SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

2. zasadnutie hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri
Slovenskej akadémii vied
ZAPISNICA
Dátum konania: 25. apríla 2012, 13:00 - 16: 00 hod.
Miesto konania: Astronomický ústav SAV v Starej Lesnej
Zúčastnení: L. Hric, M. Znášik, R. Gális, E. Kundra, P. Ďuriš, S. Kaniansky, L. Kornoš, D. Očenáš,
P. Rapavý, M. Vidovenec, J. Zverko, V. Bahýľ
Prizvaný: J. Koza
Ospravedlnený:
Na úvod LH privítal členov HV SAS pri SAV. Do programu zasadnutia bol zaradený mimoriadny
bod týkajú si sa propagačných materiálov (plagát, leták a brožúrka) venovaných prechodu
Venuše popred slnečný disk, ktorý bude pozorovateľný 6. júna 2012. Propagačné materiály
boli vydané v náklade po 350 ks a na zasadnutí bolo dohodnuté množstvo (po 10 ks), ako aj
spôsob distribúcie týchto publikácií na jednotlivé inštitúcie (hvezdárne, planetária, školy,
atď.). Zasadnutie HV SAS pri SAV ďalej pokračovalo podľa programu.
1.) RG pripomenul uznesenia HV SAS pri SAV z 1. zasadnutia, ktoré sa konalo 15. decembra
2011 v priestoroch Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej. Keďže uznesenia
nevyžadovali ďalšie aktivity, HV SAS pri SAV prijal kontrolu uznesení bez pripomienok. LH
informoval o návrhoch a pripomienkach JZ týkajúcich sa hlavne zlepšenia vzhľadu a obsahu
internetových stránok spoločnosti, za ktoré mu poďakoval s tým, že jeho námety budú
postupne implementované. LH a RG informovali o zasadnutí predsedníctva HV SAS pri SAV,
ktoré sa konalo 12. apríla 2012 v priestoroch AsÚ SAV v Starej Lesnej. RG bude zápisnicu
z tohto zasadnutia elektronicky distribuovať členom HV SAS pri SAV v najbližšom období.
Ďalej LH informoval prítomných o činnosti predsedníctva od 1. zasadnutia HV SAS pri SAV.
2a.) LH informoval o zápise SAS do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie
2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2011. Poznamenal, že
jeho výzva, aby členovia ale aj ďalší priaznivci SAS pri SAV poskytli svoj 2%-ný podiel
zaplatenej dane sa stretla s priaznivou odozvou, takže očakáva finančné prostriedky
v množstve, ktoré nielen pokryje náklady spojené s registráciou spoločnosti.
2b.) LH ďalej informoval, že bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Astronomickým
ústavom SAV a SAS pri SAV na rok 2012, ktorá je pre spoločnosť dôležitá aj kvôli spôsobu
čerpania dotačných finančných prostriedkov.
2c.) Ďalej, LH podal informáciu o podpísaní dohody o spolupráci medzi SAS pri SAV a firmou
Tromf - Judita Piarová, Banská Bystrica. Na základe tejto zmluvy poskytne táto firma zľavu do
výšky 10% na zakúpenie ďalekohľadov a príslušenstva pre všetkých členov SAS pri SAV. Zľava
bude poskytnutá po predložení členského preukazu SAS pri SAV a je možné si ju uplatniť
v obidvoch predajniach spoločnosti v Banskej Bystrici. Rovnakú zľavu poskytne firma Tromf
tiež pre všetkých účastníkov podujatí organizovaných SAS pri SAV, na ktorých bude
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prezentovať astronomické ďalekohľady a príslušenstvo. RG doplnil, že informácia o tejto
zľave už bola umiestnená na internetové stránky spoločnosti a takisto sa nachádza na zadnej
strane nových členských preukazov. Na základe tejto dohody bude tiež SAS pri SAV
informovať svojich členov o novinkách spoločnosti Tromf prostredníctvom odbočiek
spoločnosti.
2d.) EK informoval, že boli podané správy o činnosti a čerpaní finančných prostriedkov v roku
2011, ako aj plán činnosti a žiadosť o dotáciu na aktivity SAS pri SAV v roku 2012. EK ďalej
povedal, že minulý rok bolo prostredníctvom dotácie pre spoločnosť pridelených 2700,-€
a všetky tieto finančné prostriedky sa aj použili. Ďalej informoval, že SAS pri SAV na svoje
aktivity v roku 2012 žiada finančné prostriedky vo výške 4010,-€. Zatiaľ spoločnosť nedostala
oficiálne vyjadrenie ku žiadosti, no na účet AsÚ SAV prišli finančné prostriedky vo výške
2670,-€, čo predstavuje 66% z požadovanej sumy.
EK ďalej dodal, že zostatok na účte je 1387,-€, pričom na aktivity spoločnosti sa použili aj iné
zdroje financovania, čím sa ušetrili finančné prostriedky plynúce z členských príspevkov. EK
otvoril otázku finančnej politiky spoločnosti a nastavení optimálneho modelu čerpania vs.
šetrenia finančných prostriedkov. Doplnil, že dotačný účet spoločnosti bol zrušený, keďže
finančné prostriedky z dotácie sú pre spoločnosť poukazované prostredníctvom AsÚ SAV.
VB otvoril otázku dobrovoľného vstupného ako dodatočného zdroja finančných prostriedkov.
LH informoval o zdĺhavom a komplikovanom hľadaní finančných prostriedkov na organizáciu
Astronomickej olympiády a PR spomenul možnosť žiadosti o finančnú podporu cez fond
spoločnosti IKEA.
2e.) LH podal informácie z Európskej astronomickej spoločnosti týkajúce sa prijatia inštitúcií
za členov EAS s tým, že výška členského príspevku je pre univerzity okolo 1000,-€ a pre
ostatné inštitúcie nebola presne špecifikovaná.
Na záver tohto bodu programu LH informoval o príprave expedície NORSAS 2012 za
pozorovaním prechodu Venuše popred slnečný disk.
3a.) HV SAS pri SAV prediskutoval prihlášky záujemcov Bc. Róberta Barsu, Mgr. Ľubice
Vidovencovej, Gabriela Ščevlíka, Ladislava Sochu a Jany Sochovej o vstup do spoločnosti a na
základe jednohlasného hlasovania ich prijíma za riadnych členov SAS pri SAV. Ďalej bolo
navrhnuté, aby o prihláškach ďalších dvoch záujemcov Ing. Mgr. Jozefa Drgu a Ing. Viliama
Švehlu sa rozhodlo na základe elektronického hlasovania. Výsledkom tohto hlasovania je, že
menovaní boli tiež jednohlasne prijatí za riadnych členov spoločnosti.
Uznesenie HV SAS pri SAV 3/12: HV SAS pri SAV jednohlasne odsúhlasil prihlášky Bc. Róberta
Barsu, Mgr. Ľubice Vidovencovej, Gabriela Ščevlíka, Ladislava Sochu, Jany Sochovej, Ing. Mgr.
Jozefa Drgu a Ing. Viliama Švehlu a prijíma ich za riadnych členov SAS pri SAV.
4.) EK znovu otvoril otázku, ako riešiť problém, že z požadovaných 4010,-€ bolo ako dotácia
pridelených len 2670,-€. MZ navrhol, aby sa na dofinancovanie jednotlivých aktivít použilo
700 – 800,- € z finančných prostriedkov SAS pri SAV. EK podotkol, že existuje možnosť, že
ďalšia časť dotačných finančných prostriedkov bude poukázaná spoločnosti v septembri
2012. HV SAS pri SAV sa dohodol, že aktivity spoločnosti v roku 2012 dofinancuje v objeme
800,-€ z vlastných finančných prostriedkov. Tím celková suma bude predstavovať 3470,-€, čo
je o niečo viac ako 85% požadovaných finančných prostriedkov. Garanti jednotlivých podujatí
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budú informovaní o 15% krátení požadovaných finančných prostriedkov. EK pripraví tabuľku,
s informáciami o žiadaných a pridelených finančných prostriedkoch pre jednotlivé aktivity.
EK ďalej dôrazne požiadal o striktné dodržiavanie finančnej disciplíny pri čerpaní finančných
prostriedkov. Spomenul problémy týkajúce sa vyúčtovania nákladov na odbočkách
spoločnosti, konkrétne problém s DoVP pre prednášateľov na podujatiach SAS pri SAV.
Dodanie účtovných dokladov je striktne požadované do 30 kalendárnych dní od skončenia
daného podujatia. V prípade aktivít, ktoré nemajú špecifický termín konania je potrebné
dodať účtovné doklady do konca októbra 2012. EK ďalej dodal, že je potrebné nahlásiť zmeny
týkajúce sa jednotlivých aktivít a tiež, že SAS pri SAV je potrebné uvádzať ako partnera
jednotlivých podujatí.
5.) RG a LH pripravili nové preukazy členov SAS pri SAV a členovia HV sa dohodli na ich
distribúcií na jednotlivé odbočky spoločnosti. RG požiadal, aby v prípade, že sa na preukazoch
nachádzajú nejaké nepresnosti, bol informovaný s tým, že sa tieto chyby opravia v centrálnej
databáze SAS pri SAV a budú vydané opravené členské preukazy.
6.) SK otvoril otázku uhradenia pohľadávky vo výške 76,-€ pre odbočku SAS pri SAV v Banskej
Bystrici, ktorá bola použitá na vydanie Meteorických správ. LK podotkol, že do Meteorických
správ prichádza málo príspevkov z odbočiek a tak vyvstáva otázka, či vôbec pokračovať v ich
vydávaní. JZ navrhol, aby sa v tomto spravodaji objavovali aj príspevky na iné témy (napr. zo
Sekcie zákrytov a zatmení), čím by bolo jeho ďalšie vydávanie zmysluplné. EK navrhol uhradiť
pohľadávku odbočky SAS pri SAV v Banskej Bystrici vo výške 76,-€.
MV informoval o vzniku Stredoeurópskeho združenia planetárií, v ktorom je doteraz 10
maďarských, 1 rumunské a 1 slovenské planetárium (SÚH Hurbanovo). Ďalej informoval, že
práve prebieha jeho registrácia ako občianskeho združenia.
LH informoval o priebehu Astronomickej olympiády, do ktorej sa v tomto ročníku zapojilo
vyše 20 stredoškolákov. Podotkol, že títo okrem teoretických riešili aj praktické úlohy, napr.
pozorovania jasu nočnej oblohy v rámci projektu „Globe at Night“. SK požiadal o uvoľnenie
z aktivít spojených z organizovaním Astronomickej olympiády, nakoľko si myslí, že jeho
pomoc pre AO je malá. LH k tomu poznamenal, že VV AO mu je vysoko zaviazaný za pomoc,
ktorú preukazoval pre AO v minulosti. Ak mu teraz iné povinnosti nedovoľujú poskytovať
podobnú pomoc, nie je to dôvod na jeho uvoľnenie z VV AO.
PĎ hovoril o príprave relácie pre Slovenskú televíziu o svetelnom znečistení. VB požiadal
o zaslanie informácií a pozvánky na tohtoročnú „Konferenciu o úspechoch stelárnej
astronómie“, ktorá sa tradične koná na Bezovci. LH prisľúbil zaslanie pozvánky.
HV SAS pri SAV sa ďalej dohodol, že ďalšie stretnutie sa bude konať v polovici septembra
2012, pričom hlavným bodom programu bude spresnenie zmien v čerpaní finančných
prostriedkov na jednotlivé aktivity spoločnosti v roku 2012.
Zapísal R. Gális, overil L. Hric
Košice, 10. mája 2012

Dr. Rudolf Gális
Vedecký tajomník SAS pri SAV
3

