
Zápis zo schvaľovania kandidátov na juniorské členstvo v IAU,  
december 2021 

 
Slovenský národný komitét astronomický (SNKA) schvaľuje kandidátov zo Slovenska, ktorí sa 
uchádzajú o prijatie do Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) za juniorských členov. Emailom 
zo dňa 4. 10. 2021 predsedníčka SNKA, M. Hajduková, oslovila zástupcov jednotlivých 
astronomických inštitúcií, aby ju informovali o možných kandidátoch z týchto inštitúcií, ktorí 
spĺňajú kritériá na členstvá požadované IAU. Následne vyzvala všetkých potenciálnych kandidátov 
na juniorské členstvo, aby v prípade záujmu vyplnili online prihlášku. Uzávierka prihlášok je každý 
rok 15. decembra. V roku 2021 sa prihlásili traja kandidáti na juniorské členstvo: Martin Benko 
z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Starej Lesnej a Miroslav Fedurco, Pavol 
Gajdoš, obidvaja z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.  
 
M. Hajduková následne informovala členov SNKA o prihlásených kandidátoch a poskytla podklady 
o každom z kandidátov. Po oboznámení sa s prihlásenými kandidátmi Národný komitét hlasuje 
o odsúhlasení ich kandidatúry. Učiniť tak musí do 15. februára 2020. Kandidátov, ktorí sú 
akceptovaní Národným komitétom, bude potom schvaľovať výbor IAU na svojom zasadaní v apríli 
2020.  
 
Dňa 16. 12. 2021 vyzvala predsedníčka SNKA všetkých členov SNKA, aby po preštudovaní 
podkladov participovali na anonymnom hlasovaní o schvaľovaní jednotlivých prihlásených 
kandidátov. Hlasovanie prebehlo per rollam a trvalo od 16. 12. do 21. 12. 2021.   
Po uplynutí termínu ukončenia hlasovania M. Hajduková informovala o priebehu a výsledkoch 
jednotlivých hlasovaní, ktoré prebehli v súlade so stanovami a sú platné. Pri každom kandidátovi 
hlasovala nadpolovičná väčšina členov SNKA, pričom nadpolovičná väčšina hlasujúcich bola za 
návrh. Podrobné výsledky hlasovania (doložené kópiami zo stránkok “Anonymous Doodle free 
service”) sú nasledovné: 
 

The vote question is: 
súhlasíte s kandidatúrou M. Benku za juniorského člena IAU? 
Table of results 
This is a single choice vote (radio buttons) so the sum of cast vote percentages is 100%. 

Choice Votes 
Fraction of 

7 cast vote forms 
Fraction of 

7 voters 

Áno 4 57.14% 57.14% 

Nie 1 14.29% 14.29% 

Zdržiavam sa 2 28.57% 28.57% 

Table of participation 

Voters  7    100%   

Have voted  7    100%   

Are attentive but have not voted  0   0%   

Are inattentive  0   0%   

 
 



 
The vote question is: 
súhlasíte s kandidatúrou M. Fedurca za juniorského člena IAU? 
Table of results 
This is a single choice vote (radio buttons) so the sum of cast vote percentages is 100%. 

Choice Votes 
Fraction of 

7 cast vote forms 
Fraction of 

7 voters 

Yes 7 100% 100% 

No 0 0% 0% 

Zdržiavam sa 0 0% 0% 

Table of participation 

Voters  7    100%   

Have voted  7    100%   

Are attentive but have not voted  0   0%   

Are inattentive  0   0%   

 
The vote question is: 
súhlasíte s kandidatúrou P. Gajdoša za juniorského člena IAU? 
Table of results 
This is a single choice vote (radio buttons) so the sum of cast vote percentages is 100%. 

Choice Votes 
Fraction of 

7 cast vote forms 
Fraction of 

7 voters 

Yes 7 100% 100% 

No 0 0% 0% 

Zdržiavam sa 0 0% 0% 

Table of participation 

Voters  7    100%   

Have voted  7    100%   

Are attentive but have not voted  0   0%   

Are inattentive  0   0%   

 
 
 
SNKA IAU týmto schválil kandidatúry M. Fedurca, P. Gajdoša a M. Benku na juniorské členstvo v 
IAU. Na základe výsledku hlasovania, predsedníčka SNKA potvrdila všetkých kandidátov na 
stránke IAU. O prijatí kandidátov rozhodne výbor IAU v apríli 2022.  
 
 
 
 
Zapísala:  Mária Hajduková        23. 12. 2021 
 
 
Overil: Leonard Kornoš          


