
ČO VIEŠ O HVIEZDACH ? 
25. ročník celoslovenskej vedomostnej astronomickej súťaže 

- propozície - 
 

Vyhlasovatelia: 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici  

 

Organizátori regionálneho kola: 
Astronomický  kabinet pri Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici za spolupráce 

Astronomického klubu Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom, Krajskej hvezdárne v  Žiline  

 

Spoluorganizátor : 

Centrum voľného času Včielka  v Púchove. 

 

Poslanie: 

Poslaním podujatia je prehlbovať vedomosti žiakov, napomáhať k všestrannému rozvoju osobnosti 

mladého človeka a jeho vedecko-technického myslenia. 

 

Podmienky súťaže :  
Súťaž je určená pre jednotlivcov, záujemcov o astronómiu: žiakov ZŠ, študentov SŠ z okresov Púchov,  

Považská Bystrica, Ilava. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z okruhov: všeobecná astronómia, 

astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických 

prostriedkov v astronómii. 

 

Súťažiť sa bude v troch kategóriách :  
1. kategória – žiaci ZŠ 4.- 6.ročník a 1. ročník  8-ročného gymnázia 

2. kategória - žiaci ZŠ 7.- 9.ročníka a  2.- 4. ročník  8-ročného gymnázia  

3. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník  8-ročného gymnázia 

Do krajského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste z  regionálneho kola.  

 

Termín konania a miesta konania : 
Regionálne kolo : 10. apríla  2015 o 8.00 hod. v CVČ Včielka v Púchove  

Krajské kolo : do konca apríla 2015  Hvezdáreň v Partizánskom 

Celoslovenské kolo: bude oznámené organizátorom krajských kôl 

 

Priebeh regionálneho kola súťaže  je v kompetencii organizátorov a pozostáva z troch častí: 

– riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5-10 

– riešenie „slepej“ hviezdnej mapy, tajničky 

– ústne kolo 

 

Hodnotenie a ocenenia : 
V regionálnom kole budú porotcovia z Krajskej hvezdárne zo Žiliny a Astronomického klubu Juraja 

Bardyho v Plevníku – Drienovom,  ktorých menuje Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. 

Porota kontroluje správnosť zadaných úloh, hodnotí odpovede jednotlivých súťažiacich na základe bodového 

systému a vyhlasuje víťazov súťaže. Prvých šesť v každej kategórii obdrží diplom a vecnú cenu.  

 

Kontakt a bližšie informácie: 

Mária Labudíková, POS v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52,017 01 Považská 

Bystrica, č. t.: 432 59 46, 0907792274; fax:  432 35 74; e - mail : maria.labudikova@pospb.tsk.sk; 

 

Prosíme Vás, aby si žiaci, študenti so sebou priniesli prezúvky. 

 

Termín zaslania prihlášok : 

 

 



...................................................................   tu odstrihnúť  ....................................................... 

 

 

Záväznú prihlášku je potrebné  zaslať do 26.marca 2015 
 

Prihlasujem na regionálne kolo astronomickej súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH - 25.ročník,  ktoré 

sa uskutoční  10. apríla  2015 o 8,00 h v CVČ Včielka, Púchov 

 
Meno a priezvisko: ............................................ dátum nar.........................Škola, tr.:  .................         

Adresa bydliska: ............................................................................................     Kat.: ............... 

Meno a priezvisko: ............................................ dátum nar.........................Škola, tr.:  .................         

Adresa bydliska: ............................................................................................     Kat.: ............... 

Meno a priezvisko: ............................................ dátum nar.........................Škola, tr.:  .................         

Adresa bydliska:    ............................................................................................     Kat.: ............... 

Meno a priezvisko: ............................................ dátum nar.........................Škola, tr.:  .................         

Adresa bydliska :    ............................................................................................     Kat.: ............... 

Meno a priezvisko: ............................................ dátum nar.........................Škola, tr.:  .................         

Adresa bydliska:    ............................................................................................     Kat.: ............... 

 

Prosíme Vás, aby si žiaci, študenti so sebou priniesli prezúvky. 

 

Zodpovedný pedagóg :  Meno a priezvisko: ................................................................ 

Dátum narodenia : .....................................  Číslo OP : .............................................. 

Adresa bydliska : ......................................................................................................... 

Adresa školy: ............................................................................................................... 

Telefonický kontakt: ...................................  e-mail: .................................................. 

(súhlasím s poskytnutím dátumu nar. a  čísla OP za účelom poskytnutia občerstvenia pre účastníkov) 

 

          

 

 

 

 

                       pečiatka školy , podpis 

 


