
Zápisnica z online schôdze Rady Učenej spoločnosti Slovenska zo dňa 7.6.2021 

 

Stretnutie sa uskutočnilo dištančnou formou prostredníctvom video konferenčnej služby ZOOM 
 
Pripojení 
Prof. P. Moczo, prof. M. Bátorová, doc. F. Gömöry, prof. D. Ježová, prof. O. Križanová,  asistentka UčSS 
 

Program schôdze: 
1) Zloženie Rady UčSS po vzdaní viacerých členov 
2) Organizácia doplňovacích volieb do Rady UčSS 
3) Voľby nových členov UčSS 

Bod 1) 

Úvodom doc. Gömöry, podpredseda UčSS, vyzval prítomných, aby sa vyjadrili či ostávajú aj naďalej 
členmi Rady UčSS. Prof. Moczo potvrdil svoje rozhodnutie, že sa vzdáva členstva v Rade UčSS. Taktiež 
sprostredkoval odkaz od prof. Podlubného, že aj on sa po dôkladnom zvážení situácie rozhodol vzdať 
členstva v Rade UčSS. Ďalším členom Rady, ktorý e-mailom zo dňa 3.6.2021 oznámil svoj odchod 
z funkcie bol Ing. I. Lacík, pričom neskôr telefonicky potvrdil, že na svojom rozhodnutí trvá. Ostatní 
prítomní (prof. Bátorová, doc. Gömöry, prof. Ježová a prof. Križanová) potvrdili, že naďalej zotrvajú na 
pozícii člena Rady UčSS. 

Vzhľadom na rezignáciu prof. Mocza rokovania Rady UčSS povedie doc. Gömöry, ktorý túto skutočnosť 
oznámi členom UčSS e-mailom. Prof. Moczo bol vyzvaný, aby na zasadnutí naďalej zotrval ako pozvaný 
hosť. 

Bod 2) 

Keďže traja zo siedmich členov Rady UčSS rezignovali na svoju pozíciu, doc. Gömöry zhodnotil, že je 
potrebné, aby sa uskutočnili doplňujúce voľby do Rady UčSS. Členovia Rady sa uzniesli, že do konca 
júna by malo byť dištančne zvolané VZ, na ktorom prebehnú voľby nových členov do Rady. Prof. Moczo 
pripomenul, že pán P. Herda z VS SAV už v minulosti pomohol s video konferenčnou formou stretnutia. 
Členovia Rady sa zhodli, že aj pri voľbách nových členov do Rady UčSS bude VS SAV požiadané o pomoc 
pri ich realizácii. Prof. Ježová poznamenala, že je potrebné nájsť minimálne jedného nového člena 
Rady, ktorý bude schopný neskôr pomôcť s organizáciou volieb nových akademikov UčSS.  Organizáciu 
doplňovacích volieb do Rady UčSS si vzal na starosť doc. Gömöry. Predbežný termín uskutočnenia VZ 
na ktorom doplňujúce voľby prebehnú je 30. jún 2021.  

Bod 3) 

Členovia Rady vyslovili odhodlanie uskutočniť voľby nových členov UčSS do konca roka 2021. 
Predbežný dátum uzávierky návrhov na nových členov UčSS je 16.9.2021. Členovia Rady sa zhodli, že 
bude potrebné spropagovať voľby nových akademikov  UčSS oznamom na webovej stránke.  

Zasadnutie ukončil doc. Gömöry poďakovaním všetkým prítomným a osobitne prof. Moczovi, ktorý 
svojimi skúsenosťami napomohol efektívnemu priebehu rokovania. 

 

Zapísala: Mgr. Mária Surovcová, PhD., asistentka UčSS 

Schválil: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., podpredseda UčSS 


