
V O L E B N Ý   P O R I A D O K
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Voľby do Národného komitétu IAU pre Slovensko

O tom, kto sú členovia Národného komitétu (ďalej NK) Medzinárodnej astronomickej únie 
(ďalej IAU) pre Slovensko a aké je jeho zloženie, pojednáva Štatút NK IAU v článku 3. Konkrétne 
je tam napísané:

1. Členmi komitétu sú významní slovenskí astronómovia zvolení plénom individuálnych členov 
IAU za Slovensko. Pri výbere kandidátov za členov komitétu je vhodné dbať na to, aby v ňom boli 
zástupcovia viacerých profesionálnych slovenských astronomických pracovísk. Komitét si zvolí na 
svojom prvom zasadaní tajnou voľbou trojčlenné predsedníctvo v zložení: predseda, podpredseda a 
tajomník.

2. Komitét môže mať najviac 7 členov. Funkčné obdobie je spravidla trojročné v náväznosti na 
valné zhromaždenie IAU a v každom nasledujúcom funkčnom období je potrebné obmeniť 
najmenej 2 členov komitétu.

K vyššie uvedenému ešte pristupuje okolnosť, že členské Slovenska v IAU je platené z 
rozpočtovej kapitoly SAV, konkrétne Úradom SAV a požiadavku vznáša predseda alebo tajomník 
NK. Je tak žiadúce, aby táto osoba bola v pracovno-právnom vzťahu s pracoviskom SAV, čiže 
aspoň jeden člen NK IAU by vždy mal byť pracovníkom Astronomického ústavu (ďalej AsÚ) SAV.

Konkrétny spôsob voľby a ani ďalšie podrobnosti v Štatúte uvedené nie sú, ale sú upravené 
týmto poriadkom.

Prihliadnutím na požiadavky zakotvené v Štatúte ako aj na okolnosť týkajúcu sa platenia 
členského, ktoré sú spomenuté vyššie, sa pri voľbách do NK IAU postupuje nasledovne:

(1) Predseda starého NK alebo ním poverený člen starého NK vyzve individuálnych členov 
IAU za Slovensko, aby navrhli kandidátov do NK IAU. Navrhnutý môže byť len kandidát, ktorý s 
kandidatúrou súhlasí. Kandidátov je potrebné upozorniť, že NK nemá vlastný rozpočet a členom 
NK hradí všetky výdavky spojené s členstvom v NK (najmä cesty na zasadania NK) ich domovská 
inštitúcia, aby si toto vopred vyjednali.

(2) Na základe návrhov (z bodu 1) je zostavená kandidátka. Ak v tejto kandidátke nie sú 
aspoň dvaja noví kandidáti (ktorí nie sú členmi starého NK) a/alebo tam nie je aspoň jeden kandidát
z AsÚ SAV, potom organizátor volieb zabezpečí doplnenie kandidátky o takýchto kandidátov. 
Ďalšie doplnenie zabezpečí vtedy, ak je počet kandidátov nižší ako traja. V takýchto prípadoch až 
doplnená kandidátka sa stáva definitívnou.

(3) Individuálni členovia IAU za Slovensko hlasujú o kandidátoch, pričom jeden člen IAU 
môže dať hlas maximálne 7 kandidátom do nového NK IAU. Ináč je jeho hlas neplatný. Hlasovanie
je platné, ak hlasuje aspoň polovica všetkých individuálnych členov IAU za Slovensko.

(4) Po skončení hlasovania sa hlasy sčítajú a stanoví sa poradie kandidátov.
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(5) Po voľbe musí byť v novom NK aspoň jeden člen z AsÚ SAV a aspoň 2 noví 
členovia (ktorí nie sú členmi odstupujúceho NK). Pokiaľ tomu tak nie je, tak sa vyradí 
najmenší potrebný počet predbežne zvolených členov s najnižším počtom hlasov. Na ich miesto 
postúpia ďalší spomedzi nových členov a z AsÚ SAV podľa počtu hlasov tak, aby podmienka dvoch
nových členov a aspoň jedného člena AsÚ SAV bola splnená. 

(6) Ak postup v bode (5) nemôže byť vykonaný kvôli rovnosti hlasov kandidátov, hlasovanie
sa opakuje, ale už len o sporných kandidátoch s rovnakým počtom hlasov.

(7) Skupina predbežne zvolených kandidátov v bode 5, po prípadných opakovaniach volieb 
v zmysle bodu 6, sa stáva definitívne zvoleným NK IAU pre Slovensko na ďalšie funkčné obdobie. 
Predseda NK alebo ním poverený člen NK oznámia výsledok volieb všetkým individuálnym 
členom NK najneskôr do 15 dní od ukončenia volieb.

(8) Prvé zasadanie nového NK zvoláva predseda odstupujúceho NK, ktorý ho taktiež vedie 
(predsedá mu) až do zvolenia nového predsedu NK. Tomu potom predseda starého NK odovzdá 
vedenie zasadania a následne, najneskôr do 15 dní, aj agendu NK.
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