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   SLOVENSKÝ ZVÄZ ASTRONÓMOV 
                           Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota 
                                    info@szaa.org, www.szaa.org 
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia XII. Valného zhromaždenia Slovenského zväzu 
astronómov 

 
Danišovce, 1. – 3.7.2022 
 

 
Program VZ SZA 
 

1. Registrácia delegátov 

2. Otvorenie XII. VZ SZA 

3. Úvodný príhovor predsedu SZA a privítanie hostí 

4. Voľba pracovného predsedníctva 

5. Hlasovanie o programe XII. VZ SZA 

6. Voľba komisií (mandátovej, volebnej, návrhovej) 

7. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice z XII. VZ SZA 

8. Spoločenský večer k 50. výročiu vzniku SZA 

9. Správa o činnosti SZA od XI. VZ SZA 

10. Správa o hospodárení SZA 

11. Správa Kontrolnej a revíznej komisie (KRK) 

12. Diskusia k predneseným správam, činnosti a fungovaniu SZA 

13. Správa mandátovej komisie 

14. Voľba členov Rady SZA, Vedúceho sekretariátu a KRK 

15. Voľba čestných členov SZA 

16. Správa volebnej komisie a výsledky hlasovania 

17. Diskusia 

18. Správa návrhovej komisie – uznesenie XII. VZ SZA 

19. Záver 

 

Priebeh XII. VZ SZA 

Ad 1: Registrácia delegátov XII. VZ SZA prebiehala podľa časového rozvrhu hodinu pred 

oficiálnym začiatkom VZ SZA. Administratívne registráciu riadil Mgr. František Strýček 

 

Ad 2: XII. VZ SZA otvoril tajomník SZA Roman Švihorík, ktorý viedol celé XII. VZ SZA 

 

Ad 3: Úvodný príhovor predniesol zastupujúci predseda SZA RNDr. Svetozár Štefeček. 

Zároveň privítal hostí: 
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• doc. RNDr. Rudolfa Gálisa, PhD., predsedu Slovenskej astronomickej 

spoločnosti pri SAV Bratislava 

• Pavla Suchana, podpredsedu zároveň tlačového tajomníka  České astronomické 

společnosti  

• Mgr. Mariána Vidovenca, generálneho riaditeľa Slovenskej ústrednej hvezdárne 

v Hurbanove a zároveň delegáta MO SZA Hurbanovo 

Všetci traja hostia mali k delegátom príhovor. 

 

Ad 4: Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí členovia Rady SZA: 

• RNDr. Svetozár Štefeček 

• Ing. Roman Švihorík 

• Mgr. František Strýček 

Hlasovanie (Za-Proti-Zdržal sa): Všetci-0-0. 

Pracovné predsedníctvo bolo zvolené jednohlasne a jeho členovia sa ujali svojich 

funkcií. 

 

Ad 5: Návrh programu XII. VZ SZA prečítal Ing. Roman Švihorík 

 Hlasovanie (Za-Proti-Zdržal sa): Všetci-0-0. 

 Program XII. VZ SZA bol prijatý a XII. VZ SZA sa ním riadilo. 

 

Ad 6: Voľba komisií 

a) Mandátová komisia 

Kandidáti: Ing. Jaroslav Gerboš (predseda), František Erben (člen), Matúš Nečas 

(člen) 

Hlasovanie (Za-Proti-Zdržal sa): Všetci-0-0 

b) Volebná komisia 

Kandidáti: Mgr. Juraj Peržo (predseda), František Sejut (člen), Milan Miškóci (člen) 

Hlasovanie (Za-Proti-Zdržal sa): Všetci-0-0 

c) Návrhová komisia 

Kandidáti: Mgr. Katarína Žilinská, Miloš Obert, (člen), Mgr. František Strýček (člen) 

Hlasovanie (Za-Proti-Zdržal sa): Všetci-0-0 

Všetky tri komisie boli zvolené a ich členovia sa ujali svojich funkcií. 
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Ad 7: Za zapisovateľa XII. VZ SZA bol navrhnutý Ing. Roman Švihorík. 

Hlasovanie (Za-Proti-Zdržal sa): Všetci okrem 1-0-0 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc.,  a Pavel 

Orolín. Hlasovanie (Za-Proti-Zdržal sa): Všetci-0-0 

Zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli zvolení. 

 

Ad 8: Spoločenský večer otvoril zastupujúci predseda SZA RNDr. Svetozár Štefeček, ktorý 

predniesol prednášku o histórii a práci SZAA (neskôr SZA). Mgr. Mária Gallová sa 

pripojila pripomenutím okolností a priebehu vzniku SZAA. Zároveň tajomníkovi SZA Ing. 

Romanovi Švihoríkovi odovzdala prihlášku do SZA. Mgr. Juraj Peržo pridal momenty zo 

zakladania MO SZA Modra a fotografiami zdokumentoval niekoľko historických 

momentiek zo života SZAA. 

 

Ad 9: Správu o činnosti SZA od XI. VZ SZA predniesol zastupujúci predseda SZA RNDr. 

Svetozár Štefeček. Správa tvorí prílohu tejto Zápisnice. 

 Delegáti XII. VZ SZA túto správu vzali na vedomie. 

 

Ad 10: Správu o hospodárení SZA od XI. VZ SZA predniesol vedúci sekretariátu RNDr. Pavol 

Rapavý. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 Delegáti XII. VZ SZA túto správu vzali na vedomie. 

 

Ad 11. Správu Kontrolnej a revíznej komisie predniesol člen Kontrolnej a revíznej komisie Ing. 

Pavol Tomečka. Správa tvorí prílohu tejto Zápisnice. 

 

Ad 12: Ku všetkým trom správam delegáti diskutovali – hlavne k spôsobu výberu členských 

príspevkov a ich výške, k distribúcii členských známok, k obsahu web-u SZA, 

k demografickému vývoju v SZA, k poskytovaniu informácií a údajov komisii KRK, atď. 

Vedúci sekretariátu RNDr. Pavol Rapavý oponoval vo viacerých bodoch Správy KRK. 

 

Ad 13: Správu Mandátovej komisie predniesol jej predseda Ing. Jaroslav Gerboš. 

 Počet pozvaných delegátov: 27 

 Počet potrebných delegátov: 14 
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Počet prítomných delegátov: 20 

Mandátová komisia skonštatovala, že XII. VZ SZA je uznášania schopné. Správa 

a prezenčná listina tvoria prílohy tejto Zápisnice 

 

Ad 14: Pred voľbami (body 14 a 15 Programu) tajomník SZA Ing. Roman Švihorík delegátov 

oboznámil s návrhmi kandidátov na členov Rady SZA, komisie KRK, funkciu Vedúceho 

sekretariátu a Čestných členov SZA, ktoré sa objavili v návratkách. Ďalšie návrhy 

predniesol vedúci sekretariátu RNDr. Pavol Rapavý. Z prítomných delegátov ďalšie 

návrhy nepridal nikto. 

Zoznam všetkých kandidátov je uvedený v Zápisnici volebnej komisie, ktorá tvorí 

prílohu tejto Zápisnice. 

Zároveň tajomník SZA Ing. Roman Švihorík delegátom navrhol voľby v bodoch 14 a 15 

vykonať jedným hlasovacím lístkom, s čím Volebná komisia a delegáti súhlasili. 

 

Ad 15: Viď bod 14 

 

Ad 16: Voľby 

Pred samotnými voľbami predseda Volebnej komisie Mgr. Juraj Peržo poučil delegátov 

ako správne vyplniť hlasovací lístok. 

Voľby prebehli anonymným spôsobom na jednom hlasovacom lístku – jeho vzor tvorí 

prílohu tejto Zápisnice. 

Výsledky volieb delegátom predstavil predseda Volebnej komisie Mgr. Juraj Peržo. 

Skonštatoval, že voľby prebehli regulárnym spôsobom, ich výsledky sú platné a že 

orgány SZA na nasledujúce funkčné obdobie sú zvolené. Zápisnica Volebnej komisie 

a hlasovacie lístky tvoria prílohu tejto Zápisnice. 

 

Ad 17: Diskusia 

 V diskusii odzneli nasledovné návrhy: 

a) Tajomník SZA Ing. Roman Švihorík predstavil návrh a otvoril širokú diskusiu na 

tému Budúcnosť SZA a iných astronomických spoločností na Slovensku. V 

podstate ide o potrebu úzkej spolupráce viacerých organizácií, vystupujúcich 
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pod jedným názvom, pod jednou hlavičkou a navonok hovoriacich jedným 

silným hlasom. Ako skvelý príklad uviedol Českú astronomickú společnost. 

Hosť Petr Suchan rozprával o rovnakej potrebe zjednotenia astronómov v 

Českej republike, kde túto tému otvorili už pred rokmi. Opísal rovnaké dôvody, 

opísal postup a spôsob, ktorým sa vybrali, opísal problémy a prekážky, ktoré 

riešili, opísal súčasný stav a uviedol výhody, ktoré z takéhoto zjednotenia 

členom ČAS plynú. Vyjadril jednoznačne silnú podporu tejto myšlienke. 

Hosť Rudolf Gális prezentoval rovnakú snahu SAS, ktorú budú deklarovať na 

nadchádzajúcom Sneme SAS úpravou Stanov (zavedením kolektívneho 

členstva) a vyjadril úplnú podporu tomuto návrhu. SZA vyzval na úzku 

spoluprácu v tomto zámere. 

Hosť Mgr. Marián Vidovenec vo svojom príspevku vyjadril úplnú podporu 

kolektívneho členstva viacerých astronomických organizácií pod jednou 

zastrešujúcou organizáciou. 

Delegáti v diskusii vyjadrili porozumenie a súhlas s takýmto krokom. 

Téma jednej zastrešujúcej astromickej organizácie sa tak preniesla do Uznesení 

XII. VZ SZA, takže Rada SZA sa tým bude zaoberať. 

b) Tajomník SZA Ing. Roman Švihorík predniesol a zdôvodnil potrebu úprav Stanov 

SZA (hlavne zmenu z dvoch štatutárov na jedného, zrušenie funkcie Vedúceho 

sekretariátu bez členstva v Rade SZA, zjednodušenie štruktúry SZA, 

zjednodušenie prijímacej procedúry do SZA a prispôsobenie sa súčasnej 

“digitálnej” dobe, odstránenie poplatku za prihlásenie sa do SZA, rôzne 

nejednoznačnosti v texte, rozpory s Organizačným poriadkom a ďalšie) a 

zároveň uviedol dva spôsoby, ako to urobiť tak, aby zostala zachovaná možnosť 

poberať 2% zo zaplatenej dane pre MO SZA (alebo priama zmena, alebo zmeny 

formou dodatkov k Stanovám). Pri tom sa opieral o rady a pomoc z Asociácie 

neziskových organizácií SR. V živej diskusii tejto požiadavke úpravy Stanov 

oponoval najmä Vedúci sekretariátu RNDr. Pavol Rapavý. Záležitosť sa uzavrela 

hlasovaním, v ktorom delegáti zmenu Stanov SZA neschválili – za bolo 10 

hlasov, proti nebol nikto, 10-ti delegáti sa hlasovania zdržali. 

c) Ďalšie diskutované témy:  

• doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc.,: Redakčná rada časopisu Kozmos by 

mohla prijať rozhodnutie, že toto periodikum sa stane periodikom 

členov ako SAS, tak aj SZA. Člen Redakčnej rady Mgr. Marián Vidovenec 
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ubezpečil delegátov, že Kozmos je úplne otvorený všetkým 

prispievateľom, teda aj prispievateľom z radov SAS, či SZA – len chýbajú 

príspevky, ktoré by Redakčná rada mohla posúdiť. 

• Mgr. Marián Vidovenec  upozornil na dopad nového zákona o 

príspevkoch na záujmové krúžky na astronomické krúžky a odporučil 

delegátom sledovať situáciu 

• Milan Miškóci odporučil delegátom zvýšiť aktivity s deťmi na základných 

školách a spolupracovať s učiteľmi a to najmä tam, kde nie sú 

astronomické krúžky. Mgr. Marián Vidovenec  sa pridal s požiadavkou, 

aby sa SZA pridala k SÚH Hurbanovo v súťaži Čo vieš o hviezdach? 

• Milan Miškóci otvoril tému žiadať rozšírenie výučby astronómie na 

školách. V diskusii vystúpili pedagogička Mgr. Jana Pieronová a tiež Mgr. 

Marián Vidovenec s tým, že tu sú naše šance minimálne, až žiadne a vec 

majú v rukách riaditelia ZŠ zapájaním žiakov do viacerých už zavedených 

súťaží. 

 

Ad 18: Správu návrhovej komisie – uznesenie XII. VZ SZA – predniesla predsedníčka Návrhovej 

komisie Mgr. Katarína Žilinská. Správa tvorí prílohu tejto Zápisnice. 

Hlasovanie o prijatí uznesení: (Za-Proti-Zdržal sa): Všetci-0-0 

Návrhová komisia skonštatovala, že uznesenie XII. VZ SZA je platné a zaväzuje Radu 

SZA  riešiť úlohy v novom funkčnom období. 

 

Ad 19: Na záver XII. VZ SZA zastupujúci predseda SZA RNDr. Svetozár Štefeček a tajomník SZA 

Ing. Roman Švihorík poďakovali prítomným delegátom za ich aktívnu účasť a zároveň 

vyjadrili vieru, že novozvolená Rada SZA bude viesť SZA k spokojnosti jeho členov a 

rozvíjať SZA po všetkých stránkach. 

 

Po ukončení XII. VZ SZA sa konalo 1. zasadnutie Rady SZA vo svojom funkčnom období, 

ktorého sa zúčastnil aj Vedúci sekretariátu RNDr. Pavol Rapavý a novozvolení členovia Rady 

SZA sa dohodli na nasledovnom obsadení funkcií: 

• Predseda: Miloš Obert 

• Podpredseda: Mgr. Juraj Peržo 

• Podpredseda: Ing. Roman Švihorík 
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• Tajomník: Roman Mikušinec 

• Člen – a zároveň Vedúci pracovnej skupiny pre web a e-mailovú komunikáciu v rámci 

SZA: Mgr. František Strýček (do skupiny patria: Roman Mikušinec a Miloš Obert) 

• Člen – a zároveň Vedúci pracovnej skupiny pre odborné sekcie: Mgr. Peter Mikloš (do 

skupiny patrí RNDr. Svetozár Štefeček) 

• Člen – a zároveň člen pracovnej skupiny pre odborné sekcie: RNDr. Svetozár Štefeček 

 

Vo Veľkom Lapáši, 15.7.2022 

 

 

Zapísal:   Ing. Roman Švihorík .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

Zapísané skutočnosti overili: 

     

doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. , v.r.  

Ja ku zápisnici nemám pripomienok. Je urobená pravdivo a  excelentne. Podpisujem!!! 

Vlado Bahýl 

 

 

Pavel Orolín, v.r.  

Overujem zápisnicu v plnom znení. Nemám žiadne výhrady. 
Pavel Orolin 

 


