej služby Webex 
 
Pripojení 
Prof. P. Moczo, prof. M. Bátorová, doc. F. Gömöry, prof. D. Ježová, Dr. I. Lacík,  prof. I. Podlubný,  
asistentka UčSS 

Nepripojení 
prof. O. Križanová 
 

Program schôdze Rady UčSS 
1. Správa o činnosti UčSS za rok 2020 
2. Stanovenie plánu činností na rok  

 

Stretnutie Rady UčSS otvoril jej predseda, prof. Moczo, s informáciou, že pozvánku na účasť na 
nasledujúcom zasadnutí Rady UčSS prijal štátny tajomník rezortu školstva MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, 
PhD. MPH., ktorý bol požiadaný o poskytnutie esenciálnej informácie o opatreniach ministerstva 
školstva na zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku. Na stretnutí sa bude tiež 
diskutovať možnosť, aby učená spoločnosť reprezentujúca rovnako všetkých vedcov Slovenska patrila 
právne pod prezidenta SR. 
  
Bod 1: 

Prvým bodom programu bolo rozdelenie úloh v rámci prípravy Správy o činnosti UčSS za rok 2020. 
O vypracovanie jej návrhu bol požiadaný doc. F. Gömöry. 
 

Bod 2: 

Ďalším bodom programu bolo stanovenie plánu činností UčSS na rok 2021. Členovia Rady odsúhlasili 
nasledujúce činnosti: 

- starostlivosť o rubriku na portáli Aktuality.sk - Rada UčSS sa bude starať o túto rubriku tak, že 
jej členovia budú povzbudzovať ďalších vedcov, aby napísali zaujímavý príspevok, ktorý v nej 
bude môcť byť publikovaný. Po dohode so šéfredaktorom, rubrika začne v marci 2021. 
 

- usporiadanie dvoch Valných zhromaždení UčSS - prvé Valné zhromaždenie (VZ) sa uskutoční 
v apríli. Jeho program bol odsúhlasený na ostatnom stretnutí Rady UčSS. Tento rok končí 
funkčné obdobie Rady UčSS a rovnako by mali prebehnúť aj voľby nových členov, avšak 
vzhľadom na technické obmedzenia spojené s dištančnou formou zasadnutia v týchto časoch, 
členovia Rady sa zhodli, že by bolo vhodné odložiť voľby nových členov ako aj novej Rady ak 
bude pretrvávať pandémia. V rámci VZ sa preto bude diskutovať aj o možnosti odkladu volieb 
do možnosti prezenčne sa stretnúť. Ďalšie VZ bude pravdepodobne zvolané v októbri tohto 
roku.  
 

- zvolanie pracovného stretnutia členov UčSS k téme „Učená spoločnosť patriaca Slovensku“- 
diskusia o tom, akú formu / štatút by mala mať UčSS, či by malo mať Slovensko učenú 
spoločnosť, ktorá je autonómna, inštitucionálne a politicky nezávislá. 



 
- pokračovanie pravidelných zasadnutí Rady UčSS 
- vytvorenie webstránky UčSS v anglickom jazyku 

 

Ďalšie zasadnutie Rady UčSS sa uskutoční 25.02.2021. 

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


