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SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 

 

 POZVÁNKA NA KURZ III. 

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA ŠPECIALIZOVANÝCH ODBORNO - 
POZOROVATEĽSKÝCH PROGRAMOV  

 

Vážení kolegovia, priatelia, študenti 

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 "Príprava a realizácia špecializovaných odborno - pozorovateľských 

programov". Hlavným programom kurzu budú pozičné merania – zákryty a zatmenia 

nebeských telies, ich pozorovanie a záznam, digitálne spracovanie záznamov, ich význam. 

Hlavnými lektormi budú Ing. Jaroslav Gerboš a Karel Halíř. 

Partnermi projektu sú Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a Hvězdárna Valašské 

Meziříčí, p.o. 

Kurz sa uskutoční v dňoch 27.1.2012 až 28.1.2012 a je určený odborným pracovníkom 

hvezdární, aktívnym pozorovateľom, študentom a pedagógom s hlbším záujmom 

o problematiku, prípadne ďalším záujemcom. 

Cieľom je zoznámiť sa s rozsahom a zameraním odborno – pozorovateľského programu 

v oblasti pozičných meraní na slovenských a českých pozorovacích staniciach, s technickým 

vybavením, metodikou a využitím odborno - pozorovateľského programu pre odborné 

a vedecké účely. Cieľom je tiež nadviazať vzájomnú spoluprácu v astronomických 

činnostiach aj vo vzdelávacom procese v tejto oblasti. 

Na stretnutie s Vami sa teší 

RNDr. Ján Mäsiar 
riaditeľ
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ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV  

.  

Ubytovanie 

Pre prvých 10 prihlásených je zabezpečené ubytovanie v Kysuckom Novom Meste z rozpočtu 
projektu. 

Stravovanie  

Pre prvých 10 prihlásených je zabezpečené stravovanie (večera 27.1.2012, obed 28.1.2012) 
z rozpočtu projektu. 

Preprava 

Prepravu si hradia účastníci sami.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIHLÁŠKA NA KURZ  

"Príprava a realizácia špecializovaných odborno - 
pozorovateľských programov" 

 „POZIČNÉ MERANIA“ 

Z dôvodov uvedených v organizačných pokynoch vás prosíme o zaslanie prihlášok do 
25.1.2012  

Meno a priezvisko:  

Adresa organizácie (bydlisko):  

Podpis:  

Dátum:  

Mám záujem o diskusný príspevok, prezentáciu činnosti, odborného programu, výsledkov (názov 
príspevku, dĺžka trvania cca...): 
 
O zaradení do skupiny podporovaných účastníkov budete neodkladne informovaní.  

Kontakty:  

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové Mesto   
Prihlášky zasielajte prednostne na: janmasiar@vuczilina.sk  
 

Poznámka: Služby hradené z projektu budú poskytnuté podľa termínu došlých prihlášok do vyčerpania limitu na podporu. 
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PROGRAM KURZU 

"Príprava a realizácia špecializovaných odborno - 
pozorovateľských programov" 

 „POZIČNÉ MERANIA“ 

 

27.1.2012-28.1.2012                                   kód projektu SK/FMP/03/020 
 

Čas Program 

20.1.2012 

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

16:00-16:30  Ján Mäsiar 
Predstavenie projektu KOSOAP, oboznámenie s technickým 
vybavením a činnosťou Kysuckej hvezdárne v oblasti odborno 
- pozorovateľskej činnosti  

16:30-17:30  Jaroslav Gerboš Zákryty a iné pozičné merania 

17:30-17:45  Prestávka, občerstvenie 

17:40-18:30  Matej Korec Záznamová technika využívaná pri pozičných meraniach 

18:30-20:30   Večera, ubytovanie  

20:30-21:30  Matej Korec Význam pozičných meraní pre vedecké využitie a vzdelávanie 

21:30-23:00   Panelová diskusia 

21.1.2012 

9:00-9:45 
Matej Korec, 
J.Gerboš 

Praktické ukážky jednotlivých typov pozičných meraní 

10:00-10:45  
Matej Korec Spracovanie záznamov totálnych zákrytov hviezd Mesiacom 

pomocou software Limovie a Occular, Virtualdub,  MuniWin 

11:00-11:45  
Matej Korec, 
J.Gerboš 

Zákryty hviezd asteroidmi a transneptúnovskými telesami – 
perspektívy a možnosti realizácie v podmienkach prihraničných 
hvezdární  

12:00-14:30   obed 

14:30-15:15 
Ladislav Šmelcer Technické podmienky Hvezdárne Valašské Meziříčí na výkon 

pozičných meraní 

15:15-15:30 Ján Mäsiar Ukončenie a zhodnotenie kurzu 




