Zápisnica z odbornej konferencie Spoločnosti a zo 16. riadneho
zjazdu SAS pri SAV, ktoré sa konali v dňoch 22. – 23. septembra 2011
v priestoroch Štátnej vedeckej kniţnice v Banskej Bystrici
Prítomní: 33 účastníkov podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Jančušková sa ospravedlnila pre chorobu
Program:
=====================================
22. 9. 2011 - štvrtok
14:00 Registrácia účastníkov
14:30 Odborný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vedecká téma – Kuriózne spektrá – J. Zverko
Téma z hvezdární – História pozorovaní meteorov v B. Bystrici – D. Očenáš
Pedagogická téma – Kolaps a okno vo vyučovaní prírodných vied – M. Znášik a L.
Kornoš
Aktuálna téma – O novej sekcii ochrany pred svetelným znečistením – P. Rapavý
Téma zo ţivota Spoločnosti – Zo ţivota jednej odbočky – D. Jančušková (P. Begeni)
Poster – L. Neslušan

16:30 Otvorenie zjazdu – J. Zverko
1. voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
2. správa o činnosti HV SAS za minulé obdobie – L. Hric
Prestávka na občerstvenie
3. správa o hospodárení HV SAS za minulé obdobie – E. Kundra
4. správa RK SAS za minulé obdobie
5. diskusia k predneseným správam
23. 9. 2011 – piatok
09:00 Pokračovanie zjazdu
6.diskusia
7. voľba nového HV SAS a RK SAS
8. voľba čestných členov SAS
9. návrh a schválenie uznesenia
11:00 Ukončenie zjazdu
==========================================
Konferenciu otvoril L. Hric, vedecký tajomník Spoločnosti, privítal prítomných a
oboznámil ich s odborným programom konferencie doplneným o prednášku P. Rapavého.
Okrem toho sa pre chorobu nemohla konferencie zúčastniť D. Jančušková, no napriek

tomu svoju prednášku poslala a predniesol ju jej kolega z odbočky P. Begeni. Konferencia
prebiehala s veľkým záujmom zúčastnených členov. Veľkým prekvapením bol aj poster L.
Neslušana na odľahčenie a humorné spracovanie vedeckých aktivít. Zvlášť podnetný bol
príspevok M. Znášika, ktorý oslovil SAS, ktorá by mala cez pedagogickú sekciu apelovať
na MŠ SR, ţe vo vyučovaní je potrebné viacej fyziky.
16. zjazd SAS otvoril J. Zverko, predseda Spoločnosti. Úvodom pristúpil k voľbe
komisií na základe nasledovného návrhu:
- mandátová – Ţiţňovský (predseda), Škvarka, Hazucha (členovia)
- volebná – Neslušan (predseda), Pogányová, Kerekešová (členovia)
- návrhová – Mäsiar (predseda), Galuščák, Pribulla (členovia)
K návrhu neboli ţiadne pripomienky a všetky komisie boli zvolené jednotlivo
a jednomyseľne. Okamţite po zvolení komisií, tieto začali pracovať.
Predseda Spoločnosti potom prečítal pozdravné listy od pozvaných hostí, ktorí sa
ale nemohli zjazdu zúčastniť.
Predseda Českej astronomickej spoločnosti, Jan Vondrák poslal pozdrav
z konferencie vo Viedni. Ospravedlnil aj kolegov, ktorí v deň zjazdu organizujú v Prahe
a na Ondřejove noc vedcov. Vo svojom liste zdôraznil, ţe vzťahy medzi ČAS a SAS sú
tradične nadštandardné a v mnohých prípadoch aj priateľské.
Riaditeľ Astronomického ústavu SAV, Aleš Kučera spomenul, ţe pri prieskume
vedeckých spoločností na SAV sa ukázalo, ţe SAS je excelentnou vedeckou spoločnosťou,
ktorá výrazne prekonáva väčšinu ostatných vedeckých spoločností rozsahom a záberom
svojej činnosti. Poďakoval členom za ich nezastupiteľnú prácu, za spoluprácu
s Astronomickým ústavom SAV a prisľúbil maximálnu moţnú podporu z jeho strany.
Dva ďalšie pozdravné listy poslali čestní členovia Spoločnosti, Jozef Ambruš z
Bratislavy a Ladislav Košinár zo Senice.
V ďalšom bode pristúpil L. Hric – vedecký tajomník Spoločnosti k prečítaniu
obsiahlej správy o činnosti Spoločnosti od 15. Zjazdu, ktorú vypracoval a doplnil
o názorné ukáţky z jednotlivých akcií, ktorých bolo počas 4 rokov nepreberné mnoţstvo.
Po krátkej prestávke pokračoval E. Kundra – hospodár Spoločnosti prečítaním
správy o hospodárení za uplynulé obdobie. Zdôraznil, ţe všetky kontroly zo strany RVS
prebehli v poriadku.
Konečne M. Znášik – predseda revíznej komisie prečítal správu RK, v ktorej
zdôraznil, ţe sa zúčastňoval všetkých dôleţitých rozhodnutí HV SAS. Pochválil systém
hospodárenia s vyrovnaným rozpočtom, pričom bola vţdy snaha najprv efektívne vyuţiť
finančnú dotáciu a potom účelne vynakladať členské príspevky.
Diskusia
Po prečítaní všetkých správ prebiehala všeobecná diskusia, ktorá pokračovala aj
ďalší rokovací deň.
Čestný člen Spoločnosti, I. Chromek sa poďakoval HV SAS za vynikajúcu prácu
počas celého funkčného obdobia od ostatného zjazdu a pochválil široké spektrum aktivít
Spoločnosti.
J. Zverko vyzval členov Spoločnosti aby sa obracali o podporu pri svojich
aktivitách, aby poţadovali záštitu, či zastrešenie dobrých nápadov. HV SAS v tomto smere
vţdy ústretovo posúdi jednotlivé návrhy a podporí ich v rámci svojich moţností.

L. Hric pripomenul, ţe kaţdý člen Spoločnosti je oprávnený podávať návrhy do
kaţdoročného plánu činnosti a poţadovať finančné krytie v rámci tradičných moţností.
Taktieţ apeloval na členov, aby sa nebáli angaţovať aj v medzinárodných projektoch,
ktoré so sebou prinášajú aj lepšie finančné pokrytie projektových zámerov.
M. Znášik sa zamyslel, či má zmysel aj bez moţnosti podania projektu cez agentúru
na podporu výskumu a vývoja (APVV) pokračovať v organizovaní astronomickej
olympiády (AO), či to SAS dokáţe zvládnuť na dobrovoľnej báze.
J. Zverko podporil pokračovanie astronomickej olympiády, nakoľko špičkoví
študenti dosahujú na medzinárodnej úrovni výrazné úspechy a olympiáda ich priťahuje
k štúdiu astronómie na univerzitách.
L. Hric poznamenal, ţe po skončení APVV projektu AO ponúkla výraznú pomoc
pri jej organizovaní SÚH v Hurbanove a spoločnými silami, prípadne aj s pomocou
sponzorov dokáţeme ešte nejaký čas v činnosti pokračovať.
L. Neslušan sa vyjadril k správe o činnosti, ktorá bola podľa jeho názoru napísaná
veľmi dobre. Treba ju preto vystaviť na stránkach SAS a treba ju aj patrične spropagovať.
Po ukončení diskusie pristúpil J. Zverko k hlasovaniu o jednotlivých správach,
pričom výsledok hlasovania je súčasťou uznesenia, ktoré je samostatným dokumentom
zjazdu.
J. Zverko potom navrhol z praktického dôvodu zmeniť program tak, aby najprv
prebehli voľby čestných členov a potom orgánov Spoločnosti. Delegáti vyjadrili
jednomyseľný súhlas s takýmto návrhom.
Predseda mandátovej komisie J. Ţiţňovský potom oboznámil zjazd, ţe z odbočiek
bolo delegovaných 21 delegátov s hlasom rozhodujúcim a z HV a RK 10 delegátov. Jedna
delegátka sa pre chorobu nezúčastňuje zjazdu a ďalší 4 sú momentálne neprítomní.
Celkove je teda prítomných 26 delegátov s hlasom rozhodujúcim a sme tak uznášania
schopní.
J. Zverko pristúpil k voľbe čestných členov. Zjazdu bol doručený jediný návrh na
čestného člena z odbočky v Banskej Bystrici na: RNDr. Oľgu Zibrínovú, CSc. M.
Gallová predniesla jej ţivotopis, v ktorom ocenila jej zásluhy na vybudovaní Hvezdárne
v Banskej Bystrici, ako aj jej príspevok k rozvoju profesionálnej astronómie na Slovensku.
V tajnom hlasovaní získala 25 hlasov za a bola tak zvolená za čestného člena spoločnosti.
Do Predsedníctva HV SAS boli navrhnutí:
Predseda - RNDr. Ladislav Hric, CSc.
Podpredseda - RNDr. Miroslav Znášik
Vedecký tajomník - RNDr. Rudolf Gális, CSc.
Hospodár - Mgr. Emil Kundra, PhD.
O návrhu sa hlasovalo jednotlivo a tajne a jednotliví členovia P HV SAS boli
zvolení.
Do pléna HV SAS boli navrhnutí kandidáti uvedení v nasledovnej tabuľke.
Voľby prebehli v dvoch kolách, všetky odovzdané lístky boli platné s nasledovnými
výsledkami získaných hlasov, pričom sú uvedené len počty na zvoliteľných
miestach. Do pléna HV SAS bolo zvolených 7 kandidátov s najväčším počtom
hlasov, pričom náhradníkmi HV SAS sa stali P. Begeni a D. Jančušková.

Meno
Ing. Pavol Ďuriš

1. kolo
18

2. kolo

Mgr. Stanislav Kaniansky

16

18

RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

16

24

RNDr. Daniel Očenáš

16

20

RNDr. Pavol Rapavý

23

Mgr. Marián Vidovenec

21

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

21

RNDr. Peter Begeni

16

RNDr. Danica Jančušková

14

16

Bc. Peter Kráčalík
Mgr. Jozef Krištofovič
RNDr. Július Koza, PhD.
Ako posledná bola volená Revízna komisia SAS. Do RK boli navrhnutí:
Doc. RNDr. Vladimír Bahyl, CSc.
RNDr. Mária Hajduková ml., PhD.
Mgr. Mária Gallová
RNDr. Ján Mäsiar
V tajnom hlasovaní získali jednotliví kandidáti nasledovné zvoliteľné hlasy: Bahyl
24, Hajduková ml. 21 a Gallová 20. Členovia RK sa dohodli, ţe jej predsedom bude
v nasledujúcom volebnom období V. Bahyl.
Na základe ďalších návrhov a podnetov návrhová komisia spracovala všetky
dôleţité body a začlenila ich do uznesenia XVI. riadneho zjazdu SAS pri SAV, ktoré je
samostatným dokumentom, no na tomto mieste je pričlenené k tomuto zápisu.
Uznesenie zjazdu parafoval predseda návrhovej komisie RNDr. Ján Mäsiar.
Túto zápisnicu zaznamenal a vypracoval
V Banskej Bystrici, 22. – 23. 9. 2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.
Predseda SAS pri SAV

Uznesenie XVI. riadneho zjazdu SAS pri SAV
konaného v dňoch 22. a 23. 9.2011 v Banskej Bystrici
Zjazd schvaľuje:
- Správu o činnosti HV a RK SAS pri SAV od posledného zjazdu
- Správu o hospodárení SAS pri SAV od posledného zjazdu
- Správu volebnej komisie o výsledku volieb Predsedníctva, členov HV SAS a RK
Zjazd ukladá:
- Hlavnému výboru informovať členov SAS pri SAV o Správe o činnosti a hospodárení
prostredníctvom odbočiek a masovokomunikačných prostriedkov
Zjazd doporučuje:
- pokračovať v realizácii Astronomickej olympiády prostredníctvom viac zdrojového
financovania
Zjazd udeľuje:
- absolutórium členom predsedníctva HV SAS, členom HV SAS a členom RK SAS za
prácu od minulého zjazdu Spoločnosti
Zjazd vyjadruje znepokojenie nad vývojom situácie vo vyučovaní prírodovedných
a technických predmetov na základných a stredných školách SR
Zjazd zvolil do orgánov spoločnosti:
Predsedníctvo HV SAS: Ladislav Hric – predseda, M.Znášik – podpredseda, R.Gális –
vedecký tajomník, E.Kundra – hospodár
Hlavný výbor SAS pri SAV: P. Rapavý, M. Vidovenec, J. Zverko, P. Ďuriš, S. Kaniansky, D.
Očenáš, L. Kornoš,
Náhradníci HV SAS: P. Begeni, D. Jančušková
Revíznu komisiu SAS pri SAV: V. Bahýl, M. Gallová, M. Hajduková ml.
Za čestného člena spoločnosti bola zvolená:
RNDr. Oľga Zibrínová, CSc.

V Banskej Bystrici 23.9.2011
RNDr. Ján Mäsiar
Predseda návrhovej komisie XVI.zjazdu SAS pri SAV

