
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a ostatnými astronomickými 
zariadeniami vyhlasuje 30. ročník vedomostnej astronomickej súťaže 

 
 

Čo vieš o hviezdach? 
 

Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich 
okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie 
kozmických prostriedkov v astronómii.  
 
Súťažiť sa bude v troch kategóriách 

1. kategória - žiaci 4.- 6. ročníka základných škôl a 1. ročníka 8-ročných gymnázií 
2. kategória - žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl, 2.- 4. ročníka 8-ročných gymnázií a 1. ročníka 5-ročných gymnázií 
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročníka 8-ročných gymnázií a 2.- 5. ročníka 5-ročných gymnázií 
 

Priebeh súťaže a termíny: súťaž je trojstupňová 
1. Okresné kolo (zabezpečuje Krajská hvezdáreň v Žiline): dňa 30.3.2020 o 9.00 hod. 

2. Krajské kolo (zabezpečuje Krajská hvezdáreň v Žiline): 27.- 29.4.2020o 9.00 hod. 
3. Celoslovenské kolo: termíny budú známe do konca marca 2020 
 

Okresné kolo: realizuje Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 
Účastníkom okresného kola môže byť každý záujemca o astronómiu z okresov Žilina a Bytča. Súťaž je pre jednotlivcov, za 
každú školu sa v danej kategórii môžu zúčastniť traja súťažiaci. V prípade, ak je na škole väčší počet záujemcov o súťaž, 
navrhujeme zorganizovať školské kolo.  
Do krajského kola postúpia prví traja súťažiaci z každého okresu, v prípade, ak dosiahnu aspoň 50 % z celkového počtu 
bodov. Krajské kolá súťaže budeme realizovať v priestoroch Makovického domu v Žiline. 
 
Priebeh súťaže: okresné kolo pozostáva z troch nezávislých častí:  

1. Riešenie písomných úloh a príkladov 
2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy 
3. Ústne kolo 

Upozorňujeme, že účastníci súťaže si  hradia cestovné sami. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návratka: Astronomickej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach?  
konanej dňa 30.3.2020 o 9.00 hod. v priestoroch Makovického domu, Horný val 20, Žilina sa za našu školu zúčastnia: 

 1. súťažiaci 2. súťažiaci 3. súťažiaci Pedagogický sprievod 

1. kategória     

2. kategória     

3. kategória     

Podmienkou účasti v súťaži je odovzdanie vyplneného súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby (viď. príloha). V prípade, ak súhlas nebude 
k dispozícii, žiak nemusí byť k pripustený k súťaži. 
 

Návratku odošlite najneskôr do 25.3.2020 na adresu:  
Krajská hvezdáreň v Žiline; Horný val 20, 010 01 Žilina 
alebo e-mailom na: ipoganyova@vuczilina.sk prípadne telefonicky na tč. 41/564 32 00 
 

 
  ….………………………………. 

            podpis, pečiatka školy 



 

 

Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby  

Prevádzkovateľ: Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný Val 20, 012 42 Žilina, 
Štatutárny zástupca: RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ   

 (ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 

Identifikačné údaje dieťaťa, žiaka (dotknutej osoby): 

Priezvisko, meno: .................................................................................................................. Trieda/kategória: .......................................................... 

Škola/adresa: ............................................................................................................................................................................................................... 

 

Identifikačné údaje rodiča/zákonného zástupcu: 

Priezvisko, meno: ......................................................................................................................................................................................................... 

Bydlisko/adresa: ........................................................................................................................................................................................................... 

 

Ja dole podpísaný/á v súlade s ustanovením § 5, písm. a), § 13, ods. 1, písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení vyhlasujem, že slobodne a bez nátlaku súhlasím* / nesúhlasím* so spracovaním hore uvedených mojich osobných údajov 
a údajov mne zverenej osoby na účel: prezentácia prevádzkovateľa a výsledkov aktivít organizovaných prevádzkovateľom. 
 
Súhlasím so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, veková kategória (trieda), škola, podpis, vrátane individuálnych a 
skupinových fotografií a videozáznamov. Údaje budú použité na prezenčnej a výsledkovej listine, na webovom sídle prevádzkovateľa a jeho 
zriaďovateľa, na sociálnych sieťach, v propagačných materiáloch alebo elektronických a tlačených médiách. 
Súhlas platí na školský rok 2019/20. 
 
(*nehodiace sa preškrtnite) 
Poučenie: 
Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré 
sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. V tomto prípade to primerane platí pre rodiča/zákonného 
zástupcu. 

 
Informácie týkajúce sa získavania a spracúvania osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. sú k dispozícii na webstránke 
prevádzkovateľa a u štatutárneho zástupcu. 
 

V .................................................. dňa ....................................... 

 

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka (dotknutej osoby): .................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 


