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Zápisnica z Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska dňa 30.6.2021 

 

 

Miesto 

Distančná forma 

 
Prítomní 
akademičky a akademici UčSS 
asistentka UčSS 
(podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program Valného zhromaždenia UčSS 

1. Doplňovacie voľby do Rady UčSS  

2. Schválenie vyhlásenia volieb nových členov 

3. Rôzne 

 

 

Valné zhromaždenie UčSS zahájil a viedol podpredseda UčSS akademik Fedor Gömöry. 

 

1. Doplňovacie voľby do Rady UčSS 

Prípravou a vedením volieb nových členov Rady UčSS bola poverená členka Rady UčSS 
akademička Oľga Križanová. Ďalšími členmi volebnej komisie boli akademik Karol Ondriáš 
a akademik Karol Flachbart. 

Radu bolo možné doplniť o max. 3 členov. Za nových členov Rady boli navrhnutí traja 
kandidáti, a to akademička Eva Kowalská, akademik Juraj Koppel a akademik Jozef Noga. 

Volebná komisia rozposlala mailom individuálne linky a prebehlo tajné hlasovanie. 
Prítomných bolo 44 členov UčSS, z nich 43 členov úspešne hlasovalo 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

 

 

Meno Súhlasné 
vyjadrenie 

Nesúhlasné 
vyjadrenie 

Neplatné 
vyjadrenie 

Výsledok hlasovania: 
riadne členstvo v UčSS 

Akad. E. Kowalská 34 9 - odsúhlasené 
Akad. J. Koppel 35 8 - odsúhlasené 
Akad. J. Noga 39 4 - odsúhlasené 
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2. Schválenie vyhlásenia volieb nových členov 

Podľa Štatútu UčSS Valné zhromaždenie schvaľuje  termín konania volieb. Rada UčSS 
navrhla, aby sa voľby uskutočnili v stredu 24.11. 

Valné zhromaždenie ďalej schvaľuje maximálny počet prijatých nových riadnych členov UčSS. 
Momentálne má spoločnosť 50 riadnych členov (zo 100 možných). Návrh Rady UčSS bol, aby 
sa v roku 2021 schválilo prijatie max. 10 riadnych členov. 

Valné zhromaždenie schválilo termín volieb aklamačným spôsobom. K počtu 
a charakteristike nových členov sa rozprúdila bohatá diskusia. 

Viaceré príspevky sa niesli v duchu potreby zvýšenia počtu nových členov z prostredia 
vysokých škôl. Akad. Noga odporučil zohľadňovať zastúpenie rôznych vedných disciplín 
členmi UčSS. Diskusný príspevok akad. Lubyho vyústil do návrhu, aby sa počet novoprijatých 
riadnych členov zvýšil na 20.  

Akad. Flachbart navrhol, aby sa okrem už uvedeného vytvorila snaha o zvýšenie počtu žien. 
Akad. Breier navrhol, aby sa dopredu určil počet tých nových členov, ktorí sú z prostredia 
univerzít a vysokých škôl. 

Akad. Šajgalík navrhol viazať členstvo v UčSS na hodnosť DrSc.  Akad. Zajac by privítal, aby 
Rada UčSS vyvíjala aktivity, aby sa o členstvo v UčSS uchádzali vedeckí pracovníci z vysokých 
škôl. Akad. Gömöry vysvetlil, že jediné pravidlo, ktoré môžeme pri voľbách uplatniť, je limit 
na celkový počet novoprijatých členov. Keďže podľa Štatútu oprávnenými navrhovateľmi 
kandidátov sú výlučne členovia UčSS, sú voľby vhodnou príležitosťou pre každého člena 
UčSS, prispieť ku skvalitneniu spoločnosti hľadaním kvalitných  kandidátov. 

Akad. Šajgalík opätovne vyjadril názor, že by sa nemali prijímať členovia bez hodnosti DrSc. 
a že je potrebné vyvinúť iniciatívu, aby sa hodnosť DrSc. dostala do zákona o vysokých 
školách. 

Na základe návrhov z pléna navrhol podpredseda UčSS hlasovať aklamačne o maximálnom 
počte nových členov. Návrh na 20 členov nebol odsúhlasený. Silnou väčšinou (31 hlasov) bol 
odsúhlasený návrh na zvýšenie počtu novoprijatých členov na 15. 

 

 3. Rôzne 

 

Na základe pripomienky akad. Kowalskej, prítomní členovia Valného zhromaždenia vyslovili 
uznanie pre akad. B. Ferenčuhovú a akad. Š. Lubyho, ktorí získali významné ocenenia. 

Akad. Šajgalík  poďakoval aktívnym členom UčSS. 
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Uznesenie 

 

Valné zhromaždenie tajným hlasovaním zvolilo nových členov Rady UčSS: 

Akademička Eva Kowalská, akademik Juraj Koppel, akademik Jozef Noga 

  

Valné zhromaždenie schválilo vyhlásenie volieb nových členov, pričom termín volieb bude 

24.11.2021 a prijatých bude maximálne 15 riadnych členov UčSS. 

 

Valné zhromaždenie berie na vedomie 

Informáciu o udelení významných ocenení akademičke Bohumile Ferenčuhovej a 

akademikovi Štefanovi Lubymu. 

 

 

Zapísali: 

akad. M. Bátorová, akad. D. Ježová, členky Rady UčSS 

 

Schválil: 

akad. Fedor Gömöry, podpredseda UčSS 


