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4. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri  

Slovenskej akadémii vied 
 

Z Á P I S N I C A 
 

Dátum konania: 17. mája 2017, 13:00  - 16: 00 hod. 

Miesto konania: Astronomický ústav SAV, pracovisko v Starej Lesnej 

Zúčastnení: L. Hric, M. Znášik, R. Gális, Ľ. Hambálek, P. Begeni, J. Koza, P. Rapavý,  
M. Vidovenec, S. Kaniansky, J. Zverko 

Ospravedlnení:, L. Kornoš, E. Kundra 

  

Štvrté zasadnutie Hlavného výboru SAS pri SAV sa konalo dňa 17. mája 2017 v priestoroch 
Astronomického ústavu SAV, pracovisko v Starej Lesnej. Na úvod LH a RG privítali členov HV 
SAS pri SAV a LH poďakoval členom za hojnú účasť na tomto zasadnutí. Ďalej zasadnutie po-
kračovalo podľa schváleného programu. 

1.) LH k prvému bodu programu (informácie o činnosti predsedníctva HV SAS pri SAV) po-
znamenal, že predsedníctvo HV SAS pri SAV sa v období od posledného zasadnutia HV SAS pri 
SAV stretávalo aj počas zasadnutí redakčnej rady časopisu Kozmos, na ktorých operatívne 
riešilo všetky záležitosti súvisiace s činnosťou Spoločnosti.  

RG pripomenul uznesenia HV SAS pri SAV z 3. zasadnutia, ktoré sa konalo 1. decembra 2016 
v priestoroch Astronomického ústavu SAV, pracovisko v Starej Lesnej. Keďže uznesenia nevy-
žadovali ďalšie aktivity, HV SAS pri SAV prijal kontrolu uznesení bez pripomienok. Tiež sa os-
pravedlnil, že mu príprava zápisnice z tohto zasadnutia kvôli pracovným povinnostiam trvala 
dlhšie. RG z predchádzajúceho zasadnutia pripomenul zvýšenie minimálnej výšky členského 
príspevku:  minimálna výška členského príspevku v roku 2018 bude pre riadnych členov 12,-
€, minimálna výška redukovaného členského príspevku (študenti, dôchodcovia) bude 6,-€. 
Termín na výber členských príspevkov na rok 2018 a odvedenie 30% podielu pre SAS pri SAV 
je 31. októbra 2017. Do tohto termínu je zároveň hospodár odbočky povinný predložiť hos-
podárovi SAS pri SAV zoznam členov, ktorí budú mať uhradené členské príspevky na rok 
2018. Na základe tohto hospodár SAS pri SAV na jednotlivé odbočky zašle príslušný počet 
ročných známok, ktoré bude odbočka ďalej distribuovať svojim členom. Ako RG doplnil, 
o všetkých týchto skutočnostiach boli všetky odbočky podrobne informované ešte na začiat-
ku decembra 2016. 

2.) Správu o príjmoch a výdavkoch finančných prostriedkov SAS pri SAV predložil ĽH. Na úvod 
podotkol, že rok 2016 bol mimoriadne priaznivý pre Spoločnosť v oblasti príjmov. Zvýšené 
príjmy boli jednak spôsobené výberom členských príspevkov aj na rok 2017 a taktiež boli zís-
kané z 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2015 vo výške 
662,71 €. Ako podotkol, tieto finančné prostriedky bude potrebné minúť do konca roku 2017. 

2a.) ĽH tiež informoval o dotácií RSVS na jednotlivé aktivity SAS pri SAV v roku 2017 vo výške 
3 380,-€. Poznamenal však, že v tomto roku už nebude možnosť požiadať o dofinancovanie 
niektorých aktivít Spoločnosti, ako to bolo v minulosti, a teda táto suma je konečnou výškou 
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dotácie z prostriedkov RSVS na tento rok. Tiež upozornil, že na niektoré podujatia SAS pri SAV 
(Csereho cena SAS pri SAV, Zatmenie Slnka – expedícia, Letný tábor pre mladých a Edičná 
činnosť) nebola poskytnutá finančná dotácia, čo znamená, že na tieto aktivity nemôžeme 
použiť dotáciu RSVS a musia byť financované z iných zdrojov. 

RG navrhol, aby tie podujatia, na ktoré nebola poskytnutá finančná dotácia RSVS boli finan-
cované z 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2015. Ako ĽH 
informoval, zatiaľ sa finančné prostriedky čerpali len v malom objeme, preplatené boli slu-
žobné cesty MZ, PR a PB a tiež náklady spojené s organizáciou Astronomickej olympiády (LH) 
a tohto zasadnutia HV SAS pri SAV (ĽH).   

ĽH poznamenal, že v tomto roku sme nežiadali o získanie financií z 2%-ného podielu zaplate-
nej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016 a bude potrebné zvážiť, či požiadať 
o príspevok za zdaňovacie obdobie roka 2017. Celkovo Spoločnosť hospodári vyrovnanie, no 
ako poznamenal RG, mali by sme viac šetriť prostriedky z výberu členských príspevkov, keďže 
práve z nich sa pokrývajú náklady na organizačnú činnosť SAS pri SAV, napr. aj na zjazd Spo-
ločnosti (najbližší sa bude konať v roku 2019). Keďže príspevok z 2%-ného podielu zaplatenej 
dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2015 bol vo výške dvoch tretín finančných pro-
striedkov z výberu členských príspevkov, RG vyzval, aby sa Spoločnosť rozhodne znova uchá-
dzala o túto formu finančných príspevkov. RG tiež spomenul, že je možné poukázať aj 3% 
zaplatenej dane z príjmu, ak daňový poplatník pre danú organizáciu dobrovoľne pracuje. Ako 
podotkli PR a PB, to však vytvára značnú byrokratickú záťaž (vyžaduje sa uzavretie pracovnej 
zmluvy, vedenie pracovného denníka, atď.), čo by mohlo priniesť benefit iba v prípade da-
ňovníka s mimoriadne vysokými príjmami. 

2b.) Čo sa týka výberu členských príspevkov na rok 2017, ako poznamenal ĽH, v roku 2016 
prešla Spoločnosť na výber týchto príspevkov na rok dopredu. Zatiaľ ešte nemá k dispozícií 
všetky údaje, konkrétne stále chýba príspevok a aj menný zoznam členov žilinskej odbočky 
SAS pri SAV. Celkovo však konštatoval, že táto zmena nemala negatívny, ale ani pozitívny 
vplyv a celkový výber členských príspevkov bol približne rovnaký ako v minulých rokoch. Ako 
dodal ĽH, stále máme viacerých členov, od ktorých je veľmi problematické získať členský prí-
spevok, v niektorých prípadoch aj za viac rokov. PB poznamenal, že vo viacerých prípadoch 
ide o dôchodcov, ktorí už dlhodobo nekomunikujú s príslušnými odbočkami. 

ĽH tiež poznamenal, že v prípade niektorých členov eviduje nedoplatok, ktorý vznikol po zvý-
šení minimálnej výšky členského príspevku. RG navrhol, aby ĽH o týchto konkrétnych prípa-
doch informoval hospodárov odbočiek, ktorí si tieto nezrovnalosti vyriešia interne. RG znovu 
otvoril otázku, čo s tými členmi, u ktorých evidujeme, že si neuhrádzajú členské príspevky už 
mnoho rokov. RG navrhol osloviť týchto členov s tým, aby sa vyjadrili, či ešte majú záujem 
byť členom SAS pri SAV. PR navrhol, aby ich oslovili predsedovia odbočiek, keďže ich poznajú 
a táto otázka  predsa len vyžaduje istý osobný prístup. ĽH navrhol, či týchto členov nenavrh-
núť na čestné členstvo, no ako poznamenal JZ, s týmto inštitútom treba zaobchádzať nanaj-
výš opatrne. PB navrhol, či by niektorým starším členom nemohol HV SAS pri SAV odpustiť 
platenie členských príspevkov. PR poznamenal, že aj odbočka môže uhradiť príspevok za 
týchto členov. RG zdôraznil, že člen, ktorý neuhradí členský príspevok na ďalšie obdobie, ne-
má platný preukaz člena SAS pri SAV a tým pádom nemôže využívať benefity členstva v našej 
Spoločnosti. 
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V súvislosti s ročnými známkami, ĽH poznamenal, že na rok 2017 boli tieto známky zaslané na 
odbočky a na rok 2018 budú zasielané na konci tohto resp. na začiatku roka 2018.  

Čo sa týka dlhodobého vývoja členskej základne (PR), je možné konštatovať jej mierny nárast 
za posledné obdobie (RG). 

V rámci personálnych otázok sa ešte preberala problematika vystavenia evidenčných listov 
dôchodkového zabezpečenia pre potreby Sociálnej poisťovne (ĽH a MZ). Ako podotkol ĽH, 
týka sa to všetkých, ktorí mali so Spoločnosťou uzavreté zmluvy a v prípade akýchkoľvek 
problémov sa treba obrátiť na hospodára SAS pri SAV. 

ĽH požiadal, aby vo vyúčtovaní služobných ciest, pri ktorých bolo použité vlastné motorové 
vozidlo bola doložená cena MPH buď dokladom alebo údajom Štatistického úradu SR. 

Zároveň, ĽH dôrazne žiada všetkých garantov akcií a podujatí SAS pri SAV o finančnú disciplí-
nu v čerpaní finančných prostriedkov z dotácie RSVS a včasné predkladanie účtovných dokla-
dov. Ako informoval, dotácia RSVS prichádza na bankový účet Astronomického ústavu SAV 
a SAS pri SAV oprávnené náklady účtuje Astronomickému ústavu SAV. Členovia Hlavného 
výboru sa dohodli, že účtovné doklady k čerpaniu finančných prostriedkov predkladajú ga-
ranti podujatí, ako aj odbočky hospodárovi SAS pri SAV do 14 dní od skončenia danej akcie, 
najneskôr však do 30. novembra daného roku v prípade dlhodobých podujatí.  

ĽH tiež prečítal správu predsedu Revíznej komisie SAS pri SAV k hospodáreniu Spoločnosti. 
V správe sa konštatuje, že dotácia RSVS bola vyčerpaná v súlade s plánom činnosti SAS pri 
SAV na rok 2016, ako aj v súlade s predpismi pre ich čerpanie v plnej výške. Finančné pro-
striedky získané z 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 
2015 bude potrebné vyčerpať do konca roku 2017. Kontrola hospodárenia, finančných do-
kladov (účtovné doklady, výkazy o príjmoch a výdavkoch, výkazy o majetku a záväzkoch 
a správa o hospodárení) nepreukázala žiadne významné nedostatky. Ako ĽH dodal, drobné 
formálne nedostatky už boli odstránené. 

3a.) LH informoval o finále Medzinárodnej olympiády v astronómii a astrofyzike, ktoré sa ko-
nalo v dňoch 9. – 19. decembra 2016 v Bhubanesware, v Indii. Podrobne o tomto podujatí 
informoval článkom v časopise Kozmos. Ako podotkol, po prvý krát sa finále zo Slovenska 
zúčastnila študentka Jana Svrčková, ktorá získala bronzovú medailu, čo možno pokladať za 
veľký úspech. Čo však možno pokladať za najväčší úspech za celú 11 ročnú históriu slovenskej 
účasti na tomto podujatí, je celkové tretie miesto Jozefa Liptáka spomedzi 234 účastníkov. 

Ako ďalej LH informoval, už sa konalo aj slovenské finále Astronomickej olympiády v roku 
2017. Ako už tradične, finále sa konalo v Piešťanoch, s finančným a organizačným prispením 
Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Tradične, päť najlepších bude mať možnosť 
reprezentovať Slovensko na finále IOAA, ktoré sa bude konať 12. – 21. novembra 2017 na 
ostrove Phuket v Thajsku. Organizačne (nákup leteniek, atď.) LH už pripravuje slovenskú vý-
pravu na toto podujatie. LH ešte dodal, že naši študenti sa zúčastnia aj prípravného worksho-
pu tímov z Čiech, Slovenska, Estónska a Poľska, ktorý sa bude konať začiatkom júla v Prahe. 

3b.) LH tiež informoval o tradičných Csereho dňoch, ktoré sa v tomto roku konali pri príleži-
tosti 100. výročia narodenia nestora slovenskej astronómie, Dr. E. Csereho. Ako LH konštato-
val, činnosť Dr. E. Csereho bola skutočne mimoriadna: bol zakladajúcim členom Slovenskej 
astronomickej spoločnosti, podieľal sa na rozvoji astronomických zariadení na Slovensku, 



                     SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED 

 

 
 

4 

predovšetkým v Hlohovci a patril k významným popularizátorom astronómie na Slovensku. Aj 
preto sa HV SAS pri SAV v roku 2016 rozhodol, že Cena SAS pri SAV za najlepšiu populárno-
vedeckú činnosť sa bude od roku 2017 oficiálne nazývať „Csereho cena Slovenskej astrono-
mickej spoločnosti pri SAV“. Informácia o podujatí bola publikovaná v časopise Kozmos. 

LH tiež stručne informoval o svojej účasti na 20. zjazde Českej astronomickej spoločnosti. 
Novým predsedom ČAS sa stal prof. Petr Heinzel. LH a JZ pripravili pre ČAS článok o histórii 
a činnosti SAS pri SAV. LH tiež dodal, že v tomto roku ČAS oslavuje 100 rokov od svojho zalo-
ženia a toto výročie sa bude pripomínať viacerými podujatiami v Českej republike. Článok 
o tomto podujatí vyjde v najbližšom čísle časopisu Kozmos. 

3c.) MZ sa 4. apríla 2017 ako predstaviteľ SAS pri SAV zúčastnil uzatvorenia zmluvy medzi 
Univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, Krajským osvetovým strediskom a Gymnáziom Ľ. Štúra 
v Trenčíne týkajúcej sa znovuotvorenia astronomickej pozorovateľne na tomto gymnáziu. 
Podľa slov ĽH, už bolo pokovovené aj primárne zrkadlo hlavného ďalekohľadu tejto pozoro-
vateľne, ktorá bude pomenovaná po A. Cvachovi. 

LH informoval, že plánovaná expedícia za úplným zatmením Slnka do USA sa nebude organi-
zovať cez cestovnú kanceláriu, ale individuálnym spôsobom a zatiaľ záujem spoločne cesto-
vať za týmto mimoriadnym úkazom prejavilo 11 členov Spoločnosti. 

O ďalšej expedícii za úplným zatmením Slnka do USA informoval SK. Zúčastnia sa jej 4 členo-
via SAS pri SAV a 4 členovia Slovenského zväzu astronómov, Expedícia potrvá 2 týždne 
a okrem sledovania tohto výnimočného úkazu, členovia expedície plánujú aj návštevu zaují-
mavým národných parkov. 

JK informoval, že AsÚ SAV v dňoch 29. mája – 2. júna 2017 bude organizovať jarnú školu za-
meranú na teóriu prenosu žiarenia, ktorej lektorom bude prof. P. Heinzel. 

LH informoval, že v dňoch 2. - 4. júna 2017 sa bude konať už 59. ročník tradičnej konferencie 
na Bezovci, na ktorú všetkých členov HV SAS pri SAV srdečne pozval. 

LH tiež informoval o Csereho cene Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Vyjadril 
podivenie, že táto aktivita nebola finančne podporená z dotácie RSVS. A to aj napriek tomu, 
že podobné ocenenie udeľuje RSVS v súťaži pre mladých vedeckých pracovníkov a doktoran-
dov zameranú na popularizáciu vedy, osobitne aj výsledkov slovenských vedeckých inštitúcií. 
Csereho cena SAS pri SAV sa v tomto roku pokryje z iných finančných zdrojov, ako navrhol 
RG, z príspevku 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu. Finále a odovzdávanie ceny sa 
uskutoční v októbri 2017, počas podujatia „Astrofilm 2017“ v Piešťanoch. 

PR poznamenal, že štatút súťaže nebol schválený HV SAS pri SAV a v preambule štatútu by 
mal byť viac zdôraznený vzťah RNDr. E. Csereho a SAS pri SAV, ako aj jeho význam pre slo-
venskú astronómiu. Tiež by malo byť jasnejšie špecifikované komu sa návrhy na udelenie 
ceny zasielajú. PR otvoril aj otázku, či návrh môže podať aj niekto, kto nie je člen SAS pri SAV. 
Ako však podotkol JZ, to by bolo vstupovanie do vnútorných záležitostí Spoločnosti. PR tiež 
pripomenul, že krstné meno Dr. E. Csereho je správne Elemér, nie Elemír. Členovia HV SAS pri 
SAV svojimi návrhmi a pripomienkami spoločne upravili preambulu štatútu ceny.  

Keďže nikto z prítomných členov HV SAS pri SAV nemal zásadné pripomienky ku štatútu, RG 
navrhol, že zverejnené znenie štatútu bude platné pre tohtoročné udeľovanie tejto ceny. 
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Ďalšie pripomienky k úprave štatútu môžu členovia HV SAS pri SAV zaslať LH, ktorý pripraví 
nové znenie pre rok 2018. LH vyzval členov HV SAS pri SAV, ako aj všetkých členov Spoločnos-
ti na predkladanie návrhov na udelenie tejto ceny v tomto roku. LH tiež zašle informáciu 
o tejto cene na všetky odbočky SAS pri SAV. Členovia HV SAS pri SAV sa dohodli, že pred ko-
naním nasledujúceho zasadnutia si pripomenú štatút Csereho ceny SAS pri SAV a na tomto 
zasadnutí sa zapracujú všetky pripomienky a odsúhlasí sa štatút tejto ceny na rok 2018. 

4.) Ďalším bodom programu zasadnutia bola bežná agenda spoločnosti. 

4a.) Hlavný výbor SAS pri SAV prediskutoval prihlášky záujemcov Ing. Ľuboša Leščinského 
(odbočka Prešov) a  Mgr. Alžbety Černekovej (odbočka Hlohovec) o vstup do Spoločnosti a na 
základe jednohlasného hlasovania ich prijíma za riadnych členov SAS pri SAV.  

Uznesenie HV SAS pri SAV 4/17: HV SAS pri SAV jednohlasne odsúhlasil prihlášku Ľuboša Leš-
činského a Alžbety Černekovej a prijíma ich za riadnych členov SAS pri SAV. 

RG pripraví pre menovaných nové členské preukazy. 

Členovia HV SAS sa dohodli, že ĽH preverí zoznam členov SAS pri SAV, ktorí si dlhodobo nepl-
nia svoje povinnosti, teda nemajú uhradené už viac rokov svoje členské príspevky a tieto zoz-
namy zašle predsedom príslušných odbočiek. Predsedovia odbočiek SAS pri SAV taktne pre-
diskutujú s dotyčnými ich záujem o zotrvanie v Spoločnosti a informujú o zistenom záujme 
HV SAS pri SAV. Hlavný výbor SAS pri SAV prerokuje ich členstvo na decembrovom zasadnutí. 

5.) ĽH odovzdal MV preukazy členov odbočky Hurbanovo, ktorým omylom neboli odovzdané 
v roku 2016. ĽH tiež odovzdal LH preukazy nových členov z odbočky Hlohovec, ktorým ich 
odovzdá na tradičnej konferencii na Bezovci. Preukaz nového člena odbočky v Prešove bol 
odovzdaný PB. 

ĽH informoval o procese sprístupnenia časti databázy SAS pri SAV hospodárom jednotlivých 
odbočiek za účelom vzájomnej kontroly údajov. Na sprístupnení pracuje Dr. M. Jakubík, da-
tabáza je zatiaľ v beta verzií, no už umožňuje vytvoriť zoznam členov odbočky SAS pri SAV. 
Pre každého člena je možné zobraziť jeho osobné údaje a v budúcej verzii aj záznamy 
o zaevidovaných členských príspevkoch. Pre odbočku je umožnené len čítanie, pre vykonanie 
akýchkoľvek zmien je potrebné požiadať hospodára HV SAS pri SAV. Na odbočky boli distri-
buované prihlasovacie mená a heslá. Poverené osoby odbočiek SAS pri SAV preveria zadané 
údaje a budú informovať o prípadných nepresnostiach. ĽH očakáva väčšiu pružnosť čo sa týka 
aktualizácie údajov v databáze, hlavne záznamov o úhrade členských príspevkov. 

ĽH navrhol, aby sa cirkulár s informáciami o aktivitách a podujatiach spoločnosti rozposielal 
prostredníctvom e-mailu jednotlivým členom SAS pri SAV. Jedným so záznamov každého čle-
na bude aj odber cirkulára. Členovia budú mať možnosť sa z odberu cirkulára odhlásiť, čo 
bude zaznamenané aj v databáze. RG navrhol, aby sa na začiatok príznak nastavil všetkým 
členom Spoločnosti na odber, s tým, že na konci každého e-mailu bude uvedená možnosť ako 
sa z odberu odhlásiť. Ďalej sa diskutovala problematika ochrany osobných údajov a členovia 
HV SAS pri SAV sa dohodli, že predsedovia odbočiek budú upozornení na dôvernosť týchto 
údajov v zmysle príslušných zákonov. SK poďakoval za prípravu databázy a pripomienkoval jej 
vizuálnu stránku (farba písma). PR mal pripomienku, že v zozname členov by bolo užitočnej-
šie uviesť bydlisko ako odbočku.  PB sa spýtal na prípad, ak je korešpondenčná adresa iná ako 



                     SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED 

 

 
 

6 

adresa trvalého bydliska. ĽH odpovedal, že doteraz sa to riešilo cez poznámku, ale ak bude 
taká požiadavka, nie je problém pridať do databázy aj iné polia. 

SK poznamenal, že súťaž Astromfmánia je už ukončená, a teda informáciu o tejto súťaži je 
možné odstrániť z webu SAS pri SAV. Zároveň informoval členov HV SAS pri SAV o priebehu 
tejto súťaže. 

ĽH informoval, že nový preukaz čestného člena bol zaslaný aj plk. Ing. Ivanovi Bellovi, ktorý 
potvrdil jeho prijatie. 

MZ sa spýtal na vydanie bulletinu o pozorovaní Slnka za minulý rok. Termín vydanie nie je 
ešte stanovený, no bulletin bude vydaný. 

JK informoval o ponuke Dr. Z. Garaia pripraviť populárno-náučnú publikáciu na tému výsku-
mu exoplanét. Zároveň navrhol, že na vydanie publikácie by sa mohli použiť aj finančné pro-
striedky z 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu a publikácia by mohla byť vydaná pod 
hlavičkou SAS pri SAV. RG podotkol, že presne na takéto aktivity sú tieto prostriedky určené. 
PR podotkol, ak sa použije na vydanie tento zdroj financií, publikácia musí byť distribuovaná 
bezodplatne. JZ navrhol, aby Dr. Z. Garai pripravil predbežnú verziu, aby bol známy rozsah. 
Podľa tohto by sa nastavil aj prípadný náklad. JK dodal, že by malo ísť o kompaktný materiál 
(20-30 strán A5) prístupný žiakom 2. stupňa ZŠ, študentom stredných škôl, členom astrono-
mických krúžkov a klubov, ako aj širokej verejnosti. MV navrhol, že SÚH v Hurbanove by sa 
mohla na vydaní podieľať. JZ navrhol, že by tento materiál mohol vychádzať na pokračovanie 
v časopise Kozmos. RG a LH, ako aj ďalší členovia HV SAS pri SAV s týmto návrhom súhlasili. 
Elektronická verzia by mohla byť neskôr prístupná aj cez web SAS pri SAV. 

PR informoval, že 22. - 23. septembra sa bude konať ďalší ročník Festivalu svetla a bol oslo-
vený, či by sa SAS pri SAV nechcela podieľať na organizácii. V pláne činnosti na rok 2017 toto 
podujatie nebolo zaradené, prípadná finančná spoluúčasť by sa musela realizovať cez finanč-
né prostriedky z 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu. HV SAS pri SAV súhlasil, aby sa PR 
v príprave a realizácii tohto podujatia angažoval. 

ĽH na príklade nesprávneho nasvietenia Spišského hradu navrhol udeľovať „anticenu“ 
v rámci rozširovania povedomia verejnosti o problematike svetelného znečistenia. LH, PB a JK 
navrhli najskôr diskutovať túto problematiku so správcami pamiatok napr. o obmedzení času 
a intenzity ich osvietenia. ĽH tiež informoval o ďalších porušeniach (ohňostroje) ochranného 
pásma okolo AsÚ SAV. PR podotkol, že na všetky aktivity Sekcia ochrany pred svetelným zne-
čistením už teraz nemá dostatočné ľudské kapacity. MZ informoval o nasvietení hradu Streč-
no technikou farebného kontrastu, pri ktorom sa zaujímavý efekt nedosahuje výkonom, ale 
rôznymi farbami nasvietenia. RG tiež navrhol diskutovať so správcami pamiatok zníženie in-
tenzity osvetlenia v istých časoch, napr. od polnoci. Tiež sa diskutoval v podstate negatívny 
vplyv zdrojov svetla s vysokou účinnosťou (LED), ktorých vysoká úspora prevádzkových ná-
kladov ospravedlní aj zvýšenie intenzity osvetlenia, čo spolu s modrou zložkou svetla týchto 
zdrojov ešte viac prispieva k prehĺbeniu problému svetelného znečistenia.  

JZ otvoril otázku vytvorenia spoločného a jednotného prístupu slovenských astronomických 
inštitúcií a organizácii k médiám v prípade významných astronomických udalostí a javov a ako 
príklad uviedol augustové zatmenie Slnka. Navrhol, aby oficiálne tlačové správy alebo komu-
niké k významným astronomickým udalostiam pripravovali skutoční odborníci na túto prob-



                     SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED 

 

 
 

7 

lematiku, čím sa zamedzí tomu, že k týmto témam sa často vyjadrujú ľudia bez odborných 
znalostí. JK a ĽH diskutovali problematiku Astronomických noviniek pripravovaných AsÚ SAV. 
LH súhlasil, že ide o dobrý nápad, no podotkol, že takáto práca by si vyžadovala človeka za-
mestnaného na plný úväzok. LH tiež navrhol začať spoluprácu s Dr. Čižmárikovou, ktorej pra-
covnou náplňou sú práve novinky publikované na stránkach SAV. Tieto stránky sú dosť moni-
torované médiami. Ak by takúto informáciu o významnom astronomickou úkaze novinársky 
spracovala a umiestnila na web SAV, prispelo by to ku korektnému informovaniu slovenskej 
verejnosti. PB podotkol, že najdôležitejšie je dostať informáciu do TASR, keďže všetky ostatné 
média preberajú informácie práve odtiaľto. Vyžaduje sa však dodanie podkladov 
v požadovanom formáte, predovšetkým v stručnej podobe. 

Na záver LH a RG poďakovali členom HV SAS pri SAV za účasť na zasadnutí a za bohatú  
a plodnú diskusiu k jednotlivým prerokovaným témam. 

 

Zapísal R. Gális, overil a doplnil L. Hric  

 
 
 
Košice, 10. júla 2017                                  Rudolf Gális 
        Vedecký tajomník SAS pri SAV 


