Memorandum o voľbe zástupcu
Slovenskej republiky v Riadiacej rade časopisu
Astronomy and Astrophysics
MEDZI

Slovenským národným komitétom astronomickým
pri Medzinárodnej astronomickej únii
059 60 Tatra nská Lomnica
zastúpeným

RNDr. Máriou Hajdukovou, PhD.
predsedníčkou komitétu,

Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied
059 60 Tatra nská Lomnica
zastúpeným

Mgr. Petrom Gömörym, PhD.
riaditeľom ústavu,

Fakultou matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
zastúpenou

prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc.
dekanom fakulty,

Prírodovedeckou fakultou
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 54 Košice
zastúpenou

doc. RNDr. Romanom Sotákom, PhD.
dekanom fakulty
A

Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove
Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

zastúpenou

Mgr. Mariánom Vidovencom
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Preambula
Vedecký časopis Astronomy and Astrophysics (ďalej „A&A“) je sponzorovaný krajinami, ktoré
ho vytvorili spojením svojich národných časopisov (ako napr. Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia). Zmluvné pravidlo zakladajúcich členských krajín časopisu A&A
a Európskej organizácie pre astronomický výskum na južnej pologuli (ďalej „ESO“) z roku 1968
(poslednýkrát revidované v roku 2010) umožňuje bezplatné publikovanie v A&A vedeckým
pracovníkom zo všetkých inštitúcií sponzorujúcich krajín.
Každá zo sponzorujúcich krajín má svojho zástupcu v Riadiacej rade časopisu A&A (ďalej len
„zástupca“). Zástupcu krajiny garantuje národná sponzorujúca organizácia, ktorou bol pri
vzniku A&A ustanovený Československý komitét astronomický a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky túto úlohu prebral Slovenský národný komitét astronomický pri Medzinárodnej astronomickej únii (ďalej „SNKA“). Od roku 2016 je sponzorujúcou organizáciou a tým
aj garantom oficiálneho zastúpenia Slovenskej republiky v Riadiacej rade A&A Astronomický
ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej „AsÚ SAV“). Zmena nastala na základe požiadavky zo
strany ESO, že sponzorujúcou organizáciou musí byt inštitúcia, ktorá môže platiť finančné pohľadávky, čo v prípade SNKA nie je splnené. Po odsúhlasení SNKA, že sponzorujúcou organizáciou bude Slovenská akadémia vied, táto preniesla túto povinnosť na AsÚ SAV, ktorý to Ústavnou radou AsÚ SAV prijal.
SNKA, AsÚ SAV, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenská ústredná hvezdáreň
v Hurbanove (ďalej „strany memoranda“), konajúc v rámci svojich stanov a ďalších organizačných ustanovení, berúc do úvahy potrebu spoločného postupu pri voľbe oficiálneho zástupcu
Slovenskej republiky v Riadiacej rade A&A, reprezentujúceho všetky slovenské inštitúcie zaoberajúce sa astronomickým výskumom, sa dohodli takto:

Článok 1
Realizácia voľby zástupcu
1.

Kandidátov na zástupcu môžu navrhnúť všetky strany memoranda, pričom každá strana
memoranda môže navrhnúť maximálne jedného kandidáta. Kandidáta na zástupcu môžu
navrhnúť aj individuálni členovia Medzinárodnej astronomickej únie, no každý návrh musí
byť podporený aspoň piatimi navrhovateľmi.

2.

Na pozíciu zástupcu môže kandidovať interný zamestnanec slovenskej astronomickej inštitúcie, ktorá má akreditáciu na vedecko-výskumnú prácu. Kandidátom by mal byť erudovaný, vedecky i publikačne aktívny astronóm, ktorého výskum je rešpektovaný domácou i medzinárodnou astronomickou komunitou. Nutnou kvalifikačnou požiadavkou pre
kandidáta je dosiahnutie minimálne vedeckého stupňa IIa – samostatný vedecký pracovník, alebo vedecko-pedagogického titulu Docent.

3.

Zástupca je volený na obdobie 3 rokov v nadväznosti na valné zhromaždenia Medzinárodnej astronomickej únie. Zástupca môže zastávať túto funkciu aj opakovane.

4.

Strany memoranda sa dohodli, že voľby zástupcu bude organizovať SNKA.
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5.

SNKA s dostatočným časovým predstihom pred koncom funkčného obdobia zastávajú-

6.

Voliteľmi sú všetci členovia SNKA a tiež zástupcovia ostatných strán memoranda, z ktorých
každá môže navrhnúť maximálne jedného voliteľa. Celkový počet voliteľov je 11.

7.

Na základe doručených návrhov, SNKA zorganizuje prezenčným alebo elektronickým spôsobom tajné voľby na zástupcu. 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.

8.

SNKA bezprostredne oznámi výsledky volieb všetkým stranám memoranda. Riaditeľ spon-

ceho zástupcu vyhlási voľby na obsadenie tejto pozície.

zorujúcej organizácie (t. j. riaditeľ AsÚ SAV) následne oboznámi o výsledkoch volieb Riadiacu radu A&A, ako aj úrad Európskej organizácie pre astronomický výskum na južnej
pologuli.

Článok 2
Iné dojednania
1.
2.

3.

Strany memoranda sa zaväzujú, že sa budú vzájomne bez zbytočného odkladu informovať
o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na dohody a plnenia vyplývajúce z memoranda.
Strany memoranda sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti
s memorandom, budú chrániť proti zneužitiu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.
Strany memoranda vyhlasujú, že všetky plnenia vyplývajúce z memoranda poskytnú bezodplatne; všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením memoranda, znáša každá
strana memoranda samostatne.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania všetkými stranami memoranda.
2. Zmeny a doplnenia memoranda je možné vykonať formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných všetkými stranami memoranda.
3. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpenie od memoranda musí mať písomnú formu a musí byť doručené ostatným stranám memoranda. Účinky odstúpenia nastanú doručením písomného odstúpenia jednej strany memoranda ostatným stranám.
4. Memorandum je vyhotovené v piatich rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú stranu
memoranda.
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V Bratislave dňa

V Tatranskej Lomnici dňa

za Slovenský národný komitét astronomický
pri Medzinárodnej astronomickej únii

za Astronomický ústav
Slovenskej akadémie vied

Mária Hajduková
predsedníčka komitétu

Peter Gömöry
riaditeľ ústavu

V Bratislave dňa

V Košiciach dňa

za Fakultu matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

za Prírodovedeckú fakultu
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Daniel Ševčovič
dekan fakulty

Roman Soták
dekan fakulty

V Hurbanove dňa
za Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove

Marián Vidovenec
generálny riaditeľ
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