
Zápis zo zasadania novozvoleného NK IAU 

pre Slovensko 

konaného dňa 14.1.2019 

 
 

Prítomní: 

 

– prezenčne: doc. Mgr. Rudolf Gális, PhD, RNDr. Luboš Neslušan, CSc. (predseda odstupujúceho 

NK), RNDr. Ján Rybák, CSc., Mgr. Martin Vaňko, PhD, 

 

– prostredníctvom Skype: RNDr. Mária Hajduková, ml., PhD, doc. RNDr. Leonard Kornoš, CSc., 

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD 

 

 

Program: 

 

1) Voľba funkcionárov nového NK IAU (predsedu, podpredsedu a tajomníka). 

2) Rôzne. 

 

 

Priebeh zasadania: 

 

Bod 1. 

 

   Zasadanie otvoril a v prvej časti viedol predseda odstupujúceho NK, dr. Luboš Neslušan. Privítal 

prítomných vo Veľkej zasadačke Astronomického ústavu (AsÚ) SAV v Starej Lesnej, ako aj na 

Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí boli hlasovo spojení s účastníkmi v Starej Lesnej 

prostredníctvom internetovej služby Skype. 

   Predsedajúci vyzval všetkých 6 prítomných, aby navrhli kandidátov na predsedu NK. 

Poznamenal, že by bolo vhodné, aby predsedom bol, pokiaľ možno, člen NK z AsÚ SAV. Nie je to 

síce dané štatútom, ale z technického (a praktického) hľadiska je to žiadúce, kedže členské 

Slovenska v IAU je hradené z rozpočtovej kapitoly SAV Úradom SAV a preto by mal s týmto 

úradom komunikovať človek, ktorý je s niektorou z organizácií SAV v pracovno právnom vzťahu. 

(Ináč je riziko, že úradník na Úrade SAV odmietne s “cudzím” človekom komunikovať, ak by 

vznikli nejaké problémy.) 

   V následnej diskusii odmietli kandidatúru pracovníci AsÚ SAV dr. Rybák a dr. Vaňko z dôvodu 

enormnej vyťaženosti (dr. Rybák je vedúcim observatória AsÚ SAV na Lomnickom štíte a dr. Vaňko 

je riaditeľom AsÚ SAV). Dr. Vaňko a dr. Neslušan navrhli za kandidátku na post predsedkyne NK 

IAU za Slovensko dr. Máriu Hajdukovú, ml., z AsÚ SAV, detašovaného pracoviska v Bratislave. Po 

krátkej diskusii o ďalších možných kandidátoch, ktorá však už neviedla k žiadnemu ďalšiemu 

návrhu, členovia NK pristúpili k hlasovaniu. Vzhľadom na nemožnosť bratislavských členov NK 

hlasovať fyzicky a vzhľadom na pravidlo, že o osobách sa má hlasovať tajne, predsedajúci navrhol 

hlasovať pomocou internetovej služby “Anonymous Doodle”, ktorá umožnila tajné hlasovanie 

všetkým šiestim prítomným členom NK. Takéto hlasovanie predsedajúci následne pripravil a 

prebehlo. 

 

   Výsledok hlasovania bol: 5 hlasov za to, aby sa dr. Hajduková, ml. stala predsedkyňou nového 

NK a jeden hlasujúci sa zdržal hlasovania. RNDr. Mária Hajduková, ml., PhD, bola zvolená za 

predsedkyňu NK IAU pre Slovensko na ďalšie funkčné obdobie. 

 



   Následne predseda odstupujúceho NK, dr. Neslušan, odovzdal vedenie zasadania novej 

predsedkyni NK, dr. Hajdukovej, ml. Tá pozvala dr. Neslušana, aby sa zúčastnil zasadania do konca 

ako hosť. Ďalej vyzvala prítomných, aby navrhli kandidáta alebo kandidátov na podpredsedu NK. 

Navrhnutí boli dr. Rudolf Gális z UPJŠ v Košiciach a dr. Leonard Kornoš z Univerzity 

Komenského v Bratislave. Hlasovanie sa opäť konalo s pomocou “Anonymous Doodle”. 

 

   Výsledok hlasovania bol: 5 hlasov za dr. Gálisa a 1 hlas za dr. Kornoša. Doc. Mgr. Rudolf Gális, 

PhD, bol zvolený za podpredsedu NK IAU pre Slovensko na ďalšie funkčné obdobie. 

 

   Predsedajúca ďalej vyzvala prítomných, aby navrhli kandidátov na tajomníka nového NK. Bol 

navrhnutý doc. Kornoš. Pristúpilo sa k hlasovaniu a to opäť pomocou “Anonymous Doodle”. 

 

   Výsledok hlasovania: jednomyseľne 6 hlasov bolo súhlasných. Doc. RNDr. Leonard Kornoš, 

CSc., bol zvolený za tajomníka NK IAU pre Slovensko na ďalšie funkčné obdobie. 

 

 

Bod 2. 

 

   Zasadanie potom pokračovalo diskusiou o ďalších veciach. Ešte pred otvorením tohto bodu, počas 

príprav troch hlasovaní s pomocou “Anonymous Doodle”, dr. Gális, ktorý zároveň vykonáva aj 

funkciu národného koordinátora (IAU) aktivít pre verejnosť, informoval prítomných o chystaných 

popularizačných, či iných akciách v rámci 100. výročia osláv založenia IAU. 

   Dr. Rybák po otvorení bodu 2 navrhol, aby sa NK už na tomto zasadaní začal zaoberať 

reprezentáciou Slovenska na ďalšom Valnom zhromaždení IAU, ktoré sa bude konať v Busan 

v Kórei, aby sa nestalo, že tam Slovensko nebude reprezentovať nikto, ako tomu bolo v minulom 

roku na Valnom zhromaždení vo Viedni. Pri tomto návrhu samozrejme vyvstala otázka financovania 

účasti. Dr. Rybák navrhol, aby sa už odteraz začali šetriť prostriedky pre reprezentanta. To ale 

naráža na obmedzenia v účtovníctve AsÚ SAV, či aj ďalších domovských inštitúcií členov NK, 

prípadne iného člena IAU, ktorý by bol reprezentáciou poverený. Tak ako v minulosti, 

najschodnejším spôsobom, ako môže niektorý slovenský člen IAU reprezentovať na Valnom 

zhromaždení našu krajinu, sa javí účasť reprezentanta na niektorej z vedeckých konferencií, ktoré 

sa konajú súbežne s Valným zhromaždením. Účasť na takejto konferencii je možné hradiť z 

grantových prostriedkov. V súčasnosti však ešte nie je známe, aké paralelné konferencie sa na 

nasledujúcom Valnom zhromaždení budú konať, či aspoň niektorá bude z oblasti, ktorej sa venujú 

naši profesionálni astronómovia, členovia IAU. Preto sa diskutujúci zhodli na tom, že k diskusii k 

tomuto problému sa bude vhodné vrátiť až v čase, keď bude známe, aké konferencie sa budú konať 

súbežne s Valným zhromaždením IAU. 

   Predsedajúca sa zhromaždeným poďakovala za účasť a ukončila zasadanie. 

 

   V Tatranskej Lomnici a v Bratislave, dňa 14.1.2019, zapísali 

 

 

 

----------------------------------------------- 

RNDr. Luboš Neslušan, CSc., 

predseda odstupujúceho NK IAU 

 

 

----------------------------------------------- 

RNDr. Mária Hajduková, ml., PhD, 

predsedkyňa nového NK IAU 

 


