ZÁPISNICA ZO ZASADANIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO KOMITÉTU
PRE MEDZINÁRODNÚ ASTRONOMICKÚ ÚNIU ZO DŇA 13. 6. 2016

Prítomní: Hajduková, Chochol, Kučera, Rybák, Skopal, Svoreň
Ospravedlnený: Pittich
Schôdzu viedol predseda Slovenského národného komitétu (NK) pre Medzinárodnú astronomickú úniu
(IAU), A. Kučera. NK IAU prejednal nasledovné body:
1. Činnosť NK
2. Aktualizácia kontaktov členov IAU
3. Príprava volieb NK IAU
4. Rôzne
1. Činnosť NK
Predseda referoval o činnosti NK IAU za uplynulé obdobie a o kategorizácii členských príspevkov IAU:
Predseda každoročne vypracuje Evidenčný list Národného komitétu SR s dokumentom obsahujúcim
najvýznamnejšie prínosy NK, so správu o činnosti NK a s aktuálnym zoznamom členov IAU. K dnešnému
dňu je v IAU 47 členov zo Slovenska. Z toho boli počas funkčného obdobia NK IAU prijatí šiesti noví
členovia (Hambálek, Kundra, Sekeráš, Vereš, Világi, Zigo) na valnom zhromaždení IAU na Honolulu
(Hawaii, USA) v roku 2015.
V súčasnosti je Slovensko zaradené ako „Middle Income Country“ do kategórie I. Na ďalšom valnom
zhromaždení v roku 2018 vo Viedni (Rakúsko) budú prijaté nové opatrenia „IAU Working Rules“, ktoré
by mohli posunúť Slovensko do vyššej kategórie. Prítomní sa dohodli, že z dôvodu udržania členskej
základne na úrovni počtu prislúchajúcemu najnižšej kategórii platenia členského príspevku bude
rozoslaný list všetkým členom IAU (Kučera, Hajduková), v ktorom budú vyzvaní neaktívni členovia IAU,
aby prehodnotili svoje zotrvanie v IAU.
2. Aktualizácia kontaktov členov IAU
Je potrebné zaktualizovať a doplniť chýbajúce údaje /pracovisko, emailové adresy/ v zozname členov
IAU (Hajduková). Členovia IAU, P. Paluš a J. Tremko budú preradení do kategórie neaktívnych členov
IAU. Doplnené údaje, ako aj zmeny v zaradení, budú nahlásené sekretariátu IAU (Kučera).
3. Príprava volieb nového NK IAU
a) Zostavenie kandidátky NK IAU
Z prítomných budú kandidovať ďalej za členov nového NK IAU: Hajduková, Rybák, Skopal, Svoreň. Za
nových kandidátov boli navrhnutí: Neslušan, Vaňko, Kornoš, Parimucha, ktorí počas schôdze odsúhlasili
ich kandidovanie. So zvolením za predsedu súhlasili: Hajduková, Neslušan, Vaňko. Po vyjadrení nevôle
E. Pitticha vstúpiť na pôdu Astronomického ústavu SAV, bol navrhnutý na vyradenie z kandidovania na
ďalšie obdobie. Návrh kandidátky sa rozpošle všetkým členom IAU (Hajduková), ktorí budú môcť do
určeného termínu navrhnúť ďalších kandidátov (po ich súhlase) do NK IAU.

b) Príprava priebehu volieb
Na základe výslednej kandidátky sa vypracuje hlasovací lístok, ktorý sa rozpošle všetkým členom IAU
(Hajduková), ktorí budú vyzvaní voliť podľa stanovených pokynov. Voľby budú prebiehať paralelne na
pracoviskách AsU v Starej Lesnej a v Bratislave, kde budú umiestnené volebné urny. Voličom bude
umožnené prísť voliť v stanovenom období (cca 1-2 mesiace). Bude umožnené voliť aj
korešpondenčne, poštou (listom predsedovi NK IAU A. Kučerovi) alebo elektronickou poštou (súčasne
predsedovi aj tajomníčke NK IAU, A. Kučerovi a M. Hajdukovej).
Voľby budú prebiehať v súlade so stanovami Slovenského národného komitétu astronomického.
Volených bude 7 členov Národného komitétu. Volič bude na kandidátke krúžkovať (maximálne 7
členov); v prípade elektronickej voľby, volič k menu pripíše „áno“. Na zvolenie musí mať kandidát do
NK nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich. Volieb by sa malo zúčastniť minimálne 24 zo všetkých 47 členov
IAU zo Slovenska, aby bolo volebné zhromaždenie uznášaniaschopné. NK sa zhodol, že voľby by mali
prebehnúť do konca septembra 2016.
4. Rôzne

G. Skopal vystúpil s otázkou týkajúcou sa jeho funkcie ako zástupcu za krajinu v Riadiacej rade
časopisu A&A, ktorú vykonáva od r. 2006 a je otvotený ju postúpiť ďalšiemu záujemcovi. NK
sa zhodol, že zmena nie je potrebná a pokiaľ má záujem, alebo kým sa nájde nový záujemca,
bude túto funkciu naďalej vykonávať.
Slovensko je jednou zo sponzorujúcich krajín časopisu A&A. Členský príspevok umožňujúci
bezplatné publikovanie v A&A hradí z 3/4 SAV a z 1/4 FMFI UK. D. Chochol nastolil otázku, či
by sa nemala podieľať na platbe aj Univerzita v Košiciach. J. Svoreň poznamenal, že z dôvodu
nízkej publikačnej aktivity Košickej univerzity v A&A, zatiaľ nie je potrebné túto otázku riešiť.

Zapísala: Mária Hajduková

V Starej Lesnej, 13. 6. 2016

