SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

6. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri
Slovenskej akadémii vied
ZÁPISNICA
Dátum konania: 23. mája 2018, 13:00 - 15: 30 hod.
Miesto konania: Hotel Club, MUDr. Alexandra 24, 060 01 Kežmarok
Zúčastnení: M. Znášik, R. Gális, Ľ. Hambálek, P. Begeni, S. Kaniansky, J. Koza, P. Rapavý,
M. Vidovenec, J. Zverko, E. Kundra
Ospravedlnení: L. Hric, L. Kornoš
Šieste zasadnutie Hlavného výboru SAS pri SAV sa konalo dňa 23. mája 2018 v priestoroch
hotela Club v Kežmarku. Na úvod RG privítal členov HV SAS pri SAV a poďakoval im, že niektorí využili možnosť hlasovať a diskutovať o možných termínoch konania sa tohto zasadnutia
prostredníctvom online formulára, ktorý na tento účel pripravil. Aj do budúcnosti plánuje
organizovať takéto diskusie podobným spôsobom, aby sa zefektívnila vzájomná komunikácia.
RG odovzdal pozdravy a ospravedlnenie z neúčasti od LH, ktorý sa zasadnutia nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. RG tiež poďakoval MV za možnosť, že sa zasadnutie mohlo konať v rámci 24. slnečného seminára, ktorý v priestoroch hotela Club v Kežmarku organizovala
Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove v spolupráci so SAS pri SAV v dňoch
21. - 25. mája 2018. Ďalej zasadnutie pokračovalo podľa schváleného programu.
1.) RG k prvému bodu programu 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. Jedným
z vážnych problémov, ktorými sa členovia Predsedníctva (LH a ĽH) zaoberali bol problém
s dotáciou Rady slovenských vedeckých spoločností (RSVS) na aktivity SAS pri SAV v roku
2018: dotácia síce bola pripísaná na účet Astronomického ústavu SAV (AsÚ SAV), no nebol
dodaný detailný rozpis finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity, bez ktorého nie je
možné túto dotáciu čerpať. Až po mnohých urgenciách bol tento rozpis dodaný a čerpanie
finančných prostriedkov v roku 2018 sa mohlo začať. Ako dodal RG, aj to bol dôvod pre neskorší termín konania zasadnutia HV SAS pri SAV.
RG pripomenul uznesenia HV SAS pri SAV z 5. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 11. decembra
2017 v priestoroch hotela Galileo v Žiline. Keďže uznesenia nevyžadovali ďalšie aktivity,
HV SAS pri SAV prijal kontrolu uznesení bez pripomienok.
2a.) ĽH na úvod informoval o dočerpaní finančných prostriedkov z dotácie RSVS na rok 2017,
ako aj z 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016. Celková
výška dotácie bola 3 380,-€ a bola úplne vyčerpaná na jednotlivé aktivity SAS pri SAV v roku
2017. Z 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2016 Spoločnosť získala 662,71,-€,
pričom ku dňu konania 5. zasadnutia HV SAS pri SAV ešte zostávalo vyčerpať 261,46,-€.
ĽH informoval, že aj tieto finančné prostriedky boli úplne využité: časť sa použila na nákup
validačných známok na rok 2019 a kancelárskych potrieb, väčšina však na prípravu výstavy
fotografií s astronomickou tematikou (20 fotografií vo formátoch A2 a A3 v plastových klipoch). Ako dodal SK, tieto fotografie boli v čase konania sa zasadnutia vystavené
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v priestoroch hotela Club v Kežmarku v rámci 24. slnečného seminára. Po jeho skončení poputuje výstava najskôr na Bezovec, kde bude nainštalovaná počas 50. konferencie
o úspechoch v stelárnej astronómii (1. – 3. júna 2018). Potom sa presunie do Košíc, kde bude
sprístupnená verejnosti počas júla 2018 v priestoroch Centra voľného času Domino.
ĽH ďalej informoval, že správa o príjmoch a výdavkoch SAS pri SAV v roku 2017 bola podaná
koncom januára 2018, kde boli deklarované celkové príjmy Spoločnosti vo výške 5 046,60,-€
a výdavky 5 069,40,-€. Vyššie výdavky boli spôsobené dočerpaním financií z 2%-ného podielu
zaplatenej dane z príjmu za rok 2016, ktoré bolo nutné vyčerpať do konca roku 2017. Tiež bol
uhradený príspevok SAS pri SAV v RSVS.
Čo sa týka finančnej dotácie RSVS na rok 2018, ĽH konštatoval, že všetky naplánované aktivity
SAS pri SAV boli podporené. Došlo však ku chybe, keďže finančné prostriedky prišli len na 20
aktivít z celkového počtu 21. Celková výška dotácie je 3 050,-€. ĽH pripravil upravený zoznam
finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia alikvotne znížených tak, aby bolo podporených všetkých 21 aktivít SAS pri SAV v roku 2018. Členovia HV SAS pri SAV s takýmto návrhom
súhlasili a nový rozpis ĽH rozošle garantom jednotlivých akcií a podujatí. EK sa spýtal, či bola
RSVS upozornená na problém chýbajúcich finančných prostriedkov a či je istá šanca na dofinancovanie. ĽH upozornil na problém predsedu SAS pri SAV, ktorý to mal postúpiť RSVS. Dofinancovanie aktivít však nie je plánované.
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. RG pripomenul, že stále je možné financie medzi jednotlivými aktivitami presúvať. Presunuté financie môžu pomôcť s realizáciou iných aktivít a včasné informovanie môže zase výrazne zjednodušiť proces uzatvárania finančnej agendy na konci roka. 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.
ĽH pripomenul, že vždy je osožné mať na danú akciu k dispozícií aspoň jeden účtovný doklad
ako potvrdenie, že sa daná aktivita skutočne konala. Celkový stav finančných prostriedkov
SAS pri SAV bol ku dňu 23. mája 2018: na účte 1 806,69 €, v pokladni 254,26 €, teda spolu
2 060,-95,-€. Vývoj zostatku finančných prostriedkov Spoločnosti dáva dobré predpoklady na
zvládnutie nákladov spojeným s organizovaním zjazdu SAS pri SAV v roku 2019. ĽH tiež upozornil, že v čase transformácie AsÚ SAV na vedecko výskumnú inštitúciu sa môžu objaviť
problémy s účtami, no vzhľadom na dostatočnú finančnú rezervu na účte SAS pri SAV nepredpokladá, že by to mohlo nejako ovplyvniť činnosť Spoločnosti.
2b.) ĽH ďalej informoval o výbere členských príspevkov. Ako skonštatoval, situácia sa oproti
predchádzajúcemu obdobiu mierne zlepšila, no aj tak dôrazne apeloval na dodržiavanie dohodnutých termínov na odvedenie 30% podielu pre SAS pri SAV, ako aj dodanie zoznamov
členov odbočiek, ktorí majú uhradené členské príspevky na nasledujúce obdobie. Upozornil,
že tieto informácie sú nevyhnutné pre ďalšie administratívne kroky, ako je správa o činnosti
SAS pri SAV v danom roku a plán aktivít na nasledujúci rok, ktoré sa prikladajú k žiadosti
o finančnú dotáciu RSVS. RG pripomenul, že termín na výber členských príspevkov na rok
2019 a odvedenie 30% podielu pre SAS pri SAV je 31. októbra 2018. Do tohto termínu je zá2

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

roveň hospodár odbočky povinný predložiť hospodárovi SAS pri SAV zoznam členov, ktorí
majú uhradené členské príspevky na rok 2019.
ĽH rozdal členom HV SAS pri SAV zoznam odbočiek, ktorých príspevok bol už evidovaný
v databáze SAS pri SAV, ako aj menný zoznam členov, ktorí členské príspevky ešte neuhradili.
Požiadal o kontrolu údajov, aby sa vylúčila možnosť, že zistené nedoplatky sú spôsobené len
chybnými údajmi v databáze. Tiež vyzval na kontrolu údajov databázy prostredníctvom online
prístupu. Členské príspevky sa takýmto spôsobom ešte kontrolovať nedajú, no ostatné údaje
o členoch SAS pri SAV môže predsedníctvo odbočky už skontrolovať.
Čo sa týka celkového výberu členských príspevkov na rok 2018 bolo do termínu konania zasadnutia vybraných 1 249,-€, čo predstavuje približne 77% z celkovej sumy. Doriešili sa problémy týkajúce sa chýbajúcich zoznamov členov odbočiek, ktorí uhradili svoje členské príspevky. Stále však zostávajú problémy s niektorými členmi, pre ktorých, v niektorých prípadoch aj
dlhodobo, neevidujeme uhradenie členských príspevkov. ĽH otvoril otázku, ako bude Spoločnosť pristupovať k týmto členom. RG pripomenul, že dôvodom nastolenia tejto otázky je vyriešenie problémov s evidenciou členov a členských príspevkov v databázach Spoločnosti.
RG tiež pripomenul svoj návrh na riešenie situácie s dlhoročnými neplatičmi 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. 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.
RG v súvislosti s blížiacim sa Zjazdom SAS pri SAV upozorní všetky odbočky, že ako delegáta
prípadne kandidáta na čestného člena môžu nominovať iba tých členov, ktorí majú splnené
všetky svoje povinnosti vrátanie uhradenia členských príspevkov.
ĽH na základe diskusie počas ostatného zasadnutia HV SAS pri SAV pripravil návrh pravidiel
pre platby členských príspevkov. Pravidlá by mali slúžiť ako interné usmernenie pre hospodárov odbočiek. Návrh vychádza zo Stanov a Organizačného a rokovacieho poriadku. V týchto
pravidlách sa však snažil zohľadniť aj ďalšie situácie, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti
s úhradou členských príspevkov, napríklad ako postupovať v prípade, keď člen uhradí príspevky na niekoľko rokov dopredu a medzitým sa zmení výška príspevku alebo jeho zaradenie do kategórií normálny/zľavnený člen. Vzhľadom na to, že uvádzané sumy sú iba minimálnymi členskými príspevkami, EK navrhol, aby sa pri takejto zmene nepožadovalo doplatenie
chýbajúcej sumy, no ani sa prípadný preplatok nebude vracať. Členovia HV SAS pri SAV
s týmto návrhom súhlasili a ĽH ho zapracuje do pravidiel pre platby členských príspevkov.
Ďalšie návrhy sa týkali platenia členských príspevkov na bankový účet SAS pri SAV, pravidla,
že členský preukaz bez validačnej známky je neplatný a že termín na odvedenie 30% podielu
pre Spoločnosť je 31. októbra v danom roku a do tohto termínu je zároveň hospodár odbočky
povinný predložiť hospodárovi SAS pri SAV zoznam členov, ktorí majú uhradené členské príspevky na nasledujúci rok. Ďalej, že HV SAS pri SAV nie je povinný rozhodnúť o členstve neplatiaceho člena, ale v najbližšom cykle takýmto členom nebude vydaný nový preukaz. Po zapracovaní prerokovaných zmien a návrhov, ĽH rozošle členom HV SAS pri SAV tento návrh na
kontrolu a schválenie. Po schválení budú tieto pravidlá zaslané hospodárom odbočiek.
ĽH dodal, že validačné známky na rok 2019 boli zaslané v dostatočnom počte na odbočky.
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EK predložil správu Revíznej komisie, v ktorej konštatoval, že čerpanie finančných prostriedkov bolo plne v súlade s platnými predpismi SAS pri SAV, AsÚ SAV, ako aj platnou legislatívou.
HV SAS pri SAV správu Revíznej komisie prijal a poďakoval EK za prevedenie dôkladnej kontroly. ĽH ešte dodal, že daňové priznanie SAS pri SAV bolo podané 21. marca 2018, pričom
Spoločnosti nevznikla daňová povinnosť.
3a.) RG v zastúpení za LH stručne informoval o organizácií Astronomickej olympiády. Finále
slovenského kola sa konalo v dňoch 16. - 17. apríla 2018 v priestoroch Krajskej hvezdárne
a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, s finančným a organizačným prispením SÚH
v Hurbanove. Finále sa zúčastnilo 15 študentov. JZ zhodnotil úroveň znalostí súťažiacich ako
veľmi dobrú, pričom vyzdvihol, že na prvých dvoch miestach sa umiestnili študentky Jana
Švrčková a Sára Belejová. Na ďalších miestach nasledovali: Dejan Prokop, Radovan Lascsák
a Samuel Amrich. Vítanou zmenou bola aj účasť bývalých olympionikov Jozefa Liptáka a Martina Okánika, ktorí pripravili pre svojich mladších kolegov príklady a tiež sa s nimi podelili
o svoje skúsenosti z medzinárodných kôl olympiády. Piati postupujúci študenti sa zúčastnia
prípravného workshopu, ktorý sa bude konať začiatkom septembra v Maďarsku a potom finále Medzinárodnej olympiády v astronómii a astrofyzike, ktoré sa bude konať 3. - 11. novembra 2018 v Pekingu v Číne. LH o slovenskom finále informoval článkom v časopise Kozmos, ako aj na web stránkach SAS pri SAV.
3b.) PR informoval o treťom ročníku odborno-pozorovateľského stretnutia Slovenská astronomická obloha 2018, ktoré sa uskutočnilo 4. - 6. mája 2018 v Látkach. Tento ročník, ktorého
sa zúčastnilo asi 40 záujemcov z celého Slovenska, bol mimoriadne vydarený. Príjemné prostredie, kvalitní lektori (T. Pribulla, A. Pribullová, S. Šišulák, Z. Kaňuchová, atď.), priateľská
a inšpiratívna atmosféra bola umocnená aj možnosťou pozorovania. Obe noci boli skvelé
a tak účastníci už za súmraku vybaľovali svoje ďalekohľady a mnohí končili až za brieždenia.
Ako dodal SK, na podujatí tiež bola nainštalovaná výstava astronomických fotografií. Informácia o podujatí bude v krátkom čase umiestnená aj na stránky SAS pri SAV.
3c.) RG informoval, že 1. - 3. júna 2018 sa bude konať už 50. ročník pravidelných stretnutí
a stelárnych seminárov na Bezovci. Účasť už prisľúbil Dr. J. Grygar, no RG pozval aj ďalších
členov HV SAS pri SAV na aktívnu účasť na tomto mimoriadnom ročníku stelárneho seminára.
3d.) JK informoval, že pre web stránky SAS pri SAV pripravil článok o úplnom zatmení Mesiaca, ktoré nastane 27. júla 2018. Pôjde o najdlhší takýto úkaz v tomto storočí, pretože fáza
úplného zatmenia potrvá takmer 104 minút. Tiež spomenul, že pozorovanie Mesiaca počas
zatmenia spestria okrem iných objektov aj jasné planéty Mars, Jupiter a Saturn. JK navrhol,
aby sa informácia o tomto úkaze, ako aj možnostiach jeho pozorovania rozšírila medzi členmi
Spoločnosti formou e-mailu alebo elektronického cirkulára. RG požiadal JK, aby poslal tieto
informácie na odbočky SAS pri SAV s prosbou, aby ich ďalej šírili medzi svojich členov.
3e.) V rámci bodu programu venovanému aktivitám SAS pri SAV v roku 2018, RG vyzval všetkých garantov podujatí a zvlášť tých, ktorí na tieto podujatia čerpali finančné prostriedky Spoločnosti alebo finančnú dotáciu RSVS, aby dodávali správy o aktivitách priebežne, čo zjednoduší administráciu tejto agendy v závere roka. RG pripomenul, že tieto správy nie sú dôležité
len pre prípravu správy o činnosti SAS pri SAV za daný rok alebo celé volebné obdobie, ale
tiež sú nevyhnutné pre podávanie žiadosti o finančnú dotáciu RSVS na nasledujúci rok.
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EK znovu 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. JZ podporil túto výzvu s tým, aby
sa stránky SAS pri SAV stali živšími a prinášali aktuálne informácie o tom, čo Spoločnosť pripravuje alebo už zorganizovala. V súvislosti s ďalšími možnosťami ako šíriť informácie
o aktivitách SAS pri SAV ĽH navrhol rozosielanie elektronického cirkulára. PR tiež navrhol rozosielať informácie o pripravovaných aktivitách na jednotlivé odbočky Spoločnosti. A tie by už
zabezpečili rozosielanie týchto informácií svojím členom.
4a.) Hlavný výbor SAS pri SAV prediskutoval prihlášky záujemcov Mareka Mittera,
Christophera Nagyho (odbočka Banská Bystrica) a Ing. Ladislava Bodnára (odbočka Tatranská
Lomnica) o vstup do Spoločnosti a na základe jednohlasného hlasovania ich prijíma za riadnych členov SAS pri SAV.
Uznesenie HV SAS pri SAV 6/18: HV SAS pri SAV jednohlasne odsúhlasil prihlášky Mareka
Mittera, Christophera Nagyho a Ing. Ladislava Bodnára a prijíma ich za riadnych členov Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.
ĽH pripravil členské preukazy a SK a ĽH ich odovzdajú menovaným.
4b.) HV SAS pri SAV nedostal žiadnu žiadosť o ukončenie členstva v SAS pri SAV.
Ako informoval ĽH, ešte stále sa nevyriešil problém P. Čechvalu, od ktorého sme nedostali
jeho žiadosť o prijatie za riadneho člena Spoločnosti. V tejto súvislosti JZ otvoril otázku, či
nezaviesť elektronické prihlášky za člena SAS pri SAV. ĽH však podotkol, že pri súčasnom systéme (je vyžadované odporučenie dvoch ďalších členov SAS pri SAV) by to bolo veľmi komplikované, a preto nateraz navrhuje zachovanie papierovej formy prihlášky.
6a. ĽH informoval o novom zákone o ochrane osobných údajov (GDPR) a jeho implementácií
pre SAS pri SAV. Aplikovať by sa mal už na prihláške za člena Spoločnosti. Aj v súčasnej podobe člen svojim podpisom Spoločnosti udeľuje právo spracovávať jeho osobné údaje (meno,
adresa, telefónne číslo, e-mail, atď.). ĽH otvoril otázku, či formulácia textu o udelení tohto
súhlasu uvedeného na prihláške je v tejto podobe dostatočná aj v rámci GDPR. S tým súvisí aj
povinnosť informovať našich členov o tom za akým účelom, v akom rozsahu a na akú dobu
uchovávame ich osobné údaje. Účelom uchovávania údajov je registrácia členov a kontakt
s nimi. Doba uchovávania údajov musí byť špecifikovaná presne alebo ohraničená istou okolnosťou, napr. zánikom Spoločnosti. SAS pri SAV však za žiadnych okolností neposkytuje osobné údaje našich členov tretím stranám. Člen Spoločnosti má tiež právo hocikedy požiadať
o informáciu, aké osobné údaje o ňom uchovávame a akým spôsobom.
MV poznamenal, že členovia našej Spoločnosti by mali byť informovaný o tom aké sú ich práva a koho kontaktovať v prípade požiadavky si ich uplatniť. Tiež podotkol, že po zániku členstva majú právo tieto osoby na úplné zmazanie všetkých osobných údajov. V tejto začiatočnej
fáze uplatňovania GDPR navrhol vo vzťahu ku členom SAS pri SAV prejaviť minimálne snahu
Spoločnosti o dôsledné uplatňovanie tohto zákona. Keďže sa to netýka len nových členov,
ĽH navrhol, aby všetkým členom bol zaslaný e-mail s informáciami o ich právach v súvislosti
s osobnými údajmi a koho kontaktovať v prípade požiadavky si ich uplatniť.
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Ďalšou požiadavkou uplatňovania novej legislatívy je, že v databáze členov by mali byť len tie
údaje, ktoré sú potrebné pre deklarovaný účel. Ostatné údaje (napr. rodné čísla) by mali byť
vymazané. Tiež by mali byť naši členovia informovaní, kde sú uložené ich osobné údaje (servery AsÚ SAV), ako sú chránené (komplexná sieťovaná ochrana) a kto k nim má prístup (hospodár Spoločnosti a pre členov danej odbočky jej hospodár).
RG navrhol zaslať členom Spoločnosti hromadný e-mail (so striktným použitím voľby skrytá
kópia), v ktorom by sme členov informovali o tom, ktoré údaje o nich uchovávame, akým
spôsobom, ako sú chránené a o tom, kto k ním má prístup. Ďalej, aké majú práva a koho kontaktovať v prípade ich uplatnenia si. Tiež by tam malo byť uvedené, že budeme pokračovať
v implementácii GDPR a o ďalších krokoch ich budeme informovať. ĽH navrhol upraviť prihlášku, ktorá je dostupná na web stránke Spoločnosti tak, aby príslušný text odkazoval na
nový zákon o ochrane osobných údajov a aby tam bol uvedený kontaktný e-mail.
ĽH tiež poznamenal, že uvedenie e-mailových adries pri menách funkcionárov Spoločnosti na
jej web stránkach nevyžaduje osobitný súhlas, keďže toto zverejnenie vyplýva z ich poverení
a funkcií. Čo sa týka fotografií s menami, dotknuté osoby majú právo požiadať o vymazanie.
V prípade papierových dokumentov bude potrebné pripraviť internú smernicu, v ktorej bude
popísané, akých spôsobom sú tieto dokumenty chránené. Tiež bude potrebné sa vysporiadať
s údajmi o bývalých členoch. Tieto majú svoju hodnotu s historického hľadiska, no zákon zakazuje uchovávať údaje dlhšie ako je nutné. A po ukončení členstva to už nie je potrebné.
Členovia HV SAS pri SAV sa nateraz dohodli, že doba uchovávania údajov bude obmedzená
existenciou Spoločnosti. ĽH pripraví informáciu o ochrane osobných údajov na web stránku
SAS pri SAV a tiež rozošle e-mail všetkým členom spoločnosti o implementácii GDPR v našej
Spoločnosti. Tiež upraví prihlášku do SAS pri SAV. Aby sme sa vyhli problémom s hromadnými
e-mailmi, RG navrhol pripraviť osobitné zoznamy e-mailových adries pre jednotlivé odbočky.
Ako skúšku funkčnosti systému navrhol rozoslať informáciu o zriadení elektronického cirkulára SAS pri SAV za účelom zlepšenia informovanosti členov o činnosti Spoločnosti.
5b.) RG informoval členov HV SAS pri SAV o tom, že Európska astronomická spoločnosť (EAS)
mení schému výberu členských príspevkov a to takým spôsobom, že profesionálni astronómovia, ktorí sú členmi národných astronomických spoločností budú mať od roku 2019 odpustené členské príspevky. Hlavnou myšlienkou tejto iniciatívy je zjednotiť všetkých európskych
astronómov. Implementáciu procesu na Slovensku bude mať na starosti RG. Po schválení
novej schémy na valnom zhromaždení EAS v auguste 2018 vo Viedni, RG vyzve osobitným
emailom všetkých súčasných, ako aj potencionálnych členov EAS na Slovensku na vyjadrenie
ich súhlasu s takouto zmenou a dodanie potrebných údajov. Následne ich zašle do EAS. Proces registrácie nových členov potom bude prebiehať dvakrát ročne. V súčasnosti má EAS dva
typy členstva: riadne (pre členov s ukončeným doktorandským štúdiom v astrofyzike)
a juniorské (pre študentov doktorandského štúdia). RG poznamenal, že benefity členstva
v EAS sú značné, čo môže byť veľmi zaujímavé najmä pre doktorandov a začínajúcich vedcov.
Tiež by to mohlo prilákať nových, mladých členov do SAS pri SAV, keďže ako jeden
z benefitov členstva v našej Spoločnosti bude registrácia v EAS.
5c.) JK informoval, že Dr. E. Pittich v priebehu februára 2018 poslal všetkým členom Terminologickej komisie SAS pri SAV návrh pripravovanej publikácie Astronomická terminológia (nové, doplnené a upravené vydanie) s výzvou, aby previedli korektúry a tieto mu doručili do
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25. apríla 2018. Ako ďalej informoval JK, zatiaľ sa mu podarilo prejsť asi dve tretiny publikácie
a jeho korektúry už majú 25 strán. Jeho hlavnou výhradou je, že sa v zozname nachádza
mnoho termínov, ktoré nesúvisia s astronómiou a patria skôr do oblasti geofyziky. MV informoval, že Dr. E. Pittich má momentálne vážne zdravotné problémy. Vydanie publikácie je
naplánované na rok 2018. Redakčne má na starosti vydanie tejto knihy Mgr. E. Koči a na neho sa treba obrácať aj s prípadnými návrhmi na zmeny. ĽH navrhol, aby sa začiatkom septembra 2018 konalo viacdňové stretnutie členov Terminologickej komisie SAS pri SAV, najlepšie na pôde SÚH v Hurbanove, kde by sa jednotlivé problematické heslá prerokovali
a dokončila sa príprava publikácie.
RG informoval o iniciatíve Spoločnosti M. R. Štefánika zorganizovať v roku 2019 spomienkové
podujatie (konferenciu, vzdelávaciu aktivitu a pod.) pri príležitosti 100. výročia tragického
úmrtia M. R. Štefánika. Ako informoval MV, SÚH v Hurbanove sa určite bude podieľať na organizácii tohto podujatia napr. vo Vajnoroch. RG navrhol zaradiť takého spomienkové podujatie aj do plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2019. PR pripomenul, že Štefániková astronomická spoločnosť bola vlastne predchodcom SAS pri SAV. JZ poznamenal, že tieto informácie by
mali byť zakomponované minimálne do textov o histórii Spoločnosti.
Členovia HV SAS pri SAV pripomenuli, že budúci rok nás čakajú aj ďalšie výročia: 50. výročie
založenia SÚH v Hurbanove, 60 rokov od založenia SAS pri SAV, 100 rokov Medzinárodnej
astronomickej únie a 250 rokov od pozorovania prechodu Venuše popred slnečný disk
M. Hellom. V tejto súvislosti JZ poznamenal, že pri príležitosti 50. výročia založenia SAS pri
SAV sa konala konferencia v Starej Lesnej, ktorá sa niesla v duchu odbornej a vedeckej spolupráce s hvezdárňami a z tejto konferencie bol pripravený aj zborník príspevkov. RG navrhol,
že takáto konferencia by sa mohla konať počas 18. zjazdu SAS pri SAV na jeseň 2019. Konferencia by bola otvorená pre všetky astronomické subjekty na Slovensku.
JZ navrhol doplniť informácie o laureátoch Csereho ceny na web stránky SAS pri SAV. RG sa
ponúkol, že pripraví príslušné texty a zašle ich EK na zverejnenie. ĽH informoval, že vzhľadom
na transformáciu ústavov SAV od 1. júla 2018, dochádza k zmene názvu AsÚ SAV na Astronomický ústav SAV, v. v. i. (vedecko výskumná inštitúcia). Takto bude potrebné upraviť názvy
AsÚ SAV na web stránkach Spoločnosti. JK informoval o záujme pani J. Matejíčkovej
z redakcie časopisu PC Revue pripraviť technicky ladený článok o modernej pozorovacej
technike. MV v tejto súvislosti pripomenul, že je problém nájsť vhodného človeka alebo firmu, ktorí by o týchto témach písali aj pre časopis Kozmos.
Na záver RG poďakoval 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 Ľ. Hambálek

Košice, 10. júna 2018

Rudolf Gális
Vedecký tajomník SAS pri SAV
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