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Zápisnica z Rady Učenej spoločnosti Slovenska dňa 9.3.2022  

Začiatok: 16:30 

Prítomní: akademičky/akademici M. Fikar, F. Gömöry, D. Ježová, E. Kowalská, J. Noga, Ľ. Tomáška 

 

Program:  

1. Voľba funkcionárov Rady UčSS 

Na návrh predsedu Rada zvolila D. Ježovú za podpredsedníčku UčSS a F. Gömöryho za tajomníka UčSS. 
Predseda navrhol, aby sa Rada schádzala spravidla raz za 2 mesiace.  

  
2. Diskusia o budúcich aktivitách a programe UčSS 

Úvodom Rada diskutovala o momentálnom stave aktivít, resp. potreby  „pracovných skupín“ v zmysle 
pôvodného zámeru pri ich zakladaní. D. Ježová vyjadrila presvedčenie, že namiesto súčasného 
konceptu  „stálych pracovných skupín“ zameraných na špecifikované problémy riadenia vedy by bolo 
vhodnejšie a najmä efektívnejšie  organizovať prácu v ad-hoc menších tímoch, zameraných na riešenie 
konkrétnych problémov. Po diskusii sa Rada zhodla na tom, že na webstránke v záložke „Pracovné 
skupiny“ bude vhodné premenovať aktuálny súbor so zoznamom členov pracovných skupín na 
„Pracovné skupiny UčSS vo funkčnom období Rady do 28.2.2022“ alebo vytvoriť pod-priečinok 
s rovnakým názvom, a súčasne vytvoriť   pod-priečinok „Aktivity ad-hoc pracovných skupín“, akonáhle 
vznikne potreba riešenia konkrétneho problému, alebo osobitná iniciatíva členov UčSS. Tento pod-
priečinok postupne napĺňať správami o konkrétnych aktivitách. 

3. Príprava Valného zhromaždenia 

Štatút UčSS odporúča uskutočňovať voľby nových členov spravidla raz za dva roky. V tejto súvislosti 
predseda požiadal tajomníka o spracovanie prehľadu o zastúpení vedných disciplín v UčSS a vekovej 
štruktúry  členov, s cieľom hľadania vhodných kandidátov pre zlepšenie  tematickej, ale i regionálnej 
diverzifikácie. Navrhol, aby sa ďalšie voľby uskutočnili v roku 2023 na jar, s čím ostatní členovia Rady 
súhlasili. 

O zvolaní prípadného druhého VZ UčSS v r. 2022 prezenčnou formou, prípadne kombinovaného 
s „výročnou večerou“ (prípadne jej iným ekvivalentom), sa rozhodne na najbližších zasadnutiach Rady. 

4. Potreba legislatívnych zmien 

V zmysle ods. 4) a 5) Zápisnice z VZ zo dňa 28. 2. 2022, Predseda spracuje návrh na zmenu Štatútu SAV, 
ktorý by zjednotil kategórie členov s definíciou v štatúte UčSS, kde sú riadni, emeritní a zahraniční 
členovia. Návrh bude musieť schváliť Snem SAV. Rovnako pripraví zmeny Štatútu UčSS z v zmysle 
diskusie na ostatnom VZ. Podľa upraveného štatútu bude potrebné upraviť aj Volebný poriadok UčSS 
pre prijímanie nových členov a vytvoriť volebný poriadok pre voľbu členov Rady UčSS a tiež predsedu 
UčSS. O kritické posúdenie súčasných verzií Rada požiadala  Ľ. Tomášku. 
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5. Rokovanie Rady predseda ukončil o 17:45. Ďalšie zasadnutie bude 4. mája so začiatkom od 
16:30, podľa možnosti prezenčne. 

 

Zapísal: F. Gömöry  


