Zápis zo schvaľovania kandidáta za juniorského člena IAU 2019/2020

Slovenský národný komitét (NK) astronomický schvaľuje kandidátov zo Slovenska, ktorí sa
uchádzajú o prijatie do Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) za juniorských členov IAU.
Prihlásiť sa môže každý profesionálny astronóm (aj bezprostredne) po obhajobe PhD,
ktorý aktívne pracuje v astronómii. V roku 2019 bola uzávierka prihlášok 15. decembra. Do
tohto termínu sa za kandidáta prihlásil RNDr. Roman Nagy, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK. Sekretariát IAU vyzval predsedov Národných komitétov, aby sa oboznámili
s prihláškami zo svojej krajiny a na základe rozhodnutia komitétov prihlásených kandidátov
buď potvrdili alebo odmietli, a aby tak učinili do stanoveného termínu, 15. februára 2020. O
prijatí akceptovaného kandidáta Národným komitétom za juniorského člena do IAU rozhodne
výkonný výbor IAU na svojom zasadaní v máji 2020.
O prihláške Dr. Nagya boli členovia NK IAU informovaní emailom dňa 22. januára 2020
s priloženými podkladmi o kandidátovi. Vzhľadom na vzniknutú situáciu ako aj stanovený
termín, predsedkyňa NK, Dr. Hajduková rozhodla o hlasovaní per rollam. Následne
podpredseda NK, Dr. Gális vyzval všetkých členov NK hlasovať pomocou internetovej služby
“Anonymous Doodle” do 30.1.2020. Dňa 3. februára 2020 Dr. Gális informoval o výsledkoch
hlasovania, pričom hlasovanie vyhlásil za platné. Za návrh, aby bol Dr. Nagy navrhnutý na
juniorské členstvo IAU hlasovali 6 zo 7 členov NK IAU Slovensko s výsledkom: 5 boli za, 1 sa
zdržal a proti nebol nikto. Hlasovala nadpolovičná väčšina členov Slovenského NK
astronomického, pričom nadpolovičná väčšina hlasujúcich bola za návrh. Slovenský národný
kolitét IAU týmto schválil kandidatúru Dr. Romana Nagya na juniorské členstvo IAU.
Na základe výsledku hlasovania, predsedkyňa NK, Dr. Hajduková potvrdila kandidáta Dr. Nagya
na stránke IAU. O jeho prijatí rozhodne výkonný výbor IAU v máji 2020.
Do tohto zápisu pripája Dr. Hajduková informáciu o tom, že vložila do správy činnosti NK za
rok 2019 nesprávnu formuláciu týkajúcu sa nových juniorských členov (bod 6), jednak
uvedením nepsrávneho roka (2018 namiesto 2019), jednak predčasným uvedením schválenia
prihlášky kandidáta Dr. Nagya Národným komitétom, ktoré sa uskutočnilo až teraz. Za
vzniknutú chybu sa ospravedlňuje a upovedomí o nej príslušný odbor úradu Predsedníctva
SAV.
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