
              SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri
SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

1. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej
spoločnosti pri 

Slovenskej akadémii vied

ZÁPISNICA

Dátum a miesto konania: 

29. november 2019, od 12:30 hod.

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, pracovisko Stará Lesná

Zúčastnení: R. Barsa (RB), M. Gallová (MG), R. Gális (RG), Ľ. Hambálek
(ĽH), S. Kaniansky (SK), E. Koči (EKo), E. Kundra (EK), J. Merc (JMe) – online,
P. Rapavý (PR)

Ospravedlnení: J. Mäsiar (JM), S. Štefeček (SŠ), M. Vidovenec (MV)

Program:

1. Informácie o činnosti predsedníctva HV SAS pri SAV
a. Zhodnotenie 18. riadneho zjazdu SAS pri SAV

2. Správa o čerpaní finančných prostriedkov SAS pri SAV
a. Dotácia RSVS na jednotlivé aktivity SAS pri SAV v roku 2019
b. Výber členských príspevkov

3. Aktivity SAS pri SAV v roku 2019
a. Konferencia Astronomické Slovensko 2019
b. Astrofilm 2019
c. Slovenská amatérska obloha 2019
d. Ďalšie podujatia a aktivity SAS pri SAV v roku 2019 

4. Agenda SAS pri SAV
a. Prijatie nových členov
b. Zrušenie členstva

5. Rôzne

Prvé  zasadnutie  Hlavného  výboru  SAS  pri  SAV,  zvoleného  počas  18.
riadneho zjazdu Spoločnosti  v septembri 2019,  sa konalo 29.  novembra
2019  na  Astronomickom  ústave  SAV.  Na  úvod  RG  privítal  prítomných
členov HV SAS pri SAV. RG odovzdal pozdravy a ospravedlnenie z neúčasti
od MV, JM a SŠ. Zasadnutie prebehlo podľa schváleného programu.

1.) RG poďakoval organizátorom konferencie Astronomické Slovensko 2019
a 18.  riadneho zjazdu SAS pri  SAV za  ich  prípravu.  Ďalej  zhodnotil  ich
priebeh ako bezproblémový. RG taktiež predniesol uznesenia Zjazdu, ktoré
tvoria hlavné ciele činnosti HV SAS pri SAV na najbližšie obdobie. Členovia
HV SAS pri SAV sa zhodli, že budú intenzívne pracovať na ich naplnení.

2a.) ĽH informoval  HV SAS pri  SAV o čerpaní finančných prostriedkov v
roku  2019.  Skonštatoval,  že  sa  podarí  vyčerpať  všetky  prostriedky  z
dotácie Rady Slovenských vedeckých spoločností (RSVS) vo výške 4 610,-
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€, a že na AsÚ SAV bola predložená žiadosť o refundáciu dotácie. Najväčšie
výdavky boli spojené s organizovaním konferencie Astronomické Slovensko
2019 a 18. riadneho zjazdu SAS pri SAV. Medzi jednotlivými financovanými
akciami  došlo  
k presúvaniu finančných prostriedkov podľa skutočných potrieb a v súlade
s pravidlami čerpania. ĽH vyjadril požiadavku dočerpať dotáciu RSVS do 6.
decembra 2019, a preto požiadal o skoré zaslanie potrebných účtovných
dokladov. RG poďakoval Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove za
finančnú podporu konferencie Astronomické Slovensko 2019. 

ĽH ďalej informoval o zostatku na účte Spoločnosti (2 614,11,-€ ku dňu 29.
novembra 2019). Ten je tvorený členskými príspevkami a financiami z 2%-
ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2018
(323,08,-€), ktorý je potrebné vyčerpať do konca kalendárneho roka 2020.
EK oboznámil  nových členov HV SAS pri  SAV s podmienkami žiadania a
čerpania  dotácie  RSVS  cez  spolupracujúci  ústav  SAV,  v prípade  našej
Spoločnosti cez Astronomický ústav SAV.

RG predniesol požiadavku na získavanie financií cez rôzne projekty (napr.
IAU) a navrhol poveriť sledovaním výziev projektov SK a JM. SK súhlasil a
upozornil  na možnú finančnú spoluúčasť (zvyčajne 5%) na projektoch a
refundáciu financií  použitých na projekt až po jeho uskutočnení.  SAS pri
SAV bude pri výberoch výziev projektov obmedzená vlastnými finančnými
prostriedkami.  RG  vyzval  aj  na  účasť  a  spoluúčasť  v  medzinárodných
projektoch. Prítomných členov HV SAS pri SAV oboznámil, že sa Spoločnosť
bude  uchádzať  o finančnú  podporu  v rámci  pripravovaného  európskeho
projektu  AstroNights,  ktorého  cieľom  je  podporiť  organizáciu  podujatí
Európskej noci výskumníkov v roku 2020.

2b.) ĽH informoval o výbere členských príspevkov na rok 2020, ktorý nie je
100%.  Pripomenul,  že  výber  na  daný  rok  sa  realizuje  do  30.  októbra
predchádzajúceho roka. EKo upozornil na členov zaradených do odbočky v
Hurbanove,  ktorí  by  mali  prislúchať  k  odbočke  v  Žiline.  PR  citoval  z
organizačného  poriadku,  že  „HV  na  návrh  členskej  schôdze  odbočky
rozhoduje  
o zrušení členstva v Spoločnosti“. RG vyzval na zaslanie aktualizovaných
informácií o výbere členského a zaslanie účtovných dokladov z odbočiek
do 31. 12. 2019. HV SAS pri SAV bude postupovať v súlade s organizačným
poriadkov podľa aktualizovaných skutočností.

3.) Členovia HV SAS pri SAV informovali o priebehu podujatí v roku 2019.
Detailné  informácie  boli  poskytnuté  počas  konferencie  Astronomické
Slovensko  2019,  ako  aj  počas  18.  riadneho  zjazdu  SAS  pri  SAV  a  sú
zverejnené na internetových stránkach Spoločnosti.

4a.)  Uznesenie  HV SAS pri  SAV 1/19:  HV  SAS  pri  SAV  jednohlasne
odsúhlasil prihlášky Pavla Bakalu, Jozefa Kováča a Adriána Takáča a prijíma
ich za riadnych členov Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

4b.) HV SAS pri  SAV berie  na  vedomie  a  ukončuje  členstvo  Ľudovítovi
Konczerovi.
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5.) V rôznom prebehla diskusia o výške členského príspevku.

Uznesenie  HV  SAS  pri  SAV  2/19: HV  SAS  pri  SAV  sa  jednohlasne
uzniesol o zachovaní výšky členských príspevkov na rok 2021 (minimálna
výška  členského  príspevku  bude  pre  riadnych  členov  12,-€,  minimálna
výška redukovaného členského príspevku (študenti, dôchodcovia) bude 6,-
€)  a zachovaní  zápisného  vo  výške  0,-€.   Termín  na  výber  členských
príspevkov na rok 2021 a odvedenie 30% podielu pre SAS pri SAV je 31.
októbra 2020.

HV  SAS  pri  SAV  sa  zhodol,  že  výšku  členského  pre  rok  2022  určí  na
zasadnutí v roku 2020. ĽH upozornil na odliv členov po prechode z člena
študenta  na  riadneho  člena.  SK  navrhol  väčšie  zapájanie  a  zvýšenie
motivácie  pre  aktivity  mladých  členov  Spoločnosti.  Taktiež  predostrel
návrh klásť väčší dôraz na podporu akcií mladých členov Spoločnosti.

a)  EK  vyzve  garantov  akcií  financovaných  z  dotácie  RSVS,  vedenia
odbočiek, sekcií a komisií, ako aj členov Spoločnosti aby do 20. decembra
2019  predložili  správy  o  priebehu  podujatí  
a činností SAS pri SAV, na ktorých sa podieľali v roku 2019 a informovali o
pripravovanej činnosti v roku 2020, v prípade potreby žiadali o finančnú
podporu. Z diskusie k plánu činnosti na rok 2020 vyplynula požiadavka na
zlúčenie  podobných  akcií  a  dôraz  na  akcie  pre  mládež  
a širokú verejnosť v žiadosti pre RSVS.

b) ĽH a EK informovali prítomných o sťahovaní sa kancelárie SAS pri SAV
do inej miestnosti na Astronomickom ústave SAV. SAS pri SAV vyhovelo
požiadavke  AsÚ SAV a  po  príprave  novej  kancelárie  sa  presťahuje.  RG
vyzve  L.  Hrica  aby  si  do  15.  januára  2020  prevzal  osobné  veci  
z kancelárie SAS pri SAV. Sťahovanie a likvidáciu nepotrebného majetku
prevedie ĽH, EK a RG.

Na návrh RG sa diskutovalo o uzneseniach 18. riadneho zjazdu SAS  pri
SAV. Pre zvyšovanie kredibility Spoločnosti boli a budú vydávané tlačové
správy.  Diskutovalo  sa  aj  o  právnom  základe  spolupráce  s  inými
subjektami.  RG  požiadal  EKo  a PR  o analýzu  možností  zriadenia  tzv.
inštitucionálneho člena SAS pri SAV. EK, RB a JMe budú spolupracovať na
vylepšení  vzhľadu  
a spôsobe zabezpečenia častejšieho aktualizovania obsahu internetových
stránok SAS pri SAV.

HV SAS pri  SAV  upozorňuje  garantov  akcií,  že  sú  zaviazaní  informovať
prostredníctvom médií (informácia v kalendári podujatí,  na internetových
stránkach, sociálne siete, pozvánky, tlačové správy a pod.) o podujatiach
SAS pri SAV pred a po uskutočnení podujatia.

RG vyzýva na stretnutie a zintenzívnenie práce Pedagogickej komisie SAS
pri SAV.

HV diskutoval aj o aktualizácii organizačného poriadku, doplnenie pravidiel
prijímania členov komisií a sekcií a voľbe ich predstaviteľov.
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Zapísal E. Kundra, overil a doplnil Ľ. Hambálek a R. Gális.

Tatranská Lomnica, 14. január 2019     

Emil Kundra

Vedecký tajomník SAS pri SAV


