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3. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri  

Slovenskej akadémii vied 
 

Z Á P I S N I C A 
 

Dátum konania: 19. októbra 2012, 12:00  - 16: 00 hod. 

Miesto konania: Astronomický ústav SAV v Starej Lesnej 

Zúčastnení: L. Hric, M. Znášik, R. Gális, E. Kundra, S. Kaniansky, L. Kornoš, P. Rapavý,  
M. Vidovenec, J. Zverko, V. Bahýľ 

Ospravedlnený: P. Ďuriš, D. Očenáš  

Prizvaný: - 

 

Na úvod LH privítal členov HV SAS pri SAV. Zasadnutie ďalej pokračovalo podľa programu, 
ktorý bol pripravený na 3. zasadnutí predsedníctva spoločnosti a na základe pripomienok 
a návrhov členov HV SAS pri SAV. 

1.)  RG pripomenul uznesenia HV SAS pri SAV z 2. zasadnutia, ktoré sa konalo 25. apríla 2012 
v priestoroch Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej. Keďže uznesenia nevyžadovali 
ďalšie aktivity, HV SAS pri SAV prijal kontrolu uznesení bez pripomienok. LH a RG informovali 
o zasadnutí predsedníctva HV SAS pri SAV, ktoré sa konalo 11. októbra 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 2. zasadnutia HV SAS pri SAV. 

2a.) EK predložil správu o čerpaní finančných prostriedkov a výbere členských príspevkov 
v roku 2012. Ako uviedol, 70% všetkých plánovaných aktivít SAS pri SAV v roku 2012 prebehlo 
alebo prebieha bez problémov, finančné prostriedky boli korektne a načas čerpané. Zatiaľ sa 
neuskutočnili podujatia: Praktikum pre pozorovateľov zákrytov hviezd Mesiacom 
a planétkami,  Praktikum pre členov Sekcie Astronomickej fotografie (druhé stretnutie)  
a Odborná konferencia Terminologickej komisie SAS pri SAV. Na podujatie Deň astronómie – 
Sobotište neboli čerpané finančné prostriedky a preto budú v súlade s pravidlami čerpania 
finančnej dotácie RSVS presunuté na iné aktivity SAS pri SAV v roku 2012. 

2b.) LH informoval o jeho vyzve v súvislosti s možnosťou podania žiadosti o dofinancovanie 
niektorých aktivít spoločnosti z finančnej dotácie RSVS. Na základe podaných návrhov bola 
pripravená a podaná žiadosť o dofinancovanie štyroch podujatí (Astronomická olympiáda, 
Pozorovateľská expedícia pre mládež, konferencia - 12th European Symposium for the 
Protection of the Night Sky a príprava konferencie o svetelnom znečistení „Light Pollution: 
Theory, Modelling, and Measurements“, ktorá sa bude konať 15. – 18. apríla 2013 
v Smoleniciach). Celkovo boli požadované finančné prostriedky vo výške 460,-€. 

SK informoval o príprave 2. stretnutia Praktika pre členov Sekcie Astronomickej fotografie. LH 
informoval o odbornej konferencii Terminologickej komisie SAS pri SAV a JZ požiadal, aby 
pozvánka na toto podujatie bola zaslaná aj M. Vaňkovi ako členovi tejto komisie. 
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EK ďalej pripomenul, že celková výška finančnej dotácie RSVS na aktivity SAS pri SAV v roku 
2012 bola 2670,-€. JZ sa spýtal na výsledok výzvy,  aby členovia ako aj ďalší priaznivci SAS pri 
SAV poskytli svoj 2%-ný podiel zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2011. EK 
informoval, že výzva sa stretla s celkom priaznivou odozvou. Bolo získaných približne 400,-€. 

LH otvoril diskusiu o pripravovanej konferencií o svetelnom znečistení „Light Pollution: 
Theory, Modelling, and Measurements“, ktorá sa bude konať 15. – 18. apríla 2013  
v Smoleniciach. Jeden z organizátorov konferencie (M. Kocifaj) predložil návrh, aby sa SAS pri 
SAV podieľala na jej organizácii. JZ poznamenal, že konferencia by bola výbornou 
príležitosťou na prezentovanie výsledkov práce Sekcie ochrany pred svetelným znečistením 
na medzinárodnom fóre. Na základe diskusie sa členovia HV SAS pri SAV dohodli, že 
spoločnosť ešte v roku 2012 požiada o finančný príspevok RSVS na prípravu materiálov 
súvisiacich s touto konferenciou vo výške 160,-€ a tiež, že táto konferencia bude zaradená do 
plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2013 a bude na jej organizáciu požadovaný príspevok vo 
výške 380,-€. Ďalej, úhradou cestovných nákladov spoločnosť finančne podporí členov SAS 
pri SAV, ktorí sa na konferencii aktívne zúčastnia a budú prezentovať výsledky Sekcie ochrany 
pred svetelným znečistením SAS pri SAV. LH sa ďalej zaviazal, že s organizátormi vyjedná 
výhodnejšie podmienky účasti členov SAS pri SAV na tejto konferencii, napr. redukované 
registračné poplatky. O výsledku svojich jednaní bude informovať členov spoločnosti. 

3a.) HV SAS pri SAV prediskutoval prihlášky záujemcov Gabriela Garbára (odbočka Prešov)  
a Miroslava Kocifaja (odbočka Bratislava) o vstup do spoločnosti a na základe jednohlasného 
hlasovania ich prijíma za riadnych členov SAS pri SAV. 

Uznesenie HV SAS pri SAV 4/12: HV SAS pri SAV jednohlasne odsúhlasil prihlášky Gabriela 
Garbára a Miroslava Kocifaja a prijíma ich za riadnych členov SAS pri SAV. 

3b.) RG otvoril diskusiu o zrušení členstva J. Mikulu. Na základe pravidiel o členstve bolo 
uznesením HV SAS pri SAV 2/11 zo dňa 15. decembra 2011 zrušené členstvo J. Mikulovi. Ako 
vysvetlil EK, v tomto prípade však došlo k administratívnemu omylu, ktorý súvisel so 
zadávaním informácii do databázového systému spoločnosti. RG podal návrh, aby HV SAS pri 
SAV prehodnotil svoje uznesenie 2/11 týkajúce sa členstva J. Mikulu, a aby mu členstvo 
v spoločnosti bolo prinavrátené. 

Uznesenie HV SAS pri SAV 5/12: HV SAS pri SAV ruší svoje uznesenie 2/11 v bode týkajúcom 
zrušenia členstva J. Mikulu v SAS pri SAV. K zrušeniu došlo v dôsledku administratívnej chyby 
v databáze SAS, za čo sa HV SAS pri SAV J. Mikulovi ospravedlňuje. 

RG pripraví pre J. Mikulu nový člensky preukaz. 

HV SAS pri SAV ďalej diskutoval žiadosti Matúša Kocku, Miroslava Mocáka a Matúša Kmeca 
o zrušenie členstva v spoločnosti. 

 Uznesenie HV SAS pri SAV 6/12: HV SAS pri SAV akceptuje žiadosti Matúša Kocku, Miroslava 
Mocáka a Matúša Kmeca o zrušenie členstva v SAS pri SAV. 

3c.) RG otvoril diskusiu o potrebe aktualizácie údajov členov v databáze SAS pri SAV. Členovia 
HV SAS pri SAV diskutovali viac možností ako realizovať takúto aktualizáciu, ako aj o možných 
problémoch súvisiacich napr. s ochranou osobných údajov. EK sa podujal, že spolu  
s M. Jakubíkom pripraví osobné karty všetkých členov spoločnosti a elektronicky ich rozpošle 
jednotlivým odbočkám. Odbočky SAS pri SAV skontrolujú údaje na osobných kartách priamo 
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s jednotlivými členmi spoločnosti, vyznačia prípadné zmeny a upravené osobné karty zašlú 
naspäť. EK na základe vyznačených zmien upraví údaje v databáze členov SAS pri SAV. 

4a.) LH informoval o priebehu realizácie Astronomickej olympiády, ako aj o veľmi úspešnej 
reprezentácii Slovenska na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA) 
v Brazílii tohto roku. Informoval, že P. Kosec  získal už tretí raz za sebou zlatú medailu, čo je 
výnimočný úspech. Ďalej informoval, že informácia o úspešnej reprezentácii Slovenska na 
Medzinárodnej astronomickej olympiáde bola prezentovaná v médiách (TV Markíza, Quark, 
Kozmos, stránky SAV, ...) a zároveň poďakoval Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove za 
pomoc s organizáciou olympiády a MZ za odbornú prípravu olympionikov. 

4b.) LH informoval členov HV SAS pri SAV o úmrtí čestného člena spoločnosti Ivana Molnára. 
PR informoval, že pripravil nekrológ pre časopis Kozmos. Otvorila sa diskusia o úprave 
stránok spoločnosti tak, aby na nich boli informácie o všetkých čestných členoch SAS pri SAV. 

4c.) LH ďalej informoval o úspešnom priebehu a ukončení projektu PEEP. SK informoval, 
prečo sa Praktikum pre pozorovateľov zákrytov hviezd Mesiacom a planétkami v roku 2012 
nebude konať. Praktikum pre členov Sekcie Astronomickej fotografie sa bude konať, pričom 
na jeho realizáciu sa okrem finančnej dotácie RSVS využijú aj iné finančné zdroje. 

V súvislosti s aktualizáciou stránok SAS pri SAV LH poznamenal, že informácia o expedícii 
NORSAS 2012 už môže byť odstránená z aktuálnych podujatí spoločnosti. 

RG vyzval na dodanie stručných správ o jednotlivých podujatiach a aktivitách SAS pri SAV, 
hlavne však tých, ktoré boli organizované s finančnou dotáciou RSVS. Tieto informácie budú 
slúžiť na prípravu správy o činnosti SAS pri SAV v roku 2012 a tiež ako podklady ku žiadosti 
o finančnú dotáciu RSVS na podujatia spoločnosti v roku 2013. Tiež vyzval na podávanie 
návrhov do plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2013. Termín na podávanie materiálov bol 
stanovený do 30. novembra 2012. 

 

Zapísal R. Gális, overil L. Hric 

 

Košice, 20. októbra 2012      Dr. Rudolf Gális 

        Vedecký tajomník SAS pri SAV 


