Zápis o voľbách
členov nového Národného komitétu IAU
skončených 21.12.2018
V zmysle štatútu Národného komitétu (NK) Medzinárodnej astronomickej únie (IAU –
International Astronomical Union), čl. 3, bod 2 je funkčné obdobie NK spravidla trojročné v
náväznosti na valné zhromaždenie IAU. Kedže predchádzajúce funkčné obdobie sa o rok predĺžilo
– bolo štvorročné – náväznosť funkčných období na valné zhromaždenie IAU, ktoré bolo v auguste
2018, by sa bola stratila, ak by aj súčasné obdobie bolo trojročné. NK IAU sa rozhodol opäť zladiť
funkčné obdobie z rokom konania valného zhromaždenia a to na svojom zasadaní, ktoré sa konalo
14. novembra 2018 (viď zápis z tohto zasadania) a na ktorom všetci členovia NK IAU dobrovolne
súhlasili so skrátením ich funkčného obdobia na dva roky.
NK IAU sa následne uzniesol o konaní volieb ešte v roku 2018. V náväznosti na toto
uznesenie predseda NK vyzval slovenských členov IAU (e-mailom) dňa 15. novembra 2018, aby
navrhli kandidátov do nového NK IAU pre Slovensko. Nominovaní boli:
dr. Andrej Dobrotka, STU, Trnava
dr. Ivan Dorotovič, SÚH, Hurbanovo
doc. Rudolf Gális, UPJŠ, Košice
dr. Mária Hajduková, ml., AsÚ SAV, pracovisko Bratislava
doc. Leonard Kornoš, UK, Bratislava
dr. Ján Rybák, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica
dr. Augustín Skopal, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica
doc. Juraj Tóth, UK, Bratislava
dr. Martin Vaňko, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica
Voľby sa uskutočnili tajne s pomocou internetovej služby “Anonymous Doodle”. Hlasovať
bolo možné od 12. do 19. decembra 2018. (Prvý raz sa hlasovalo od 3. do 11. decembra 2018, ale
kvôli chybe vypadol zo zoznamu jeden kandidát a toto hlasovanie preto nemohlo byť platné. Takže
sa následne opakovalo s plným počtom kandidátov.) Dvaja členovia IAU neposkytli svoju emailovú adresu. Týmto členom bolo umožnené hlasovať na hlasovacom lístku, ktorý im bol zaslaný
poštou. Kedže vrátenie lístka poštou môže deň, či dva trvať, voľby boli definitívne ukončené až 21.
decembra 2018. Jeden z uvedených dvoch členov hlasoval e-mailom ešte pred 19. decembrom.
Vo voľbách hlasovalo celkom 27 členov IAU na Slovensku, čo bola nadpolovičná väčšina
zo všetkých 45 slovenských členov IAU. Voľby teda boli platné a ich výsledok bol nasledovný:
doc. Leonard Kornoš – 20 hlasov
doc. Rudolf Gális – 19 hlasov
dr. Martin Vaňko - 19 hlasov
dr. Ján Rybák – 18 hlasov
dr. Mária Hajduková, ml. - 17 hlasov
dr. Ivan Dorotovič – 16 hlasov
dr. Augustín Skopal – 16 hlasov
doc. Juraj Tóth – 16 hlasov
dr. Andrej Dobrotka – 9 hlasov
Podľa štatútu NK, komitét môže mať najviac 7 členov. Dr. Augustín Skopal, ktorý je členom
odstupujúceho NK, po tom, ako sa dozvedel vyššie uvedený výsledok, z kandidátky odstúpil.
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(Prehodnotil svoju kandidatúru vzhľadom na množstvo ďalších povinností, ktoré má.) Vďaka tejto
skutočnosti bolo možné odlíšiť 7 postupových miest od 8. nepostupového a voľby nebolo potrebné
opakovať.
Záver: Za členov nového NK IAU pre Slovensko na nasledujúce funkčné obdobie boli
zvolení:
doc. Leonard Kornoš
doc. Rudolf Gális
dr. Martin Vaňko
dr. Ján Rybák
dr. Mária Hajduková, ml.
dr. Ivan Dorotovič
doc. Juraj Tóth
Vzhľadom na blízke vianočné dovolenkové obdobie bolo dohodnuté, že prvé zasadanie
novo zvoleného NK, na ktorom budú zvolení noví funkcionári a po ktorom sa nový NK ujme svojej
funkcie, sa uskutoční v januári 2019.
V Tatranskej Lomnici, dňa 21.12.2018.
Zapísal:
dr. Luboš Neslušan
predseda odstupujúceho
NK IAU
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