SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

5. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri
Slovenskej akadémii vied
ZÁPISNICA
Dátum konania: 11. decembra 2017, 11:30 - 15: 00 hod.
Miesto konania: Hotel Galileo, Hlinská 2584/25, 010 01 Žilina
Zúčastnení: L. Hric, M. Znášik, R. Gális, Ľ. Hambálek, S. Kaniansky, L. Kornoš, M. Vidovenec,
J. Koza, P. Rapavý, J. Zverko, E. Kundra
Ospravedlnený: P. Begeni
Piate zasadnutie Hlavného výboru SAS pri SAV sa konalo dňa 11. decembra 2017
v priestoroch hotela Galileo v Žiline. Na úvod LH a RG privítali členov HV SAS pri SAV a LH
poďakoval členom za hojnú účasť na tomto zasadnutí, ako aj za ich činnosť v prospech Spoločnosti počas celého roka. Zvlášť poďakoval ĽH za jeho náročnú prácu súvisiacu s finančnou
agendou, EK za jeho popularizačné aktivity na pôde AsÚ SAV a tiež RG za celkovú organizáciu
činnosti Spoločnosti. Ďalej zasadnutie pokračovalo podľa schváleného programu.
1.) LH k prvému bodu programu (informácie o činnosti Predsedníctva HV SAS pri SAV) poznamenal, že Predsedníctvo 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 zo 4. zasadnutia, ktoré sa konalo 17. mája 2017 v priestoroch Astronomického ústavu SAV, pracovisko v Starej Lesnej. Keďže uznesenia nevyžadovali ďalšie aktivity, HV SAS pri SAV prijal kontrolu uznesení bez pripomienok. Tiež sa ospravedlnil, že mu príprava zápisnice z tohto zasadnutia kvôli pracovným povinnostiam trvala dlhšie.
LH vysvetlil snahu Predsedníctva nájsť optimálny termín zasadnutí HV SAS pri SAV, ktorý by
vyhovoval všetkým členom, no ako ukazujú skúsenosti, niekedy nie je jednoduché zladiť tieto
zasadnutia s inými pracovnými povinnosťami. ĽH informoval, že termín odovzdania všetkých
účtovných dokladov je 18. decembra 2017 a z tohto dôvodu požadoval, aby sa zasadnutie HV
SAS pri SAV konalo čo najskôr. Tiež informoval, že bolo požadované dodať účtovné doklady
na kontrolu do SAV v Bratislave do 30. novembra 2017, čo nebolo jednoduché, keďže v tom
čase sa predseda i tajomník Spoločnosti nachádzali v zahraničí. ĽH bol preto nútený vycestovať do Žiliny, aby všetky doklady mohol podpísať podpredseda Spoločnosti MZ.
2a.) ĽH ďalej informoval o čerpaní finančných prostriedkov z dotácie RSVS. Celková výška
dotácie bola 3 380,-€ a bola úplne vyčerpaná na jednotlivé aktivity SAS pri SAV v roku 2017.
ĽH poznamenal, že RSVS rozhoduje o finančnej podpore pre každú aktivitu Spoločnosti jednotlivo a tak sa stalo, že niektoré aktivity (konkrétne Csereho cena SAS pri SAV za populárnovedeckú činnosť člena Spoločnosti v roku 2017 a Expedícia za úplným zatmením Slnka) neboli
finančne podporené z dotácie RSVS a tým na tieto aktivity ani nemohli byť finančné prostriedky presunuté. ĽH otvoril otázku, či takéto aktivity do plánu činnosti SAS pri SAV vôbec
v budúcnosti dávať. Zvlášť problematické bolo nepodporenie Csereho ceny SAS pri SAV
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s odôvodnením, že podobné ocenenie odovzdáva aj RSVS. LH ostro kritizoval takýto prístup,
zvlášť keď samotná RSVS vyzývala jednotlivé vedecké spoločnosti na podporu vedeckej, ako
aj popularizačnej činnosti mladých členov aj napr. formou rôznych ocenení a súťaží. Ako informoval ĽH, konferencia KOLOS 2018 sa tradične koná až na začiatku decembra, čo bolo
vlastne po termíne na odovzdanie účtovných dokladov na kontrolu. V tomto prípade organizátori dodali predfaktúru, ktorá bola predložená na kontrolu a v čase konania zasadnutia už
bola doručená aj faktúra na náklady spojené s organizáciou tejto konferencie.
Niektoré aktivity SAS pri SAV v roku 2017 boli podporené aj z financií z 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016. Celkovo bolo takto získaných
662,71,-€, pričom ku dňu konania zasadnutia ešte zostávalo vyčerpať 261,46,-€. ĽH pripomenul, že tieto finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 31. decembra 2017. Stav finančných prostriedkov SAS pri SAV ku dňu 11. decembra 2017 bol: 2 425,10,-€ na účte a 230,13,-€
v pokladni. Vývoj zostatku finančných prostriedkov Spoločnosti dáva dobré predpoklady na
zvládnutie nákladov spojeným s organizovaním zjazdu SAS pri SAV v roku 2019.
ĽH celkovo pozitívne zhodnotil priebežné čerpanie finančných prostriedkov a dodržiavanie
termínov na dodanie účtovných dokladov, aj keď stále je tu priestor na zlepšenie. RG znovu
veľmi dôrazne pripomenul, že lehota na dodanie účtovných dokladov je 14 dní od skončenia
danej akcie, najneskôr však do 30. novembra daného roku v prípade dlhodobých podujatí. Pri
opakovanom nedodržaní uvedeného termínu, nebudú takéto doklady v budúcnosti akceptované. PR navrhol, že opakované nedodržiavanie pravidiel garantmi by mohlo byť postihované
nezahrnutím ich aktivít do žiadosti o pridelenie finančného príspevku RSVS. RG tiež vyzval,
aby garanti s dostatočným predstihom informovali hospodára a tajomníka Spoločnosti, ak sa
naplánovaná aktivita nebude konať alebo sa na aktivitu nebudú už čerpať finančné prostriedky. Ako poznamenal LH, nevyužité finančné prostriedky môžu byť presunuté na iné aktivity,
pričom takéto presuny sú RSVS tolerované. Presunuté financie môžu pomôcť s realizáciou
iných aktivít a včasné informovanie môže zase výrazne zjednodušiť proces uzatvárania finančnej agendy na konci roka.
2b.) ĽH ďalej informoval o výbere členských príspevkov. Ako skonštatoval, s prechodom na
systém výberu členských príspevkov na rok dopredu sa zhoršila finančná disciplína niektorých
odbočiek. Možno to súvisí s termínom konania výročných schôdzí, no zatiaľ čo odbočky
v Banskej Bystrici, Bratislave alebo Prešove s týmto systémom nemajú žiadne problémy,
menšie problémy sú s odbočkami v Hlohovci a Hurbanove (chýbajúce výkazy), no úplne neakceptovateľná situácia je v odbočke v Žiline (stále chýba príspevok, ako aj menný zoznam členov a to aj na rok 2017). RG pripomenul, že termín na výber členských príspevkov na rok
2018 a odvedenie 30% podielu pre SAS pri SAV bol 31. októbra 2017. Do tohto termínu bol
zároveň hospodár odbočky povinný predložiť hospodárovi SAS pri SAV zoznam členov, ktorí
majú uhradené členské príspevky na rok 2018. O týchto skutočnostiach boli všetky odbočky
informované špeciálnym e-mailom tajomníka Spoločnosti.
Čo sa týka celkového výberu členských príspevkov na rok 2018 bolo do termínu konania zasadnutia vybraných len približne 54% z celkovej sumy a aj čo sa týka počtu členov, ktorí uhradili členské príspevky na rok 2018 je to tiež len okolo 54% všetkých evidovaných členov SAS
pri SAV. Najlepšie dopadol výber členských príspevkov v odbočke Banská Bystrica (iba jeden
člen neuhradil členský príspevok), podobne ako minulý rok je na tom odbočka v Prešove,
k zlepšeniu došlo v odbočke v Bratislave. Menšie nedostatky sú v odbočke v Tatranskej Lom2
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nici, kde je problém v komunikácií s niektorými členmi. Problémy v ďalších odbočkách Spoločnosti už boli spomenuté. Celkovo bolo vybraných 868,-€, pričom pre SAS pri SAV bolo odvedených 428,40,-€.
Ako upozornil ĽH, ďalší problém je s členmi, pre ktorých dlhodobo neevidujeme uhradenie
členských príspevkov. V niektorých prípadoch však nie je možné posúdiť, či ide
o nedodržiavanie pravidiel týmito členmi Spoločnosti alebo ide len o problémy evidencie. ĽH
pripravil zoznam členov SAS pri SAV, pre ktorých neevidujeme úhradu členských príspevkov
minimálne za posledné tri roky. Takýchto členov je 17 (z celkového počtu 181 členov SAS pri
SAV), pričom v prípade ďalších 11 členov je úhrada ich členských príspevkov značne nepravidelná. ĽH otvoril otázku, ako bude Spoločnosť pristupovať k týmto členom. RG pripomenul,
že hlavným dôvodom nastolenia tejto otázky je vyriešenie problémov s evidenciou členov
a členských príspevkov v databázach Spoločnosti.
JZ navrhol vytvoriť zoznam dlhodobých neplatičov, aby sa hospodárovi zjednodušila evidencia úhrady členských príspevkov, a ak nedôjde k náprave, aby HV SAS pri SAV ukončil ich
členstvo v Spoločnosti. LH navrhol k týmto neplatičom pristupovať individuálne podľa toho či
ide o dlhoročných členov, ktorí ukončujú svoje členstvo v Spoločnosti a ostatných, ktorých by
bolo dobre ešte kontaktovať a zistiť ich postoj k členstvu v SAS pri SAV. SK podotkol, že niektorí členovia vedomým neplatením členských príspevkov chcú ukončiť svoje členstvo pričom
počítajú s tým, že po dvoch rokoch HV SAS pri SAV ukončí ich členstvo aj bez ich oznámenia.
RG pripomenul diskusiu z minulého zasadnutia k tejto téme a navrhol poslať uvedený zoznam
predsedom jednotlivých odbočiek, aby sa pokúsili s týmito členmi skontaktovať a vyjasnili si
s nimi ich postoj k zotrvaniu v Spoločnosti.
PR pripomenul, že odbočka si z vybraných členských príspevkov necháva 70%. Ak odbočke
záleží na niektorých členoch a len momentálne je problém s komunikáciou (napr. kvôli ich
zdravotnému stavu), môže odbočka uhradiť 30% podiel za týchto členov z vlastných prostriedkov. RG presne takéto riešenie navrhol predsedovi odbočky v Prešove v rámci vzájomnej diskusie k tomuto problému. LK podotkol, že v niektorých prípadoch ide o dlhoročných
členov, ktorých by mohli odbočky navrhnúť na čestné členstvo. To by však mohlo byť viac ako
problematické: ako môžu spĺňať kritéria na čestné členstvo, ak nepristupujú zodpovedne ani
k plneniu si základných povinností člena Spoločnosti. JK sa spýtal, či v minulosti boli takýto
problematickí členovia kontaktovaní za účelom vyjasnenia si problému s úhradou ich členských príspevkov. RG kladne odpovedal, pričom doplnil, že v niektorých prípadoch skutočne
došlo k náprave. Tiež však dodal, že v iných prípadoch je situácia komplikovaná, keďže ide
o dlhoročných členov, ktorí však vedome neuhrádzajú členské príspevky a už sa ani nezúčastňujú na činnosti Spoločnosti.
RG tiež pripomenul, že Hlavný výbor SAS pri SAV nie je stanovami Spoločnosti viazaný rozhodnúť o členstve v prípade neplnenia si základných povinnosti člena Spoločnosti. Ďalej, že
zavedením prolongačných ročných známok vznikla nová kategorizácia členov SAS pri SAV
podľa platnosti členských preukazov: ak má člen uhradený členský príspevok, dostane prolongačnú známku a má platný preukaz. Ak neuhradí členský príspevok, nemal by dostať
známku na daný rok, jeho preukaz stráca platnosť a tým ani nemôže využívať benefity členstva v SAS pri SAV a ani by sa nemal nijakým spôsobom zúčastňovať na živote Spoločnosti.
Keďže sa to v niektorých prípadoch týka dlhoročných členov, ktorí by mohli byť aj kandidátmi
na čestné členstvo v SAS pri SAV, RG navrhol nasledujúce riešenie situácie s dlhoročnými nep3
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latičmi členských príspevkov: HV SAS pri SAV im nateraz členstvo v Spoločnosti neukončí, no
ak nedôjde k náprave, po skončení platnosti súčasných preukazov v roku 2019 im nebudú
vydané nové preukazy. O tejto skutočnosti budú všetky odbočky informované listom tajomníka Spoločnosti a všetci členovia prostredníctvom web stránky SAS pri SAV. Ak títo členovia
neprejavia o nové preukazy záujem a neuhradia si všetky nedoplatky, ich členstvo v SAS pri
SAV bude rozhodnutím HV SAS pri SAV ukončené.
LK poznamenal, že v prípade dlhodobých neplatičov by mohlo ísť o značnú sumu, čo by neboli ochotní doplatiť. ĽH navrhol istú formu amnestie, kedy by sa im časť dlhu odpustila, no ako
poznamenal RG, toto by mohlo vytvoriť nebezpečný precedens. Členovia sa dohodli, že
k tejto téme sa znova vrátia na ďalšom zasadnutí HV SAS pri SAV.
Členovia HV SAS pri SAV sa tiež dohodli, že výška členských príspevkov na rok 2019 sa nemení: minimálna výška členského príspevku na rok 2019 bude pre riadnych členov 12,-€, minimálna výška redukovaného členského príspevku (študenti, dôchodcovia) bude 6,-€. Termín
na výber členských príspevkov na rok 2019 a odvedenie 30% podielu pre SAS pri SAV je
31. októbra 2018. Do tohto termínu je zároveň hospodár odbočky povinný predložiť hospodárovi SAS pri SAV zoznam členov, ktorí budú mať uhradené členské príspevky na rok 2019.
RG poveril ĽH informovať odbočky o týchto skutočnostiach a tiež vytvoriť pravidlá uhrádzania
členských príspevkoch, ktoré by zahŕňali aj také špecifické prípady ako napr. ak člen uhradí
príspevky na niekoľko rokov dopredu. Podľa dohody by mali zostať na odbočke a odbočka
pre SAS pri SAV odvedie príspevok iba na daný rok.
3.) V rámci bodu programu venovanému aktivitám SAS pri SAV v roku 2017, RG konštatoval,
že vyzval všetkých garantov podujatí a zvlášť tých, ktorí na tieto podujatia čerpali finančné
prostriedky Spoločnosti alebo finančnú dotáciu RSVS, aby dodali správy o priebehu týchto
aktivít do 20. decembra 2017. RG pripomenul, že tieto správy nie sú dôležité len pre prípravu
správy o činnosti SAS pri SAV za daný kalendárny rok alebo celé volebné obdobie, ale tiež sú
nevyhnutné pre podávanie žiadosti o finančnú dotáciu RSVS na nasledujúci rok.
3a.) LH informoval, že 20. - 21. apríla 2017 sa konalo finálne slovenského kola Astronomickej
olympiády. Ako už tradične, finále sa konalo v Piešťanoch, s finančným a organizačným prispením Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Postupujúci študenti do medzinárodného kola sa zúčastnili prípravného workshopu tímov z Čiech, Slovenska, Estónska a Poľska,
ktorý sa konal 3. – 10. júla 2017 v Prahe. A napokon, päť najlepších študentov dostalo možnosť reprezentovať Slovensko na finále IOAA, ktoré sa konalo 12. – 21. novembra 2017 na
ostrove Phuket v Thajsku. Slovenská výprava zaznamenala významné úspechy, keď Andrej
Kancko získal diplom úspešného riešiteľa, Jana Švrčková získala bronzovú medailu, Martin
Okánik striebornú medailu a Jozef Lipták zlatú medailu, pričom v celkovom poradí sa umiestnil na 5. mieste vo svete. Týmto výsledkom sme sa zaradili opäť medzi najúspešnejšie krajiny, pričom konkurencia je neúprosná. Tohto roku sa 11. IOAA v Thajsku zúčastnilo 44 krajín
6 kontinentov a celkove 210 súťažiacich. Z doterajších desiatich medzinárodných olympiád
mladí slovenskí astronómovia priniesli 9 zlatých, 5 strieborných a 10 bronzových medailí. LH
o tomto podujatí informoval článkom v časopise Kozmos, ako aj na web stránkach SAV.
3b.) LH informoval aj o priebehu udeľovania Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú
činnosť člena Spoločnosti v roku 2017. HV SAS pri SAV dostal iba jeden návrh na udelenie
tejto ceny. Laureátom Csereho ceny v roku 2017 sa stal Peter Begeni, ktorý je veľmi aktívnym
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popularizátorom astronómie, neochvejným bojovníkom proti svetelnému znečisteniu a iniciátorom zakladania parkov tmavej oblohy. V rámci svojich aktivít napísal aj 4 knihy,
z ktorých najobsiahlejšia je: „Astronomické oko“. Udeľovanie Csereho ceny sa konalo na záver festivalu astronomických filmov Astrofilm 2017 v Piešťanoch, ktorého organizátorom je
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a jej partnerom SAS pri SAV. Ocenený okrem
diplomu a pamätnej plakety získal aj hodnotný darček, ktorý by mu mal pomáhať aj v jeho
ďalšej popularizačnej práci.
3c.) LH informoval, že sa uskutočnilo niekoľko slovenských expedícií za úplným zatmením
Slnka do USA. Expedícia SAS pri SAV mala 11 členov a okrem pozorovania úplného zatmenia
Slnka navštívila aj zaujímavé národné parky v USA. O ďalšej expedícií veľmi pútavo informovali počas filmového festivalu Astrofilm 2017 S. Kaniansky a J. Mäsiar. Články popisujúce
priebeh a výsledky expedícií vyšli v časopise Kozmos. Výstavu fotografií z expedície za úplným
zatmením Slnka pripravuje SK. Pôjde o 20 fotografií vo formátoch A2 a A3 v plastových klipoch a náklady na výrobu budú pokryté z finančných prostriedkov z 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016. Výstava bude organizovaná pod hlavičkou SAS pri SAV a bude putovná. Prvé miesto inštalácie bude v Žiline, potom v Košiciach
a neskôr bude výstava k dispozícií ďalším záujemcom. RG navrhol, že vhodnou príležitosťou
na prezentovanie výstavy by mohol byť aj stelárny seminár na Bezovci v roku 2018. RG tiež
poznamenal, že fotografie z expedície do Indonézie v roku 2016 už boli tlačené a ich tlač bola
podporená z finančnej dotácie RSVS.
LH informoval aj o 49. seminári o úspechoch v stelárnej astronómii, ktorý sa konal 2. – 4.
júna 2017 na Bezovci. 42 účastníkov si vypočulo vedecké a odborné referáty astronómov
z piatich krajín. Okrem “recidívnych” prednášateľov zo Slovenska a z Českej republiky prijali
pozvanie aj astronómovia z Ukrajiny, Maďarska a Estónska. Detaily z podujatia boli podrobne
popísané prostredníctvom článku v časopise Kozmos.
4.) Na úvod tohto bodu programu RG podotkol, že termín na podávanie návrhov na podujatia
a aktivity SAS pri SAV v roku 2018 je 20. decembra 2017. Hlavne sa to týka tých aktivít, na
ktoré bude žiadaná finančná dotácia RSVS. Návrh by mal obsahovať názov podujatia, mená
garantov, termín, miesto konania a stručný popis podujatia. Tieto aktivity budú zahrnuté do
plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2018 a na základe dodaných informácií bude pripravená
žiadosť o finančnú dotáciu RSVS. RG v súvislosti s aktivitami, ktoré neboli v roku 2017 finančne podporené tiež dodal, že tieto aktivity (Csereho cena SAS pri SAV, edičná činnosť) by mali
byť znova zaradené do žiadosti o finančnú dotáciu RSVS s tým, že jednak môžu posudzovatelia zmeniť názor, no minimálne ide o dôležitú časť činnosti Spoločnosti v nasledujúcom roku.
ĽH doplnil, že podobne ako v roku 2017 ,tak aj v nasledujúcich rokoch bude finančná dotácia
RSVS pravdepodobne pridelená naraz a nemožno očakávať dofinancovanie v druhej polovici
roka ako to bývalo v minulosti.
4a.) LH informoval o organizácií Astronomickej olympiády v roku 2018. Priebeh národného
kola by mal byť rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch. LH poprosil členov HV SAS pri SAV
o šírenie informácie o Astronomickej olympiáde tak, aby sa do nej zapojilo čo možno najviac
študentov. Tiež informoval o ponuke maďarských kolegov pozvať päť našich najlepších finalistov na prípravný medzinárodný workshop, ktorý sa bude v roku 2018 organizovať
v Maďarsku. Finále IOAA sa v roku 2018 bude konať pravdepodobne v Iráne a v roku 2019
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v Maďarsku, na tom istom mieste ako prípravný workshop. RG pripomenul, že tieto informácie by mali byť detailne prezentované na web stránkach Spoločnosti.
4b.) LH informoval, že v roku 2018 sa uskutoční už 50. ročník pravidelných stretnutí
a stelárnych seminárov na Bezovci. Seminár sa bude konať 1. – 3. júna 2018 a účasť už prisľúbil Dr. J. Grygar. LH tiež navrhol, aby SK počas tohto seminára predniesol prednášku
o expedícii do USA za úplným zatmením Slnka v roku 2017. LH tiež pozval aj ďalších členov HV
SAS pri SAV na aktívnu účasť na tomto mimoriadnom ročníku stelárneho seminára.
4c.) JK informoval, že na AsÚ SAV prebehla komplexná revízia knižničného fondu a medzi
položkami určenými na skartáciu bola aj obrazová časť nikdy nevydaného diela A. Bečváře
„Zrcadlo Kosmu“. Knihu malo vydať vydavateľstvo Za slobodu v roku 1949, no z neznámych
príčin dielo nebolo vydané. Textová časť knihy sa nezachovala, no keďže v roku 2018 bude
75. výročie Observatória na Skalnatom Plese a 16. decembra 2019 60. výročie založenia Spoločnosti, JK navrhol, aby aspoň obrazová časť knihy bola oskenovaná a vydaná v podobe internetovej knihy s odkazom na stránkach SAS pri SAV. JK tiež navrhol, aby sa tejto úlohy zhostila obnovená Sekcia histórie astronómie. Tiež poznamenal, že obrazový materiál obsahuje
mnoho krásnych fotografií komét, meteorov a dokonca dva zábery polárnej žiary nad tatranskými končiarmi, ktoré A. Bečvář získal, keď pôsobil ako meteorológ a klimatológ na Štrbskom Plese. JK navrhol, aby príprava a vydanie tohto diela bolo súčasťou plánu činnosti SAS
pri SAV v roku 2018 a prípadne aj 2019. LH poznamenal, že o vydaní knihy hovorili českí kolegovia, preto bude kontaktovať Š. Kovářa a preverí situáciu ohľadne tohto diela. JZ tiež navrhol kontaktovať príbuzných a zistiť, či sa textová časť knihy nenachádza v pozostalosti
A. Bečváře. V tejto veci by sa mohol kontaktovať R. Mačura, ktorý zozbieral veľa materiálov
o histórii AsÚ SAV. RG navrhol, aby sa na prípravu a vydanie diela „Zrcadlo Kosmu“ žiadala aj
finančná dotácia RSVS. Nemalo by ísť však o položku edičnej činnosti SAS pri SAV, keďže táto
nie je dlhodobo dotovaná. Garanti tejto aktivity by mohli byť JK a predseda Sekcie histórie
astronómie S. Šišulák a finančné prostriedky by mali byť požadované ako na materiál a služby
spojené so skenovaním a elektronickým vydaním diela, tak aj na cestovné náklady spojené
s výskumom a zbieraním súvisiacich historických materiálov. LH a RG navrhli, aby sa tieto
aktivity zastrešili ako stretnutie členov Sekcie histórie astronómie alebo ako odborná konferencia k výskumu diela Antonína Bečváře. MV otvoril otázku autorských práv a potrebu kontaktovať v tejto súvislosti dedičov A. Bečváře.
4d.) JK informoval, že do plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2018 navrhol podujatie v súvislosti
s úplným zatmením Mesiaca, ktoré nastane 27. júla 2018. Ako informoval ide o úkaz, ktorý
môže zaujať pozornosť širokej verejnosti, navyše aj termín (leto, piatok) a priebeh úkazu (večer) priam vyzývajú na jeho pozorovanie. JK bude robiť propagáciu úkazu cez web stránky
AsÚ SAV, no všetky materiály poskytne aj pre web stránky SAS pri SAV. EK spomenul problémy s propagáciou podujatí cez oficiálne stránky mesta Vysoké Tatry. SK dodal, že v čase úplného zatmenia Mesiaca bude zároveň Mars vo veľkej opozícií, čo je ďalší dôvod na širokú
propagáciu tohto zaujímavého úkazu.
4e.) LK informoval, že vydávanie Meteorických správ skončilo, no spolu s V. Porubčanom majú v úmysle oskenovať všetky vydané diely a ich elektronickú verziu umiestniť na stránky SAS
pri SAV a FMFaI UK v Bratislave. LH navrhol túto elektronizáciu dať do plánu činnosti Spoločnosti v roku 2018, no ako poznamenal LK, nebudú na túto aktivitu požadovať finančnú dotáciu RSVS.
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JK informoval o vydávaní nových astronomických termínov, ktoré pripravuje Terminologická
komisia v časopise Kultúra slova a spýtal sa, ako to vyzerá s vydaním 2. rozšíreného vydania
Astronomickej terminológie. Ako informoval MV vydanie tejto publikácie je naplánované na
rok 2018 a vydavateľom bude Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.
JK informoval, že AsÚ SAV je členom medzinárodného konzorcia, ktorého hlavným cieľom je
výstavba nového 4 m slnečného ďalekohľadu EST (European Solar Telescope) na Kanárskych
ostrovoch. V súvislosti s propagáciou tohto projektu sú do slovenčiny preložené dva postery
typu roll-up, ktoré sú k dispozícií na zapožičanie na rôzne astronomické podujatia. Stačí kontaktovať P. Gömöryho (gomory@ta3.sk) a dohodnúť sa s ním na podmienkach zapožičania.
V tejto súvislosti SK navrhol, či by aj pri príležitosti Zjazdu SAS pri SAV a 60. výročia založenia
Spoločnosti v roku 2019 nebolo vhodné pripraviť aspoň dva roll-upy prezentujúce jej činnosť
prostredníctvom stručného textu a fotografií z astronomických, ako aj spoločenských podujatí, ukážok edičnej činnosti a ďalších foriem prezentácie života Spoločnosti. Ich prípravu navrhol zaradiť do plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2018 a prípadne aj žiadať dotáciu RSVS. SK
navrhol vyzvať odbočky, sekcie i komisie Spoločnosti na dodanie podkladov. Použitie rollupov by bolo určite širšie a okrem Zjazdu by sa dala takto prezentovať SAS pri SAV aj počas
iných podujatí. Tiež by takáto prezentácia mohla prilákať ďalších členov do Spoločnosti. MV
potvrdil, že takýto typ prezentácie SAS pri SAV už dlhodobo chýba. Cena takéhoto roll-upu
s veľkosťou približne 1x2m nie je vysoká (okolo 50,-€) a jeho výroba môže byť pokrytá
z dotácie aj na iné aktivity Spoločnosti. RG navrhol, že takto by sa SAS pri SAV mohla prezentovať aj počas stelárneho seminára na Bezovci.
LH informoval, že v dňoch 21. – 25. mája 2018 sa bude v Kežmarku konať 24. celoštátny slnečný seminár s medzinárodnou účasťou. Podujatie je zaradené do plánu činnosti Spoločnosti v roku 2018 a takisto bude na jeho realizáciu požadovaná dotácia RSVS. Garantom podujatia je I. Dorotovič.
5a.) Hlavný výbor SAS pri SAV prediskutoval prihlášku záujemcov Mgr. Matúša Kamenca (odbočka Prešov) a Mgr. Eduarda Kočiho (odbočka Hurbanovo) o vstup do Spoločnosti a na základe jednohlasného hlasovania ich prijíma za riadnych členov SAS pri SAV.
Uznesenie HV SAS pri SAV 5/17: HV SAS pri SAV jednohlasne odsúhlasil prihlášku Matúša
Kamenca a Eduarda Kočiho a prijíma ich za riadnych členov SAS pri SAV.
RG a ĽH pripravia pre menovaných nové členské preukazy.
5b.) HV SAS pri SAV vzal na vedomie žiadosť Diany Zacherovej a Jozefa Kozára o ukončenie
členstva v SAS pri SAV.
RG informoval, že dvaja členovia odbočky v Bratislave Ivan Pasternak a Patrik Čechvala nemajú preukazy členov SAS pri SAV. RG však dodal, že preukaz pre I. Pasternaka bol určite vydaný
a v prípade M. Čechvalu sme nedostali jeho žiadosť o prijatie za riadneho člena Spoločnosti.
Preukaz pre I. Pasternaka vydáme znova, no M. Čechvalu bude musieť podať novú prihlášku.
ĽH upozornil na vážne problémy, ktoré vznikajú, ak sú platené členské príspevky prostredníctvom tretích osôb. Jednak dochádza k významnému oneskoreniu úhrady, jednak môžu vzniknúť problémy, ak sa menila výška členských príspevkov. Dôrazne doporučuje, aby členské
príspevky boli uhradené v prospech bankového účtu SAS pri SAV (číslo preukazu je možné
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použiť ako variabilný symbol), ak daný člen nemá možnosť zúčastniť sa členskej schôdze odbočky alebo sa priamo stretnúť s jej hospodárom. JZ poznamenal, že niektorí členovia nemuseli ani zaregistrovať zmenu spôsobu výberu členských príspevkov, a preto sa podujal pripraviť upozornenie o týchto skutočnostiach na web stránky Spoločnosti. ĽH informoval, že tieto
informácie na stránkach SAS pri SAV určite zverejnené boli a stále sa dajú dohľadať. RG dodal, že boli zaslané na všetky odbočky prostredníctvom špeciálneho e-mailu. ĽH tiež upozornil, že na niektorých členov nemáme v databáze spoľahlivý kontakt, preto oslovil odbočky
o kontrolu údajov v databáze SAS pri SAV. Odbočky dostali prístup do tejto databázy, v ktorej
vedia skontrolovať základné údaje o svojich členov a v prípade nezrovnalostí môžu o nich
informovať hospodára SAS pri SAV. Pripravuje sa rozšírenie tohto prístupu tak, aby vedeli
kontrolovať aj evidenciu uhradených členských príspevkov.
6.) ĽH otvoril otázku dočerpania finančných prostriedkov z 2%-ného podielu zaplatenej dane
z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 261,46,-€. Časť finančných prostriedkov
(okolo 100,-€) bude použitých na prípravu výstavy fotografií z expedície za úplným zatmením
Slnka. LH navrhol časť týchto prostriedkov použiť na zasadnutie HV SAS pri SAV, prípadne na
zakúpenie kancelárskych potrieb (toner, kancelársky papier, laminovacie fólie, atď.) pre potreby sekretariátu Spoločnosti. RG navrhol použiť ich na výrobu roll-upov o SAS pri SAV.
ĽH ešte poznamenal, že ak sa vo vyúčtovaní služobnej cesty nežiada úhrada stravných nákladov, musí byť v správe zo služobnej cesty explicitne uvedené, že strava bola poskytnutá. ĽH
tiež navrhol vytvoriť a používať jednotný formulár na vyúčtovanie služobných ciest členov
SAS pri SAV. RG navrhol, aby to bol formulár vo formáte vyplniteľného súboru typu pdf. ĽH
už takéto formuláre pripravil a budú zverejnené v špeciálnej sekcií web stránok Spoločnosti.
LH informoval, že kvôli časovému stresu na konci roka, sa SAS pri SAV nebude uchádzať
o príspevok z 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2017 ale
až za zdaňovacie obdobie roka 2018 o čo sa osobne postará.
6a.) LH informoval o oslavách 100. výročia založenia Českej astronomickej spoločnosti, ktoré
sa konali 8. decembra 2017 v Prahe. Udalosť bola veľkolepo zorganizovaná a detaily
z podujatia budú podrobne popísané prostredníctvom článku v časopise Kozmos.
6b.) LH sa vrátil k organizácií medzinárodného prípravného workshopu k IOAA, ktoré sa bude
konať v roku 2019 v Maďarsku a rozdal členom HV SAS pri SAV informačné brožúrky. Ešte raz
všetkých členov vyzval k širokej propagácií Astronomickej olympiády.
EK požiadal všetkých, ktorý organizujú podujatia aj pod hlavičkou Spoločnosti, aby tieto podujatia a aktivity boli viac propagované na stránkach SAS pri SAV. Tiež vyzval, aby sa
v správach o týchto podujatiach nachádzala informácia o tom, že podujatie organizovala Spoločnosť alebo aktivita bola finančne podporená SAS pri SAV.
Členovia HV SAS pri SAV tiež diskutovali problémy s finančnou dotáciou RSVS, hlavne však, že
dotácia prichádza pomerne neskoro (apríl, máj) a už koncom novembra musí byť vyčerpaná.
ĽH poznamenal, že skorá uzávierka finančnej agendy tento rok pravdepodobne súvisí
s prechodom SAV na novú formu (vedecko výskumná inštitúcia). JZ otvoril otázku, ako táto
zmena ovplyvní vzťah SAV a jej vedeckých spoločností.
MZ otvoril otázku, či v Organizačnom a rokovacom poriadku SAS pri SAV je zakotvený exaktný
postup v prípade zastupovania predsedu, podpredsedu resp. tajomníka Spoločnosti. RG cito8
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val, že: „podpredseda Hlavného výboru zastupuje predsedu Spoločnosti podľa jeho pokynov.“ MV podotkol, že ak to má byť aj v záležitostiach, v ktorých predseda vystupuje ako štatutár Spoločnosti, musí predseda na to pripraviť špeciálne písomné splnomocnenie
s vymedzením platnosti a rozsahu možných úkonov.
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. apríla 2018

Rudolf Gális
Vedecký tajomník SAS pri SAV
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