
Medzinárodná astronomická únia (IAU) – encyklopedické heslo 

 

Medzinárodná astronomická únia (medzinárodné označenie: IAU) je zdruţením 

profesionálnych astronómov z celého sveta. Bola zaloţená v roku 1919 a jej poslaním je 

podporovať a zabezpečovať rozvoj astronómie cestou medzinárodnej spolupráce. V roku 

2009 mala 10 145 individuálnych členov z 90 krajín. Z tohto počtu je 64 krajín (medzi nimi aj 

Slovensko) národnými členmi únie. IAU spolupracuje s viacerými celosvetovými vedeckými 

organizáciami. Sídlo sekretariátu IAU je v Paríţi. 
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Medzinárodná astronomická únia (IAU) –  čo si má zapamätať žiak 

 

Medzinárodná astronomická únia (medzinárodné označenie: IAU) je zdruţením 

profesionálnych astronómov z celého sveta. Bola zaloţená v roku 1919 a jej poslaním je 

podporovať astronómiu a zabezpečovať jej rozvoj cestou medzinárodnej spolupráce. V roku 

2009 mala IAU 10 145 individuálnych členov z 90 krajín (z toho 38 zo Slovenska). Z tohto 

počtu je 64 krajín (medzi nimi aj Slovensko) národnými členmi únie. IAU spolupracuje 

s viacerými celosvetovými vedeckými organizáciami. Sídlo sekretariátu IAU je v Paríţi. 

Najintenzívnejšie sa IAU angaţuje vo finančnej podpore organizovaní medzinárodných 

vedeckých sympózií (9 ročne, sumou 30 000 Švajčiarskych frankov na kaţdé), a podporou 

pobytov mladých astronómov na špičkových vedeckých pracoviskách v zahraničí. Po 

odbornej stránke je práca IAU zadelená do 12 vedeckých divízií, 40 špecializovaných komisií 

a 71 pracovných skupín. Valné zhromaţdenie IAU sa koná raz za tri roky. V roku 2009 bolo 

v Rio de Janeiro v Brazílii, v roku 2012 bude v Pekingu (Čína) a v roku 2015 v Honolulu 

(USA).   

 

 
 

Obr. 1 – Prof. RNDr. Ľubor Kresák, DrSc. z Astronomického ústavu SAB bol v rokoch 

1979 – 1985 viceprezidentom IAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medzinárodná astronomická únia (IAU) – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ  

 

Sídlom sekretariátu IAU je Institut d'Astrophysique de Paris vo Francúzsku, ktorý sekretariátu 

poskytuje zázemie pre činnosť, komunikáciu s členmi a organizovanie vedeckých aktivít. 

Najvyšším orgánom IAU medzi jej Valnými zhromaţdeniami je Výkonný výbor IAU, ktorý 

spolupracuje s Nominačnou komisiou, Finančnou komisiou, Komisiou pre rezolúcie IAU 

a Edičnou radou. Výkonný výbor IAU tvoria (uvedení sú funkcionári zvolení na obdobie 

rokov 2009 – 2012):  

 Prezident: Robert Williams (USA) a jeho budúci nástupca Norio Kaifu (Japonsko), 

 Generálny sekretár: Ian F. Corbett (IAU) 

 Asistent generálneho sekretára: Thierry Montmerle (Francúzsko) 

 Viceprezidenti: Matthew Colless (Austrália), Martha P. Haynes (USA),  George K. 

Miley (Holandsko), Jan Palouš (Česká rep.), Marta G. Rovira (Argentina) a Giancarlo 

Setti (Taliansko). 

 Poradcovia: Catherine J. Cesarsky (Francúzsko) – bývalá prezidentka IAU a Karl A. 

van der Hucht (Holandsko) – bývalý generálny sekretár IAU. 

 

Prezident IAU je volený na jedno volebné obdobie, generálny sekretár a jeho asistent na dve 

volebné obdobia, viceprezidenti na jedno obdobie, pričom môţu byť po jeho skončení zvolení 

na ešte jedno volebné ondobie. Týmto napohľad komplikovaným volebným systémom sa 

zaručí kontinuita smerovania Únie, odovzdávanie skúseností funkcionárov a ich príprava na 

nové volebné obdobie. 

 

Vedeckých divízií má IAU 12:  

I     Fundamentálna astronómia 

II    Slnko a Heliosféra 

III   Vedy o planetárnych sústavách 

IV   Hviezdy 

V    Premenné hviezdy 

VI   Medzihviezdna hmota 

VII  Usporiadanie (stavba) Galaxie 

VIII Galaxie a Vesmír 

IX    Optické a infračervené techniky 

X     Rádioastronómia 

XI    Astrofyzika vysokých energií 

XII   Aktivity v rámci celej IAU 

 

V rámci kaţdej z divízií IAU pracuje niekoľko špecializovaných komisií. Dokopy má IAU 

v súčasnosti 40 komisií a 71 pracovných skupín. Slovensko má zastúpenie vo výboroch jednej 

komisie a jednej pracovnej skupiny a kaţdý člen IAU zo Slovenska je členom minimálne 

jednej komisie IAU. Počet komisií sa často mení, neaktívne komisie sú zrušené hlasovaním 

Valného zhromaţdenia a podobne Valné zhromaţdenie dáva raz za tri roky súhlas na 

zriadenie nových komisií, ak sú pripravené kvalitné návrhy. 

IAU sa okrem vedeckej činnosti intenzívne venuje aj informovaniu verejnosti o astronómii. 

Vydáva napríklad tlačové správy, ktoré sa od r. 2007 objavujú aj na Internete  

( http://www.iau.org/public_press/news/ ). 

IAU iniciovala a v roku 2009 bola v spolupráci s OSN organizátorom Medzinárodného 

roku astronómie, IYA 2009. IAU vydáva rezolúcie, v ktorých sa okrem návrhov na riešenie 

výsostne odborných tém často obracia na medzinárodné organizácie, neastronomickú odbornú 

http://www.iau.org/administration/membership/individual/5584/


verejnosť a vlády so ţiadosťou o podporu. V súčasnosti sú vysoko aktuále tri témy: Podpora 

astronómie v rozvojových krajinách, čo povaţuje IAU za svoj strategický plán, podpora ţien 

v astronómii a snaha zaradiť nočnú tmu medzi svetové kultúrne a prírodné dedičstvo ľudstva, 

hodné ochrany pred tzv. svetelným znečistením (označované aj ako právo na svetlo z hviezd). 

Na niektoré časté otázky verejnosti a aktuálne astronomické novinky reaguje IAU na svojej 

internetovej stránke viacerými témami. V súčasnosti je ich zverejnených deväť, medzi nimi aj 

také zaujímavé, ako napr. „Kupovanie a pomenovanie hviezd“, „Extrasolárne planéty“, „Ako 

meriame vesmír“, ... Internetová adresa na texty v angličtine je: 

http://www.iau.org/public_press/themes/ 

 

 
 

Obr. 2 – Účastníci Kongresu Medzinárodnej astronomickej únie v Prahe hlasujú o štatúte 

Pluta. 


