
 

 Rada slovenských vedeckých spoločností 
 

 

Zápisnica z 2. zasadnutia Výkonného výboru 

zo dňa 11.1.2012 

 

 

Prítomní:   RNDr. Dalibor Krupa, CSc., DPhil., Prof. Ladislav Macháček, CSc., RNDr.  

Miroslav Morovics, CSc., RNDr. Igor Túnyi, DrSc., Doc. RNDr. Jaroslav 

Staníček, PhD.  (člen revíznej komisie) 

 

Hostia:  Doc., RNDr. Pavel Uher, CSc., Mgr. Daniel Ozdín, PhD. 

 

Program: 

1. Aktuálne informácie predsedu 

2. Rámcový plán akcií RSVS na rok 2012 

3. Rôzne 

o Ţiadosť Slovenskej mineralogickej spoločnosti o prijatie do RSVS 

o  Návrh na úpravu formulára „Údaje o činnosti VS“ 

 

Schôdza sa konala o 14.00 v zasadačke Úradu predsedníctva SAV, Štefánikova 49,  

v Bratislave. Predseda D.Krupa privítal hostí zo SMS ako aj ostatných prítomných s prianím 

úspešného nového roku. Na návrh predsedu prítomní súhlasili, aby ţiadosť SMS o prijatie do 

RSVS bola prerokovaná ako prvá v poradí.  

1. Aktuálne informácie 

 

 Predseda D.Krupa zrekapituloval činnosť a udalosti za obdobie od prvého zasadnutia 

výboru. Uskutočnili sa dve plánované akcie „Podstata a osobitosti popularizácie prírodných a 

humanitných vied“(V.Rušin) a „Vedecké spoločnosti a transfer vedeckotechnických 

poznatkov do praxe a hospodárenie vedeckých spoločností“ s prednáškou na tému 

Dobrovoľníctvo na Slovensku(L.Macháček).  Predseda D.Krupa uskutočnil rokovania na 

daňovom úrade(úhrada podĺţnosti za rok 2006), rokovanie s firmou BW-Soft o ďalšom 

zabezpečení programu elektronického účtovníctva pre vedecké spoločnosti a zabezpečil, aby 

RSVS bola prijatá do schémy príjmu 2% z daní dobrovoľných darcov. Predseda kladne 

ohodnotil spoluprácu s Komisiou P SAV pre vedecké spoločnosti(dr.M.Morovics) 

a s Fyzikálnym ústavom SAV ako partnerom Rady RSVS, ako aj finančnú pôţičku 500 € zo 

Slovenskej fyzikálnej spoločnosti na úhradu podĺţnosti predchádzajúceho vedenia R SVS. 

 

2. Rámcový plán akcií RSVS na rok 2012  

 

Medzi hlavné priority výboru bude patriť: 

a) spolupráca s Komisiou P SAV pre VS  

b) vypracovanie koncepcie postavenia VS v súvislosti s transformáciou SAV 

a legislatívou o podpore občianskych zdruţení v SR  

c) organizovanie pravidelných (minimálne 2x ročne) vedeckých podujatí  

v spolupráci so SAV 

d) podpora a koordinácia činnosti členských vedeckých spoločností RSVS 

e) inovácia a aktualizácia web stránky RSVS 



 

Predbeţne plánované akcie Rady sú : 

a) Prvá vedecká konferencia R SVS s aktuálnymi témami: Medzinárodný rok 

chémie a jeho odraz na Slovensku (V.Milata), Transformácia SAV 

a budúcnosť VS (I.Túnyi),  

Miesto a termín: Bratislava, máj 

b) Druhá vedecká konferencia s aktuálnymi témami: Veda a spolupráca 

s nadnárodnými VS (D.Krupa), „Grantová schéma na zahraničné cesty 

a členstvo v nadnárodných VS“ (V.Milata). 

Miesto a termín:Bratislava, október  

c) R SVS bude participovať na interdisciplinárnej konferencii „Fyzika a etika“   

Miesto a termín: Nitra, 28.-29.6.2012 (I.Túnyi) 

 

3. Rôzne 
 

a) Ţiadosť Slovenskej mineralogickej spoločnosti o prijatie do RSVS 

Koncom minulého roku bola na pôde Geologického ústavu SAV ustanovujúca 

schôdza SMS, ktorá má záujem o členstvo v RSVS. Nová OS zaslala výboru 

potrebné materiály, - ţiadosť o prijatie a platné stanovy. O dôvodoch vzniku 

a náplni činnosti referovali jej predseda Doc. P.Uher a tajomník Mgr. D.Ozdín.     

       Po vzájomnej plodnej diskusii a následnom hlasovaní výbor ţiadosti vyhovel. 

 

b) Návrh na úpravu formulára „Údaje o činnosti VS“ 

Vzhľadom na zmenene podmienky činnosti VS je nutné adekvátne upraviť 

formulár, ktorý VS kaţdoročne predkladajú RSVS. Predseda predloţil pracovnú 

verziu moţných úprav a v diskusii vzniklo viacero podnetov. 

 

Uznesenia: 

Výkonný výbor R SVS  

1. berie aktuálne informácie predsedu so súhlasom na vedomie  

2. ukladá predsedovi aby po upresnení predloţených návrhov akcií predloţil ich do 

zmluvy o spolupráci Medzi FÚ SAV a RSVS na rok 2012  

3. prijíma za člena Slovenskú mineralogickú spoločnosť a odporúča SAV zaradiť ju do 

zoznamu spolupracujúcich vedeckých spoločností 

4. ukladá predsedovi dopracovať formulár „Údaje o činnosti VS“ podľa predloţených 

návrhov, rozoslať ho členským VS s návratnosťou do 31.1.2012.  

 

 

 

Zapísal: D.Krupa        Overil: L.Macháček 

 

 

 


