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ROZBOR   KULTÚRNO –VÝCHOVNEJ ČINNOSTI     ZA ROK   2013

Kultúrno-výchovná činnosť vo Hvezdárni v Partizánskom sa realizovala na
základe  Plánu  práce  na  rok  2013.  V roku  2013  sa  uskutočnilo  vo  hvezdárni
a v regióne  hvezdárne  350  akcií, ktorých  sa  zúčastnilo   15  500  osôb.
Z uvedeného počtu 11 532  tvorila  mládež školského a predškolského  veku,
pedagogickí pracovníci a dospelí 3 968. 

Ťažiskom  činnosti,  okrem  exkurzií,  boli   prednášky,  súťaže,  výstavy,
poradenstvo  i  pozorovania  mimo  areálu  hvezdárne.   Prezentácie  prenosného
digitálneho planetária,  v rámci  cezhraničného projektu Obloha na dlani,  tvorili
väčšiu  časť  aktivít  pre  školy  a kultúrne  zariadenia  na  území  Trenčianskeho
samosprávneho kraja. 
V tomto  období hvezdáreň, v nadväznosti  na  učebné  osnovy základných a
stredných škôl,  pripravila  nasledovné podujatia :

S Ú Ť A Ž E 

Príroda plná vedomostí 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto roku sa realizovala súťaž „ Príroda
plná vedomosti.“ 11.2.2013 sa uskutočnilo kolo pre záujemcov z radou žiakov
štvrtých ročníkov mesta  Bánovce nad Bebravou a 12.2.2013 v Partizánskom.
Súťažiaci  museli  zvládnuť  aj  náročnejšie  otázky,  ktoré  preskúšali  nielen  ich
vedomosti, ale aj ich prácu s textom. Otázky boli nielen o prírode , ale o vesmíre
vôbec. V Partizánskom sa súťaže zúčastnilo 12  žiakov v 6. družstvách z troch
základných škôl. V Bánovciach súťažilo 10 družstiev, spolu 20 žiakov z piatich
základných škôl.
Viac informácii na webe hvezdárne.

Výsledky -  Partizánske: 

1. Marek Maďar                      ZŠ R. Jašíka 
    Martin Pápay
2. Karolína Kováčová               ZŠ R. Jašíka 
    Matej Hradiský
3. Miriam Gendiarová              ZŠ R. Jašíka 
    Jaromír Šuma

Výsledky -  Bánovce nad Bebravou: 

1. Andrej Súkenik                     ZŠ Gorazdova
    Dávid Miklo
2. Ján Jakubík                          ZŠ Gorazdova
    Adam Podoba
3. Nikolas Mikulka                    ZŠ Partizánska
    Alexandra Káčerová

Vesmír plný vedomostí 

„Vesmír  plný  vedomostí“  je  zábavno-vedomostná  súťaž  určená  mládeži
Trenčianskeho kraja. Čo vieme o vesmíre, ako i ďalšie otázky, sú náplňou kvízu, 
ktorý  pripravila Hvezdáreň v Partizánskom v spolupráci s Centrom voľného času
v Bánovciach nad Bebravou  pre žiakov piateho ročníka základných škôl oboch
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miest.  Vedomosti  boli  pomerne  vyrovnané,  no  víťaz  môže  byť  len  jeden.
V Bánovskom okrese sa do súťaže zapojili 3 základné školy s počtom žiakov 11
a v okrese  Partizánske to boli 4 školy s počtom žiakov 16.

Víťazi v okrese Partizánske:

1. miesto Natália Omelková ZŠ R. Kaufmana
2. miesto Ondrej Škorňák    ZŠ R. Kaufmana
3. miesto Roman Gális        ZŠ R. Kaufmana

Víťazi v okrese Bánovce nad Bebravou:
1. miesto Alžbeta Jakalová    ZŠ Partizánska
2. miesto Ján Jakubík            ZŠ Gorazdova    
3. miesto Alexandra Káčerová ZŠ Partizánska

ČO VIEŠ O HVIEZDACH – 23. ročník

Hvezdáreň  v  Partizánskom  každoročne  organizuje  celoslovenskú
vedomostnú  súťaž  „Čo  vieš  o  hviezdach“.  V  Trenčianskom kraji  súťažili  žiaci
základných a stredných škôl zo štyroch regiónov. Pre Trenčín a Nové Mesto nad
Váhom  sa  súťaž  konala  18.  marca  2013  na  ZŠ  sv.  Svorada  a  Benedikta  v
Trenčíne, kde sa zúčastnilo 17 súťažiacich. Pre regióny Partizánske a Bánovce
nad Bebravou to bolo 21. marca 2013 v priestoroch Hvezdárne v Partizánskom.
Tu sa súťaže zúčastnilo 37 žiakov. Vedomostná úroveň žiakov bola rôzna a len
niektorí dokázali, že astronómia je ich záľubou. Precvičili si základné poznatky o
slnečnej sústave, vyskúšali si prácu s kalkulačkou pri praktickom kole s príkladmi
a v neposlednom rade lepšie spoznali súhvezdia, vďaka  ktorým sa budú vedieť
orientovať   na  nočnej  oblohe.  Súťaž  bola  rozdelená  do  3.   kategórií  v 3.
písomných kolách.

Pre Trenčín a Nové Mesto nad Váhom sa súťaž konala 18. marca 2013 v
spolupráci so ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta v Trenčíne, Trenčianskym
osvetovým  strediskom  v  Trenčíne  a  Hvezdárňou  v  Partizánskom,  kde  sa
zúčastnilo 17 súťažiacich. 

Krajského  kola  súťaže,  ktoré  sa  konalo  22.  apríla  2013  vo  Hvezdárni
v Partizánskom sa  zúčastnilo 27 súťažiacich.  Vedomostná úroveň žiakov bola
rôzna, ale len tí najlepší postúpili do celoslovenského kola , ktoré sa konalo v júni
v Žiari nad Hronom. V testoch si precvičili  základné poznatky o slnečnej sústave,
vyskúšali  si  prácu  s  kalkulačkou  pri  trochu  náročnejších  a  menej  náročných
príkladoch. V neposlednom rade lepšie  spoznali  súhvezdia,  vďaka  ktorým sa
budú vedieť orientovať  na nočnej oblohe.  Z nášho mesta sa do celoslovenského
kola dostal Samuel Šiška ako víťaz 1. kategórie zo ZŠ Malinovského .

Víťazi krajského kola (Trenčianskeho samosprávneho kraja): 

1. Kategória  žiaci základných škôl 4. až 6. roč.,  1. a 2. roč. 8. roč. gymnázia

1. miesto – Samuel Šiška     ZŠ Malinovského, Partizánske
2. miesto – Veronika Petrušová  ZŠ Partizánska, Bánovce nad Bebravou
3. miesto – Paulína Bírošíková    ZŠ Slov.part. Pov. Bystrica

2. Kategória  žiaci základných škôl  7. až 9. roč., 3. a 4. roč. 8. roč. gymnázia

1. miesto – Jaroslav Drgoňa   ZŠ Slov. part. Považská Bystrica
2. miesto – Martina Bírošíková  ZŠ Slov. part. Považská Bystrica

3



3. miesto – Beáta Plaskúrová   ZŠ Tématínska, Nové mesto n.V

3. Kategória  žiaci stredných škôl

1.miesto – Dominika Hubová                 Gymnázium Ľ. Štúra
2.miesto – Nikoleta Martináková             SOŠ T. Vansovej, Púchov
3.miesto – Zuzana Bohušová                 Gymnázium , Považská Bystrica

Vesmír očami detí 

Do  súťaže   „  Vesmír  očami  detí  “    sa  zapojilo   152  žiakov  zo  základných
a materských škôl z okresu Partizánske, 6 materských škôl, 7 základných škôl
a 2  základné  umelecké  školy.  Celkový  počet  škôl  zúčastnených  na  výtvarnej
súťaži bol 15 so 152 prácami.

Do celoslovenského kola výtvarnej súťaže  „ Vesmír očami detí “   boli
vybrané  práce  z   nasledovných  základných   a  materských  škôl  z  okresu
Partizánske.
1 kategória : Patrik Knajbel  MŠ Malé Uherce 1. miesto, Natália Korineková   MŠ
Malinovského 2. miesto,Samuel Bursa MŠ Malinovského 3.miesto,Karin  Ježová
MŠ Malinovského postup,Kristián Bojkovský MŠ Malinovského postup
2 kategória : Nelly Bobulová ZŠ R.Jašíka 1. miesto, Milan Mitaš ZŠ  R.Jašíka
2.  miesto,Ninka  Lištiaková  ZŠaMŠ  Chynorany  3.  miesto  Nikola  Pápayová  ZŠ
Nádražna postup,Lea Michnová ZŠ R.Jašíka postup,
3  kategória  :  Aneta  Matúšková  ZŠ  R.Jašíka  1.  miesto  Samuel  Lackovič
ZŠ R.Jašíka 2. miesto, Michelle Jankulová ZŠaMŠ V.Okružná 3.  miesto,  Nina
Šuňalová ZŠ Malinovského postup, Anton Magdolen ZŠ Nádražná  postup,
4 kategória : Anetka Chudá ZUŠ Partizánske  1. miesto, Hana Hazúchová ZUŠ
Partizánske    2. miesto Natália Andrášová ZUŠ Partizánske 3. miesto, Barbora
Baková ZUŠ Partizánske postup,
5 kategória : Zuzana Pálešová  ZUŠ Partizánske 1. miesto, Jessica Harťanská
ZUŠ Partizánske    2. miesto Mária Magdaléna Joklová ZUŠ  Partizánske  3.
miesto

Výtvarná súťaž – Náš guľatý svet -  maľovanie na zem. 
Ako  deti  vnímajú  rodnú  planétu,  sme  sa   presvedčili  25.  apríla  2013,  pri
príležitosti  Dňa Zeme, kedy bola príležitosť vyjadriť svoj vzťah prostredníctvom
kresby na asfalt.  Na nádvorí  veľkobielickej školy slniečko zohrievalo okolo 65
detí,  z miestnych  škôl,  ktorých  rady  rozšírili  deti  zo  školy  v Chynoranoch
a v Skačanoch. 

VÝSTAVY

Hvezdáreň  v  Partizánskom  ponúka  základným  a stredným  školám,
kultúrnym  strediskám  v regióne  hvezdárne,  ako  i ďalším  astronomickým
zariadeniam na Slovensku  možnosť zapožičania si výstav. Výstavné panely sú
prevažne  rolovateľné  a  celá  výstava  je  tak  ľahko  prenosná  aj  v  klasickom
osobnom vozidle. Výstavy, ktoré ponúkame: 

 A človek vstúpil  na Mesiac -  výstava venovaná 40.  výročiu  pristátia
človeka na Mesiaci a programu Apollo. 

 Štefánik- výstava venovaná M. R. Štefánikovi približujúca jeho život. 
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 Planéty z orbity - výstava sa venuje vesmírnym sondám, ktoré leteli a
skúmali ostatné planéty Slnečnej sústavy, či už z ich obežnej dráhy, alebo
pristáli na povrchu týchto telies.

 Od  Merkúra  až  po  Saturn -  výstava  približuje  Slnečnú  sústavu
prostredníctvom družíc, ktoré človek poslal ako predlženú ruku človeka do
vesmíru.

 Slnko -  výstava  zobrazuje  Slnko,  ako  jednu  z  hviezd  našej  galaxie.
Prostredníctvom  tejto  výstavy  máme  možnosť  pozerať  na  Slnko  v
premenách času.

     V sledovanom období sme rozšírili ponuku o výstavy, ktoré boli realizované
v rámci cezhraničného projektu ,,OBLOHA NA DLANI ,,  pod názvom:
*   Vesmírne observatória – obsahovo zameranú na astronomické ďalekohľady
umiestnené na obežnej dráhe Zeme. 
*  K 50.  výročiu  letu človeka do vesmíru a jeho nasledovníkom je venovaná
výstava -  Pozvali na do vesmíru .
*   Automaty verzus človek - výstava zobrazuje na 6. na seba nadväzujúcich
banneroch  priebeh  ľudského  snaženia  z  oblasti  vesmírnych  letov.  Od  práce
automatov  (planetárnych  sond,  obiehajúcich  okolo  Zeme,  ktoré  zmenili  naše
predstavy o vesmíre a o našej planéte) až po túžbu na pilotované lety človekom,
k blízkym či vzdialeným vesmírnym objektom.

Z uvedených výstav v roku 2013 boli zapožičané výstavy –
Pozvali nás do vesmíru – vstupná hala hvezdárne
Automaty  verzus  človek  –  Gymnázium   Bánovce  nad  Bebravou,  Púchov,
Trenčiansky robotický deň,
Slnko – vstupná hala hvezdárne
Výstavu  –  Pozvali  nás  do  vesmíru  – zapožičalo  Centrum  voľného  času
REGIONÁLNE  CENTRUM  MLÁDEŽE   KOŠICE,  ktoré  výstavu  sprístupnilo
žiakom a študentom -  Stredná odborná škola technická Michalovce  pracovisko
Kapušianska  - 328 návštevníkov výstavy.
Stredná  odborná  škola  technická  Michalovce   pracovisko  Močarianska  -  241
návštevníkov.
Základná škola na Moussonovej ulici  Michalovce - 378 návštevníkov.
Hvezdáreň Medzev - 102 návštevníkov.
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárska 3 v Košiciach -
694 návštevníkov.

Výstava bola sprístupnená  predovšetkým organizovaným školským 
skupinám.  Počet návštevníkov (údaj na základe podkladov Hvezdárne 
Michalovce, Hvezdáreň Medzev a CVČ – RCM Košice):       1 415 návštevníkov   
Počet návštevníkov výstav celkom:  3 088 osôb.     
                                                                               
VIRTUÁLNE  PLANETÁRIUM  - alebo  HVIEZDNY CESTOPIS -  každá  prvá
sobota v mesiaci.

Multimediálna prezentácia   toho najzaujímavejšieho  z hviezdnej oblohy.
Novinky  z astronómie,   kozmonautiky  a  kozmického  výskumu  blízkeho  i
vzdialeného  vesmíru   spojená  s počítačovou  prezentáciou  a videofilmom.
V prípade jasného počasia je návštevníkom umožnené aj pozorovanie hviezdnej
oblohy hlavným ďalekohľadom hvezdárne.
Návštevnosť podujatia určovalo počasie, v prípade jasného počasia sa ponúkanej
aktivity zúčastnilo priemerne 30 návštevníkov. Za obdobie roku to bolo celkom
155 záujemcov o pozorovanie objektov hviezdnej oblohy, ako Mesiaca a planét
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Venuše,  Jupitera  Saturna  a červenej  planéty  Mars  a ďalších  objektov  zimnej,
jarnej a letnej hviezdnej oblohy.  

1.  05.  2013 -  15.  05.  2013 -   verejnosti  sme ponúkli  možnosť  bližšie  sa
oboznámiť  s centrálnou  hviezdou  –  Slnkom,  prostredníctvom  astronomických
ďalekohľadov, výstavy a prezentácii v rámci   EURÓPSKYCH SOLÁRNYCH DNÍ
NA  SLOVENSKU.  Cieľom  podujatia  bolo  zvyšovať  verejné  povedomie  o
inteligentných  energetických  riešeniach,  najmä  v  súvislosti  s  fotovoltickou  a
solárnou termálnou energiou.

STRETNUTIE S VESMÍROM – ponuku pre základné školy v regióne hvezdárne
na celonočné pozorovania hviezdnej oblohy využili  ZŠ Tematínska Nové Mesto
na  Váhom,  ZŠ  Veľké  Uherce,  ZŠ  Kamenec  pod  Vtáčnikom,  ZŠ  Motešice,  ZŠ
Trenčianske Jastrabie.
5. 07. 2013 o 14:00 hod. Stretnutie nositeľov mena Kováčik, prezentácia činnosti
hvezdárne, prednáška a pozorovanie Slnka.
11. 07. 2013 o 21:30 letný tábor „ Úžasná veda „ deti od 7-12 rokov, prednáška
a pozorovanie objektov letnej oblohy, 15 detí a päť pedagogických pracovníkov.
12. 07. 2013 od 18:00 hod. Občianske združenie „ Spolu sme Slovensko „ –
prezentácia hvezdárne, prednáška a  posedenie – opekačka  - pri ohnisku, účasť
40 ľudí.
19. 07. 2013 sa uskutočnil v areáli hvezdárne pracovný seminár k výročiu M.R.
Štefánika,  zorganizovala  ho  spoločnosť  M.R.  Štefánika  v spolupráci
s Mestom Partizánskom, účasť 60 ľudí.
15. až 16. 08. 2013  CVČ Prievidza – pobytové podujatie určené členom krúžku
pracujúcim pri uvedenom centre mládeže. Podujatia sa zúčastnilo 26 detí vrátane
dvoch pedagogických pracovníkov. 
21. až 22. 08. 2013 Občianske združenie Centrum FREZIA - program Stretnutie
s vesmírom – pobytové podujatie. 
Žiaľ ďalšie školy nahlásené na celonočné pozorovania s pobytom sa odhlásili kvôli
počasiu, (dážď, búrky a zamračená obloha). 

Folk pod hviezdami 
V sobotu  22.  júna  tohto  roku,  teda  v prví  letný  deň,   Hvezdáreň

v Partizánskom ponúkla  verejnosti  netradičnú akciu  -  spojenie  folkovej  hudby
s hviezdami.  Hviezdami,  ktoré  boli  skryté  za  závojom  slnečného  svetla
rozptýleného molekulami zemskej atmosféry, s ktorými sa návštevníci podujatia
mohli zoznámiť až so vstupom hvezdárne do zemského tieňa.

Podstatou  folkovej  piesne  je  jej  úžasná  schopnosť  aktuálne,  obsahovo
a adresne  reagovať  na  dianie  vo  svojom  okolí  a v spoločnosti.  Repertoár
hudobnej skupiny Folktón z Veľkých Bielic, tak ako v predchádzajúcom ročníku,
dokumentoval priestor, kde pohľady na hviezdnu oblohu u každého návštevníka
vyvolávajú myšlienky spojené s mnohými otázkami o našej existencii. 

Prvé  tóny  gitary  rozozvučal  hosť  podujatia   Tibor  Zsido  v doprovode
Zuzany Bartlovej,  na ktoré po krátkej  prestávke nadviazali  pesničky v podaní
spevákov  Tibora  Harcega  a Marianny   Bartfayovej.  Pesničky  v ich  podaní  vo
svojom  obsahovom  posolstve  priniesli  poslucháčom  hudobný  pohľad  na  čas,
lásku i náš vzťah k Slnku, Mesiacu a hviezdam a ich postaveniu v našom živote.
V  deväťdesiat  minútovom  maratóne  pesničiek,  dostala  príležitosť  i Martinka
Harcegová,  ktorá   prítomným účastníkom  podujatia  zaspievala  známu  pieseň
„Keď padá hviezda“. Pieseň v jej podaní vyvolala spoločnú reakciu, v rámci ktorej
sa pridali i samotní poslucháči.
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 Po  skončení  vystúpenia  folkovej  skupiny  Folktón,  mali  návštevníci
podujatia možnosť premiestniť  sa do kupoly hvezdárne a tam prostredníctvom
ďalekohľadu  dotknúť  sa  planéty  Venuše  a  planéty Saturn.  Tí  vytrvalejší  mali
možnosť  pozrieť  sa  na  zaujímavé  dvojhviezdy  a ďalšie  objekty  vzdialeného
vesmíru a  tí najvytrvalejší zostali pod živou hviezdnou oblohou až do dvadsiatej
štvrtej hodiny.

Príjemný večer s folkovými hviezdami,  v spojení s pohľadmi do vesmíru,
je prísľubom pre obdivovateľov hviezdnej oblohy a folkového žánru, že budúce
letné prázdniny začneme s pohodou a s hviezdami.

Podujatia  sa  zúčastnilo  60  záujemcov  o folkovú  hudbu  a astronomické
vedy. 

4.07.  2013  až  7.  07.  2013  –  sa  uskutočnila  netradičná  akcia  pod  názvom
Papierová  hvezdáreň –  stretnutie  modelárov  papierových  modelov  z celého
Slovenska. Cieľom podujatia je podporiť voľnočasové aktivity mládeže.
Podujatia sa zúčastnilo 25 osôb.

Ebicykel Slovenských Astronómov– Tour de ESA
-  jubilejný XX. ročník podujatia ESA s naplánovanou trasou cez tri krajiny -
Slovensko, Česko a Rakúsko. Konal sa v termíne od 20. do 26. júla 2013 na
trase Partizánske – Veselí  na Moravou – Brno – Třebíč – Znojmo – Závod –
Slovenský  Grob  –  Partizánske.  Okrem  etapových  miest  sme  navštívili  aj
astronomické observatórium v Modre. Celý ročník sa niesol v znamení pekného a
slnečného  počasia.  Podujatia  sa  zúčastnilo  15  záujemcov  o astronómiu  ako
i bicyklovanie. 

25 rokov činnosti hvezdárne

V sledovanom období si hvezdáreň pripomenula 25. výročie svojej činnosti. Žiaľ
z dôvodu  neschváleného  rozpočtu,  finančného  provizória  sa  program  osláv
realizoval na základe finančných možnosti. 
Pre  širokú  verejnosť  bola  pripravená  netradičná  výstava   venovaná
medziplanetárnej  hmote,  doplnená  prednáškami  naslovovzatých  odborníkov
z oblasti výskumu meteoritov a malých planétok. 

10. až 20. september 2013 – SLOVENSKÉ  METEORITY - malá
výstava záhadných a fascinujúcich meteoritov „prišelcov z vesmíru“.  Čo sú to
meteority, odkiaľ pochádzajú a čo nám môžu povedať o histórii Slnečnej sústavy,
ste sa mohli dozvedieť vo vstupnej hale hvezdárne a následnej prednáške 20. 09.
2013.  Výstava  bola  zorganizovaná  v spolupráci  s Oddelením  astronómie
a astrofyziky UK v Bratislave.

20. september 2013 – o 18:00 hod. prednáška -  Slovenské meteority.
Slovensko  sa  môže  popýšiť  niekoľkými  nálezmi  meteoritov.  Ich  príbehy  nám
porozprával  prof.  RNDr.  Vladimír  Porubčan,  DrSc., vedúci  oddelenia
astronómie a astrofyziky z katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie UK v
Bratislave. Rozprávanie bolo doplnené ukážkami  meteoritov. 
Mgr.  Peter  Kušnirák  –  Malé  planétky  –  alebo  ako  bola  objavená  planétka
Partizánske. Podujatia sa zúčastnilo  viac ako šesťdesiat záujemcov.
27. september 2013 od 18:00 hod.  NOC VÝSKUMNÍKOV – Ako poznávame
vesmír.  Noc výskumníkov bola plná informácií a praktických ukážok o vede, jej
vplyvu na život okolo nás.  Program bol doplnený pozorovaním nočnej oblohy.
Hosťom  podujatia  bol  Mgr.  Marek  Chrastina,  PhD.,  odborný  pracovník
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Masarykovej  univerzity  v Brne.  Podujatia  sa  zúčastnilo  25  záujemcov
o astronomické vedy.

4. až 10. október 2013 – Svetový kozmický týždeň – prezentácia hvezdárne
– videoprojekcia  filmov o Marse - WSW – v znamení  červenej  planéty  MARS,
výstava Automaty verzus človek inštalovaná vo vstupnej hale hvezdárne. 

5. október 2013 – od 10:00 hod. – 15:00 hod. PartyRobot 2013 – letisko
Malé Bielice –  druhý ročník. 

Robotika je veda zaoberajúca sa robotmi. Robotika sa pomaly a isto stáva
súčasťou nášho života.  Nenápadné automaty,  či  domáce kuchynské robotické
sústavy, alebo hračky nám pomáhajú a spríjemňujú naše každodenné povinnosti,
alebo voľný čas. 
Podtitulom  stretnutia  robotov  v tomto  roku  bola  prezentácia  netradičných
technológii vo vede, vzdelávaní a zábave. Záujemcovia o robotické vedy si mohli
vymeniť  svoje  skúsenosti  a poznatky  o konštrukcii,  programovaní  a dizajne
svojho robota.

V súčasnej  dobe  hovoríme,  že  mládež  trávi  veľa  voľného  času  pri
počítačoch rôznymi hrami. Čas pri programovaní robota nie je stratený, pretože
mladý programátor sa nielen učí programovať, ale i riešiť konštrukčné problémy
spojené  s výkonmi  svojho  robota.  O tomto  všetkom  sa  mohli  presvedčiť
návštevníci  podujatia PartyRobot,  zorganizovaného Hvezdárňou v Partizánskom
v spolupráci  s mládežníckou  organizáciou  AMAVET  808,  za  prispenia  firmy
DANLOG a letiska Malé Bielice. 
Sobotňajšie chladné ráno 5. októbra t.r. bolo výzvou nielen pre organizátorov
podujatia, ale  i pre prihlásených účastníkov podujatia. Všetci sa dostavili včas
a pripravili pre návštevníkov podujatia dopoludnie plné prekvapení a zaujímavých
hier. Hlavnú a nezastupiteľnú úlohu hrali roboty v rôznom prevedení s rôznymi
úlohami.
Medzi najmladších účastníkov, ktorí prišli prezentovať svoje práce z robotiky, boli
žiaci  zo  Základnej  školy  Mariánska  v Prievidzi,  Jakub  a Matej  Mazúr,  ktorí
prezentovali  svoj  mini  odhŕňač  a ďalšie  technické  programovateľné  technické
„hračky“.
Martin Ziman z Handlovej z tímu EMZetrobotics predviedol svojich troch robotov,
s  ktorými  súťažil  v  kategórií  minisumo.   Richard  Ďurina,  taktiež  z Handlovej,
predviedol  svojho  robota  MPR.  Dvanásťročný  Denis  Blaho  z Handlovej
prezentoval svojho robota pod názvom „Lapač svetla“, robot ktorý reagoval na
svetlo. 
Študenti  zo  Strednej  odbornej  školy,  Pod  Sokolicami,  v Trenčíne  priniesli  na
prezentáciu  výsledky  svojej  odbornej  činnosti  v podobe  robotov,  ktorí  sú
napodobeninami veľkých robotických systémov a automatických vozidiel,  ktoré
môžu nielen skúmať napríklad vzdialené planetárne svety,  ale i riešiť problémy
v atómových elektrárňach, alebo v ťažko dostupnom teréne. 
Najviac zaujali žiaci zo Základnej školy Tribečská v Topoľčanoch,  sústredený pod
XLC Teamom, ktorý vedie Ing. Rastislav Gaži. 
Desaťčlenný Team XLC pripravil  veľkolepú šou, v rámci ktorej ste si mohli zahrať
robotický  futbal,   zajazdiť  na plochej  dráhe  robotickým  autom,  ovládaným
z vášho  mobilu.  Všetkých  prítomných  zaujala  kreácia  na  tému  Robot  Dance,
pristátie  na  planéte  Triben,  ako  prostredie  pre  programovanie  a  simuláciu
robotov prostredníctvom vlastného softvéru. 
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AstroRobot  team,  pod  vedením  Ing.  Ľudovíta  Barančeka,  Amavet  808,
prezentoval  svojich  robotov  v podobe  humanoida   a prepravníka,  ktorý
automaticky reaguje na prekážky v teréne. 
Návštevníci  podujatia   boli  z Hlohovca,  Prievidze,  Topoľčian,  Trenčína,  ale
i z Partizánskeho sa mali na čo pozerať, sami odskúšať a ovládať prezentované
roboty.
Tí,  ktorí  nezaváhali  a prišli  na  PartyRobot,  sa  mohli  nielen  vzdelávať,  ale
i zabávať v netradičnom priestore plných robotov, ale hlavne zmysluplne využiť
voľný čas.

11. 11.  až  16. 11. 2013 - Deň otvorených dverí – Týždeň vedy a techniky
- alebo  prírodné  vedy  netradičným  spôsobom.  Organizované  podujatie  pre
základné školy a širokú verejnosť v regióne hvezdárne.
Program : Prezentácia  programu „ Pohľady do tmy, Videoprojekcia filmov 
– Automaty na Marse –  Virtuálne planetárium – aktuálne pohľady na hviezdnu
oblohu - Výstava :  Automaty verzus  človek – vstupná hala hvezdárne 
Pozorovanie : - len v prípade jasného počasia.  
Kedy ? : v stredu a v piatok -  organizované skupiny na základe dohody. 
Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ a MŠ Veľká okružná Partizánske pre
žiakov 8. a 9. ročníka. Počet žiakov 70.

PROPAGAČNÁ  PRÁCA 

V  nadväznosti  na Plán práce sme sa  dôsledne  venovali  propagačnej
činnosti,  prostredníctvom masmédií, ako  sú  HIT FM  Rádio, regionálny rozhlas
BETA  rádio,  rádio  WOW  a  mestský  rozhlas,  káblová  televízia  v   mestách
Topoľčany, Bánovce n/B, Partizánske, Prievidza,  Trenčín a iné formy.  
Priebežne na jednotlivé akcie sme  aktualizovali novú webovú stránku hvezdárne
na internete www.hvezdaren.sk.
Návštevnosť webovej  stránky v období  od 1.  januára 2013 do 31.  decembra
2013 bola stránka hvezdárne otvorená 15 049 krát, z toho 4 662 návštevníkov
bolo takých, čo stránku už niekedy navštívili,   alebo ju pravidelne navštevujú
a 10 387 návštevníkov bolo úplné nových, čo  navštívili stránku prvý raz. Spolu
si návštevníci prezreli 53 375 stránok, teda každý návštevník videl  približne 3,55
stránky.

Na  webe  hvezdárne  bola  rozšírená  rubrika  „fotogaléria“  o dokumenty
astronomických úkazov a  javov zachytených zamestnancami hvezdárne, alebo
astronómami  amatérmi spolupracujúcimi s  hvezdárňou. Pravidelne sa doplňoval
facebook  o aktuality  z oblasti  astronomických  vied,  ako  i samostatnej  činnosti
hvezdárne.

Január - ITF Slovakiatour 2013 - Vesmír na dosah v Kraji pohody. 
Na 19. ročníku veľtrhu, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 24. do 27. januára 2013,
sa Trenčiansky samosprávny kraj predstavil vo vlastnej expozícii v hale B2, ako
KRAJ  POHODY  s  podtitulom  VESMÍR  NA  DOSAH,  hvezdáreň  prezentovala
prostredníctvom propagačného materiálu cezhraničný projekt Obloha na dlani.

V sobotu 12. januára o 9.00 h. v areáli  hvezdárne  sa vypustil  stratosférický
balón  so  symbolickým  rozmerom,  ktorý  vyniesol  do  stratosféry  fotografiu
košického spisovateľa Sándora Máraia, ktorý sa tak in memoriam stal „prvým
Košičanom vo vesmíre“.  
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4. február 2013 – vypustenie stratosférického balóna – v rámci televíznej show
SuperStar, ktorá sa  začala vo veľkom štýle a to vystrelením hviezdnych porotcov
do stratosféry! Do výšky tridsaťosem kilometrov ich vyviezol héliový balón, ktorý
bol akýmsi predchodcom prvej slovenskej samostatne vypustenej družice! Nová
éra SuperStar sa teda môže pochváliť nielen novou atraktívnou moderátorskou
dvojicou,  vynoveným  porotcovským  triom,  ale  aj  netradičným  rekordom!  V
hlavnom vysielacom čase bola uvedená reportáž z Hvezdárne v Partizánskom,
kde sa uskutočnilo vypustenie balóna do uvedenej výšky.

22. júna 2013 – sa uskutočnila netradičná akcia Deň balónov s Kofolou, v rámci 
ktorej sa pre verejnosť uskutočnilo vypustenie stratosférického balóna s kofolou, 
prezentácia prenosného digitálneho planetária, robotov a ďalších atrakcii pre 
deti. Zavŕšením dňa boli lety teplovzdušným balónom.   

15. až 17. september 2013 – SOSA – vypúšťa stratosférický balón, propagačná 
akcia.

11. až 13. október  2013 – SOSA – ValMez, pracovný workshop v rámci projektu
„ Spoločne do stratosféry „  priestory hvezdárne, valné zhromaždenie členskej
základne organizácie SOSA.

29. november až 1.  december 2013 - Spoločne do stratosféry – workshop –
vypustenie  balóna  –  aktivita  Hvezdárne  Valašské  Meziříčí  a občianskeho
združenia  SOSA.

14. december 2013 – v rámci cezhraničného projektu Spoločne do stratosféry, sa
uskutočnil nočný let balóna s cieľom zachytiť meteory – Geminidy. 

V snahe  sprístupniť  hvezdáreň  záujemcom  o iné  kultúrne  aktivity  realizovala
hvezdáreň  netradičné  akcie  pre  záujemcov  o astronomické  vedy,  spojené
s posedením  pri  ohnisku  a pozorovaním  hviezdnej  oblohy.  Ponuku  využili
občianske združenia v regióne hvezdárne. 

POZOROVATEĽSKO - ODBORNÁ  ČINNOSŤ

         V  rámci základných pozorovacích programov, ktoré sú  adresované
širokej   verejnosti,  každú stredu, piatok a prvú sobotu v mesiaci  ponuku na
večerné pozorovanie v sledovanom období využilo 1 096 záujemcov, ktorí mali
možnosť  pozorovať  dennú  hviezdu  Slnko,  chromosféru  so  slnečnými
protuberanciami.   Večerné  pozorovania  boli  zamerané  na  pozorovanie  planét
Venuše,  Marsu,  Saturna a Jupitera doplnené pozorovaním prirodzenej  družice
Zeme, Mesiaca. V prípade jasnej oblohy bez mesačného svitu sme návštevníkom
ponúkali pohľady na galaktické a mimo galaktické objekty.

Rok 2013 bol v znamení komét C/2011 L4 (PanSTARRS)  a Lemmon. Kométu
C/2011 L4 sa nám podarilo fotograficky zachytiť až v polovici mesiaca marec.
Žiaľ  ohlasovaná  veľká  jasnosť  kométy  a ľahkosť  pozorovania  nedosiahla
predpovede.  Vidieť  voľným  okom  sa  ju  podarilo  nájsť  len  skúsenému
pozorovateľovi.  Fotodokumentácia  uvedenej  kométy  sa  používa  v rámci
popularizácie a metodickej práce. Kométa Lemmon bola pozorovateľná na rannej
oblohe, žiaľ atmosférické podmienky nám ju neumožnili v dobe najväčšej jasnosti
pozorovať ani zachytiť našou fototechnikou. 
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Záujemcom  z radou  širokej  verejnosti  sme  priebežne  poskytovali
informácie  v súvislosti  s kúpou  alebo  údržbou  astronomickej  optiky  a
astronomických ďalekohľadov.  

Ponuku na zhotovenie si vlastnej astronomickej fotografie viac menej využívali
členovia astronomického klubu pri hvezdárni, ako i jednotlivci  z Partizánskeho,
Topoľčian, Bošian a Trenčína.
 
SLUŽBY

Zamestnanci hvezdárne uskutočnili  prednášky a pozorovania mimo areál
hvezdárne v rámci ponuky. Ponuku na večerné pozorovania spojené s kultúrnym
programom a posedením pri ohnisku využili hlavne školy a občianske združenia.
Hvezdáreň  svoje  priestory  v rámci  spolupráce  ponúka občianskemu združeniu
SOSA – Slovenská  organizácia  pre  kozmické  aktivity,  na konanie  pracovných
stretnutí. 
Vid. Web hvezdárne – Akcie v regióne 

Projekt  OBLOHA NA DLANI

V rámci  operačného  programu  cezhraničnej  spolupráce  Slovenská
republika – Česká republika 2007 – 2013, projektu ,,OBLOHA NA DLANI“,
ktorý  realizovala  Hvezdáreň  v Partizánskom  v spolupráci  s Hvezdárňou  vo
Valašskom Meziříčí. Projekt bol financovaný Európskou úniou, Európskym fondom
regionálneho rozvoja a spolufinancovaný Trenčianskym samosprávnym krajom.
Realizácia projektu prebiehala od októbra 2011 do marca 2013. 

V roku  2013  sme  v rámci  cezhraničného  projektu  ,,Obloha  na  dlani,,
pokračovali  v realizácii  plánovaných  aktivít,  ktoré  zahŕňali  prezentáciu
prenosného digitálneho planetária,  laboratórium vedomostí  -   seminár
pre učiteľov fyziky, kurz praktických pozorovaní ako i ponuku výstav.

Prezentáciu  prenosného  digitálneho  planetária  sme  uskutočnili
v školách:  

Január 2013

V mesiaci január sa prezentácie prenosného digitálneho planetária nerealizovali 
z dôvodov  snehovej kalamity a chrípkových prázdnin.

Február 2013

11. 02. 2013 – prevoz výstavy  „Automaty verzus človek“- Hvezdáreň ZŠ/  
Skačany,  
18. 02. 2013 - prevoz výstavy  „Automaty verzus človek“ Hvezdáreň/ ZŠ Klátová
Nová Ves,  
21. 02. 2013 – SOŠ Juraja Ribaya Bánovce n/B – prezentácia planetária 
25. 02. 2013 – prevoz výstavy – „Automaty verzus človek“ – ZŠ Klátová Nová 
Ves/hvezdáreň, 
                                              

Marec 2013

5. 03. 2013 – ZŠ Soblahov – prezentácia planetária,  
5. 03. 2013 -  ZŠ Soblahov – výstava „Automaty verzus človek“, 
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7. 03. 2013  -  ZŠ Nemšová  - prezentácia planetária, 
12. 03. 2013 - ZŠ Nemšová – prezentácia planetária,  
12. 03. 2013 - ZŠ Soblahov – prevoz výstavy zo školy do hvezdárne, 
18. 03. 2013 – ZŠ Svinná – prezentácia planetária,

Apríl  2013 

4. 04. 2013 – ZŠ Trenčianske Jastrabie – prezentácia planetária, 
9. 04. 2013 – ZŠ Motešice – prezentácia planetária,  
                     Prevoz výstavy „Automaty verzus človek,“
12. 04. 2013 – Gymnázium Partizánske, 
16. 04. 2013 – ZŠ Papradno, Prevoz výstavy „Automaty verzus človek“-ZŠ, 
24, 04. 2013 – Trenčiansky robotický deň, 
25. 04. 2013 – Trenčiansky robotický deň,  súčasťou prezentácie bola výstava 
                       „Automaty verzus človek“, 
30. 04. 2013 -  Piaristické gymnázium Trenčín – seminár pre učiteľov fyziky-
                       prezentácia prenosného digitálneho planetária, 

Máj 2013

14. 05. 2013 – ZŠ s MŠ Nedožery-Brezany  
16. 05. 2013 – ZŠ s MŠ Horná Ves počas prvej prezentácie, účastníci deti MŠ    
vypovedal službu  projektor,                     
23. 05. 2013 – ZŠ ul. Marianska Prievidza, 
28. 05. 2013 -  SOŠ a ZŠ Brezová pod Bradlom - prestal fungovať dataprojektor,

Jún  2013 
Prezentácie  prenosného  digitálneho  planetária  boli  zrušené  kvôli  vysokým
teplotám a tým spojených technických problémov. 

V nadväznosti na aktivity cezhraničného partnera sme na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja zorganizovali cyklus prednášok pre študentov gymnázií:   

19. 03. 2013 – Gymnázium Bánovce nad Bebravou – prednáška Ing. Tomáša
Přibyla  –  Kozmické  technológie  v našom  každodennom  živote,  výstava  –
„Automaty verzus človek“,                                           

20. 03. 2013  - Gymnázium Púchov – prednáška Ing. Tomáša Přibyla – Kozmické
technológie v našom každodennom živote, výstava – „Automaty verzus človek“,
   
30. 04. 2013 - v Trenčíne v Piaristickom gymnáziu sme na základe schváleného
predĺženia  termínu  uskutočnili  seminár  pre  učiteľov  fyziky,  spojený
s prezentáciou planetária pre miestnych študentov,                                  

10. – 12. mája 2013 - Kurz praktických pozorovaní – Cudzie svety - Jankov
Vŕšok,

9. 08. 2013  o 10:00 hod. - RKC Prievidza – Tvorivé dielne pre MŠ – prezentácia
prenosného digitálneho planetária,
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September  2013

10. 09. 2013 – ZŠ Drietoma – prezentácia prenosného digitálneho planetária – 5
prezentácii,    
12. 09. 2013 – ZŠ Brezová pod Bradlom – prezentácia prenosného digitálneho
planetária,   
17.  –  18.  09.  2013  –  Marek  Pizúr  -  aktualizácia  softvérového  programu
Nightshade – prístroj doma,
23. 09. 2013  - ZŠ Veľké Bielice – Nowatron – univerzálna konzola – prezentácia
planetária - príbeh O obyčajnej neobyčajnej hviezde,  
26. 09. 2013 – ZŠ Východná 9. Trenčín – prezentácia prenosného digitálneho
planetária,  

Október  2013

15.  10. 2013   -  RKC Prievidza  - prenosné digitálne planetárium  - program pre
MŠ  /120 detí, 
17. 10. 2013 -  ZŠ Žabokreky nad Nitrou – prezentácia nových programov do 
planetária, účasť celej školy /180 žiakov a pedagogických pracovníkov, 
22. 10. 2013 – Gymnázium Vrbové – Prezentácia planetária/ 120 študentov, 
29. 10. 2013 - „Hviezdna obloha“ v Polus City Center,prezentácia prenosného
digitálneho planetária – organizované Ministerstvom pôdohospodárstva,   

November  2013

14. 11. 2013 – Bratislava – prírodovedecká fakulta UK – AMAVET – Festival vedy 
a techniky  -   prenosné planetárium -  cca 70 účastníkov,

December  2013

5. 12. 2013 – ZŠ a MŠ Horná Ves  - planetárium  4 x prezentácia = 120 
účastníkov,   

12. 12. 2013 - ZŠ Tribečská Topoľčany – planetárium 6 x prezentácia – 180 
účastníkov.

Okrem  uvedených  aktivít  sa  následne  po  prezentácii  prenosného
digitálneho  planetária  do  jednotlivých  škôl,  cca  na  desať  dní,  zapožičiavali
prenosné výstavy – „Vesmírne observatória“ a „Pozvali nás do vesmíru“, ktoré
videlo  3 334 žiakov. Prostredníctvom webovej stránky  www.oblohanadlani.eu
sme propagovali všetky aktivity zo strany vedúceho partnera projektu Hvezdáreň
v  Partizánskom  ako  i hlavného  cezhraničného  partnera  Hvezdáreň  Valašské
Meziříčí.  Realizáciu  jednotlivých  aktivít,  ako  i priebeh  celého  projektu,   sme
prostredníctvom regionálnej tlače priblížili širokej verejnosti.   
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ZÁVER

      Predkladaný rozbor podáva prierez kultúrno-výchovnou činnosťou v roku
2013,  ktorý  bol  veľmi  náročný  aj  v  dôsledku  realizácie  aktivít  cezhraničného
projektu  „Obloha  na  dlani“.  Žiaľ,  niektoré  plánované  akcie  sa  neuskutočnili
z dôvodu  neschváleného  rozpočtu  -  finančného  provizória  na  rok  2013  ako  i
v dôsledku chladného počasia, ktoré zabránilo realizácii podujatia v priestoroch
hvezdárne ako i mimo nej.
Vid. Rubrika na webe hvezdárne – akcie v regióne.
V konečnom dôsledku rozbory vystihujú rámcové plánované  aktivity, ktoré sme
v zložitom ekonomickom procese zrealizovali.

Rozbory kultúrno-výchovnej činnosti vypracoval a schválil:

                                                                           Vladimír Mešter
riaditeľ Hvezdárne v Partizánskom

V Partizánskom,   27. 1. 2014
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