
 

 

 

 

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

SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 

 

Úspešná realizácia projektov Európskej únie. 

Aj keď rok 2011 sa sotva prehupol do svojej druhej polovice, z hľadiska úspešnosti sa pre Kysuckú 

hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste už teraz javí ako veľmi úspešný. Je to predovšetkým z dôvodu 

realizácie projektov Európskej únie z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fondu 

mikroprojektov. V tejto činnosti je Kysucká hvezdáreň v tomto programovom období najúspešnejšou 

hvezdárňou na Slovensku a spolu s ďalšími kultúrnymi organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

úspešne rozvíja svoju činnosť, zveľaďuje technické, materiálne a iné prostriedky potrebné pre 

realizáciu kultúrnej a vzdelávacej činnosti. Dôkazom toho sú aktivity projektov „Astronomické 

cestovanie“,  „Výstavou k spolupráci a poznaniu“, „Kooperujúca sieť v oblasti astronomických 

odborno – pozorovateľských programov“. Všetky tieto projekty sú realizované v spolupráci 

dlhoročného projektového partnera - Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí p.o. 

Prostredníctvom projektu „Výstavou k spolupráci a poznaniu“ sa podarilo vytvoriť päť výstavných 

vzdelávacích projektov, multimediálne programy, množstvo metodických a propagačných 

materiálov, ktoré budú aj v budúcnosti slúžiť najmä pre potreby škôl a ďalších vzdelávacích zariadení 

Žilinského kraja. Na viac ako 35. školách Žilinského a Zlínskeho kraja bolo zrealizovaných v spolupráci 

s partnermi množstvo vzdelávacích podujatí. Najväčším lákadlom pre žiakov a študentov bolo 

pozorovanie Slnka pomocou špeciálnych  astronomických ďalekohľadov.  Keďže záujem o podujatia 

bol značný, podujatia boli realizované predovšetkým v okrajových častiach kraja. Deti a učitelia 

z Horného Kelčova, Liptovských Sliačov, Turčianskych Teplíc, Oravskej Polhory nemuseli absolvovať 

dlhú cestu „za hviezdami“, vesmír prišiel priamo k nim. Vzdelávacie programy absolvovalo viac ako 

5000 účastníkov, čo ďaleko prekročilo plánovaný počet.  

Pre pedagógov základných a stredných škôl sme realizovali tri semináre, na ktorých sme predstavili 

výstavné projekty, ale najmä ponúkli možnosť na rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania 

v prírodných vedách.  

Prínosom projektu je najmä nadviazanie a prehĺbenie spolupráce so školami Kysuckého regiónu 

(Kysucké Nové Mesto, Makov, Krásno nad Kysucou, Kysucký Lieskovec, Svrčinovec, Podvysoká, ZŠ 

E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou, Povina, Ochodnica, ...), ktoré bude prínosom najmä pre žiakov pri 

získavaní vedomostí z prírodných vied. Fyzika by takouto formou vzdelávania mohla prestať byť 

strašiakom pre deti. 

 


