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Prečo dávame nebeským 
objektom mená?

● Odpradávna si ľudia vytvárajú vzťahy 
k predmetom v prírode tak, že im dávajú 
názvy v ich rodnom jazyku. 

● V priebehu histórie si mnohé civilizácie 
vytvorili vlastné príbehy, mytológie a 
kultúrne kontexty v súvislosti s 
nebeskými objektmi. 

● Prostredníctvom týchto spojení sme ich 
začali chápať. 

● Takto sme začali spoznávať vesmír a 
vznikla vedná disciplína, ktorú dnes 
nazývame astronómia.



Exoplanéty

● Doteraz bolo objavených viac ako 5000 exoplanét

○ Väčšina z nich týmito metódami: 

■ Zmeny radiálnej rýchlosti materskej hviezdy v dôsledku gravitačného pôsobenia planét, 
merané pomocou zmeny vlnových dĺžok spektrálnych čiar.

■ Prechod planéty pred (a za) materskou hviezdou, ktorý spôsobuje zmenu jasnosti.

■ Priame zobrazenie planéty blokovaním svetla z materskej hviezdy.

● Dve predchádzajúce kampane IAU NameExoWorlds.



Minulé kampane IAU NameExoWorlds

2015 2019



IAU 100 NameExoWorlds na Slovensku

2019

https://www.astro.sk/iau100/index.php/name-exoworlds/



NameExoWorlds 2022
Spolupráca medzi pracovnou skupinou Výkonného výboru pre nomenklatúru exoplanetárnych systémov 
a Úradom IAU pre popularizáciu astronómie.

Pracovná skupina IAU pre nomenklatúru exoplanetárnych systémov vybrala 20 planét a ich materských
hviezd, ktoré budú pomenované v rámci tejto kampane. Tieto objekty sú súčasťou programu prvých 
exoplanét, ktoré budú pozorované Vesmírnym ďalekohľadom Jamesa Webba (NASA/ESA/CSA).



● Vytvorte tím, ktorý spojí študentov a učiteľov, nadšencov astronómie, amatérskych a profesionálnych 
astronómov. 

● Uskutočnite astronomické popularizačné podujatie týkajúce sa exoplanét.

● Vyberte si sústavu exoplanéta a jej materská hviezda z 20 exoplanetárnych systémov v zozname.

● Navrhnite názov exoplanéty a jej materskej hviezdy vo vašom jazyku a uveďte vysvetlenie kultúrneho 
kontextu.

● Zaregistrujte svoj tím a predložte návrh na pomenovanie (písomný formát + video).

https://bit.ly/2022NameExoWorlds

Ako sa môžete zapojiť?



Návrhy prejdú dvojstupňovým
výberovým procesom:

1. Národná výberová komisia pod 
vedením národných koordinátorov pre 
popularizáciu (NOC) vyberie 
národného kandidáta a dve náhradné 
dvojice pomenovaní. 

2. Hlavná výberová komisia zložená 
z pracovnej skupiny pre nomenklatúru 
exoplanetárnych systémov 
a objaviteľov exoplanét posúdi 
kandidátov navrhnutých jednotlivými 
krajinami a vyberie názov pre každý 
exoplanetárny systém.



Názvy budú vybrané na základe opisu a významu, ktorý sa za nimi skrýva, a na základe popularizačných
aktivít, ktoré každý tím zorganizuje. 

Pridružené názvy 20 exosvetov budú vyhlásené a uznané IAU ako oficiálne názvy exoplanetárnych
systémov.

Termín na predloženie: 11. december 2022

(15. december - 15. január: národný proces vyhodnotenia; marec 2023: verejné oznámenie výsledkov)

Viac informácii (vrátane postupu, pravidiel pomenovania, prihlasovacích formulárov, atď.) možno nájsť na 
stránke projektu NameExoWorld 2022 a stránkach SAS pri SAV.

https://www.nameexoworlds.iau.org/2022edition

https://sas.astro.sk/nameexoworlds2022/



Ďakujeme za pozornosť

Rudolf Gális, Jaroslav Merc
Národní koordinátori pre popularizáciu astronómie IAU na Slovensku
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