SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

6. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri
Slovenskej akadémii vied
ZÁPISNICA
Dátum konania: 22. mája 2014, 13:00 - 15: 30 hod.
Miesto konania: Astronomický ústav SAV, pracovisko v Starej Lesnej
Zúčastnení: L. Hric, R. Gális, E. Kundra, P. Rapavý, M. Vidovenec, J. Zverko, S. Kaniansky,
L. Kornoš, M. Znášik, P. Ďuriš, D. Očenáš
Ospravedlnený: V. Bahýľ
Na úvod LH a RG privítali členov HV SAS pri SAV. LH pripomenul situáciu ohľadne SÚH
v Hurbanove na konci roku 2013 a snahu zaradiť túto organizáciu pod Národné osvetové centrum. Tiež pripomenul, že SAS pri SAV pripravila oficiálne stanovisko k tejto situácii
a s radosťou konštatoval, že SÚH v Hurbanove nestratilo svoju právnu subjektivitu a MV sa
stal generálnych riaditeľom tejto organizácie. LH ďalej pogratuloval RG a LK k úspešnému
ukončeniu ich habilitačného konania. Zasadnutie ďalej pokračovalo podľa programu, ktorý
bol pripravený na základe návrhov a pripomienok členov HV SAS pri SAV.
1.) RG pripomenul uznesenia HV SAS pri SAV z 5. zasadnutia, ktoré sa konalo 14. novembra
2013 v priestoroch Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej. Keďže uznesenia nevyžadovali ďalšie aktivity, HV SAS pri SAV prijal kontrolu uznesení bez pripomienok.
2.) V ďalšom bode programu boli prítomným členom hlavného výboru podané informácie
o činnosti predsedníctva v období od 5. zasadnutia HV SAS pri SAV.
2a.) RG informoval, že na základe podnetov členov spoločnosti bol pripravený plán činnosti
SAS pri SAV v roku 2014. LH doplnil, že bola podaná žiadosť o finančnú dotáciu RSVS na aktivity spoločnosti v roku 2014 v celkovej výške 3 870,-€. LH ďalej dodal, že aj na rok 2014 bola
podpísaná zmluva o spolupráci medzi SAS pri SAV a Astronomickým ústavom SAV, ktorá je
nevyhnutná pri súčasnom spôsobe poskytovania finančnej dotácie pre spoločnosť.
LH tiež členom HV SAS pri SAV pripomenul, že prebieha transformácia SAV. V blízkej budúcnosti má dôjsť k spájaniu jednotlivých ústavov a vytváraniu väčších vedeckých centier. Keďže
finančná dotácia RSVS na aktivity SAS pri SAV prichádza cez Astronomický ústav SAV, určite
tieto zmeny ovplyvnia aj spôsob financovania spoločnosti. V roku 2014 zostáva financovanie
SAV a tým pádom aj SAS pri SAV bez zmien, no rok 2015 prinesie zmeny. Momentálne však
nie je jasné, aké budú tieto zmeny a aký bude ich dopad na financovanie vedeckých spoločností pri SAV.
LH ďalej informoval, že sa dňa 28. mája 2014 v Bratislave uskutoční Valné zhromaždenie RSVS
spojené s konferenciou „10 rokov v Európskej únii“. Na programe stretnutia bude voľba výboru a revíznej komisie, ako aj správa o činnosti a hospodárení RSVS. Keďže sa dá očakávať,
že sa bude diskutovať problematika financovania vedeckých spoločností pri SAV, ako aj ďalšie
otázky, ktoré sa môžu týkať SAS pri SAV, LH informoval členov hlavného výboru, že sa tohto
podujatia zúčastní.
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3.) EK podal správu o čerpaní finančných prostriedkov a výbere členských príspevkov v roku
2013. EK pripomenul, že SAS pri SAV podala žiadosť o finančnú dotáciu na aktivity spoločnosti
v roku 2013 v celkovej výške 4 370,-€ a pridelená finančná dotácia od RSVS bola vo výške
2 900,-€. EK ďalej informoval, že na dofinancovanie niektorých aktivít SAS pri SAV (Astronomická olympiáda, medzinárodná konferencia KOLOS 2013 a edičná činnosť) bolo získaných
ďalších 450,-€, teda celkovo 3 350,-€. Čo sa týka výberu členských príspevkov v roku 2013
bolo získaných 991,60,-€. Finančné prostriedky spojené s účasťou J. Halabrína na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky vo výške 187,06,-€ uhradila nadácia Novohradská. Spoločnosť ďalej získala 128,19,-€ za prenájom panelov a bankový úrok. Celkovo získala
spoločnosť v roku 2013 finančné prostriedky vo výške 4 656,85,-€. Na aktivity SAS pri SAV
bolo v roku 2013 použitých 4 644,37,-€, a teda spoločnosť hospodárila s prebytkom 12,48,-€.
Zostatok na účte spoločnosti ku dňu 31. decembra 2013 bol 1 265,54,-€.
3b.) EK ďalej informoval, že na bankový účet Astronomického ústavu SAV bola pripísaná finančná dotácia od RSVS vo výške 1 700,-€, ktorá je určená na financovanie aktivít spoločnosti
v roku 2014. Táto suma predstavuje len 44% požadovanej finančnej dotácie. LH poznamenal,
že ide vôbec o najnižšiu sumu finančnej dotácie, ktorú spoločnosť dostala. LH ďalej dodal, že
ešte nebol doručený detailný rozpis pridelených finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity, ktoré bude spoločnosť organizovať v roku 2014. Konštatoval však, že všetky navrhnuté
podujatia budú finančne podporené výrazne nižšou sumou finančných prostriedkov ako bolo
požadované. Tiež dodal, že podobne ako po minulé roky, SAS pri SAV sa pokúsi získať ďalšie
finančné prostriedky žiadosťou o dofinancovanie niektorých podujatí z prostriedkov RSVS.
EK otvoril diskusiu, či bude možné zorganizovať jednotlivé podujatia SAS pri SAV v roku 2014
aj za predpokladu, že na ich realizáciu budú poskytnuté finančné prostriedky vo výške len
40 - 60 % požadovaného objemu. PR upozornil, že situácia je odlišná pri tých podujatiach,
ktoré realizuje okrem SAS pri SAV aj ďalšia organizácia a iná pri aktivitách, ktoré realizuje výhradne spoločnosť. Inicioval diskusiu, počas ktorej bola detailne analyzovaná situácia jednotlivých aktivít SAS pri SAV v roku 2014. Garanti jednotlivých aktivít (LH, RG, LK, MV, PR, PĎ, SK)
sa vyjadrili, že sa napriek veľmi výraznému finančnému kráteniu pokúsia jednotlivé podujatia
SAS pri SAV v roku 2014 zrealizovať aspoň v redukovanom rozsahu. Prípadne ich zrealizujú
v plnom rozsahu, ak tieto aktivity realizujú v spolupráci s inými organizáciami, resp. ak sa im
podarí na tieto podujatia získať finančné prostriedky aj z iných zdrojov. Keď bude k dispozícii
detailný rozpis pridelených finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity, RG doplní tieto
informácie do plánu činnosti SAS pri SAV v roku 2014 a doplnený plán bude distribuovať členom HV, ako aj na jednotlivé odbočky.
Ďalšiu diskusiu k financovaniu aktivít SAS pri SAV v roku 2014 otvoril EK pripomienkou, že na
viaceré podujatia, ktoré sú bežnou súčasťou agendy spoločnosti (zasadnutia HV, komisií,
účasť na podujatiach ČAS, RSVS, atď.) nemožno požadovať finančnú dotáciu, a preto sú hradené z členských príspevkov. LH pripomenul, že budúci rok sa uskutoční zjazd spoločnosti,
a keďže ani na toto podujatie nie je možné požadovať finančnú dotáciu, vyzval k finančnej
disciplíne a šetreniu finančných prostriedkov spoločnosti.
Ďalej členovia hlavného výboru (LH, EK, JZ, SK, MZ) diskutovali iné možnosti získania finančných prostriedkov pre SAS pri SAV. JZ upozornil, že situácia s financovaním vedeckých spoločností sa neustále zhoršuje a nie je vylúčená ani taká možnosť, že tieto spoločnosti nedostanú od SAV žiadnu finančnú podporu. Na túto situáciu sa treba vopred pripraviť a je po2
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trebné hľadať ďalšie spôsoby získania finančných prostriedkov. Je potrebné spoločnosť adekvátne propagovať a nebáť sa tiež kriticky upozorniť na fakt, že mnohé podujatia aj
s celonárodným rozsahom (napr. Astronomická olympiáda) sú financované z vlastných zdrojov. A tiež je potrebné získať podporu sponzorov. Ako podotkol LH, budúci rok by sa mala
spoločnosť rozhodne uchádzať o zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2014.
Tiež je na zváženie zmena výšky podielu z výberu členských príspevkov, ktorý zostáva pre
jednotlivé odbočky. Momentálne na odbočkách SAS pri SAV zostáva 70% z členských príspevkov, na zváženie je trvalé zníženie tohto podielu (60%), ktoré by mohlo riešiť problém financovania spoločnosti dlhodobo, alebo dočasné zníženie (až na 50%, ako navrhol MZ), ktoré by
pokrylo zvýšené finančné náklady spoločnosti v roku 2015 spojené s organizovaním zjazdu
SAS pri SAV. SK podotkol, že pri súčasnom stave a zložení členskej základne SAS pri SAV zmena výšky podielu z výberu členských príspevkov v prospech celej spoločnosti nemusí predstavovať významné navýšenie finančných prostriedkov. JZ navrhol, aby sa možnosti zmeny tohto
podielu prejednali v najbližšom období na jednotlivých odbočkách. EK podotkol, že ani zmena
podielu z výberu členských prostriedkov nemusí z dlhodobého hľadiska riešiť problém financovania spoločnosti a na zváženie je zvýšenie členských príspevkov.
RG tiež navrhol, aby sa zjazd SAS pri SAV v roku 2015 konal pri príležitosti vhodne koncipovanej konferencie, ktorá by bola zaradená v pláne činnosti spoločnosti v roku 2015
a požadovala sa na jej uskutočnenie finančná dotácia RSVS. Finančné prostriedky na uskutočnenie zjazdu SAS pri SAV v roku 2015 by sa tak mohli získať ako zo zmeny podielu výberu
členských príspevkov, ktorý zostáva pre jednotlivé odbočky, tak aj z dotácie RSVS. Ďalej navrhol, že aj zasadnutia hlavného výboru by sa mohli konať pri príležitosti vhodne koncipovaných seminárov, či konferencií, ktoré by boli súčasťou plánu činnosti SAS pri SAV
v nasledujúcich rokoch. Hlavný výbor SAS pri SAV sa dohodol, že zmenu podielu výberu členských príspevkov, ktorý zostáva pre jednotlivé odbočky prejedná na svojom jesennom zasadnutí.
EK ešte upozornil, že podľa organizačného a rokovacieho poriadku SAS pri SAV by mali odbočky hospodáriť so zálohou teda by odbočky mali na konci roka zostatok finančných prostriedkov previesť na účet spoločnosti. JZ upozornil, že toto sa netýka podielu z výberu členských príspevkov, ktorý zostáva na odbočkách. Týka sa to iba finančných prostriedkov
z dotácie RSVS a tieto platby sa realizujú výlučne zálohovo.
4.) V ďalšom bode programu členovia hlavného výboru prezentovali stav realizácie jednotlivých aktivít, ktoré má SAS pri SAV v pláne činnosti v roku 2014. LH informoval o priebehu
a organizácii Astronomickej olympiády v roku 2014. Poďakoval sa členom organizačného výboru za spoluprácu pri organizácii tejto súťaže, menovite JZ za jeho pomoc počas vyhodnocovania odpovedí súťažiacich v prvom kole. LH tiež vyzval k ďalšej spolupráci pri príprave Astronomickej olympiády, zvlášť pri príprave vhodných príkladov. Ako informoval LH, celonárodné
finále Astronomickej olympiády sa uskutoční 12. – 13. júla 2014 v Nitre. Ako zaujímavosť LH
dodal, že ešte aj štyri roky po skončení projektu Astronomickej olympiády je potrebné pre
APVV vypracovať monitorovaciu správu o dopadoch tohto projektu. MZ podotkol, že
v prírodných vedách existuje istý časový posun medzi podnetom a jeho účinkom a teda účastníci Astronomickej olympiády sú pravé teraz najúspešnejší, keďže dostali finančnú podporu
pred niekoľkými rokmi. To by mohlo byť silnou myšlienkou pre podporu nových projektov.
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Ako však dodal RG, momentálne nie je a ani sa neuvažuje o žiadnej ďalšej výzve na podporu
popularizácie vedy na Slovensku.
Ďalej sa diskutovala príprava XXII. celoslovenského slnečného seminára s medzinárodnou
účasťou, ktorý sa bude konať 26. – 30. mája 2014 v Nižnej nad Oravou a tiež Konferencie
o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2014, ktorý sa bude konať 6. - 8. júna 2014. PR
informoval o svojej účasti na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Festival
fyziky – Tvorivý učiteľ fyziky, ktorá sa konala 27. – 30. apríla 2014 v Smoleniciach.
5.) Ďalším bodom programu zasadnutia bola bežná agenda spoločnosti.
5a.) Hlavný výbor SAS pri SAV prediskutoval prihlášky záujemcov Jána Halušku a RNDr. Petra
Augustína o vstup do spoločnosti a na základe jednohlasného hlasovania ich prijíma za riadnych členov SAS pri SAV.
Uznesenie HV SAS pri SAV 10/14: HV SAS pri SAV jednohlasne odsúhlasil prihlášky Jána Halušku a RNDr. Petra Augustína a prijíma ich za riadnych členov SAS pri SAV.
RG pripraví pre menovaných nové členské preukazy.
5b.) Hlavný výbor prejednal žiadosti RNDr. F. Franka, PhD. a RNDr. T. Pribullu, PhD. o zrušenie
členstva v SAS pri SAV. Hlavný výbor berie na vedomie a akceptuje tieto žiadosti. Menovaní
budú vyradený zo zoznamu riadnych členov SAS pri SAV. Hlavný výbor tiež s poľutovaním
prijal správu o úmrtí člena spoločnosti MUDr. Mgr. Jána Siváka.
5c.) RG a LH pripravili nové preukazy členov SAS pri SAV a členovia HV sa dohodli na ich distribúcií na jednotlivé odbočky spoločnosti. RG požiadal, aby v prípade, že sa na preukazoch
nachádzajú nejaké nepresnosti, bol informovaný s tým, že sa tieto chyby opravia v centrálnej
databáze SAS pri SAV a budú vydané opravené členské preukazy. PR navrhol, aby na preukazoch čestných členov nebol v budúcnosti uvedený dátum platnosti.
6a.) Ďalší bod programu zasadnutia HV SAS pri SAV otvorila diskusia týkajúca sa uskutočnenia a realizácie zjazdu spoločnosti v roku 2015. LH navrhol, aby sa tento zjazd konal v Žiline,
ktorá ešte neorganizovala toto podujatie a je aj výborne dopravne dostupná z celého Slovenska. Zjazd by sa mal konať na jeseň 2015 a zúčastniť by sa ho malo 30 - 35 účastníkov, ako
členov hlavného výboru a revíznej komisie, tak aj zástupcov jednotlivých odbočiek SAS pri
SAV. MZ kladne prijal tento návrh a do jesenného zasadnutia hlavného výboru preverí možnosti realizácie tohto podujatia v Žiline. Čo sa týka financovania podujatia, odbočky preplácajú svojim delegátom cestovné a stravné náhrady, SAS pri SAV hradí ubytovanie pre účastníkov a ďalšie vedľajšie náklady spojené s realizáciou zjazdu.
6b.) EK informoval o realizácii nových www stránok spoločnosti. Ďalšia diskusia členov HV
SAS pri SAV sa týkala napĺňania www stránok aktuálnym obsahom a zapracovania koncepcie
aktualizácie stránok tak, aby jednotlivé sekcie a odbočky mali prístup ku stránkam a aktívne
mohli dopĺňať ich obsah. JZ pripomenul, aby mŕtvi čestní členovia boli na stránkach spoločnosti označení špeciálnym symbolom.
Zapísal R. Gális, overil L. Hric
Košice, 27. mája 2014

Rudolf Gális
Vedecký tajomník SAS pri SAV
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