
Zápisnica k vytvoreniu národného tímu IAU koordinátorov pre 
vzdelávanie astronómie na Slovensku  

 

Úrad IAU pre vzdelávanie astronómie (IAU Office of Astronomy for Education, OAE) vyzvalo 
13. februára 2020 Národné komitéty IAU všetkých krajín, aby vytvorili národné tímy (pracovné 
skupiny s max. 5 členov) koordinátorov pre aktivity spojené so vzdelávaním astronómie 
(National Astronomy Education Coordinators). Na základe odporučenia IAU, členovia tímu by 
mali reprezentovať zastúpenie rôznych regiónov krajiny, rôzne stupne vzdelávania a tím by 
mal by vykazovať rodovú diverzitu. Navrhnutí kandidáti nemusia byť členmi IAU, ale musia byť 
aktívne spojení so vzdelávaním astronómie.  

Podpredseda NK Rudolf Gális prekonzultoval postup k vytvoreniu skupiny s predsedkyňou NK 
emailom 28. februára 2020 a následne o tejto aktivite informoval všetkých členov NK. 
Emailom zo dňa 3. marca 2020 vyzval Dr. Gális všetkých členov NK, aby posielali návrhy na 
členov tímu do 15. marca 2020, pričom kandidáti museli s návrhom súhlasiť.  Emailom z 27. 
marca 2020, informoval členov NK o návrhoch, ktoré mu boli doručené; kandidátmi boli R. 
Nagy, I. Dorotovič, M. Vidovenec, T. Dobrovodský a R. Gális. 

27. marca 2020 zahájila predsedkyňa NK IAU, Mária Hajduková, schvaľovanie kandidátov 
členmi NK. Keďže v šatúte NK nie je uvedené ako postupovať, postup schvaľovania Dr. 
Hajduková prekonzultovala so všetkými členmi NK. Schvaľovanie členov skupiny prebehlo bez 
hlasovania, k žiadnemu kandidátovi neboli predsedkyni NK doručené námietky a súhlas 
s tímom vyjadrili všetci členovia NK. 

2. apríla 2020 informovala Dr. Hajduková NK o schválení návrhu Národného tímu IAU 
koordinátorov pre vzdelávanie astronómie na Slovensku s nasledovne uvedeným zastúpením: 
Mgr. Roman Nagy, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, 
Bratislava (navrhovateľ Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.) 
RNDr. Ivan Dorotovič, CSc., Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove (navrhovateľ doc. 
RNDr. Rudolf Gális, PhD.) 
Mgr. Marián Vidovenec, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove (navrhovateľ RNDr. Ivan 
Dorotovič, CSc.) 
Mgr. Tomáš Dobrovodský, Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom 
(navrhovateľ doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.) 
doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 
(navrhovateľ RNDr. Mária Hajduková, PhD.) 

Podpredseda NK, Dr. Gális následne (emailom z 2. apríla 2020) informoval predsedu Úradu 
IAU pre vzdelávanie astronómie (IAU OAE), Dr. Markusa Pössela, o návrhu Slovenského 
národného tímu pre aktivity spojené so vzdelávaním astronómie. IAU OAE bude o návrhu 
rozhodovať a v prípade súhlasu, menovať členov tímu. Funkčné obdobie pracovnej skupiny 
určí IAU pri menovaní (pravdepodobne sa bude jednať o 3 roky; tak postupovalo IAU pri 
menovaní Dr. Gálisa za národného koordinátora popularizačných aktivít IAU (IAU National 
Outreach Coordinator)).  

Zapísala      

 

Mária Hajduková        21. februára 2020 


