
ZÁPIS Z 2. ZASADNUTIA NÁRODNÉHO KOMITÉTU IAU ZO DŇA 31.1.2006

Prítomní: Pittich, Porubčan, Rušin, Skopal, Svoreň, Žižňovský
Ospravedlnený: Rybák

Program:
Štatút NKA
Korešpondencia so sekretariátom IAU
Individuálne členstvo v IAU
Menovanie delegáta NKA na XXVI. Valné zhromaždenie IAU v Prahe v auguste 2006

1.
Kolega Skopal pripravil návrh štatútu NKA podľa českého vzoru. Členovia komitétu
dostali po jednej kópii s tým, že do 15. marca 2006 dodajú predsedovi svoje pripomienky,
príp. pozmeňovacie návrhy.

2.
Prebehla výmena korešpondencie so sekretariátom IAU ohľadne zaplatenia ročného
členského poplatku za Slovensko. Omylom nás na sekretariáte viedli ako neplatičov
a vyzvali nás na urýchlené zaplatenie členského príspevku za rok 2005. Po vyjasnení
detailov sa ukázalo, že v minulosti došlo k niekoľkým platbám (zo strany Úradu SAV),
ktoré v skutočnosti  pokryli nielen členský príspevok za rok 2005 (3460 CHF), ale aj
podstatnú časť členského príspevku za rok 2006 (3580 CHF). Je potrebné doplatiť
chýbajúcu čiastku 225 CHF. 
Sekretariát IAU navrhol, aby sme túto sumu uhradili spolu s platbou za rok 2007 (aby sa
ušetrilo na bankových poplatkoch).

3.
V súvislosti s pripravovaným Valným zhromaždením IAU v Prahe v auguste 2005 nás
sekretariát vyzval na podávanie návrhov na nových členov IAU za Slovensko. Návrhy sa
podávajú elektronicky na web stránke IAU, v oblasti, do ktorej majú prístup len 3
funkcionári NKA (predseda, podpredseda a sekretár po zadaní svojich prístupových
hesiel). Komitét prijal zásadu, že za nových členov navrhne tých kandidátov, ktorí sú
v astronómii aktívni najmenej 3 roky po získaní titulu PhD a publikovali aspoň 3 vedecké
práce  v karentovaných časopisoch.. Zo Slovenska prichádzajú do úvahy:
M. Galád, R. Gális, M. Kocifaj, I. Dorotovič a M. Zboril. Všetkým boli doručené tlačivá
do ktorých doplnia potrebné údaje.
Sekretariát IAU súčasne vyzval jednotlivé národné komitéty aby upresnili zoznamy
členov IAU v jednotlivých krajinách. Podľa odstavca 6 časti III. IAU Working Rules sú
národné komitéty povinné navrhnúť zrušenie členstva v IAU tým individuálnym členom,
ktorí už nie sú   v astronómii aktívni. Zo Slovenska prichádzajú do úvahy A. Antalová, Š.
Knoška a L. Kulčár. Ďalší diskutovaný, Doc. Paluš prednáša na FMFI UK, preto jeho
členstvo v IAU je opodstatnené. Keďže  pravidlá IAU vyžadujú, aby sa návrh na zrušenie
členstva najprv konzultoval s dotyčným členom, NKA zašle všetkým trom kandidátom na
zrušenie členstva list, v ktorom si overí ich prípadnú vôľu zotrvať v IAU.   



Súčasne je potrebné do 15. marca 2006 oznámiť úmrtie Prof. Hajduka. Toto bolo síce
oznámené e-mailom krátko po jeho úmrtí, ale na sekretariáte IAU zmenu  v zozname
členov za Slovensko nevykonali.

4.
Predseda NKA oznámil, že vzhľadom na neúmerne vysoký registračný poplatok nemá
záujem zúčastniť sa Valného zhromaždenia v Prahe. Vyzval členov NKA,  ktorí sa plánujú
zúčastniť niektorých vedeckých akcií organizovaných počas Valného zhromaždenia, aby
súčasne zastupovali slovenský NKA ako jeho oficiálni delegáti. Po dlhšej diskusii NKA
menoval A. Skopala (jediný z členov NKA, ktorý sa zúčastní plánovaného Sympózia IAU
počas Valného zhromaždenia) za svojho oficiálneho predstaviteľa na XXVI. Valnom
zhromaždení IAU v Prahe v auguste 2006. Súčasne mu odporúčal, aby požiadal o grant
IAU a v prípade, že ten nebude postačovať, aj  Odbor medzinárodných stykov SAV
o finančnú podporu.

V T. Lomnici, 2.II.2006                                                          Zapísal J. Žižňovský


