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1. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri  

Slovenskej akadémii vied 
 

Z Á P I S N I C A 
 

Dátum konania: 4. decembra 2015, 14:30  - 18: 00 hod. 

Miesto konania: hotel Armales, Stakčín 

Zúčastnení: L. Hric, M. Znášik, R. Gális, Ľ. Hambálek, P. Begeni, J. Koza, P. Rapavý,  
M. Vidovenec,  

Ospravedlnení: S. Kaniansky, L. Kornoš, J. Zverko, E. Kundra 

  

Prvé zasadnutie nového Hlavného výboru SAS pri SAV sa konalo v rámci medzinárodnej as-
tronomickej konferencie KOLOS 2015, ktorá prebiehala v dňoch 3. – 5. decembra 2015 na 
Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a v priestoroch hotela Armales v Stakčíne. 
Na úvod LH a RG privítali členov nového HV SAS pri SAV, zvoleného počas 17. zjazdu SAS pri 
SAV, ktorý sa konal v dňoch 2. – 3. októbra 2015 v hoteli Galileo v Žiline. LH poďakoval čle-
nom za hojnú účasť aj v takto odľahlom kúte Slovenska.  

PR pripomenul, že 3. decembra 2015 bolo 5. výročie založenia Parku tmavej oblohy Poloniny. 
Vyzdvihol, že problematika svetelného znečistenia sa postupne dostáva do povedomia širo-
kej verejnosti. RG upozornil na veľmi bohatý a náročný program 1. zasadnutia HV SAS pri 
SAV, a preto vyzval k jeho stručnému a organizovanému priebehu. LH navrhol doplniť pro-
gram o bod 1d.) Cena za najlepší popularizačný čin mladého člena SAS pri SAV. 

1.) RG pripomenul uznesenia HV SAS pri SAV z 9. zasadnutia, ktoré sa konalo 2. októbra 2015 
v priestoroch hotela Galileo v Žiline. Keďže uznesenia nevyžadovali ďalšie aktivity, HV SAS pri 
SAV prijal kontrolu uznesení bez pripomienok. Tiež sa ospravedlnil, že mu príprava zápisnice 
z tohto zasadnutia kvôli pracovným povinnostiam trvala dlhšie. Ako však dodal, táto zápisnica 
je už pripravená na distribúciu členom HV SAS pri SAV, ako aj na zverejnenie na interneto-
vých stránkach spoločnosti. Ďalej boli prítomným členom Hlavného výboru podané informá-
cie o činnosti predsedníctva v období od 17. zjazdu SAS pri SAV.  

1a.) LH informoval o zápise SAS pri SAV do registra oprávnených právnických osôb na prijí-
manie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2015. ĽH in-
formoval, že v minulom roku bolo takýmto spôsobom získaných len približne 156,-€. MZ pri-
pomenul, že žiadateľských organizácií je na Slovensku veľmi veľa (okolo 500 000). LH vyzval 
členov HV SAS pri SAV, nech rozšíria túto informáciu nielen medzi členmi, ale aj ďalšími 
priaznivcami SAS pri SAV a požiadajú ich, aby poskytli svoj 2%-ný podiel zaplatenej dane za 
rok 2015 pre spoločnosť. Výzvu bude LH v krátkom čase distribuovať medzi členmi HV SAS pri 
SAV. Rovnako bude táto výzva umiestnená na stránky spoločnosti. Dúfa, že vyzbierané fi-
nančné prostriedky budú v množstve, ktoré nielen pokryje náklady spojené s registráciou 
spoločnosti (55,-€). MV ponúkol, že zverejní výzvu na poskytnutie 2%-ného podielu zaplate-
nej dane za rok 2015 pre SAS pri SAV, ako aj pre SZA na Facebook-ovom profile SÚH 
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v Hurbanove. Tiež vyzval k širšiemu využívaniu sociálnych sietí a ďalších moderných komuni-
kačných kanálov na propagáciu činnosti Spoločnosti. 

1b.) JK upozornil na niekoľko nepresností a chýb v Organizačnom a rokovacom poriadku SAS 
pri SAV. LH všetky tieto pripomienky zapracoval a prezentoval ich členom HV SAS pri SAV. 
Ďalej členovia Hlavného výboru diskutovali jednotlivé pripomienky. PR otvoril otázku členov, 
ktorí nie sú organizovaní v žiadnej pobočke. RG podotkol, že takých členov nemáme a tí čle-
novia SAS pri SAV, ktorí v prihláške neuviedli konkrétnu odbočku sú priradení k odbočke Tat-
ranská Lomnica. PR navrhol vypustiť možnosť takéhoto členstva v SAS pri SAV. MV upozornil, 
že takéto členstvo môže byť umožnené v rámci stanov SAV pri SAV a zmeny v stanovách by 
museli byť schvaľované na Ministerstve vnútra SR.  

Ďalšia diskusia sa viedla k dátumu, do kedy je odbočka povinná odviesť 30 % zo zaplatených 
členských príspevkov pre SAS pri SAV. RG podotkol, že na zasadnutí HV SAS pri SAV z 15. de-
cembra 2011 bolo odsúhlasené, že termín výberu členského bude 30. apríl v danom roku. PR 
navrhol, aby sa členské príspevky vyberali rok dopredu, podobne ako v SZA alebo ČAS. Po 
diskusii sa členovia HV SAS pri SAV dohodli, že termín do kedy je odbočka povinná odviesť  
30 % zo zaplatených členských príspevkov pre SAS pri SAV sa zatiaľ meniť nebude a zostáva 
31. august daného roku.  

Ďalej sa členovia Hlavného výboru dohodli, že účtovné doklady k čerpaniu finančných pro-
striedkov predkladajú odbočky hospodárovi SAS pri SAV do 14 dní od skončenia danej akcie, 
najneskôr však do 30. novembra daného roku v prípade dlhodobých podujatí. Ďalej sa disku-
tovala náplň výročných členských schôdzí odbočiek a tiež sa pridala možnosť, že schôdzu od-
bočky môže zvolať aj HV SAS pri SAV. Organizačný a rokovací poriadok bol aktualizovaný dňa 
4. decembra 2015 a nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2016. RG prevedie záverečnú kon-
trolu Organizačného a rokovacieho poriadku SAS pri SAV a finálnu verziu zašle členom Hlav-
ného výboru na schválenie. Ak zostanú ešte ďalšie vážne pripomienky, tieto budú prerokova-
né na ďalšom zasadnutí HV SAS pri SAV. 

1c.) Ďalej LH informoval o personálnych problémoch súvisiacich s finančnou agendou SAS pri 
SAV. Pani B. Vešelényová zabezpečovala pre Spoločnosť po minulé roky základný finančný 
servis. Ako aj ĽH informoval, v poslednom období sa však vyskytlo viacero problémov a LH 
navrhol, aby sa už na ďalšie obdobie s menovanou spolupráca nepredlžovala. Tiež navrhol, 
aby hospodárovi SAS pri SAV s finančnou agendou vypomáhala pani T. Drzewiecka a obaja 
boli za svoju činnosť finančne odmenení. Členovia Hlavného výboru s týmto návrhom súhlasi-
li. LH tiež navrhne pani T. Drzewieckej vstup do SAS pri SAV. Prípadne sa s ňou uzavrie doho-
da o spolupráci pri zabezpečení finančnej agendy Spoločnosti bez nároku na honorár, no 
s uhradením cestovných nákladov, ako navrhol MV. 

1d.) LH navrhol pridať do činnosti Spoločnosti od roku 2016 udeľovanie Ceny za najlepší po-
pularno-vedecký čin mladého člena SAS pri SAV. Podobnú súťaž bude organizovať RSVS 
o cenu za najlepšiu popularizačnú prácu mladého vedeckého pracovníka. Cena by sa po prvý 
krát udeľovala v roku 2016, pričom by nemusela byť udeľovaná každoročne. Diskutovala sa 
forma ceny (finančná odmena, vecná cena), možnosť viacerých kategórií (mladých vedeckých 
pracovníkov do 35 rokov, seniorov). Členovia HV SAS pri SAV súhlasili so zaradením tejto ak-
tivity do plánu činnosti Spoločnosti v roku 2016 s tým, že na ňu bude požadovaná finančná 
dotácia RSVS. Garantom aktivity bude LH, ktorý pripraví do budúceho stretnutia Hlavného 
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výboru aj jej štatút. MV sa ponúkol, že nielen pomôže s prípravou štatútu, ale že SÚH 
v Hurbanove by sa podieľala na príprave a realizácii tejto súťaže. Tiež navrhol, že odovzdáva-
nie Ceny by sa mohlo konať v rámci filmového festivalu Astrofilm 2016.  

MV otvoril otázku znovuotvorenia sekcie SAS pri SAV, ktorá by sa venovala histórii astronó-
mie. Ako informoval, pracovník SÚH v Hurbanove, S. Šišulák, ktorý by chcel vstúpiť do Spo-
ločnosti, je profesionálny historik s veľmi dobrým prehľadom v histórii astronómie a vedel by 
významne prispieť k činnosti tejto sekcie. JK hneď navrhol aj jeden podnet čomu by sa sekcia 
mohla venovať, a to nikdy nevydanej knihe A. Bečváře – Zrcadlo kosmu, ktorá bola skartova-
ná, no obrazovú časť knihy (107 čiernobielych fotografií vesmíru) sa podarilo zachrániť. Záu-
jem o spoluprácu na oživení tejto publikácie prejavil za SÚH v Hurbanove MV. JK navrhol, aby 
tieto fotografie boli publikované na internete. Členovia HV SAS pri SAV súhlasili s obnovením 
činnosti Sekcie histórie astronómie. Personálne otázky tejto sekcie budú doriešené po vstupe 
S. Šišuláka do SAS pri SAV. 

MZ navrhol, po vzore rumunskej astronomickej spoločnosti, vznik Sekcie SAS pri SAV, ktorá 
by sa venovala hľadaniu astronomických nepresností a chybných informácií v médiách. Čle-
novia Hlavného výboru súhlasili s touto myšlienkou, ostáva však problém personálneho za-
bezpečenia takejto činnosti. 

Na záver tohto bodu programu LH vyzval nových členov HV SAS pri SAV (PB, JK) na dodanie 
návrhov do plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2016. Žiadosť o finančnú dotáciu RSVS sa obvyk-
le podáva do 31. januára daného roku. 

2.) RG pripomenul členom Hlavného výboru uznesenia 17. zjazdu SAS pri SAV: a) Zjazd ukladá 
Hlavnému výboru na lepšie zabezpečenie činnosti SAS pri SAV posúdiť a navrhnúť novú výšku 
členského príspevku a odbočkám, ako aj Hlavnému výboru zlepšiť vzájomnú komunikáciu,  
b) Zjazd doporučuje pokračovať v realizácii Astronomickej olympiády prostredníctvom viac 
zdrojového financovania, pokračovať v projektoch ochrany pred svetelným znečistením  
a publikovať obsah správy Revíznej komisie SAS pri SAV na internetových stránkach Spoloč-
nosti. Diskusií k výške členských príspevkov sa členovia HV SAS pri SAV venovali detailne 
v bode programu 6c).  

LH konštatoval, že sa výrazne zlepšila komunikácia s odbočkou v Bratislave. Komunikácia 
s odbočkou v Hlohovci, ako aj činnosť tejto odbočky zostáva problematická. RG znovu zdô-
raznil dôležitosť istého rešpektu, dodržiavania stanovených termínov, ako aj vzájomnej in-
formovanosti, napríklad aj o jednotlivých akciách a podujatiach, na ktorých sa členovia Spo-
ločnosti zúčastňujú ako organizátori, či účastníci. Ak sa tieto informácie dostanú k členom HV 
SAS pri SAV, môžu byť umiestnené na internetové stránky Spoločnosti, prípadne ich možno 
ďalej distribuovať na jednotlivé odbočky a tým aj k ďalším záujemcom o tieto podujatia. Tieto 
informácie bude potom možné využiť aj pre správy o činnosti Spoločnosti. 

RG tiež dodal, že v niektorých prípadoch viazne komunikácia s odbočkami aj ohľadne dôleži-
tých informácií, ako napr. o výbere členských príspevkov. Ako dodal, v roku 2016 končí plat-
nosť členských preukazov a podobne ako tomu bolo v roku 2012 bolo by dobré ukončiť člen-
stvo tím členom Spoločnosti, ktorí si dlhodobo neplnia svoje povinnosti, teda neuhrádzajú 
členské príspevky. Bez vzájomnej výmeny informácií s odbočkami je však nemožné odlíšiť 
tých členov, ktorí už nemajú záujem pôsobiť v SAS pri SAV od tých, ktorí len opakovane zabú-
dajú na svoje povinnosti.  
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MZ podotkol, že hlavnou úlohou, ktorú udelil 17. zjazd SAS pri SAV Hlavnému výboru 
a vlastne všetkým členom Spoločnosti je vyhľadávať nových, aktívnych, predovšetkým mla-
dých ľudí, ktorí prinesú pre SAS pri SAV nové myšlienky, a ktorí svojimi nápadmi a činnosťou 
vytvoria vhodné podmienky, aby mohla naša Spoločnosť ďalej rásť a napredovať. MV po-
dotkol, že práve na mladých členoch stojí a padá činnosť mnohých takýchto spoločností a ako 
príklad uviedol International Planetarium society, ktorej členská základňa dramaticky pokles-
la (približne z 1 500 na 600 členov) a táto spoločnosť má problém zabezpečiť organizáciu svo-
jej tradičnej výročnej konferencie v roku 2020. MZ dodal, že súčasne vedenie SAS pri SAV sa 
musí snažiť v tejto záležitosti neodkladne konať, aby o štyri roky mohlo odovzdať Spoločnosť 
svojim nasledovníkom v takom stave, aby bol zaručený jej ďalší rast a napredovanie. MV do-
plnil, že sa musia zmeniť aj formy komunikácie, Spoločnosť sa musí prispôsobiť meniacej sa 
dobe, inak jej hrozí úpadok alebo zánik. 

3.) O výške dotácie RSVS na aktivity SAS pri SAV, čerpaní finančných prostriedkov a výbere 
členských príspevkov v roku 2015 informoval ĽH. V roku 2015 SAS pri SAV požadovala finanč-
nú dotáciu RSVS v celkovej výške 9 810,-€ (8 850,-€ v pôvodnej žiadosti + 960,-€ v žiadosti 
o dofinancovanie). Pridelená finančná dotácia bola 3 820,- € (3 530,-€ na pôvodnú žiadosť  
+ 290,-€ na žiadosť o dofinancovanie). Fakturovaných bolo 3 112,68,-€, zostáva fakturovať 
(po skončení podujatí ako KOLOS 2015, Festival svetla, atď.) ešte 707,32,-€. Ako uviedol ĽH, 
aj keď ešte nemá k dispozícií všetky účtovné doklady (aktuálne má k dispozícií doklady vo 
výške 822,89,-€) je jasné, že finančná dotácia RSVS bude vyčerpaná kompletne a ďalšie fi-
nančné prostriedky (vo výške približne 500,-€) na pokrytie nákladov na aktivity SAS pri SAV 
v roku 2015 bude potrebné poskytnúť z účtu Spoločnosti.  

K najvyššiemu prečerpaniu finančných prostriedkov v porovnaní s reálne pridelenými došlo 
pre odbornú konferenciu „Svetlo? Áno i nie.“, ktorá sa konala počas 17. zjazdu SAS pri SAV 
dňa 2. októbra 2015 v hoteli Galileo v Žiline. Na účte Spoločnosti bolo ku dňu 2. decembra 
2015 1 034,69,-€ s tým, že bude ešte  refundovaných 707,32,-€, takže nevznikne žiaden prob-
lém uhradiť zostávajúce pohľadávky. RG poznamenal, že Spoločnosť sa v pláne činnosti na 
rok 2015 zaviazala dofinancovať svoje podujatia a MZ dodal, že na rok, keď SAS pri SAV orga-
nizovala zjazd je to veľmi dobrý finančný výsledok. ĽH konštatoval, že boli finančne podpore-
né všetky plánované podujatia a akcie SAS pri SAV v roku 2015 a momentálny stav pokladne 
je 71,90,-€. LH poznamenal, že napriek rekordne vysokej poskytnutej dotácie RSVS, ide len 
o menej ako 40 % požadovaných finančných prostriedkov. Vzhľadom na množstvo akcií však 
LH zhodnotil finančný výsledok Spoločnosti v roku 2015 ako pozitívny. 

Čo sa týka výberu členských príspevkov v roku 2015, vybraných bolo asi 90 %. Problematické 
zostávajú odbočky Bratislava a Hlohovec, z ktorých zatiaľ nie sú k dispozícii informácie 
o zaplatení členských príspevkov a ani nebol odvedený 30 % podiel na účet Spoločnosti. ĽH 
ešte dodal, že Spoločnosti chýbajú informácie o tom, či jednotliví členovia majú skutočne 
nárok na redukovaný členský príspevok. Ako navrhol RG, títo členovia by mali svoj nárok pre-
ukázať na základe relevantného dokladu. Členovia Hlavného výboru ďalej diskutovali potrebu 
individuálne kontaktovať jednotlivých členov Spoločnosti a upozorniť ich na neuhradenie 
členských príspevkov. RG sa podujal, že bude postupovať takýmto spôsobom, aby HV SAS pri 
SAV vo všetkých prípadoch mal jasné stanovisko dotknutých k ich ďalšiemu zotrvaniu 
v radoch členov Spoločnosti. Čo sa týka výberu členských príspevkov, RG znova pripomenul, 
že by mal byť ukončený do 30. apríla príslušného roku. 
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4.) RG informoval, že bude pripravovať správu o činnosti SAS pri SAV v roku 2015. Upozornil, 
že všetci garanti podujatí a akcií SAS pri SAV, ktorí na tieto aktivity čerpali finančné prostried-
ky SAS pri SAV alebo finančné prostriedky z dotácie RSVS sú povinní predložiť správy o týchto 
aktivitách vedeckému tajomníkovi a hospodárovi SAS pri SAV. Časť podkladov už RG má 
a použil ich pri príprave správy o činnosti SAS pri SAV v rokoch 2011 - 2015, ktorú predložil na 
17. zjazde Spoločnosti. Napriek tomu by uvítal, keby mu boli zaslané stručné správy 
o všetkých podujatiach a aktivitách, na ktorých sa v roku 2015 členovia SAS pri SAV podieľali. 
Termín na predloženie podkladov bol stanovený na 21. decembra 2015 a RG rozpošle e-mail 
na všetky odbočky, sekcie a komisie Spoločnosti s výzvou na dodanie správ o činnosti SAS pri 
SAV v roku 2015 v najbližšom čase. LH podotkol, že táto správa je okrem iného dôležitá pre 
prípravu žiadosti o finančnú dotáciu RSVS na rok 2016. 

5.) RG ďalej vyzval na dodanie návrhov do plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2016 a to najmä 
návrhov na projekty, na ktoré bude žiadať SAS pri SAV finančnú dotáciu RSVS. Pre každý pro-
jekt je potrebné uviesť: názov projektu, termín a miesto realizácie, meno garanta projektu, 
výšku nákladov a stručný popis projektu. Termín na dodanie týchto návrhov bol stanovený na 
21. decembra 2015. E-mail z touto výzvou RG rozošle na všetky odbočky, sekcie a komisie 
Spoločnosti v najbližšom čase.  

6.) Ďalším bodom programu zasadnutia bola bežná agenda spoločnosti. 

6a.) Hlavný výbor SAS pri SAV prediskutoval prihlášku záujemcov Michala Figuru (odbočka 
Prešov) a Mykolu Vdovychenka (odbočka Tatranská Lomnica) o vstup do Spoločnosti a na 
základe jednohlasného hlasovania ich prijíma za riadnych členov SAS pri SAV.  

Uznesenie HV SAS pri SAV 1/15: HV SAS pri SAV jednohlasne odsúhlasil prihlášku Michala 
Figuru a Mykolu Vdovychenka a prijíma ich za riadnych členov SAS pri SAV. 

RG pripraví pre menovaných nové členské preukazy. 

5b.) Hlavný výbor prejednal žiadosti Hany Kapolkovej, Márie Jančovej a Drahomíra Chochola 
o zrušenie členstva v SAS pri SAV. Hlavný výbor berie na vedomie a akceptuje tieto žiadosti. 
Menovaní budú vyradení zo zoznamu riadnych členov SAS pri SAV. RG upozornil, že týmto 
Spoločnosť stráca mladých, perspektívnych, ako aj starších, skúsených členov, čo je znepoko-
jivé. HV by sa mal zamyslieť nad príčinami a snažiť sa nielen získavať nových členov, ale aj 
vytvoriť také podmienky, aby Spoločnosť neopúšťali mladí, perspektívni členovia. 

PB informoval, že v októbri 2015 vo veku 71 rokom umrel dlhoročný člen odbočky v Prešove 
Vladimír Pavlovský. Menovaný bol členom  SAS pri SAV 55 rokov. Česť jeho pamiatke. 

PB informoval, že René Novysedlak požiadal o pozastavenie členstva z dôvodu dlhodobého 
pobytu v zahraničí. V stanovách SAS pri SAV nie je zavedený stav pozastaveného členstva 
Spoločnosti, preto menovaný má možnosť buď zostať členom alebo vystúpiť a potom opä-
tovne vstúpiť do Spoločnosti. 

6c.) LH otvoril tému výšky členských príspevkov na rok 2016. Tiež dodal, že Hlavný výbor by 
mal prejednať a vyhlásiť výšku členských príspevkov každoročne. RG pripomenul, že 17. zjazd 
SAS pri SAV uložil Hlavnému výboru posúdiť a navrhnúť novú výšku členských príspevkov. 
Vzhľadom na celkovú situáciu v Spoločnosti MZ navrhol nemeniť v roku 2016 výšku členských 
príspevkov. RG sa vyjadril, že výšku členských príspevkov bude potrebné upraviť, no tiež si 
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nemyslí, že to je téma, ktorú by bolo možné prejednať na jednom stretnutí. Hlavný výbor by 
sa tejto téme mal venovať aj počas ďalších stretnutí v roku 2016. RG súhlasí s modelom, aby 
sa členské príspevky platili na rok dopredu. Aj vzhľadom na názory, ktoré odzneli počas 17. 
zjazdu SAS pri SAV napr. v správe Revíznej komisie, sa tiež prikláňa k výraznému zvýšeniu 
členských príspevkov v ďalších rokoch. Na rok 2016 by však RG ponechal výšku členských 
príspevkov nezmenenú, s tým že sa prejde na model platenia na rok dopredu a budú sa teda 
platiť aj členské príspevky na rok 2017. MV súhlasil s platením členských príspevkov dopredu 
a navrhuje zvýšiť príspevky len o úroveň inflácie od obdobia, kedy sa naposledy menila ich 
výška. Navrhuje zmeniť výšku členských príspevkov na 15,-€, redukovaných na 7,-€. Upozor-
nil, že v súčasnej dobe ľudia očakávajú isté benefity z členstva v podobných organizáciách, 
a aj keď SAS pri SAV ponúka isté výhody, tieto sú smerované výlučne k astronomickej činnos-
ti. Výrazné zvýšenie členských príspevkov by mohlo mnoho ľudí odradiť, ak astronómia nie je 
ich primárnym záujmom.  

JK podotkol, že zvýšenie členských príspevkov by mohlo byť zdôvodnené rozšírením činnosti 
SAS pri SAV o ďalšie aktivity ako napr. Cena o najlepší popularizačný čin mladého člena Spo-
ločnosti. RG dodal, že v súčasnosti Spoločnosti chýbajú finančné prostriedky na aktivity, ktoré 
dotácia RSVS nepokrýva, napr. edičná činnosť. Tiež si vie predstaviť, že zo zvýšeného príjmu 
Spoločnosti z výberu členských príspevkov by sa podporili ďalšie aktivity mladých členov 
napr. cez formu grantovej súťaže ich popularizačných projektov. V neposlednej miere by sa 
takto znížila takmer existenčná závislosť činnosti Spoločnosti na dotácií RSVS. MV navrhol, že 
platenie členských príspevkov dopredu by mohlo byť zvýhodnené. Ak člen uhradí príspevok 
na dva alebo viac rokov dopredu, dostal by zvýhodnenie v podobe redukcie členského prí-
spevku napr. o 20 - 30 %.  

PB sa vyjadril, že zvýšenie členských príspevkov bude mať len minimálny benefit na príjmy 
Spoločnosti, keďže 70 % členských príspevkov zostáva na odbočkách a navyše treba počítať aj 
s tým, že značná časť členov v dôsledku zvýšenia výšky príspevkov ukončí svoje členstvo 
v Spoločnosti. PB navrhuje nemeniť výrazne výšku členských príspevkov, maximálne zvyšovať 
o úroveň inflácie. PR tiež súhlasí s platením členských príspevkov dopredu a zachovaním ich 
výšky na súčasnej úrovni aj v roku 2016. V prípade zvyšovania členských príspevkov v ďalších 
rokoch navrhuje rozšíriť ponuku benefitov napr. o elektronickú verziu cirkulárov, ktoré by sa 
distribuovali prostredníctvom e-mailu jednotlivým členom Spoločnosti. Tiež navrhuje razant-
ne zlepšiť kvalitu internetových stránok SAS pri SAV, aby sa členom dostavil aj pocit zadosťu-
činenia a istej hrdosti, že patria do našej Spoločnosti.  

ĽH tiež poukázal na fakt, že väčšina ľudí dnes očakáva isté benefity z členstva v podobných 
spoločnostiach. Cirkulár by mohol byť dobrým informačným kanálom, ktorým by sa členovia 
SAS pri SAV informovali aj napr. o výhodách členstva. PR a ĽH navrhujú v roku 2016 zapraco-
vať na ponuke benefitov a lepšej informovanosti členov, napr. prostredníctvom cirkulára tak, 
aby členovia mali pocit, že prípadné zvyšovanie členských príspevkov je opodstatnené a za 
svoj príspevok dostávajú adekvátnu protihodnotu. RG pripomenul slová doc. Vladimíra Ba-
hýla na 17. zjazde Spoločnosti, ktorý vyzýval k tomu, aby sa členstvo v SAS pri SAV stalo aj 
prestížnou záležitosťou a nízke členské príspevky Spoločnosť v očiach mnohých ľudí čiastočne 
dehonestujú. RG dodal, že plne súhlasí s myšlienkou, že členom treba za ich príspevky po-
núknuť adekvátnu protihodnotu a téma členských príspevkov bude určite na programe aj 
ďalších stretnutí Hlavného výboru. 
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JK podotkol, že SAS pri SAV má veľké medzery v budovaní si svojho imidžu vo vzťahu k mé-
diám a vôbec celej spoločnosti. Navrhuje, aby spoločnosť mala svojho tlačového tajomníka 
a k významným astronomickým udalostiam alebo objavom vydávala tlačové vyhlásenia. Tla-
čové správy prezentované médiami by vytvárali veľmi dobrú spätnú väzbu a v členoch by 
podporovali dobrý pocit z členstva v našej Spoločnosti. ĽH doplnil, že momentálne je situácia 
skutočne dosť zlá, keďže sa k astronomickým javom v médiách vyjadrujú, často neodborne, 
ľudia, ktorí astronómiu neštudovali ani v tejto oblasti nepracujú.  

MV v tejto oblasti nemôže prisľúbiť spoluprácu, keďže SÚH v Hurbanove si buduje vlastnú 
mediálnu politiku a prezentáciu v médiách. Ako podotkol PR, v podobnej situácii sú aj členo-
via SAS pri SAV, ktorí sú pracovníkmi Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Na 
druhej strane však MV ponúkol významný benefit pre členov SAS pri SAV. SÚH v Hurbanove 
pripravuje internetový portál časopisu Kozmos, na ktorom bude prístupný samotný časopis, 
no okrem toho bude obsahovať systém, do ktorého budú môcť prispievať samotní astronó-
movia a ďalšie obsahové súčasti. Prístup k plnému obsahu bude spoplatnený a jedným 
z benefitov, ktorý by dostali členovia SAS pri SAV by bol práve tento plný prístup k obsahu 
portálu. Tento prístup by mohol byť k dispozícií koncom roku 2017. RG poďakoval MV za celú 
Spoločnosť za takúto hodnotnú ponuku. 

LH zhrnul, že Spoločnosť potrebuje mladých, aktívnych členov. Nových členov môže prilákať 
aj Cena o najlepší popularizačný čin. Súhlasil s JK, že treba zapracovať na obraze SAS pri SAV 
v spoločnosti a viac našu Spoločnosť prezentovať v médiách. V tejto súvislosti apeloval na 
zlepšenie internetových stránok SAS pri SAV tak, aby ich sledovali a citovali médiá. Tiež sa 
prikláňa k myšlienke nezvyšovať členské príspevky a najskôr zapracovať na benefitoch, ktoré 
ponúka členstvo v SAS pri SAV. Podľa LH by Spoločnosť mala prejsť k výberu členského do-
predu a k zvýhodneniu v prípade úhrady členského na viac rokov dopredu. Tiež súhlasil 
s myšlienkou, že je potrebné ozdraviť súčasný stav členskej základne Spoločnosti, aby v nej 
boli evidovaní len tí, ktorí majú skutočne záujem byť členmi SAS pri SAV. LH navrhol, aby výš-
ka členského príspevku pre riadneho člena od roku 2017 bola 12,-€, ak však zaplatí na dva 
roky dopredu (2017, 2018) zostane v pôvodnej výške 10,-€. 

JK sa vrátil k otázke zriadenia funkcie tlačového tajomníka SAS pri SAV. Problematické však 
zostáva, ako podotkol RG, kto bude pripravovať tlačové správy alebo kto bude pripravovať 
aktuálny, relevantný a odborne správny obsah internetových stránok Spoločnosti. PR dodal, 
že na stránkach SAS pri SAV by sa mali objavovať častejšie informácie o aktivitách Spoločnos-
ti, a to hlavne tých, ktoré boli finančne podporené. Garanti týchto aktivít by mali byť k tomu 
zaviazaní poskytnutím financií. RG v súvislosti s výškou členských príspevkov položil otázku, 
kde zoberie Spoločnosť finančné prostriedky na ohodnotenie práce tlačového tajomníka ale-
bo členov, ktorí budú napĺňať internetové stránky Spoločnosti, keď na organizačnú činnosť 
vedeckých spoločností nie je možné žiadať dotáciu RSVS. 

PR reagoval, že internetové stránky SAS pri SAV nemusia byť astronomickým informačným 
portálom. Stačí, keď budú informovať o činnosti Spoločnosti. Na to však chýbajú podklady. 
Ako dodal RG, tie je problém získať často aj do výročnej správy o činnosti Spoločnosti. PB 
súhlasil, že Slovensko je malá krajina a astronomické organizácie by mali radšej spolupraco-
vať na vytvorení jedného kvalitného a obsahovo bohatého informačného portálu. S touto 
myšlienkou súhlasili aj MV a RG. Otvorenou otázkou však znova zostáva, kto bude tento in-
ternetový portál napĺňať informáciami. 
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Členovia Hlavného výboru sa dohodli, že výška členských príspevkov v roku 2016 zostáva 
rovnaká ako v minulých rokoch, teda minimálna výška členského príspevku pre riadnych čle-
nov je 10,-€, minimálna výška redukovaného členského príspevku (študenti, dôchodcovia) je 
5,-€. Termín na výber členských príspevkov a odvedenie 30% podielu pre SAS pri SAV je 31. 
augusta 2016. Zároveň sa prejde na nový model výberu členských príspevkov na rok dopre-
du. Teda v roku 2016 sa budú vyberať členské príspevky aj na rok 2017. O procese prechodu 
na nový model a výške členského príspevku sa bude diskutovať na ďalšom stretnutí Hlavného 
výboru SAS pri SAV.  

7.) RG informoval, že 30. apríla 2016 končí platnosť súčasných členských preukazov. Po-
dotkol, že vzhľadom na náročnosť prípravy nových preukazov, by bolo dobré platnosť preu-
kazov označovať takým spôsobom, aby nebolo nutné tlačiť nové preukazy každé dva roky. 
MV navrhol nastaviť platnosť preukazov na 10 rokov. PR navrhol použitie ročných známok, 
tak ako to je zavedené v SZA. Ako podotkol RG, spolu s platením členských príspevkov dopre-
du ide o ideálne riešenie: hospodár odbočky vyzbiera členské príspevky a odošle 30 % vyzbie-
raných príspevkov SAS pri SAV. Hospodár SAS pri SAV odošle na odbočku adekvátny počet 
ročných známok a odovzdá ich tím členom, ktorí zaplatili členský príspevok. Bez ročnej znám-
ky je preukaz neplatný.  

Životnosť preukazu by bola daná počtom voľných pozícií na ročné známky, napr. 10 rokov, 
ako navrhol MV. Ako dodal RG, podobný princíp sa uplatňuje aj v prípade kariet ITIC/ISIC. LH 
poznamenal, že v čase vydania nových preukazov by bolo dobré mať už ozdravenú členskú 
základňu. Ďalej sa diskutovali technické detaily týkajúce sa laminovania preukazov, ochrany 
preukazov a ročných známok pomocou ochranného obalu, atď. Miesto na ročné známky na-
hradí text o benefitoch členstva v SAS pri SAV, ktoré budú uvedené na internetových strán-
kach Spoločnosti.  

Členovia Hlavného výboru sa dohodli, že v roku 2016 budú vydané vo vlastnej réžii nové, la-
minované členské preukazy SAS pri SAV, ktorých životnosť bude 10 rokov. Platnosť preukazu 
sa bude od roku 2017 predlžovať na základe zaplateného členského príspevku pomocou jed-
noročných známok. 

8.) MV informoval, že počas 17. zjazdu SAS pri SAV sa dohodol s E. Pittichom na vydaní dru-
hého vydania Astronomickej terminológie v náklade 400 ks. JK nesúhlasil s vydaním Astro-
nomickej terminológie v tlačenej podobe. Podľa jeho názoru takéto publikácie by mali byť  
v súčasnej dobe zverejňované na internete a tak sprístupnené čo možno najširšej skupine 
záujemcov. Podobný názor prezentoval na stretnutí Terminologickej komisie SAS pri SAV aj 
ĽH. Ako pripomenul RG k podobnému názoru dospeli aj členovia Hlavného výboru na zasad-
nutí zo dňa 27. novembra 2014. Hlavná námietka voči vydaniu Astronomickej terminológie 
v podobe Wikipédie bola, že v tejto databáze môže hocikto jednotlivé heslá upravovať.  

MV ďalej informoval, že vydavateľom Astronomickej terminológie bude SÚH v Hurbanove 
a okrem tlačenej verzie, bude v istej forme k dispozícií aj na internete. Ako sa zhodli JK a MV, 
mala by to byť nie voľne editovateľná forma a Astronomická terminológia by mala byť zve-
rejnená na stránkach SÚH v Hurbanove, ako vydavateľa, ako aj na stránkach SAS pri SAV, pre-
tože je to výsledok práce Terminologickej komisie. LH poznamenal, že to zároveň zvýši náv-
števnosť a prestíž stránok Spoločnosti. MV zdôraznil význam diela v dostupnosti záväznej 



                     SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED 
 

 
 

9 

terminológie, ktorá sa bude používať pri vydávaní ďalších diel s astronomickou témou, ako 
napr. časopisu Kozmos.  

JK dodal, že terminológie rôznych vedných disciplín združuje Národný jazykový korpus, ktorý 
vytvára Jazykovedný ústav Ľ. Štúra. Na internetových stránkach Národného jazykového kor-
pusu je momentálne takto spracovaných asi 20 vedných disciplín a medzi nimi je aj astronó-
mia, ktorá je založená na Astronomickej terminológii vydanej v roku 1998. Členov Terminolo-
gickej komisie už kontaktovala zodpovedná editorka Národného jazykového korpusu, ktorá 
má záujem doplniť aj termíny, ktoré boli po tomto vydaní publikované v časopise Kultúra 
slova. Čo sa týka autorstva, JK citoval E. Pitticha, že ide o kolektívne dielo. MV poznamenal, 
že aj keď ide o kolektívne dielo, konečným editorom a zostavovateľom je E. Pittich. Druhé 
vydanie Astronomickej terminológie sa bude realizovať v roku 2017. 

Na záver LH a RG poďakovali členom HV SAS pri SAV za účasť na zasadnutí a za bohatú a 
plodnú diskusiu k jednotlivým prerokovaným témam. 

 

Zapísal R. Gális, overil a doplnil L. Hric 

 
 
 
Košice, 11. marca 2015                     Rudolf Gális 
        Vedecký tajomník SAS pri SAV 


