
Zápis zo zasadania SNKA, dňa 13. apríla 2022

prostredníctvom video konferencie

Prítomní: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc; doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.;                                 
RNDr. Mária Hajduková, PhD.; Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD.;                                                 
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.; doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.; Mgr. Martin Vaňko, PhD.

Ospravedlnení: Mgr. Július Koza, PhD.

Program

1. Voľba funkcionárov nového komitétu SNKA 

2. Rôzne

Priebeh zasadania

Zasadanie otvorila dr. Hajduková. 

k jednotlivým bodom: 

1. Voľba funkcionárov nového komitétu SNKA 

dr. Hajduková poďakovala predošlému komitétu za prácu v minulom funkčnom období. Ďalej 
konštatovala, že zasadanie bude viesť, kým nebudú zvolení noví funkcionári nového komitétu, 
následne nový predseda prevezme vedenie zasadania.

dr. Hajduková oznámila, že obdržala jeden návrh na predsedu komitétu, jeden návrh na 
podpredsedu komitétu a jeden návrh na tajomníka komitétu.

Kandidáti nového komitétu:

Kandidát na predsedu: Mgr. Martin Vaňko, PhD.

Kandidát na podpredsedu: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Kandidát na tajomníčku: Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD.

dr. Hajduková pripravila online hlasovanie pomocou voľne prístupnej služby ADoodle.

Voľby prebehli online v poradí: voľba predsedu, voľba podpredsedu a voľba tajomníka komitétu. 
Volieb všetkých troch funkcionárov sa zúčastnili všetci šiesti členovia nového komitétu, prítomní 
na zasadnutí. Výsledky hlasovania: 

Za nového predsedu SNKA bol zvolený dr. Vaňko s počtom hlasov 5 za (83,33%), 0 proti a 1 sa 
zdržal (16,67%). 

Za nového podpredsedu SNKA bol zvolený doc. Gális s počtom hlasov 5 za (83,33%), 0 proti a 1
sa zdržal (16,67%). 



Za nového tajomníka SNKA bola zvolená dr. Kaňuchová s počtom hlasov 5 za (83,33%), 0 proti 
a 1 sa zdržal (16,67%). 

Po voľbe nový predseda SNKA, dr. Vaňko, prevzal vedenie zasadnutia. Poďakoval za prejavenú 
dôveru a tiež zvolenému podpredsedovi a tajomníčke za ochotu pracovať na týchto pozíciách.

dr. Vaňko navrhol stretnutie s odchádzajúcou predsedkyňou a tajomníkom, aby prebral celú 
agendu. Stretnutie sa uskutoční v najbližšom období.

2. Rôzne

doc. Gális informoval, že sa blíži 100. výročie vstupu Československa do IAU. Najmä 
zástupcovia z Českej republiky chystajú pripomenutie si tejto udalosti 12. 6. 2022 v rámci 
stretnutia Českej astronomickej spoločnosti. S dr. Vaňkom dohodli spoločnú účasť na tejto akcii.

doc. Gális konštatoval, že bude potrebné v blízkej budúcnosti upraviť stanovy SNKA v súvislosti 
s Memorandom týkajúcim sa zástupcu SR v Riadiacej rade časopisu Astronomy&Astrophysics.

doc. Gális konštatoval, že bude potrebné v blízkej budúcnosti upraviť stanovy SNKA v súvislosti 
s účasťou SR v dvoch úradoch IAU, v Úrade pre popularizačné aktivity (IAU Office for 
Astronomy Outreach) a v Úrade pre vzdelávanie astronómie (IAU Office of Astronomy for 
Education).

V Bratislave 25. 4. 2022

zapísal: L. Kornoš

doplnil a overil: M. Vaňko


