SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

4. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri
Slovenskej akadémii vied
ZÁPISNICA
Dátum konania: 16. mája 2013, 13:00 - 16: 00 hod.
Miesto konania: Astronomický ústav SAV, pracovisko v Starej Lesnej
Zúčastnení: L. Hric, M. Znášik, R. Gális, E. Kundra, S. Kaniansky, P. Ďuriš, D. Očenáš,
P. Rapavý, M. Vidovenec, J. Zverko, V. Bahýľ
Ospravedlnený: L. Kornoš
Prizvaný: Ľ. Hambálek
Na úvod LH privítal členov HV SAS pri SAV a zablahoželal k významnému životnému jubileu JZ,
ktorý v tomto roku oslávil 70. narodeniny. Zasadnutie ďalej pokračovalo podľa programu,
ktorý bol pripravený na 4. zasadnutí predsedníctva spoločnosti a na základe pripomienok
a návrhov členov HV SAS pri SAV.
1.) RG pripomenul uznesenia HV SAS pri SAV z 3. zasadnutia, ktoré sa konalo 19. októbra
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 8. apríla 2013
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 3. zasadnutia HV SAS pri SAV.
2a.) LH informoval členov HV o svojej účasti na 19. zjazde Českej astronomickej spoločnosti.
Zjazd sa konal v renovovaných priestoroch Hvězdárny a planetaria v Brne. Program sa niesol
v tradičnom zjazdovom duchu: výkonný výbor predložil správu o svojej činnosti, ktorá bola
kladne prijatá. Výkonný výbor zostáva pracovať v nezmenenom zložení aj v ďalšom volebnom
období. LH informoval, že už pripravil správu o zjazde ČAS do časopisu Kozmos. LH ďalej
podotkol, že ČAS s jej 95 ročnou históriou môže byť pre Slovenskú astronomickú spoločnosť
pri SAV vzorom. Kladne tiež ocenil spoluprácu členov ČAS a SAS pri SAV na úrovni
jednotlivých členov napr. v oblasti ochrany pred svetelným znečistením. RG otvoril otázku, či
by nebolo vhodné dať spolupráci ČAS a SAS pri SAV aj istý formálny základ. JZ zdôraznil, že
spolupráca ČAS a SAS pri SAV na neformálnej úrovni má dlhoročnú tradíciu, no mohla by sa
ďalej rozvíjať napr. pozvaním predstaviteľov ČAS na zasadnutia HV alebo iné podujatia
organizované SAS pri SAV. PR spomenul neformálnu spoluprácu členov obidvoch spoločnosti
napr. pri zriadení Beskydskej oblasti tmavej oblohy. RG však otvoril otázku aj ďalších
aspektov a výhod takejto spolupráce napr. v zdieľaní benefitov, ktoré členstvo v obidvoch
spoločnostiach prináša. JZ dal na zváženie ponuku benefitov, ktoré poskytuje SAS pri SAV
svojim členom aj pre členov ČAS, no v tomto smere bude potrebné jednanie s partnermi
spoločnosti, ktorí tieto jednotlivé benefity ponúkajú. PR spomenul, že zvyčajne majú benefity
pre členov ČAS len časovo limitovanú platnosť. JZ otvoril otázku aktualizácie benefitov pre
členov SAS pri SAV, napr. garantované bezplatné vstupy do hvezdárni. Bude potrebné znovu
1

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

prejednať platnosť týchto benefitov s jednotlivými partermi a aktualizovať tieto informácie
ako na stránke SAS pri SAV, tak aj na členských preukazoch, ako podotkol SK. RG podotkol, že
pozvanie členov výkonného výboru ČAS na niektoré zasadnutie HV SAS pri SAV by mohlo byť
vhodnou príležitosťou na otvorenie otázky formalizácie spolupráce ČAS a SAS pri SAV.
2b.) LH prezentoval publikáciu o činnosti vedeckých spoločností, ktorá bola vydaná pri
príležitosti 60. výročia založenia SAV. Spomenul, že publikácia bola vydaná v obmedzenom
náklade 250 kusov, no pripravuje sa rozsiahlejší materiál, popisujúci činnosť jednotlivých
vedeckých spoločností, ktorý bude publikovaný elektronicky. LH poďakoval JZ a V. Rušinovi
za pomoc pri príprave materiálov o SAS pri SAV pre túto publikáciu. LH spomenul, že nebolo
jednoduché zistiť niektoré informácie z histórie spoločnosti a bolo by dobré sumarizovať
informácie o všetkých predsedoch SAS pri SAV ako aj jej čestných členoch napr. na stránkach
spoločnosti. LH ďalej informoval, že sa zúčastnil sympózia vedeckých spoločností, konaného
pri príležitosti 60. výročia založenia SAV, na ktorom vystúpil s pozvanou prednáškou.
2c.) LH informoval, že aj na rok 2013 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi SAS pri SAV
a Astronomickým ústavom SAV. Pripomenul, že táto zmluva je nevyhnutná pri súčasnom
spôsobe poskytovania finančnej dotácie pre spoločnosť, keďže táto je poukázaná práve na
bankový účet AsÚ SAV.
2d.) EK predložil správu o hospodárení SAS pri SAV v roku 2012. Spoločnosť v roku 2012
získala finančnú dotáciu RSVS v celkovej výške 3 130,-€, pričom 460,-€ spoločnosť získala na
základe žiadosti o dofinancovanie niektorých aktivít spoločnosti. EK zdôraznil, že finančná
dotácia bola úplne využitá. Príjmy z členských príspevkov v roku 2012 predstavovali
1 120,70,-€ a ďalšie príjmy 3 352,13,-€. Výdavky hradené z iných zdrojov boli vo výške
5 371,22,-€ a zostatok na účte SAS pri SAV ku dňu 31. 12. 2012 bol 1 253,06,-€. EK
konštatoval, že čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia spoločnosti
prebiehalo korektne a načas.
2e.) RG informoval, že bol pripravený plán činnosti SAS pri SAV v roku 2013. EK informoval
o príprave žiadosti o finančnú dotáciu na aktivity spoločnosti v roku 2013 v celkovej výške
4370,-€. EK ďalej informoval, že na bankový účet Astronomického ústavu SAV bola pripísaná
finančná dotácia od RSVS vo výške 2 900,-€, ktorá je určená na financovanie aktivít
spoločnosti v roku 2013. LH poznamenal, že ide vôbec najvyššiu sumu finančnej dotácie,
ktorú spoločnosť dostala. Aj toto svedčí o tom, že aktivity SAS pri SAV sú veľmi kladne
prijímané a cenené. EK ďalej dodal, že už bol doručený aj detailný rozpis pridelených
finančných dotácií na jednotlivé podujatia, ktoré bude spoločnosť organizovať v roku 2013.
Konštatoval, že všetky navrhnuté podujatia boli finančne podporené, aj keď vo väčšine
prípadov nižšou sumou finančných prostriedkov ako bolo požadované. RG doplní tieto
detailné informácie do plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2013 a doplnený plán bude
distribuovať členom HV, ako aj na jednotlivé odbočky. Plán činnosti bude tiež zverejnený na
stránkach spoločnosti. LH vyzval všetkých garantov podujatí a aktivít SAS pri SAV, aby o nich
informovali aj cez stránky spoločnosti. EK spomenul, že stále je možné presúvať finančné
prostriedky medzi jednotlivými aktivitami a nevyčerpané finančné prostriedky bude potrebné
vrátiť na účet RSVS. Tiež dúfa, že ako po minulé roky, bude aj v roku 2013 možnosť požiadať
o dofinancovanie niektorých podujatí. EK ďalej poznamenal, že najväčšie krátenie sa dotklo
edičnej činnosti, a preto je na zváženie, či nepublikovať niektoré pripravované materiály len
v elektronickej podobe. MZ a PR diskutovali k otázke zverejňovania materiálov v elektronickej
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podobe na stránkach spoločnosti, ako to bolo v prípade niektorých popularizačných
projektov APVV. Ďalšia diskusia (RG, PR, MZ) sa týkala využitia možnosti presúvania
finančných prostriedkov medzi jednotlivými podporenými aktivitami SAS pri SAV, ako aj
využitia možnosti ich dofinancovania dodatočnou žiadosťou, pričom je predpoklad, že výzva
RSVS bude zverejnená začiatkom jesene 2013.
2f.) EK informoval o priebehu aktualizácie údajov členov spoločnosti v databáze SAS pri SAV.
V prvom kole boli podklady zaslané trom odbočkám (Bratislava, Prešov a Banská Bystrica)
a na základe upravených podkladov bola už časť aktualizácií vykonaná. Podklady ostatným
odbočkám budú rozoslané v krátkom čase. LH znovu otvoril otázku čestných členov a tiež už
zosnulých čestných členov SAS pri SAV. JZ navrhol pre týchto členov vytvoriť špeciálnu časť
databázy členov spoločnosti. Ďalej navrhol vytvorenie osobitnej časti stránok SAS pri SAV,
v ktorej by bol uvedený zoznam všetkých čestných členov spoločnosti, pričom pri menách
zosnulých čestných členov by bol uvedený znak †. EK ďalej informoval o priebehu
revitalizácie stránok spoločnosti. Členom HV v krátkom čase rozpošle link na pracovnú verziu
novej podoby stránok SAS pri SAV za účelom pripomienkovania.
3.) Diskusiu k financovaniu aktivít SAS pri SAV v roku 2013 otvoril EK pripomienkou, že na
viaceré podujatia, ktoré sú bežnou súčasťou agendy spoločnosti (zasadnutia HV, komisií atď.)
nemožno požadovať finančnú dotáciu, a preto sú hradené z členských príspevkov. LH
pripomenul, že sa blíži ďalší zjazd spoločnosti, a keďže ani na toto podujatie nie je možné
požadovať finančnú dotáciu, vyzval k finančnej disciplíne a šetreniu finančných prostriedkov
spoločnosti. Po diskusii sa členovia HV zhodli, že podujatia a aktivity SAS pri SAV v roku 2013
spoločnosť nedofinancuje z členských príspevkov a v čo možno najväčšej miere sa využije
možnosť požiadať o dofinancovanie jednotlivých aktivít z finančnej dotácie RSVS.
4a.) HV SAS pri SAV prediskutoval prihlášky záujemcov Michala Račka, Radoslava
Novysedláka, Petra Haniska, Ľudovíta Konczera, Miroslava Slotku, Pavla Slotku, Petra Boleka
a Jakuba Šalka o vstup do spoločnosti a na základe jednohlasného hlasovania ich prijíma za
riadnych členov SAS pri SAV.
Uznesenie HV SAS pri SAV 7/13: HV SAS pri SAV jednohlasne odsúhlasil prihlášky Michala
Račka, Radoslava Novysedláka, Petra Haniska, Ľudovíta Konczera, Miroslava Slotku, Pavla
Slotku, Petra Boleka a Jakuba Šalka a prijíma ich za riadnych členov SAS pri SAV.
RG pripraví pre menovaných nové členské preukazy.
HV SAS pri SAV ďalej diskutoval žiadosť J. Karabáša o zrušenie členstva v spoločnosti.
Uznesenie HV SAS pri SAV 8/13: HV SAS pri SAV akceptuje žiadosť J. Karabáša o zrušenie
členstva v SAS pri SAV. Zároveň ďakuje menovanému za jeho doterajšiu činnosť pre
spoločnosť.
4b.) Ďalším bodom zasadnutia bola diskusia k zmenám v predsedníctve Sekcie zákrytov
a zatmení. J. Mäsiar pre pracovnú zaneprázdnenosť požiadal o uvoľnenie z postu predsedu
tejto sekcie. HV berie na vedomie žiadosť J. Mäsiara a zároveň ďakuje menovanému za jeho
doterajšiu činnosť pre SAS pri SAV. SK za Sekciu zákrytov a zatmení oznámil, že nemajú žiadny
návrh na nového predsedu sekcie. LH navrhol ako najlepšieho kandidáta na tento post práve
SK. JZ odporučil hľadanie nového, mladého kandidáta, ktorý by mohol do prace sekcie vniesť
nový pohľad. Po diskusii HV poveril dočasným vedením Sekcie zákrytov a zatmení SK.
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4c.) M. Vaňko pre pracovnú zaneprázdnenosť požiadal o uvoľnenie z postu člena
Terminologickej komisie. Zároveň navrhol na toto miesto Ľ. Hambálka. E. Pittich požiadal HV
o súhlas s odstúpením M. Vaňka a vymenovaním Ľ. Hambálka za člena Terminologickej
komisie. Prizvaný Ľ. Hambálek s menovaním súhlasil.
Uznesenie HV SAS pri SAV 9/13: HV SAS pri SAV menuje Ľ. Hambálka za člena
Terminologickej komisie.
5.) RG informoval o príprave prezentácie SAS pri SAV (poster) na medzinárodnom podujatí
European Week of Astronomy and Space Science, ktoré sa bude konať 8. – 13. júla 2013
v Turku (Fínsko). RG objasnil, že toto podujatie má dlhoročnú tradíciu, pozostáva z viacerých
paralelných konferencií a množstva špecializovaných seminárov a organizuje ho Európska
astronomická spoločnosť v spolupráci s národnou spoločnosťou v usporiadateľskej krajine. LH
informoval o výzve EAS pre národné astronomické spoločnosti uchádzať sa o možnosť
usporiadať EWASS v nasledujúcich rokoch. RG informoval, že v roku 2014 sa bude EWASS
konať v Ženeve a zároveň otvoril otázku kandidatúry SAS pri SAV na usporiadanie EWASS
2015. Členovia HV diskutovali viacero aspektov organizácie takéhoto podujatia. HV poveril LH
a RG, aby počas EWASS 2013 v Turku zistili ďalšie informácie týkajúce sa organizácie tohto
podujatia a informovali ostatných členov na ďalšom stretnutí HV SAS pri SAV.
6.a) PĎ informoval členov HV o súčasných aktivitách Sekcie ochrany pred svetelným
znečistením. PĎ informoval o aktívnej účasti B. Hakalu na medzinárodnej konferencii
o svetelnom znečistení „Light Pollution: Theory, Modelling, and Measurements“, ktorá sa
konala 15. – 18. apríla 2013 v Smoleniciach. B. Hakala sa na konferencii zúčastnil za znížený
účastnícky poplatok, keďže sa SAS pri SAV finančne podieľala na organizácii tejto konferencie.
L. Hakala poďakoval SAS pri SAV za túto finančnú podporu, bez ktorej by jeho účasť nebola
možná. B. Hakala prezentoval na konferencii dva príspevky (postery) venované Parku tmavej
oblohy Poloniny a meraniu svetelného znečistenia na Astronomickom observatóriu Kolonické
sedlo, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom ostatných účastníkov konferencie. LH kladne prijal
informáciu o úspešnej reprezentácii spoločnosti na takomto medzinárodnom fóre, zároveň
však kritizoval niektoré aspekty samotnej organizácie účasti členov sekcie na tejto
konferencii.
PĎ ďalej informoval o spolupráci členov Sekcie ochrany pred svetelným znečistením pri
otvorení Beskydskej oblasti tmavej oblohy (BOTO), ktorá bola založená 4. marca 2013
podpísaním spoločného memoranda piatich zakladajúcich organizácii, medzi ktorými je aj
SAS pri SAV. PĎ tiež informoval o založení Parku hviezdneho neba Bieszczady. Podpisom
memoranda park založilo až 12 organizácií, čo poukazuje na veľký záujem o ochranu pred
svetelným znečistením v Poľsku. Park hviezdneho neba Bieszczady je druhým najväčším
územím ochrany nočnej oblohy v Európe. Na juhu susedí so slovenským Parkom tmavej
oblohy Poloniny a ako PĎ informoval, je veľká snaha pripojiť k tomuto parku aj časť územia
susediacej Ukrajiny.
JZ kladne prijal tieto informácie a poznamenal, že detailné informácie o jednotlivých
aktivitách Sekcie ochrany pred svetelným znečistením (napr. aj názvy a mená autorov
príspevkov na konferenciách) je potrebné zahrnúť do správy o činnosti SAS pri SAV.
V tomto bode programu LH ďalej informoval o priebehu organizácie Astronomickej
olympiády a spoločne s SK diskutovali o príprave úloh pre túto súťaž.
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6b.) Ďalšia diskusia (JZ, LH) sa týkala aktualizácie stránok spoločnosti a informovaní členov
SAS pri SAV o jej aktivitách a podujatiach. SK upozornil na niektoré chybné e-mailové adresy
na stránkach spoločnosti.
6c.) LH informoval o príprave nového vydania Astronomickej terminológie. RG podotkol, že
jej vydanie zaradí do plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2014. LH v tomto bode tiež spomenul
vydávanie Meteorických správ.
Na záver JZ informoval HV o poďakovaní a medaile, ktoré dostala SAS pri SAV od Slovenského
národného korpusu. LH sa podujal, že poďakovanie i medailu dá vhodne zarámovať.
Zapísal R. Gális, overil L. Hric
Košice, 20. mája 2013

Dr. Rudolf Gális
Vedecký tajomník SAS pri SAV
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