
SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ
pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

4. zasadnutie Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti
pri Slovenskej akadémii vied

ZÁPISNICA

Dátum a miesto konania:

27. máj 2021, o 13:00 hod., videokonferencia

Zúčastnení: R. Barsa (R.B.),  R. Gális (R.G.), Ľ. Hambálek (Ľ.H.), S. Kaniansky (S.K.),
E. Koči (E.Ko.), E. Kundra (E.K.), J. Mäsiar (J.M.), J. Merc (J.Me.), P. Rapavý (P.R.,
prítomný od bodu č. 2 programu), S. Štefeček (S.Š.), M. Vidovenec (M.V.), K. Žilinská (K.Ž.),
M. Gallová (M.G.)

Program:

1. Informácie o činnosti predsedníctva HV SAS pri SAV

a) Spoločné sekcie a komisie

b) Správa o činnosti 2020

2. Informácia o príjmoch a čerpaní finančných prostriedkov

a) Vyúčtovanie za 2020

b) Revízia za rok 2019 a 2020

c) Dotácia a čerpanie RSVS na jednotlivé aktivity 2021

d) Členské 2021

3. Revízia aktivít v roku 2021

a) Diskusia o realizovateľnosti plánovaných aktivít

4. Agenda SAS pri SAV

a) Prijatie nových členov

b) Zrušenie členstva

c) Organizačný a rokovací poriadok – návrhy zmien čl. 3.1, 7 a 8

5. Rôzne

a) Memorandum o spolupráci SAS pri SAV a ČAS

b) Iniciatíva IAU k ochrane prirodzenej nočnej oblohy

c) Návrh na členov Výkonného výboru a Revíznej komisie RSVS

d) Žiadosti o medzinárodné granty (EÚ – Astro Night, IAU NOC – AstroGPS)

e) Elektronické média a databázy

f) Oficiálna Česko-Slovenská Astronomická tlačová agentúra

g) Rôzne
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Štvrté zasadnutie Hlavného výboru SAS pri SAV, zvoleného na zjazde v septembri 2019, sa
konalo prostredníctvom videokonferencie vo štvrtok 27. mája 2021. Na úvod E.K. a R.G.
privítali členov HV a RK SAS pri SAV. Zasadnutie prebehlo podľa schváleného programu.

1a) R.G. oboznámil členov HV SAS pri SAV s priebehom prípravy vzniku spoločných sekcií
SAS pri SAV a SZA. Vedenia oboch spoločností v marci 2021 vyzvali svojich členov, aby
prostredníctvom online formulára vyjadrili svoj záujem o členstvo v niektorých z
navrhovaných sekcií, prípadne predložili vlastné návrhy na vznik ďalších spoločných sekcií,
ako aj návrhy na zameranie, pracovnú náplň a členov vedení spoločných sekcií. Celkovo sme
obdržali 46 odpovedí, z toho 37 od členov SAS pri SAV a 24 od členov SZA. Členovia SAS
pri SAV a SZA prejavili záujem o činnosť priemerne v dvoch sekciách.

Na základe záujmu členov o činnosť v spoločných sekciách SAS pri SAV a SZA R.G. poveril
jednotlivých koordinátorov zorganizovaním volieb vedení sekcií a koordinovaním prípravy
návrhu zamerania a pracovnej náplne sekcií. Doručené návrhy na spoločné sekcie SAS pri
SAV a SZA R.G. rozoslal členom HV SAS pri SAV, aby sa s nimi oboznámili. Po krátkej
diskusii k doručeným návrhom, členovia HV SAS pri SAV odsúhlasili vznik nových
spoločných sekcií SAS pri SAV a SZA.

Uznesenie č. 1/21: HV SAS pri SAV jednomyseľne schválil návrhy na vznik sekcií SAS pri
SAV a SZA, menovite: Sekcie astronomickej fotografie, Sekcie astronomickej terminológie,
Sekcie histórie astronómie, Sekcie medziplanetárnej hmoty, Sekcie ochrany pred svetelných
znečistením, Sekcie pre výskum Slnka, Sekcie pre vzdelávanie a popularizáciu astronómie,
Sekcie premenných hviezd a exoplanét, Sekcie zákrytov a zatmení. HV SAS pri SAV ďalej
jednomyseľne schválil zameranie, pracovnú náplň a členov vedení spoločných sekcií SAS pri
SAV a SZA.

Týmto uznesením zanikajú doterajšie sekcie a komisie SAS pri SAV.

Návrh, aby pani Iveta Vančová bola odborným garantom Sekcie astronomickej terminológie,
nebol v súlade s OaRP SAS pri SAV, pretože nie je členkou SAS pri SAV alebo SZA. Ľ.H.
ako odborný garant sekcie navrhol pani I. Vančovú za externú členku Sekcie astronomickej
terminológie.

Uznesenie č. 2/21: HV SAS pri SAV jednomyseľne schvaľuje pani I. Vančovú za externú
členku Sekcie astronomickej terminológie SAS pri SAV a SZA.

R.G. bude o týchto skutočnostiach informovať Radu SZA. Po schválení vytvorenia,
zamerania, pracovnej náplne a vedení spoločných sekcií Radou SZA R.G. pripraví zakladacie
listiny nových sekcií SAS pri SAV a SZA a distribuuje ich členom príslušných sekcií.

P.R. upozornil na potrebu poverenia predsedov Sekcií na zastupovanie Spoločnosti podľa
bodu 2 §15 Stanov SAS pri SAV. R.G. pripraví listiny s menovaním a splnomocnením pre
predsedov jednotlivých sekcií SAS pri SAV a SZA a po odsúhlasení Radou SZA im listiny
rozošle. Tiež pripraví a odošle menovanie pre pani I. Vančovú za externú členku Sekcie
astronomickej terminológie SAS pri SAV a SZA. R.G. pripraví krátky článok o vzniku nových
spoločných sekcií SAS pri SAV a SZA na web Spoločnosti.

1b) E.K. informoval o vypracovaní Správy o činnosti SAS pri SAV za rok 2020, ktorá bola
odoslaná Rade slovenských vedeckých spoločností (RSVS). Správa obsahuje informácie o
vedeckých, odborných, popularizačných a vzdelávacích aktivitách Spoločnosti. E.K.
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poďakoval garantom jednotlivých podujatí za podklady k správe a plánu činnosti. Ocenil
zlepšujúcu sa spoluprácu pri príprave dokumentov.

2a) Ľ.H. informoval o ekonomickej agende spojenej s vyúčtovaním dotácie RSVS. Poďakoval
sa garantom aktivít za spoluprácu. R.G., Ľ.H. a E.K. upozornili, že napriek dôraznému
upozorňovaniu garantov došlo v jednom prípade k zbytočným komplikáciám pri predkladaní
účtovných dokladov. Z tohto dôvodu boli garanti v roku 2021 požiadaní o písomné potvrdenie
s oboznámením sa s podmienkami čerpania dotácie RSVS pre SAS pri SAV. Ľ.H. potvrdil
prijatie potvrdení od jednotlivých garantov.

Ľ.H. tiež informoval o vypracovaní a podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.
Zostávajúce financie z 2% z daní za zdaňovacie obdobie 2018 boli v roku 2020 dočerpané.

2b) Ľ.H. upozornil na chýbajúcu revíznu správu za roky 2019 a 2020. Poprosil členky RK
SAS pri SAV o jej vypracovanie. K.Ž. a M.G. sa dohodli s Ľ.H. na sprístupnení dokumentov
potrebných k vypracovaniu revíznej správy v druhej polovici júna 2021.

2c) Ľ.H. informoval HV SAS pri SAV o vypracovaní žiadosti o dotáciu RSVS. Žiadosť bola
schválená a Spoločnosť má k dispozícii 4 980,00 € na aktivity v roku 2021. Akcia s názvom
“Súťaž o Csereho cenu” však nebola podporená z RSVS. Náklady bude znášať Spoločnosť.

2d) Ľ.H. informoval o stave výberu členského na rok 2021, ktoré bolo vyberané do 30.
októbra 2020. Odbočky Banská Bystrica, Hurbanovo, Hlohovec odviedli členské a poslali
menné zoznamy. V odbočkách Bratislava a Prešov odviedli členské hospodári, hoci nemali od
všetkých svojich členov vyzbierané prostriedky a teda nebolo možné týchto členov evidovať v
databáze členského na rok 2021. Od odbočky Žilina neprišlo ani členské, ani informácie o
členoch. E.K. sa informoval, či sa pri odvedení 30% podielu zo stanovených členských
poplatkov z finančných prostriedkov odbočky, nedostala niektorá odbočka do finančných
komplikácií.

3a) Členovia HV SAS pri SAV diskutovali o priebehu plánovaných podujatí, zmene ich
termínov, zmene formy z prezenčnej na online a pod. Podujatia boli na rok 2021 naplánované
tak, aby ich bolo možné v čo najväčšej miere zorganizovať bez zmeny termínov. HV bol
informovaný o neuskutočnení sa medzinárodného finále AO v roku 2021 v prezenčnej forme.
Finančné prostriedky budú presunuté na zabezpečenie online účasti. Taktiež došlo k zmene
termínu podujatia Bezovec 2021 z júna na september 2021.

4a) HV SAS pri SAV k dátumu rokovania neboli predložené žiadosti o prijatie nových členov.

4b) Ľ.H. na základe diskusie zo zasadnutia HV SAS pri SAV dňa 10. júna 2020, podľa bodu
2b, predložil HV SAS pri SAV návrh na zrušenie členstva tým členom Spoločnosti, ktorí
dlhodobo neprejavujú záujem o členstvo. Títo členovia nemali zaplatené členské minimálne
od r. 2019 a nemali ani vydané preukazy k roku 2020. Podľa Organizačného a rokovacieho
poriadku (OaRP) SAS pri SAV (čl. 5, bod 5): “Ak člen nezaplatil členské za 2 roky, môže
Hlavný výbor SAS pri SAV podľa § 3 ods. 7 písm. c) zrušiť jeho členstvo v Spoločnosti.”
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Uznesenie č. 3/21: HV SAS pri SAV jednomyseľne ukončil členstvo členom Spoločnosti,
ktorí dlhodobo neprejavujú záujem o členstvo, nemali zaplatené členské príspevky minimálne
od r. 2019 a nemali ani vydané preukazy od roku 2020.

Zoznam týchto členov je z dôvodu ochrany osobných údajov dôvernou prílohou tejto
zápisnice zo zasadnutia HV SAS pri SAV.

Ľ.H. bude informovať predsedov odbočiek o ukončení členstva v SAS pri SAV dotknutých
členov. R.G. osloví ďalších členov SAS pri SAV, ktorým hrozí zrušenie členstva podľa vyššie
spomenutých kritérií v najbližšom čase, aby si čo najskôr dali do poriadku všetky svoje
záväzky voči Spoločnosti. Ďalšia takáto aktualizácia sa uskutoční na najbližších zasadnutiach
HV SAS pri SAV.

4c) R.G. navrhol zmeny OaRP SAS pri SAV. HV SAS pri SAV diskutoval o zrušení možnosti,
aby členovia Spoločnosti neboli organizovaní v odbočkách, konkrétne o vypustení vety v
OaRP čl. 3 bod 1. „Člen nemusí byť organizovaný v žiadnej odbočke (neorganizovaný člen)“,
vypusteni bodu 3. v čl. 4 a s tým súvisiacimi úpravami ďalších častí OaRP. HV SAS pri SAV
tiež diskutoval o vypustení slova „komisia“, keďže Spoločnosť bude mať v budúcnosti iba
sekcie a o presune povinnosti viesť evidenciu činnosti sekcie z odborného garanta na členov
vedenia sekcie SAS pri SAV a SZA, tak aby pracovná záťaž bola rozdelená rovnomernejšie.

Uznesenie č. 4/21: HV SAS pri SAV schválil zmeny OaRP. Za hlasovalo 10 členov, jeden člen
sa zdržal hlasovania. Ľ.H. bude informovať odbočky a neorganizovaných členov o tejto
zmene OaRP.

Nové znenie OaRP nadobudne účinnosť 1. júna 2021 a bude zverejnené na stránkach SAS pri
SAV.

Predsedníctvo HV SAS pri SAV bude hľadať optimálne riešenie hospodárenia na odbočkách a
pripraví komplexnú úpravu čl. 8 OaRP. Diskusia o tomto článku sa presunula na ďalšie
zasadnutie HV SAS pri SAV.

5a) R.G. predložil HV SAS pri SAV návrh Memoranda o spolupráci medzi SAS pri SAV a
Českou astronomickou spoločnosťou (ČAS). Text memoranda je vo finálnej podobe. Po
odsúhlasení ČAS sa pristúpi k vhodnej forme podpisu memoranda.

5b) R.G. informoval o iniciatíve IAU k ochrane prirodzenej nočnej oblohy a krokoch, ktoré
SAS pri SAV podnikla k jej podpore. SAS pri SAV plne podporuje iniciatívu IAU a v mene
všetkých svojich členov sa vo svojom stanovisku prihovárala k udeleniu mandátu stálej
delegácii COPUOS za Slovensko k oficiálnej podpore. Podobné stanoviská pripravili aj
Slovenský národný komitét astronomický IAU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenský zväz astronómov. Na naše stanoviská
zareagovalo Ministerstvo vnútra SR, ktoré nám oznámilo, že Slovensko oficiálne podporí túto
iniciatívu IAU ako jej spoluautor. Slovensko spolu s Čile, Jordánskom, Etiópiou a
Holandskom sa stali signatármi predkladaného dokumentu IAU, čo bolo potvrdené aj Úradom
pre vesmírne záležitosti OSN.

5c) R.G. informoval členov HV a RK SAS pri SAV, že RSVS napriek zaslaniu návrhov na
členov Výkonného výboru a Revíznej komisie RSVS v októbri 2020 a januári 2021, tieto



SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ
pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED

podklady opakovane žiadala. Napriek opätovnému zaslaniu kandidátov schválených na
zasadnutí HV SAS pri SAV 10. júna 2020, RSVS ich nezahrnula na volebnú listinu.

5d) R.G. informoval o výsledku žiadosti o medzinárodné granty. Projekt v rámci výzvy EÚ –
AstroNight nebude v roku 2021 finančne podporený. Umiestnil sa pod čiarou a upravený bude
podaný v ďalšej výzve. Medzinárodný projekt IAU NOC – AstroGPS bude podporený na
Slovensku sumou 150 €.

5e) Ľ.H., E.K. a R.B. sa dohodli na ďalšom postupe pri vytváraní novej platformy pre
databázu členov. Z diskusie o prístupe k osobným údajom členov vyplynulo, že E.K. pripraví
simulované záznamy členov, na ktorých R.B. otestuje presun údajov medzi databázami a
následne dôjde k presunu údajov členov na novú platformu.

J.Me. pripraví presun Astronomickej terminológie na web Spoločnosti.

5f) R.G. informoval o ponuke na spoluprácu z internetovej stránky “Oficiálna
Česko-Slovenská Astronomická tlačová agentúra”. Po krátkej diskusii sa členovia HV SAS
pri SAV dohodli, že podobne ako SÚH v Hurbanove, Spoločnosť nebude reagovať verejným
vyhlásením.

5g) Rôzne:

- S.K. informoval o úspešnom priebehu podujatia venovanému M. Hellovi. Správa z podujatia
bola zverejnená na webových stránkach Spoločnosti.

- S.K. požiadal o finančnú podporu publikácie venovanej 60. výročiu založenia
Banskobystrickej hvezdárne, v ktorej pôsobia aj členovia odbočky Spoločnosti v Banskej
Bystrici. Požadovaná suma je 200 €. HV SAS pri SAV sa po diskusii zhodol na takejto
podpore.

- E.Ko. pripomenul potrebu riešiť náležitosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných
údajov, konkrétne zoznam oprávnených osôb a nim sprístupnený rozsah údajov.

- K.Ž. upozornila na nesprávne spájanie udeľovania Csereho ceny so súťažou. Slovo „súťaž“
sa v štatúte a výzvach na návrh na udelenie Csereho ceny nevyskytuje. Formálne bolo
uvedené len v žiadosti o finančný príspevok RSVS.

Zapísal E. Kundra, overili a doplnili Ľ. Hambálek, R. Gális

Tatranská Lomnica, 1. jún 2021 Emil Kundra

Vedecký tajomník SAS pri SAV


