SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

1. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri
Slovenskej akadémii vied
ZAPISNICA
Dátum konania: 15. decembra 2011, 12:00 - 17: 00 hod.
Miesto konania: Astronomický ústav SAV v Starej Lesnej
Zúčastnení: L. Hric, R. Gális, E. Kundra, P. Ďuriš, L. Kornoš, P. Rapavý, M. Vidovenec
Prizvaný: J. Koza
Ospravedlnený: M. Znášik, S. Kaniansky, D. Očenáš, J. Zverko, V. Bahýľ
Na úvod LH privítal členov nového hlavného výboru SAS pri SAV a zaželal mu veľa úspechov
v nasledujúcom období.
1a.) LH informoval členov HV o činnosti predsedníctva od 16. zjazdu SAS pri SAV, ktorý sa
konal v dňoch 22. a 23. septembra 2011 v Banskej Bystrici. Ďalej informoval o svojej účasti na
seminári Rady vedeckých spoločností, ktorý sa konal spolu s valným zhromaždením Rady SVS
dňa 3. novembra 2011. HV informoval o tom, že SAS bude financovaná podobne ako
v minulom roku cez dotáciu na predložené a schválené projekty, pričom finančné prostriedky
budú poukázané na účet AsÚ SAV a teda je potrebné poukazovať vyúčtovanie nákladov
a faktúry priamo na AsÚ SAV. Zdôraznil, že stále zostáva možnosť presúvať finančné
prostriedky medzi jednotlivými projektmi. LK sa zúčastnil ďalšieho zasadnutia na základe
pozvania VV RVS, ktoré sa konalo 9. 12. 2011 v Bratislave a potvrdil, že je možné vyúčtovanie
nákladov realizovať priamo cez AsÚ SAV alebo cez SAS pri SAV, ktorá si následne tieto
náklady refunduje u AsÚ SAV. Ako povedal EK, zvyšok dotácií na rok 2011 bol vyúčtovaný
práve druhým spomenutým spôsobom. LK tiež spomenul, že bude potrebný upgrade
programu na účtovanie. Otvoril otázku registrácie spoločnosti na daňovom úrade a podania
daňového priznania, otázku, kde by mali byť archivované originály účtovných dokladov
(v archíve SAS pri SAV) a otázku platenia členských príspevkov do nadnárodných vedeckých
spoločností (členovia SAS pri SAV si tieto príspevky platia individuálne).
1b.) LH informoval o krokoch, ktoré podnikol pre realizáciu zápisu SAS do registra
oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za
zdaňovacie obdobie roka 2011. Informoval o probléme s registráciou, keď ako povedal EK,
spoločnosť má síce identifikátory IČO a DIČO, no nie je uvedená v registri na Ministerstve
vnútra SR. LH bude túto situáciu riešiť dodaním kópie stanov SAS pri SAV na štatistický úrad
SR. PR otvoril otázku na základe akého zákona je vlastne spoločnosť ustanovená. Informácia
o možnosti poukázať 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu bude zverejnená na
stránkach spoločnosti a takisto bude zaslaná na všetky odbočky. RG na záver tohto bodu
programu informoval, že zápisnice zo zasadaní predsedníctva SAS pri SAV bude elektronicky
posielať všetkým členom HV.
2. RG pripomenul prítomným uznesenia 16. zjazdu SAS, ktoré uložili hlavnému výboru
informovať členov SAS pri SAV o správe o činnosti a hospodárení prostredníctvom odbočiek
a masovokomunikačných prostriedkov. Správa o činnosti je už prístupná na www stránkach
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spoločnosti, správu o hospodárení musí ešte dodať EK. RG elektronicky rozpošle uvedené
správy na jednotlivé odbočky. LH informoval, že informácia o 16. zjazde SAS bola uverejnená
na www stránkach Správ SAV a vďaka PR bola táto informácia publikovaná aj v časopise
Kozmos 6/2011. PR navrhol, že na www stránkach spoločnosti by mohli byť publikované
informácie o činnosti jednotlivých sekcií a komisií spoločnosti. LH v tejto súvislosti vyzdvihol
prácu sekcie ochrany pred svetelným znečistením.
3. EK informoval, že posledná faktúra (refundácia nákladov) bola odoslaná na AsÚ SAV a tým
bola dotácia spoločnosti vo výške 2 700 € úplne vyčerpaná. Zdôraznil, že to však bolo možné
len vďaka presúvaniu finančných prostriedkov medzi projektmi, keďže na niektoré projekty
sa finančné prostriedky nečerpali (ZIRO, príprava propagačných materiálov, činnosť
terminologickej komisie, atď.). EK ďalej povedal, že takýmto spôsobom financovania sa
nečerpali prostriedky získané z členských príspevkov. Tie sa použili len na cestovné náklady
súvisiace so zasadaním HV a jeho činnosťou. Informácia o výške zostatku na účte spoločnosti
bude doplnená neskôr. LH informoval o zisku spoločnosti, získaného za prenájom panelov.
RG pripomenul, že doklady z jednotlivých projektov je nutné predložiť najneskôr do 30 dní od
ich ukončenia a LH zdôraznil, že pre zjednodušenie účtovania v závere roka by bolo dobré
plánovať jednotlivé projekty len do konca novembra príslušného roka.
4. RG vyzval na predkladanie podkladov na prípravu plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2012,
so zameraním na tie akcie, na ktoré bude spoločnosť žiadať finančnú dotáciu. Výzvu zašle na
všetky odbočky, sekcie a komisie spoločnosti, pričom termín predloženia podkladov bude
15. 1. 2012. EK zdôraznil, že nie je možné žiadať dotáciu na stretnutia predsedníctva a HV
spoločnosti a tie je potrebné spájať s inými podujatiami. LH tiež vyzval na predkladanie
projektov spoločne s SÚH v Hurbanove. PR ocenil zlepšenie vzťahov s SÚH a navrhol zaradiť
Astrofilm do plánu činnosti spoločnosti. RG tiež vyzval na predloženie podkladov do správy
o činnosti spoločnosti v roku 2011. Výzvu tiež odošle na všetky odbočky, sekcie a komisie SAS
pri SAV s termínom dodania 15. 1. 2012.
4a. Na zasadnutie HV SAS bol prizvaný JK, ktorý informoval o svojom návrhu na zaradenie do
plánu činnosti aktivity súvisiace s popularizáciou prechodu Venuše popred slnečný disk, ktorý
bude pozorovateľný dňa 6. júna 2012. Diskutovali sa otázky, či je vôbec možné na takéto
činnosti žiadať o podporu, či je možné zaobstarať hmotný majetok, resp. uhradiť cestovné
účastníkom z tejto podpory. Ďalej, či je potrebná na zaznamenanie úkazu tak finančne
nákladná IP kamera (hliadkovacia kamera zn. AXIS), otázku jej ďalšieho využitia (zákryt
Jupitera Mesiacom dňa 15. 7. 2012) a či by nebola postačujúca kamera, ktorú by vedel
poskytnúť RG. Takisto sme prebrali otázky spojené so zakúpením licencie na vysielacie práva
dokumentárneho filmu z produkcie rakúskej televízie ORF "ModernTimes/Venus
(MaximilianHell)". Nie je jasné, či je možné oddeliť poplatok za stiahnutie filmu a jeho
licenciu na vysielanie a či je ho možné použiť na nekomerčnú prezentáciu. JK preverí tieto
skutočnosti, prípadne zistí, či dokument nebol vydaný aj na DVD. PR navrhol osloviť riaditeľku
RTVS s informáciou o cykle dokumentov, ktorého súčasťou je aj spomínaný film a s návrhom,
či by STV nechcela tento cyklus zakúpiť a odvysielať. EK otvoril otázku hľadania finančných
prostriedkov z iných zdrojov. JK informoval aj o ďalších plánoch súvisiacich s úkazom, ako
napr. iniciovanie prípravy relácie „Večer pod lampou“ venovanej prechodu Venuše popred
slnečný disk. Diskutoval sa aj návrh PR na vydanie propagačného materiálu k tejto
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problematike, na príprave ktorého by sa mohli podieľať členovia Sekcie zákrytov a zatmení
SAS pri SAV. JK bol vyzvaný na základe tejto diskusie dodať nový návrh projektu.
4b. V súvislosti s návrhom podujatí odbočky SAS v Banskej Bystrici EK poznamenal, že je do
plánu činností potrebné uviesť všetky akcie, teda aj tie, na ktoré sa nežiada finančná dotácia.
RG vyzve spomínanú odbočku na dodanie doplňujúcich informácií (na ktoré aktivity a koľko
finančných prostriedkov budú na ne požadovať).
4c. PR informoval o návrhu projektu „Chráňme si tmu“, na ktorý sekcia ochrany pred
svetelným znečistením podala žiadosť na grantovú podporu od Slovenskej sporiteľne
a o aktivitách, ktoré chcú v rámci tohto projektu uskutočniť (Cintorín obetí svetelného
znečistenia, prednášky na observatóriu Kolonica, navigačný stĺp, internetové stránky „Koľko
hviezd ešte vidíme“, atď.). EK pripomenul dať do plánu činnosti tejto sekcie meranie úrovne
svetelného znečistenia. LK navrhol vydať propagačný materiál o tejto problematike. PR
informoval aj o ďalšom projekte, ktorý budú predkladať Karpatskej nadácii na zriadenie
náučného chodníka, ako aj o problémoch s vedením NP Poloniny. LH veľmi kladne ohodnotil
iniciatívu členov sekcie pri získavaní finančných prostriedkov z iných zdrojov.
5. LH informoval o pozvánke na stretnutie predstaviteľov národných astronomických
spoločnosti a Európskej astronomickej spoločnosti (31. 1. – 2. 2. 2012, Rolle, Šcajčiarsko). LH
sa ponúkol, že by na stretnutie vycestoval s niekým z HV SAS a prezentoval SAS, pričom by si
účtoval len finančné náklady spojené s dopravou. V tejto súvislosti RG navrhol, či by SAS
nechcela ponúknuť EAS, že usporiada konferenciu JENAM (Joint European and National
Astronomical Meeting) na Slovensku v najbližších rokoch. PR otvoril diskusiu o výške
finančných nákladov spojených s touto cestou. EK upozornil na nevýhodnosť leteckej
dopravy, keď na minulé takého stretnutie nemohol zo zdravotných dôvodov vycestovať
J. Zverko a letenka prepadla. HV odporučil účasť 1-2 predstaviteľov SAS na tomto stretnutí
a v prípade uskutočnenia cesty ich poveril zistením informácií o možnosti organizácie
konferencie JENAM na Slovensku.
6a. HV prediskutoval prihlášky záujemcov o vstup do spoločnosti a uzniesol sa nasledovne:
Uznesenie HV SAS pri SAV 1/11: HV SAS pri SAV jednohlasne odsúhlasil prihlášky Mgr.
Simony Tomáškovej, Ing. Ivana Oravca, PhD. a Ing. Cyrila Šolca, CSc. a prijíma ich za riadnych
členov SAS pri SAV.
6b. HV SAS zobral na vedomie oznámenie o novom zložení výboru odbočky v Tatranskej
Lomnici (J. Koza – predseda, T. Pribulla – tajomník, R. Gális – člen výboru).
6c. HV SAS zobral na vedomie oznámenie o novom zložení výboru odbočky v Banskej Bystrici
(J. Škvarka – predseda, S. Kaniansky – tajomník, B. Zimnikovalová - hospodár). LH požiadal
o zápisnicu z členskej schôdze, kde bolo zvolené nové zloženie výboru odbočky.
6d. HV SAS diskutoval a schválil výšku členského príspevku v roku 2012 takto: pracujúci/SZČO
10€, dôchodca, študent 5€. EK navrhol zaviesť termín výberu členského príspevku za rok
2012 a to do 30. apríla 2012. HV SAS s návrhom súhlasil.
6e. HV SAS prerokoval dlhodobé neplnenie si povinností niektorých členov spoločnosti a na
základe hlasovania (6 členov HV bolo za, 1 člen sa zdržal hlasovania) sa uzniesol nasledovne:
Uznesenie HV SAS pri SAV 2/11: HV SAS zrušil členstvo v SAS pri SAV F. Erbenovi, M. Heldovi,
J. Mikulovi, T. Paulechovi, M. Jaščurovi a V. Vranovskému.
3

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

Po schválení týchto zmien ku dňu 15. decembra 2011 mala SAS pri SAV 170 členov.
7a, b, c. Ďalším bodom programu boli záležitostí týkajúce sa členských preukazov (vydanie
nových preukazov, platnosť preukazov, zľavy pre členov SAS). RG sa podujal na základe
aktuálnej databázy členov SAS ku dňu 31. 1. 2012 pripraviť nové preukazy pre všetkých
členov SAS. HV sa dohodol, že platnosť preukazov bude do 30. apríla 2014, pričom ešte pred
vydaním nových preukazov je potrebné preveriť zľavy pre členov SAS uvedené na zadnej
strane preukazov ako aj na www stránke SAS.
8. HV prerokoval ponuku firmy TROMF na poskytnutie zľavy na nákup astronomickej techniky
pre členov SAS. EK navrhol, aby podmienky poskytnutia zľavy boli upravené. Konkrétne, aby
zľava bola poskytnutá pre účastníkov všetkých podujatí organizovaných SAS a takisto
upozornil, že bude potrebné prerokovať s firmou TROMF konkrétnu podobu ich požiadavky
na možnosť informovať členov SAS o nových produktoch. PR otvoril otázku, v ktorej predajni
firmy TROMF bude možné zľavu uplatniť. RG doladí s predstaviteľmi firmy TROMF uvedené
detaily a požiada ich o oficiálnu ponuku.
9. HV súhlasí s návrhom na doplnenie liniek na partnerov poskytujúcich zľavy na www
stránkach SAS.
10. LH informoval o dotačnom účte spoločnosti, za ktorý platí SAS pri SAV bankové poplatky,
no účet sa nevyužíva, keďže finančná dotácia prichádza na účet AsÚ SAV. HV navrhuje zrušiť
dotačný účet. EK ešte raz zdôraznil, že výdavky (napr. za ubytovanie) je potrebné priamo
fakturovať na AsÚ SAV.
Zapísal R. Gális, overil L. Hric
Košice, 3. januára 2012

Dr. Rudolf Gális
Vedecký tajomník SAS pri SAV
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