
  

 
 

 

 

 

 

 

Ďalší úspešne ukončený projekt Kysuckej hvezdárne. 

V uplynulých dňoch sa v Horní Bečvě uskutočnil záverečný workshop s názvom „Odborno – 
pozorovateľské programy v cezhraničnej spolupráci a ich ďalší rozvoj“, Bola to posledná aktivita 
projektu „Kooperujúca sieť v oblasti astronomických odborno - pozorovateľských programov“ kód 
projektu SK/FMP/03/020 programu CHS SR-ČR, Fond mikroprojektov. 

 Workshop bol zameraný na zhodnotenie prínosov projektu, nastavenie ďalšej udržateľnej 
spolupráce, možností ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti odborno - pozorovateľských 
programov hvezdární. V rámci workshopu  odznelo niekoľko prednášok a prezentácií venovaných 
spoločným pozorovacím aktivitám, ako sú zákryty hviezd telesami slnečnej sústavy a zatmenia, 
pozorovania Mesiaca, pozorovanie meteorov a pozorovanie aktivity Slnka. Zaujímavými príspevkami 
prispeli aj študenti, ktorí mali vynikajúco spracovanú najmä problematiku svetelného znečistenia. 
Počas celého workshopu si účastníci mohli prezrieť aj pozorovaciu techniku, ktorá bola zaobstaraná v 
rámci tohto projektu. Technika bola využitá k demonštrácií pozorovaní v jednotlivých krátkych 
príspevkoch. Cieľ záverečného workshopu bol naplnený a vzájomná spolupráca medzi partnerskými 
organizáciami ale i študentmi a odbornou verejnosťou v rámci odborno – pozorovateľských 
programov bola opäť posunutá na vyššiu úroveň.   

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, príspevková organizácia Žilinského 
samosprávneho kraja, spolu so svojim projektovým partnerom, Hvezdárňou Valašské Meziříčí, 
realizovala v rámci projektu, okrem tohto workshopu, deväť základných aktivít. V rámci nich sa 
uskutočnilo 13 vzdelávacích podujatí, ktoré boli určené pre viac ako 280 žiakov a študentov všetkých 
typov škôl, pracovníkov hvezdární, pedagógov. Kurzy, sústredenia, praktiká zvýšili odbornú úroveň 
zamestnancov hvezdární aj ich spolupracovníkov a vytvorili predpoklad na realizáciu odborno – 
pozorovateľských programov pomocou nových technológií 

Z prostriedkov fondu sa podarilo zrealizovať stavebné a konštrukčné úpravy kupoly 
hvezdárne, ktoré výraznou mierou zlepšia a zjednodušia ovládanie zariadenia. Obstarané technické 
zariadenia, ako astronomická fotokomora, špičková astronomická CCD kamera, skonštruovaný 
celoblohový systém na záznam meteorov, v spojení s počítačmi a softwarom posúvajú Kysuckú 
hvezdáreň na úroveň špičkových astronomických zariadení a do siete európskych pozorovacích 
staníc. 

 

 TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU 

MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 
 



  

 
 

 

 

 

 

 
Ing.Libor Lenža a RNDr. Ján Mäsiar, manažéri projektov, predstavili výsledky a výstupy komplementárnych 
projektov 

 

1. Účastníci kurzu na spoločnej fotografii. 



  

 
 

 

 

 

 

 

2. Účastníci praktika pre astronomické 
krúžky pracovali priamo 
s obstaranou astronomickou 
technikou 


