
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a
ostatnými astronomickými  zariadeniami vyhlasuje 32. ročník vedomostnej

astronomickej súťaže

Čo vieš o hviezdach?

● Organizátor: Krajská hvezdáreň v Žiline, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a
Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne

Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť
otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná
sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii.

● Súťažiť sa bude v troch kategóriách: súťaž je trojstupňová

1. kategória: žiaci 4.- 6. ročníka základných škôl a 1. ročníka 8-ročných gymnázií
2. kategória: žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl, 2.- 4. ročníka 8-ročných gymnázií

a 1. ročníka 5-ročných gymnázií
3. kategória: žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročníka 8-ročných gymnázií

a 2.- 5. ročníka 5-ročných gymnázií

● Priebeh súťaže a termíny: súťaž je trojstupňová

1. Okresné kolo (okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín): dňa 25. marca 2022
o 9:00

2. Krajské kolo: do konca apríla 2022

3. Celoslovenské kolo: termíny budú známe do konca marca 2022

Okresné kolo: realizuje Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom a Cirkevnou spojenou
školou v Dolnom Kubíne. Účastníkom okresného kola môže byť každý záujemca o astronómiu z
okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Súťaž je určená pre jednotlivcov a za každú školu sa
v danej kategórii môžu zúčastniť traja súťažiaci. V prípade, ak je na škole väčší počet záujemcov
o súťaž, navrhujeme zorganizovať školské kolo. Do krajského kola postúpia prví traja súťažiaci z
každého okresu, v prípade, ak dosiahnu aspoň 50 % z celkového počtu bodov. Termíny krajských
kôl súťaže budú známe do konca marca 2022.



● Priebeh súťaže: Regionálne kolo pozostáva z troch nezávislých častí:

1. riešenie písomných úloh a príkladov

2. riešenie “slepej” hviezdnej mapy

3. ústne kolo

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 bude súťaž realizovaná v súlade s platnými
obmedzeniami a opatreniami ÚVZ SR pre hromadné podujatia určené pre deti a mládež do 18
rokov. Každý účastník súťaže je ich povinný rešpektovať! V prípade, že okresné kolo nebude
možné zrealizovať prezenčne, uskutoční sa ONLINE formou.

● Prihlásenie: Do súťaže sa preto prihlasujete prostredníctvom prihlášky v osobotnom
dokumente mailom na adresu folklor@okstredisko.sk alebo poštou na adresu Oravské
kultúrne stredisko Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín. V prípade závažných zmien
podmienok konania okresného kola budú na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške
odoslané presné pokyny k absolvovaniu súťaže.

Termín na prihlásenie: 23. marec 2022
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