
Zápis zo stretnutia Slovenského národného komitétu astronomického (SNKA) a zástupcov
strán „Memoranda o voľbe zástupcu Slovenskej republiky v Riadiacej rade časopisu

Astronomy and Astrophysics”  

dňa 12. mája 2022

prostredníctvom video konferencie

Prítomní: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc, Mgr. Pavol Gajdoš, PhD., doc. RNDr. Rudolf Gális, 
PhD., Mgr. Peter Gömöry, PhD., RNDr. Mária Hajduková, PhD., Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD., 
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., RNDr Roman Nagy, PhD., doc. Mgr. Štefan Parimucha, 
PhD., doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., Mgr. Martin Vaňko, PhD., Mgr. Marián Vidovenec

Ospravedlnení: Mgr. Július Koza, PhD.

Program

Voľba zástupcu Slovenskej republiky v Riadiacej rade časopisu Astronomy and Astrophysics

Priebeh zasadania

Zasadanie  otvoril  Dr.  Vaňko.  Informoval,  že  jediným  bodom  programu  stretnutia  je  voľba
zástupcu Slovenskej republiky v Riadiacej rade časopisu Astronomy and Astrophysics (ďalej len
Rada A&A).  Volebná komisia  bola zostavená podľa pravidiel  Memoranda o voľbe zástupcu
Slovenskej  republiky  v  Riadiacej  rade  časopisu  Astronomy  and  Astrophysics  (ďalej  len
Memorandum).  Volebná  komisia  pozostávala  z  jedenástich  členov,  prítomných  bolo  desať
voliteľov, keďže Dr. Koza svoju neprítomnosť zdôvodnil.  

Dr.  Vaňko ďalej  informoval,  že  pred  týmto zasadaním požiadal  všetky  strany  Memoranda  a
všetkých členov IAU v rámci Slovenskej republiky o návrhy kandidátov na zástupcu do Rady
A&A. K dňu zasadania boli doručené návrhy na dvoch kandidátov, obaja boli prizvaní na dané
stretnutie. 

Na zástupcu do Rady A&A boli navrhnutí kandidáti: 

RNDr. Mária Hajduková, PhD. (Astronomický ústav SAV, v. v. i.)

Doc. Mgr.Štefan Parimucha, PhD. (PF UPJŠ, Košice) 

Dr.  Vaňko vyzval prítomných, aby kandidátom položili  prípadné otázky. Doc. Tóth sa opýtal
kandidátov, ako nás budú v Rade A&A zastupovať, a čo bude ich prioritou.

    Dr. Hajduková, ktorá zastupovala SR v Rade A&A predchádzajúce obdobie pripomenula, že
časopis A&A je konzorciom 27 krajín a je riadený Radou A&A. Každá z krajín je zastúpená
jedným  členom  Rady.  Rada  A&A  rozhoduje  o  publikačnej  politike  časopisu.  Poslednou
významnou zmenou v politike bol  prechod časopisu na  Open Access  ako výsledok mnohých



rokovaní. Ďalšou funkciou Rady A&A je výber a menovanie editorov pre jednotlivé publikačné
oblasti časopisu. V súčasnosti je v A&A pätnásť publikačných oblastí,  z ktorých sa 2 oblasti
zaoberajú  stelárnym výskumom,  jedna  oblasť  je  venovaná  Slnku,  jedna  nebeskej  mechanike
a jedna oblasť zahŕňa MPH spolu s ostatnými planétami a exoplanétami. Dr. Hajduková uviedla,
že v tejto  oblasti je výskum meteorov minoritný a je dosť problematické publikovať v A&A
výsledky  tohto  výskumu.  Jej  snahou  je  dosiahnuť  rozdelenie  oblasti  „Planéty  a  planetárne
sústavy“ na viaceré publikačné časti časopisu, kde by aj výskum meteorov mal svoje miesto.   

Doc. Parimucha sa k položenej otázke nevyjadril. 

Dr. Gömöry sa opýtal Doc. Parimuchu, či v prípade jeho zvolenia do Rady A&A bude UPJŠ
ochotná prevziať platbu za členstvo v Rade A&A.  

K tejto otázke sa vyjadril Doc. Gális, podľa neho otázka platby členského do A&A zatiaľ nebola
riešená. Zatiaľ bolo podpísané iba Memorandum o voľbe zástupcu SR v Rade A&A , otázka
platby členského bude riešená v ďalšom kroku. 

Keďže nepadli ďalšie otázky, Dr. Vaňko vyzval prítomných, aby pristúpili k voľbe. Pripomenul
pravidlá  volieb  citátom  z  Memoranda:  „Voliteľ  odovzdáva  hlas  len  jednému  kandidátovi.
Hlasovanie je právoplatné, ak hlasuje viac ako 50% voliteľov. Víťazom je kandidát s najvyšším
počtom hlasov, minimálne však 50% z odovzdaných hlasov. Keď žiaden z kandidátov nezíska
minimálne 50% z odovzdaných hlasov, voľby sa opakujú.“

Dr. Vaňko pripravil online hlasovanie pomocou voľne dostupnej služby ADoodle. Informoval, že
na výber sú tri možnosti, a to: kandidát Dr. Hajduková , kandidát Doc. Parimucha, a zdržiavam sa
hlasovania.  Nie  je  možné  zvoliť  naraz  dve  možnosti.  Prítomní  zamietli  možnosť  umožniť
kandidátom byť pozorovateľmi volieb. Voľby prebehli online v stanovenom časovom intervale:
13:16 – 13:26 LSEČ.  

Dr.  Hajduková  informovala,  že  najbližšie  zasadanie  Rady  sa  uskutoční  v  polovici  júla  v
Arménsku, a bude v hybridnej forme (prezenčne aj online).  Ďalej informovala, že iba v prípade
zvolenia druhého kandidáta do Rady bude potrebné oznámiť zmenu Rade A&A. Nový zástupca
preberie funkciu ku dňu volieb. 

Výsledky volieb

Volieb sa zúčastnili všetci 10 oprávnení voliči prítomní na schôdzi. 

Za zástupcu Rady Slovenskej republiky v Riadiacej rade časopisu Astronomy and Astrophysics
bola zvolená Dr. Hajduková s počtom hlasov 8 (80%). Doc. Parimucha získal jeden hlas (10%) ,
hlasovania sa zdržal jeden volič. 



Dr. Hajduková sa poďakovala za prejavenú dôveru a vyzvala k bohatej publikačnej činnosti v
časopise A&A.

Dr. Vaňko zagratuloval Dr. Hajdukovej k získaniu funkcie a ukončil stretnutie. 

V Tatranskej Lomnici 17. 5. 2022

zapísala: Z. Kaňuchová

doplnil a overil: M. Vaňko


