Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v. v. i.
(ďalej len „správna rada“) zo dňa 08. septembra 2022
Zasadnutie správnej rady zvolal jej predseda (P. Gömöry) e-mailom zo dňa 26. augusta 2022.
Zasadnutie bolo zvolané na 08. septembra 2022 o 10:00 hod.
Prítomní členovia: P. Gömöry, Ľ. Hambálek, M. Jakubík, D. Tomko, M. Vaňko
Ospravedlnení členovia: Navrhnutý program zasadnutia:
1) Úvod - schválenie programu zasadnutia, voľba overovateľa zápisnice
2) Správa o rozpočte ústavu, ceny energií. (prizvaný hosť: A. Bobulová)
3) Ochranné pásmo ústavu
4) Obnova predplatného časopisu A&A na rok 2023
5) Rôzne
1) Úvod
Zasadnutie správnej rady viedol jej predseda. Na úvod privítal všetkých prítomných. Po
jeho vyzvaní, členovia správnej rady jednohlasne schválili program zasadnutia.
Jednohlasne taktiež schválili, že overovateľom zápisnice bude M. Jakubík. Členovia
správnej rady nemali žiadne pripomienky k zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia rady.
2) Správa o rozpočte ústavu, ceny energií.
Vedúca Hospodársko-správneho úseku sa z rokovania ospravedlnila kvôli paralelne
prebiehajúcemu školeniu ohľadom plánovania rozpočtu na rok 2023. Na zasadnutie
správnej rady ale pripravila potrebné podklady, a tak sa o predmetnom bode rokovalo
podľa programu. Predseda správnej rady podal detailnú informáciu o aktuálnom stave
rozpočtu ústavu a negatívnych vplyvoch extrémne navýšených cien energií. Taktiež
informoval o krokoch, ktoré boli v súvislosti s touto situáciou urobené (detailné
informovanie P SAV o navýšených cenách elektrickej energie pre budovu observatória na
Skalnatom plese a hlavnú budovu ústavu v Starej Lesnej, zadržanie nepriamych výdavkov
VEGA projektov vo výške 50 percent priamych výdavkov na pokrytie zvýšených cien
energií, lokálne opatrenia smerujúce k zníženiu spotreby elektrickej energie, žiadosť
o financie na výmenu nefunkčných ventilov, informovanie P SAV o možných zmenách
pri zabezpečení kúrenia a dodávkach elektrickej energie: fotovoltaická elektráreň
s príkonom 90 kW na streche hlavnej budovy ústavu kombinovaná s tepelnými čerpadlami
a baterkárňou, nové tepelné čerpadlo kombinované s infrapanelmi na vykurovanie budovy
na Skalnatom plese).
Členovia správnej rady následne posúdili vplyv extrémnych cien energií na reálnu
prevádzku ústavu, ktorý sa navyše nachádza v špecifických klimatických podmienkach,
čo vedie k vysokým spotrebám energií na zabezpečenie tepla, a teda aj k zvýšeniu nárokov
na potrebné finančné prostriedky. Členovia správnej rady jednohlasne konštatovali, že sa
jedná o existenčný problém, ktorý spôsobí kolaps ústavu už začiatkom posledného
kvartálu roku 2022. Len výdavky spojené s elektrickou energiou na rok 2022 predstavujú
finančný objem vo výške 81 690 Eur, čo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi
predstavuje nárast o viac než 39 000 Eur. K tomu sa pridávajú výdavky na plynové kúrenie
v hlavnej budove vo výške približne 12 138 Eur. Predmetné výdavky nedokáže

Astronomický ústav SAV, v. v. i., v žiadnom prípade pokryť pomocou finančných
prostriedkov, ktorými disponuje v rámci aktuálneho rozpočtu.
Na základe uvedeného, správna rada jednohlasne prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5/2022: Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i., týmto
oficiálne informuje členov Dozornej rady o katastrofickej situácii súvisiacej
s rozpočtom organizácie a nedostatočnom objeme finančných prostriedkov
potrebných na pokrytie zvýšených výdavkov na energie (elektrická energia, plyn).
Týmto žiada Dozornú radu ústavu o urýchlené prerokovanie aktuálnej situácie so
zriaďovateľom a o urýchlený návrh riešenia vzniknutého problému.
3) Ochranné pásmo ústavu
Dňa 22.8.2022 boli na Astronomický ústav SAV, v. v. i., doručené dva nezávislé listy z
advokátskej kancelárie DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o. (sídlo: Grösslingova 50, 81109
Bratislava), ktorá zastupuje klientov Trend Tatry, a. s. (Slavkovská 9, 06042 Kežmarok) a
VL industrial park s. r. o. (Vyšné Ružbachy 1105, 06502 Vyšné Ružbachy) v súvislosti s
požiadavkou o prehodnotenie potreby zachovania trvania ochranného pásma zriadeného
dňa 02.11.1988 (značka ÚPaSP 1500/88-Ži). Správna rada sa predmetnou požiadavkou
detailne zaoberala, zodpovedne zhodnotila aktuálne potreby ústavu a s ohľadom na budúci
vývoj ústavu prijala jednohlasne nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6/2022: Správna rada prehodnotila potrebu zachovania trvania
ochranného pásma ústavu. Na základe aktuálnych potrieb ústavu jednohlasne
rozhodla, že Astronomický ústav SAV, v. v. i., naďalej netrvá na zachovaní trvania
ochranného pásma. Súčasne poveruje riaditeľa ústavu aby o tomto rozhodnutí
informoval zástupcov advokátskej kancelárie DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o.
Pred bodom „Obnova predplatného časopisu A&A na rok 2023“ sa z ďalšieho rokovania
ospravedlnil M. Vaňko.
4) Obnova predplatného časopisu A&A na rok 2023
Členovia správnej rady sa venovali požiadavke zaslanej z redakčnej rady žurnálu
Astronomy & Astrophysics o zaplatení predplatného za časopis na rok 2023 po zavedení
nového modelu „Subscribe-to-Open“. Po prerokovaní podmienok predmetného návrhu
prijala správna rada jednohlasne nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 7/2022: Správna rada nesúhlasí so zaplatením dobrovoľného
predplatného za časopis Astronomy & Astrophysics v termíne do 15.12.2022.
Rozhodla, že ústav bude uhrádzať predplatné len v prípade ak časopis Astronomy &
Astrophysics nebude v danom období dostupný vo formáte Open Access.
5) Rôzne
Do tohto bodu nebol predložený žiadny materiál.
Predseda správnej rady ukončil zasadnutie o 15:00 hod..
V Starej Lesnej, dňa 12. septembra 2022.
Zapísal:
Overil:

Mgr. Peter Gömöry, PhD.
Mgr. Marián Jakubík, PhD.
Mgr. Peter Gömöry, PhD.
predseda správnej rady

