SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ
pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

2. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej
akadémii vied
ZÁPISNICA
Dátum a miesto konania:
10. jún 2020, 13:00 - 16:00 hod., videokonferencia
Zúčastnení: R. Barsa (RB), R. Gális (RG), Ľ. Hambálek (ĽH), S. Kaniansky (SK), E. Koči
(EKo), E. Kundra (EK), J. Mäsiar (JM), J. Merc (JMe), P. Rapavý (PR), S. Štefeček (SŠ), M.
Vidovenec (MV), K. Žilinská (KŽ)
Ospravedlnení: M. Gallová (MG)
Program:
1.

2.

Informácie o činnosti predsedníctva HV SAS pri SAV
a)

Správa o činnosti za 2019 a žiadosť o dotáciu RSVS na rok 2020

b)

Nové priestory SAS pri SAV

c)

Stretnutie EAS a zástupcov národných astronomických spoločností

Správa o čerpaní finančných prostriedkov SAS pri SAV
a)
b)

3.

4.

5.

Dotácia a čerpanie RSVS na jednotlivé aktivity SAS pri SAV
Výber členských príspevkov

Aktivity SAS pri SAV v roku 2020
a)

Revízia plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2020

b)

Aktivity sekcií a komisií SAS pri SAV

c)

Odbočka SAS pri SAV Žilina

d)

Csereho cena SAS pri SAV

e)

Ďalšie aktivity SAS pri SAV v roku 2020

Agenda SAS pri SAV
a)

Prijatie nových členov

b)

Zrušenie členstva

Rôzne
a)

Návrh na členov Výkonného výboru a Revíznej komisie RSVS

b)

SAS pri SAV v brožúre Vedecké spoločnosti na Slovensku

c)

Námet alebo príspevok na Jesennú konferenciu RSVS

d)

EWASS 2020 a stretnutie EAS

e)

Správa IAU NOC Slovensko k IAU100

f)

IAU národní koordinátori pre astron. vzdelávanie na Slovensku
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Druhé zasadnutie Hlavného výboru SAS pri SAV, zvoleného na zjazde v septembri 2019, sa
konalo prostredníctvom video konferencie 10. júna 2020. Na úvod EK a RG privítali členov
HV a RK SAS pri SAV. ĽH odovzdal pozdrav a ospravedlnenie z neúčasti od MG. Zasadnutie
prebehlo podľa schváleného programu.
1a) EK informoval o vypracovaní Správy o činnosti SAS pri SAV za rok 2019, ktorá bola
odoslaná RSVS. Správa obsahuje informácie o vedeckých, odborných, popularizačných a
vzdelávacích aktivitách Spoločnosti v roku 2019. Ďalej sa EK poďakoval garantom
jednotlivých podujatí za podklady k správe, plánu činnosti a projektu spolupráce medzi
Astronomickým ústavom SAV a SAS pri SAV. Projekt spolupráce bol zaslaný RSVS, ktorá
ho schválila a v redukovanej miere finančne podporila. Všetky dokumenty sú vystavené na
webovom portáli Spoločnosti.
1b) RG, ĽH a EK informovali o presťahovaní kancelárie SAS pri SAV do nových priestorov.
AsÚ SAV, kde Spoločnosť sídli, ponúkol SAS pri SAV zrekonštruované priestory. Počas
sťahovania kancelárie bola urobená „inventarizácia“ uskladneného popularizačného materiálu.
1c) RG informoval o stretnutí Európskej astronomickej spoločnosti (EAS) so zástupcami
národných astronomických spoločností, ktoré sa konalo na Tenerife 22. januára 2020, no bolo
možné sa ho zúčastniť aj prostredníctvom videokonferencie. Našej Spoločnosti tak nevznikli
žiadne cestovné náklady a jej predstaviteľ sa mohol zúčastniť na rokovaní. Hlavnou úlohou
EAS je spájať astronómov v európskom priestore a koordinovať činnosť s národnými
spoločnosťami. RG pripomenul, že jedným z dôležitých benefitov členstva v SAS pri SAV je
možnosť získať bezplatné členstvo v EAS. JMe je juniorským členom EAS, vďaka ktorému
môže čerpať výhody pri účasti na vedeckých podujatiach.
EAS hľadá pre svoje nosné témy kontaktné osoby na národnej úrovni. Poslednou výzvou bola
možnosť nominovať národného reprezentanta v Európskom regionálnom úrade astronómia pre
rozvoj IAU (E-ROAD), čo je spoločný projekt EAS a Leiden University, ktorého cieľom je
využívať astronómiu ako nástroj rozvoja nielen v Európe, ale aj na celom svete, so zameraním
na ciele OSN v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom. RG zdôraznil, že svojho zástupcu v
E-ROAD by mala mať aj naša Spoločnosť.
V ďalšom priebehu stretnutia prebehla diskusia k bodom 2a) a 3a). EK sa poďakoval
garantom plánovaných podujatí za promptné zaslanie aktualizovaných informácii k plánu
činnosti na rok 2020. Niekoľko podujatí sa už v roku 2020 neuskutoční, väčšina z
plánovaných bola preložená na jesenný termín. ĽH zdôraznil, že vzhľadom na časovú tieseň
pri čerpaní dotácie RSVS v celkovej výške 3 940 EUR, spôsobenú krízovými opatreniami SR
v prvom polroku a podmienkami čerpania dotácie od RSVS a AsÚ SAV, bude v období júl až
september vyžadovaná dôsledná komunikácia garantov podujatí s predsedníctvom SAS pri
SAV. ĽH požiadal garantov presunutých akcií, aby realizovali možný nákup materiálneho
zabezpečenia alebo prípravy výstav za tohtoročné pridelené prostriedky.
2b) ĽH oboznámil prítomných o výbere členských príspevkov na rok 2020. Výber príspevkov
sa zlepšil výrazne v odbočke Hurbanovo, ale dlhodobo sa pohybuje na úrovni ¾. Zo 165
riadnych členov boli vydané preukazy 121 členom, ktorí uhradili členské na rok 2020. Taktiež
informoval o nepriaznivom demografickom vývoji členov Spoločnosti (medián 60 rokov,
priemerný vek 58 rokov), ktorej chýba adekvátny prísun mladých záujemcov. RG
predpokladá, že záujem o členstvo v Spoločnosti sa zvýši zlepšením spolupráce SAS pri SAV
s ostatnými astronomickými združeniami na úrovni Sekcií a komisií Spoločnosti. ĽH
zopakoval, že nový alebo obnovený členský preukaz bude vydaný iba po zasadnutiach HV
SAS pri SAV (teda dvakrát ročne) a to pre novoprijatých členov a tých, ktorí dodatočne
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vyrovnajú záväzky voči Spoločnosti. Pripomenul, že v prípade dlhodobého nezáujmu zo
strany členov, ktorým nebol vydaný preukaz, bude ukončené ich členstvo v SAS pri SAV.
3b) ĽH informoval o kontaktovaní zástupcov jednotlivých sekcií a komisií SAS. Z diskusie
vyplynulo, že je potrebné navzájom informovať členov sekcií a komisií a povzbudiť ich k
prehĺbeniu spolupráce v rámci SAS pri SAV, ale aj s členmi iných záujmových združení
zaoberajúcich sa podobnou problematikou. HV vyzval členov sekcií a komisií na zaslanie
návrhov na predsedu, tajomníka a člena výboru komisie.
3c) JM informoval o činnosti odbočky v Žiline. Predseda odbočky zvolá schôdzu jej členov a
o jej výsledkoch bude informovať predsedníctvo HV.
3d) HV sa zaoberal návrhom nového štatútu Csereho ceny SAS pri SAV, ktorý predniesol
RG. Členovia HV diskutovali aj o ďalších návrhoch na úpravu štatútu a prijali uznesenie HV
SAS pri SAV 3/20: HV SAS pri SAV jednomyseľne schvaľuje štatút Csereho ceny SAS pri SAV
za populárno-vedeckú činnosť. Štatút bude bezodkladne aktualizovaný na stránkach
Spoločnosti.
4a) HV SAS pri SAV neboli predložené návrhy na prijatie nových členov.
4b) HV SAS pri SAV berie na vedomie a ukončuje členstvo Alexandrovi Babjakovi a Petrovi
Bolekovi.

5a) Na členov výkonného výboru a revíznej komisie RSVS boli po diskusii HV SAS pri SAV
navrhnutý MV a EKo. Uznesenie HV SAS pri SAV 4/20: HV SAS pri SAV navrhuje Mgr.
Mariána Vidovenca za člena výkonného výboru RSVS. Za hlasovalo 10 členov HV SAS pri
SAV, hlasovania sa zdržal kandidát, hlasov proti: 0. Uznesenie HV SAS pri SAV 5/20: HV
SAS pri SAV navrhuje Mgr. Eduarda Kočiho za člena revíznej komisie RSVS. Za hlasovalo 10
členov HV SAS pri SAV, hlasovania sa zdržal kandidát, hlasov proti: 0. RG zašle návrhy na
kandidátov predsedovi výkonnej rady RSVS.
5b) RG otvoril diskusiu o príspevku SAS pri SAV do brožúry RSVS o vedeckých
spoločnostiach na Slovensku. V príspevku budú uvedené aktuálne činnosti Spoločnosti.
Príspevok doplní a zašle predsedovi výkonnej rady RSVS.
5c) RG predniesol požiadavku na námet a príspevok na Jesennú konferenciu RSVS. Úlohy sa
zhostil PR, ktorý navrhol prípravu prezentácie na základe údajov v pripravovanej brožúre
(pozri 5b)).
5d) RG informoval o pripravovanej konferencií EAS (v minulosti známej ako JENAM alebo
EWASS), ktorá sa bude konať 29. 6. - 3. 7. 2020. Pôvodne sa mala konať v Leidene, no kvôli
situácií so šírením sa koronavírusovej infekcie COVID-19 sa uskutoční virtuálne. Počas,
konferencie sa bude konať aj valné zhromaždenie EAS a tiež pracovné stretnutie
predstaviteľov EAS a národných astronomických spoločností. RG sa uvedených zasadaní
zúčastní za SAS pri SAV, no vyzval aj ďalších členov HV SAS pri SAV, aby sa tiež týchto
zasadnutí zúčastnili. Keďže obidve sa budú konať virtuálne, nevznikajú tým žiadne cestovné
náklady.
5e) RG informoval o vypracovaní správy o podujatiach a aktivitách, ktoré sa minulý rok
konali v rámci osláv 100. výročia založenia Medzinárodnej astronomickej únie (IAU). Správa
bola vypracovaná v angličtine.
5f) RG predstavil úlohy nového úradu IAU pre astronomické vzdelávacie aktivity a predstavil
jeho národných koordinátorov: Mgr. Roman Nagy, PhD., RNDr. Ivan Dorotovič, CSc., Mgr.
Marián Vidovenec, Mgr. Tomáš Dobrovodský a doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. Keďže ide aj
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o členov SAS pri SAV očakáva prepojenie aktivít tohto úradu a našej Spoločnosti,
predovšetkým jej Pedagogickej komisie.
Rôzne:
ĽH informoval o zriaďovaní elektronickej schránky SAS pri SAV a jej prepojení na štatutára.
RG podnikol kroky pre aktualizáciu štatutára v registroch Ministerstva vnútra SR.
KŽ informovala o plánovanom stretnutí RK v sídle Spoločnosti za účelom vykonania
kontroly.
RG ocenil nomináciu MG na Slovenku roka 2020 v kategórii Média a komunikácia a pripravil
krátky článok pre web SAS pri SAV.
EK informoval o nesplnení úlohy 1. zasadnutia HV SAS pri SAV týkajúcej sa obnovy web
stránok Spoločnosti.
RG informoval o revízii stanov Spoločnosti, na ktorej pracuje spolu s EKo.
RG Informoval o neschválení európskeho projektu AstroNights, do ktorého sa zapojil za SAS
pri SAV, a ktorý mal slúžiť na podporu realizácie Európskej noci výskumníkov. Podujatie sa
uskutoční v novom termíne (27. novembra 2020) a zapojenie SAS pri SAV bude podporené z
dotácie RSVS.
Zapísal E. Kundra, overil a doplnil Ľ. Hambálek, R. Gális

Tatranská Lomnica, 16. júna 2020

Emil Kundra
Vedecký tajomník SAS pri SAV

