
Slovenská astronomická spoločnosť (SAS pri SAV) - encyklopedické heslo 
 

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné 

zdruţenie vedeckých, odborných a pedagogických pracovníkov v oblasti astronómie, 

príbuzných vedných disciplín, a priateľov astronómie. 
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Slovenská astronomická spoločnosť (SAS pri SAV) – čo si má zapamätať 

žiak 

 
Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné 

zdruţenie vedeckých, odborných a pedagogických pracovníkov v oblasti astronómie, 

príbuzných vedných disciplín, a priateľov astronómie.  

Členom SAS pri SAV sa môţe stať záujemca o astronómiu od 15-teho roku veku. 

Odborná činnosť sa odohráva v odborných sekciách podľa zamerania. Sú to sekcie: 

astronomickej fotografie, medziplanetárnej hmoty, ochrany pred svetelným znečistením, 

slnečná, stelárna, a zákrytov a zatmení. Sekcie organizujú a podieľajú sa na organizovaní 

vedekých a odborných konferencií, seminárov, pozorovacích kampaní a expedícií a 

sústredení pre mladých astronómov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Slovenská astronomická spoločnosť (SAS pri SAV) - čo má na prípravu k dispozícii 

učiteľ 

 

1. História a hlavné úlohy 

 

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné 

zdruţenie vedeckých, odborných a pedagogických pracovníkov v oblasti astronómie, 

príbuzných vedných disciplín, a priateľov astronómie.  

Vznikla ako Československá astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied 

so sídlom v Tatranskej Lomnici na zakladajúcom zjazde 16. decembra 1959. Prvými 

funkcionármi boli člen korešpondent Vladimír Guth - predseda, dr. Ľudmila Pajdušáková - 

podpredsedníčka, dr. Jozef  Tremko - vedecký tajomník a dr. Elemér Csere - predseda 

revíznej komisie. Svoj súčasný názov nesie od 1. apríla 1966, ale  aj potom bola integrálnou 

súčasťou Československej astronomickej spoločnosti pri Československej akadémii vied.   

Poslaním SAS pri SAV je  podľa platných stanov 

1. Šíriť vedecké poznatky z oblasti astronómie a príbuzných vedných     

disciplín, 

2. Prispievať k rozvoju astronómie na Slovensku, 

3. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, 

4. Poskytovať členom pomoc v ich vedeckej a odbornej práci, 

5. Usporadúvať národné a medzinárodné vedecké podujatia 

6. Vyvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť, 

7. Spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými     

školami, astronomickými zariadeniami, výskumnými a inými     

pracoviskami, 

8. Spolupracovať s obdobnými organizáciami v Slovenskej republike a 

rozvíjať spolupácu s Európskou astronomickou spoločnosťou a so 

spoločnosťami s podobným zameraním v zahraničí.                                                                                                

 

2. Stanovy Slovenskej astronomickej spoločnosti  pri Slovenskej akadémii vied  

§1. Základné ustanovenia  

1. Slovenská astronomická spoločnosť (ďalej iba Spoločnosť) pri Slovenskej akadémii vied 

(ďalej iba SAV) je dobrovoľné  zdruţenie vedeckých, odborných a pedagogických 

pracovníkov  v oblasti astronómie, príbuzných vedných disciplín, a priateľov 

astronómie. Riadi sa zákonom o zdruţovaní občanov. 

2. Oficiálna skratka názvu v slovenskom jazyku je SAS pri SAV. Oficiálny názov v 

anglickom jazyku je Slovak Astronomical Society.  

3. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri SAV. Spoločnosť predkladá Rade Slovenských 

vedeckých spoločností (ďalej len RSVS) výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca 



RSVS má právo zúčastňovať sa rokovania orgánov Spoločnosti. 

4. Sídlom Spoločnosti je Astronomický ústav SAV, 05960 Tatranská Lomnica č. 154, 

Vysoké Tatry 

5. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky. 

6. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou.  

§2. Cieľ a činnosť Spoločnosti  

Poslaním Spoloènosti je najmä:  

1. Šíriť vedecké poznatky z oblasti astronómie a príbuzných vedných disciplín. 

2. Prispievať k rozvoju astronómie na Slovensku. 

3. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov. 

4. Poskytovať svojim členom pomoc v ich vedeckej a odbornej práci. 

5. Usporadúvať národné a medzinárodné vedecké podujatia. 

6. Vyvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť. 

7. Spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, 

astronomickými zariadeniami, výskumnými a inými pracoviskami. 

8. Spolupracovať s obdobnými organizáciami v Slovenskej republike a rozvíjať styky s 

Európskou astronomickou spoločnosťou a so spoločnosťami s podobným zameraním v 

zahraničí. 

§3. Členstvo  

1. Členstvo v Spoločnosti je individuálne. 

2. Špeciálne druhy členstva rieši Organizačný a rokovací poriadok. 

3. Členom Spoločnosti sa môţe stať fyzická osoba so záujmom o astronómiu, ktorá 

dovŕšila 15 rokov veku, písomne sa prihlási za člena, súhlasí s poslaním a úlohami 

Spoločnosti a jej členstvo odporučia aspoň dvaja členovia Spoločnosti.  

4. Čestným členom Spoločnosti sa môţe stať významná osobnosť alebo dlhoročný člen  

Spoločnosti, ktorí sa zvlášť zaslúţili o rozvoj astronómie a príbuzných disciplín. 

Čestných členov volí zjazd. 

5. Nadobudnutie členstva sa datuje dňom zaplatenia zápisného a členského príspevku po 

prijatí, alebo voľbou za čestného člena. 

6. Nových členov prijíma Hlavný výbor. 

7.  Zánik členstva: 

(a) Členstvo v Spoločnosti zaniká úmrtím člena, vystúpením, zrušením, vylúčením, alebo 

      zrušením čestného členstva, 

(b) Člen môţe byť vylúčený, ak svojou činnosťou váţne poškodzuje záujmy Spoločnosti,  

(c) Členovi moţno zrušiť členstvo pre neplatenie členských príspevkov, 

(d) O zrušení členstva rozhoduje Hlavný výbor. O vylúčení člena a o zrušení čestného člen 

      stva rozhoduje Zjazd na základe zdôvodneného návrhu Hlavného výboru. Odbočky majú  

      právo podať vlastný návrh a tieţ sa vyjadriť k návrhu Hlavného výboru.  

§4. Práva a povinnosti členov  

1. Člen Spoločnosti má právo:  

(a) voliť do všetkých orgánov Spoločnosti,  

     byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti po dovŕšení 18 rokov veku, 

(b) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach Spoločnosti, 

(c) byť informovaný o činnosti Spoločnosti a všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa týchto 

     podujatí, 



(d) prednostne získavať prístup k časopisom a publikáciám, ktoré Spoločnosť vydáva alebo 

      ináč zabezpečuje,  

(e) pouţívať prostriedky alebo zariadenia, ktoré má Spoločnosť k dispozícii pre svoju 

činnosť. 

2. Člen Spoločnosti má povinnosť:  

(a) riadiť sa Stanovami, Organizačným a rokovacím poriadkom Spoločnosti a 

     uzneseniami Hlavného výboru, 

(b) kaţdoročne platiť členské príspevky. Výšku zápisného a ročného členského príspevku  

     pre nasledujúci kalendárny rok stanoví Hlavný výbor Spoločnosti. 

§5. Orgány Spoločnosti  

1. Orgánmi Spoločnosti sú:  

(a) Zjazd Spoločnosti (ďalej len Zjazd), 

(b) Hlavný výbor, 

(c) Predsedníctvo Hlavného výboru (ďalej len Predsedníctvo), 

2. Kontrolným orgánom Spoločnosti je revízna komisia. Členovia revíznej komisie nesmú 

byť členmi Hlavného výboru.  

§6. Zjazd Spoločnosti  

1. Zjazd je najvyšším orgánom Spoločnosti. Riadny zjazd zvoláva Hlavný výbor najmenej 

raz za štyri roky. Mimoriadny zjazd môţe zvolať Hlavný výbor z vlastnej iniciatívy, 

alebo ho zvolá na ţiadosť aspoň jednej tretiny členov, a to najneskôr do jedného mesiaca 

po predloţení takej ţiadosti. Na zjazde sa zúčastňujú delegáti volení podľa kľúča, ktorý 

stanoví Hlavný výbor. 

2.  Do kompetencie zjazdu patrí:  

(a) určovať hlavné smery činnosti Spoločnosti do najbliţšieho zjazdu,  

(b) schvaľovať, dopĺňať a meniť Stanovy Spoločnosti,  

(c) uznášať sa o zásadných hospodárskych opatreniach,  

(d) schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revíznej komisie,  

(e) tajným hlasovaním voliť a odvolávať členov Predsedníctva Hlavného výboru, členov 

Hlavného výboru a ich náhradníkov. Počet kandidátov Hlavného výboru musí 

prevyšovať aspoň o jednu tretinu počet volených členov,  

(f) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Hlavného výboru, 

(g) voliť čestných členov,  

(h) uznášať sa o zrušení Spoločnosti.  

3. Rokovanie zjazdu riadi predseda, v jeho neprítomnosti poverený člen Predsedníctva 

Hlavného výboru Spoločnosti. 

4.  Zjazd je uznášaniaschopný, ak je prítomná najmenej polovica zvolených delegátov. Ak 

sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet delegátov, môţe sa po polhodinovej čakacej 

lehote upustiť od tejto podmienky. V takom prípade musí počet prítomných delegátov 

dosiahnuť najmenej jednu tretinu zvolených delegátov zjazdu.  

5. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovavala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. Za 

zmenu stanov alebo zrušenie Spoločnosti musia hlasovať minimálne dve tretiny 

zvolených delegátov zjazdu. 

  

§7. Hlavný výbor  

1. Hlavný výbor riadi činnosť Spoločnosti v období medzi zjazdmi. 



2. Skladá sa z predsedu, podpredsedu, vedeckého tajomníka, hospodára a členov Hlavného 

výboru. Počet členov Hlavného výboru určí zjazd. Zjazd volí Hlavný výbor spomedzi 

členov Spoločnosti na dobu 4 rokov. 

3. Do tej istej funkcie v Hlavnom výbore môţe byť člen zvolený najviac na dve volebné 

obdobia za sebou. 

4. Členstvo v Hlavnom výbore zaniká ukončením funkčného obdobia. Členstvo v Hlavnom 

výbore môţe zaniknúť aj ukončením členstva v Spoločnosti, alebo na vlastnú ţiadosť.  V 

týchto prípadoch sa členom Hlavného výboru stáva prvý náhradník.  

5. Schôdze Hlavného výboru Spoločnosti zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však 

dvakrát do roka. Predseda zvolá schôdzu Hlavného výboru aj vtedy, ak o to poţiada 

aspoň jedna tretina jeho členov. V takom prípade sa schôdza koná v lehote do jedného 

týţdňa. 

6. Hlavný výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. 

Uznesenie Hlavného výboru je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov.  

§8. Predsedníctvo Hlavného výboru  

1. Predsedníctvo Hlavného výboru riadi Spoločnosi v období medzi schôdzami Hlavného 

výboru. 

2. Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredseda, vedecký tajomník a hospodár. 

3. Činnosť Predsedníctva riadi predseda, ktorý podľa potreby zvoláva schôdze a predsedá 

im. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, alebo vedecký tajomník 

Spoločnosti.  

§9. Revízna komisia  

1. Dozor nad činnosťou Hlavného výboru vykonáva revízna komisia. 

2. Revíznu komisiu tvoria: predseda a dvaja členovia. Volí ich zjazd spomedzi členov 

Spoločnosti na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím Hlavného výboru. 

3. Predseda revíznej komisie alebo ním poverený člen má právo zúčastňovať sa na 

zasadnutiach orgánov Spoločnosti s hlasom poradným. 

4. O výsledkoch svojej činnosti informuje Hlavný výbor a podáva správu zjazdu. Bez jej 

súhlasu nemôţe byť prerokovaná koncoročná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o 

pouţití prebytkov, alebo úhrade straty.  

§10. Sekretariát Spoločnosti  

1. Hlavný výbor na zabezpečovanie činnosti Spoločnosti môţe zriadiť Sekretariát. 

2. Sekretariát riadi vedecký tajomník Spoločnosti.  

§11. Odbočky  

1. V sídlach, kde sú predpoklady na organizačné podchytenie väčšieho počtu členov 

Spoločnosti môţe Hlavný výbor zaloţiť odbočku Spoločnosti. 

2. Poslaním odbočiek je umoţniť členom pracovať a plniť úlohy Spoločnosti v okruhu 

svojej územnej pôsobnosti. 

3. Organizáciu a právomoc odbočky určí Hlavný výbor Spoločnosti v Organizačnom a 

rokovacom priadku.  

 

§12. Sekcie a komisie  

1. Na plnenie odborných úloh môţe Spoločnosť vytvárať sekcie alebo odborné komisie, do 



ktorých sa členovia zdruţujú podľa svojich záujmov a špecializácie. 

2. Sekcie a odborné komisie sa vytvárajú bez ohľadu na územné členenie Spoločnosti. 

3. Člen môţe pracovať v ľubovoľnom počte sekcií alebo odborných komisií. 

4. Organizáciu sekcií a odborných komisií určí Hlavný výbor Spoločnosti Organizačným a 

rokovacím poriadkom. 

5. Na zabezpečovanie dočasných úloh Spoločnosti Hlavný výbor zriaďuje komisie ad hoc.  

§13. Hmotné prostriedky na plnenie úloh  

1. Hmotné prostriedky na činnosť Spoločnosti tvoria členské príspevky, zápisné, dotácia 

poskytovaná RSVS alebo príspevky iných právnických a fyzických osôb a príjmy z 

vlastnej činnosti.  

§14. Hospodárenie  

1. Hlavný výbor zostaví koncom kaţdého roka plán činnosti a finančný rozpočet na ďalší 

rok. Účtovnú uzávierku predkladá RSVS. 

2. Spoločnosť hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok. Platby 

a príjmy Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti v peňaţnom ústave. 

3. Za hospodárenie s majetkom Spoločnosti zodpovedá Hlavný výbor, ktorý správou 

majetku poverí hospodára.  

§15. Zastupovanie Spoločnosti  

1. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú: predseda, podpredseda a vedecký tajomník tak, 

ţe k názvu Spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie a podpis. Vo veciach 

hospodársko-finančných rokuje a podpisuje sa aj hospodár. V týchto veciach sa vyţadujú 

podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb. 

2. Hlavný výbor môţe splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, 

najmä pracovníkov sekretariátu, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali Spoločnosť a 

rokovali v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za Spoločnosť s dodatkom v 

“zastúpení”. 

§16. Zánik Spoločnosti  

1. Spoločnosť zanikne, ak sa na jej zániku uznesie zjazd najmenej dvojtretinovou väčšinou 

zvolených delegátov zjazdu. 

2. Ak Spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne 

Slovenskej akadémii vied. 

 

§17. Záverečné ustanovenie  

1. Spoločnosť je pokračovateľom Slovenskej astronomickej spoločnosti, autonómnej 

zloţky bývalej Československej astronomickej spoločnosti, preberá jej úlohy a pokračuje 

v jej činnosti. 

2. Tieto stanovy boli schválené XV.zjazdom Spoločnosti dňa 29.septembra 2007 v 

Tatranskej Lomnici.  

 

  

 

3. Ako sa možno stať členom SAS pri SAV 

 

Členom SAS pri SAV sa môţe stať záujemca o astronómiu od 15-teho roku veku. 



Orgánmi SAS pri SAV, ktoré spravujú jej činnosť počas 4-ročného funkčného 

obdobia medzi zjazdmi, sú 11-členný hlavný výbor, trojčlenná revízna komisia a výbory 

regionálnych odbočiek v Banskej Bystrici, Bratislave, Hlohovci, Hurbanove, Prešove, 

Tatranskej Lomnici a Ţiline.  

Odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti 

 BANSKÁ BYSTRICA (hvezdarenbb@gmail.com)  

o Predseda: Mgr. Marta Diková 

o Tajomník: RNDr. Daniel Očenáš 

o Hospodár: Mgr. Beata Zimnikovalová 

 BRATISLAVA  

o Predseda: RNDr. Katarína Maštenová (km@astroportal.sk) 

o Tajomník: Ing. Ľubomír Dobrovoda 

o Hospodár: RNDr. Mária Hajduková ml., PhD. (astromia@savba.sk) 

 HURBANOVO (suhsol@suh.sk)  

o Predseda: RNDr. Marián Lorenc 

o Tajomník: Ladislav Černy 

o Hospodár: RNDr. Ladislav Pastorek 

 HLOHOVEC (astrohlo@hl.cora.sk)  

o Predseda: RNDr. Pavol Hazucha 

o Tajomník: Mgr. Jozef Krištofovič 

o Hospodár: Anna Uhráková 

 PREŠOV (sas@astropresov.sk)  

o Predseda: RNDr. Danica Jančušková 

o Tajomník: Mgr. Anna Malíková 

o Hospodár: Renáta Kolivošková 

 TATRANSKÁ LOMNICA  

o Predseda: RNDr. Theodor Pribulla, CSc. (pribulla@ta3.sk) 

o Tajomník: RNDr. Ján Budaj, CSc. (budaj@ta3.sk) 

o Člen: RNDr. Rudolf Gális (galis@ta3.sk) 

 ŢILINA (hvezdaren@hexanet.sk)  



o Predseda: RNDr. Miroslav Znášik (hvezdaren@hexanet.sk) 

o Tajomník: Doc. Ing. Július Štelina, CSc. 

o Hospodár: Mgr. Ivica Pogányová (hvezdaren@hexanet.sk) 

 

4. Odborná činnosť 

 

Odborná činnosť sa odohráva v odborných sekciách podľa zamerania. Sú to sekcie: 

astronomickej fotografie, medziplanetárnej hmoty, ochrany pred svetelným znečistením, 

slnečná, stelárna, a zákrytov a zatmení. Sekcie organizujú a podieľajú sa na organizovaní 

vedekých a odborných konferencií, seminárov, pozorovacích kampaní a expedícií a 

sústredení pre mladých astronómov.  

Expertízna činnosť je sústredená v dvoch komisách, a to pedagogickej a 

terminologickej.   

SAS pri SAV vykonáva aj edičnú činnosť. Vydáva nepravidelný Astronomický 

cirkulár  upozorňujúci na aktuálne udalosti na oblohe, s ročnou periodicitou vydáva 

Meteorické správy s odbornými prácami a informáciami zo ţivota SAS, metodické 

materiály pre členov a astronomické kluby a krúţky, poskytuje odbornú pomoc pri tvorbe 

Astronomickej ročenky a časopisu Kozmos, ktoré vydáva Slovenská ústredná hvezdáreň v 

Hurbanove.  

SAS pri SAV je financovaná z členských príspevkov a dotácie, ktorú jej kaţdoročne 

udeľuje Rada vedeckých spoločností pri Slovenskej akadémii vied. 

SAS pri SAV je  nositeľom grantu APVV LPP-0172-06 “Astronomická olympiáda” 

pre ţiakov a študentov základných a stredných škôl, udeleného na roky 2007 aţ 2010. 

 

 
 

Obr. 1 - Akademik Vladimír Guth, predseda prvého Slovenského výboru Slovenskej 

astronomickej spoločnosti pri SAV. 

 



 
Obr. č. 2 - RNDr. Ľudmila Pajdušáková, CSc., podpredsedníčka prvého Slovenského výboru 

SAS pri SAV. 

 

   
 

Obr. č. 3 – pozorovanie meteorov počas meteorickej expedície – vľavo vizuálne, vpravo 

teleskopicky. Foto: J. Škvarka, odbočka Banská Bystrica. 

 

 
 

Obr. č. 4 - súťaţiaci v krajskom kole prvého ročníka Astronomickej olympiády v Prešove. 

 



 
 

Obr. č. 5 - Dvaja naši účastníci Prvej  medzinárodnej olympiády v astronómii a astrofyzike 

(IOAA), ktorá sa konala  v Thajsku v roku 2007, so sprievodkyňou. Uprostred zlatý 

medailista Róbert Barsa – študent a člen krúţku z Centra voľného času Domino v Košiciach, 

vpravo Miroslav Kubala – študent z Gymnázia v Kysuckom Novom Meste a drţiteľ diplomu 

úspešného riešiteľa Prvej IOAA. 

 

Viac podrobností nájdete na webovej stránke organizácie http://sas.astro.sk. 

http://sas.astro.sk/

