
  

 
 

 

 

 

 
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM 

SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 

POZVÁNKA  NA KURZ 

"Príprava a realizácia špecializovaných odborno - 
pozorovateľských programov" 

 
Vážení kolegovia, priatelia, študenti, astrofotografi. 

V mene realizačných tímov projektu „Kooperujúca sieť v oblasti astronomických odborno – 

pozorovateľských programov“ (KOSOAP), kód projektu SK/FMP/03/020, Vás srdečne 

pozývam na kurz „Astronomická fotografia“. Partnermi projektu sú Kysucká hvezdáreň 

v Kysuckom Novom Meste a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. 

Kurz sa uskutoční v dňoch 25.11.2011 až 26.11.2011 a je určená odborným pracovníkom 

hvezdární, aktívnym aj začínajúcim astrofotografom, ale aj študentom s hlbším záujmom 

o problematiku, prípadne ďalším záujemcom. 

Cieľom je zoznámiť sa z rozsahom a úrovňou astronomickej fotografie ako odborno – 

pozorovateľským programom hvezdární,  súkromných astronomických pozorovateľní a 

jednotlivcov, využitím astronomickej fotografie vo vzdelávacom procese a popularizácie 

astronómie vo verejnosti. Cieľom je tiež nadviazať vzájomnú spoluprácu v tejto astronomickej 

činnosti. 

Predpokladá sa aktívna účasť všetkých účastníkov formou krátkej prezentácie 

pozorovateľského programu, technických podmienok na pozorovateľniach, prezentácie 

výsledkov prostredníctvom získaných astronomických fotografií. Teoretická časť programu 

bude zameraná na získavanie a digitálne spracovanie astronomických snímok pomocou 

moderných záznamových prostriedkov a špecializovaného softwaru. 

Na stretnutie s Vami sa teší 

RNDr. Ján Mäsiar 
            riaditeľ 

 



  

 
 

 

 

 

 
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM 

SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 

PROGRAM KURZU 

"Príprava a realizácia špecializovaných odborno - 
pozorovateľských programov" 

 „ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIA“ 

 

25.11.2011-26.11.2011                                   kód projektu SK/FMP/03/020 
 

Čas Program 

25.11.2011 

15:00-16:00   Zraz účastníkov na Kysuckej hvezdárni, registrácia účastníkov  

16:00-17:00  
Ján Mäsiar Predstavenie projektu KOSOAP, oboznámenie s technickým 

vybavením a činnosťou Kysuckej hvezdárne v oblasti odborno 
- pozorovateľskej činnosti  

17:00-17:30  Mojmír Murín „Staval som hvezdárničku, pozorovateľňu...“ 

17:30-18:00  Boris Kardoš Astronomická fotografia v Prečíne  

18:00-20:00   Večera, ubytovanie  

20:00-20:30  František Michálek Astronomická fotografia I 

20:30-21:30 Peter Delinčák Modifikácia fotoaparátu Canon, pasívne chladenie čipu 

21:30-23:30   Panelová diskusia 

26.11.2011 

9:00-9:45 Stanislav Kaniansky Špeciálny software a jeho použitie pre astronomickú fotografiu 

10:00-10:45  Marek Harman Vesmírne metamorfózy 

11:00-11:45  Peter Jurista Amatérska astrofotografia rok po roku 

12:00-14:30   obed 

14:30-15:15 Marian Mičúch Astronomická fotografia II 

15:30-16:30 Róbert Barsa Metódy spracovania digitálneho obrazu I 

16:30-17:00  prestávka 

17:00-18:00 Róbert Barsa Metódy spracovania digitálneho obrazu II 

 


