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Postavíme mosty z hviezd 
V rámci Programu Iniciatívy 
Spoločenstva INTERREG IIIA 
PL-SR
Priorita 2 Socio-ekonomický rozvoj
Opatrenie 2.2 Ochrana prírodného 
a kultúrneho dedičstva

Január 2006 – február 2007

Neinvestičný
Verejný sektor
Hvezdáreň a planetárium v 
Prešove
Beskidski Klub Astronomiczny

„Polaris“ Sopotnia Wielka, Poľsko
Vihorlatská hvezdáreň Humenné



Financovanie projektu (Sk) 
• Výška celého NFP 1 787 915
• Výška príspevku z ERDF   1 340 936
• Výška zo ŠR 357 583
• Vlastné zdroje 89 396



O projekte...
• Cieľ projektu:

Zmyslom a cieľom projektu bolo v prvom rade výchova 
a vplyv na mladých ľudí prostredníctvom našich 
odborných lektorov. Sériou niekoľkých aktivít sme 
zabezpečili zmysluplné a cieľavedomé učenie 
množstvom atraktívnych podujatí (exkurzie, školenia, 
súťaže, letné tábory).

• Projekt je prvým krokom k veľmi perspektívnym 
možnostiam rozvíjať v budúcnosti živú spoluprácu 
s Poľskom (exkurzie – 2 poľské populárno-náučné
programy v planetáriu)



Cieľové skupiny detí a mládeže

• 1. kategória - deti vo veku 10 – 12 rokov
• 2. kategória – deti vo veku 13 -15 rokov
• 3. kategória – mládež vo veku 16 – 20 rokov



Partneri projektu



Konečný prijímateľ a realizátor projektu 
Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Hvezdáreň a planetárium (HaP) v 
Prešove je najstaršou hvezdárňou na 
Slovensku. Pod názvom Ľudová
hvezdáreň v Prešove bola otvorená
28. októbra 1948. Jej odborný program 
v tom čase bol zameraný na 
pozorovanie slnečnej fotosféry, 
umelých družíc a popularizáciu 
astronómie.
4. októbra 1984 bolo otvorené
planetárium a budova metodickej 
prevádzky Hvezdárne a planetária v 
Prešove. V súčasnosti sa organizácia 
venuje popularizácii astronómie a 
príbuzných vedných odborov. Jej 
činnosť je adresovaná žiakom a 
pedagógom všetkých stupňov škôl, 
deťom predškolského veku a rôznym 
záujmovým skupinám a jednotlivcom z 
radov širokej verejnosti. Odborný 
program sa zameriava na pozorovanie 
slnečnej fotosféry. 



Poľský partner  
Beskidzki Klub Astronomiczny „Polaris“

Sopotnia Wielka, Poľsko
Beskidski Klub 
Astronomiczny „Polaris", 
bol založený v marci roku 
1994 v Sopotni Wielkiej v 
Poľsku, v Sliezskom 
vojvodstve. Jeho činnosť
je zameraná hlavne na 
propagáciu astronómie, 
pozorovania meteorov, 
Slnka a meteoslužbu. 
Začiatkom roku 2005 sa 
organizácia pretvorila na 
celopoľskú organizáciu 
všeobecného prospechu 
Združenie Polaris OPP.



Slovenský partner
Vihorlatská hvezdáreň Humenné

Vihorlatská hvezdáreň v 
Humennom bola založená v 
roku 1952 a je druhou 
najstaršou hvezdárňou na 
Slovensku. Pre návštevníkov 
mesta ponúka prednášky 
spojené s teleskopickým 
pozorovaním hviezdnych 
objektov. Vysunutým 
pracoviskom hvezdárne je 
Astronomické observatórium 
na Kolonickom sedle s 
vynikajúcimi pozorovacími 
podmienkami. Jeho 
dominantou je najväčší
ďalekohľad na Slovensku s 
priemerom zrkadla 1 meter.
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Počet 
účastníkov
(Cieľové
Skupiny)

3
Hvezdáreň a 
planetárium v Prešove

1.12.-2.12.2006
8.12.-9.12.2006

2.Exkurzie 
poľskej mládeže v 
HaP Prešov

13/273HaP Prešov24.2.-26.2.2006Obloha v mojom 
fotoaparáte

0Sopotnia Wielka,
Chabowka, PL

12.1.-13.1.2007Exkurzia slov. 
mládeže v Poľsku

20/420Astronom.observatóriu
m na Kol.sedle, 

27.8.-31.8.20063.Letný 
astrotábor

20/600BKA „Polaris“, Sopotnia
Wielka, PL

1.8.-5.8.20062.Letný 
astrotábor

20/420Astronom.observatóriu
m na Kol.sedle, 

3.7.-7.7.20061.Letný 
astrotábor

11/231HaP Prešov21.4.-23.4.2006Vymyslel som 
súhvezdie

11/231HaP Prešov24.3.-26.3.2006Moje prvé
pozorovanie

Počet 
prednášok/ 
počet
poslucháčov

Miesto konaniaTermínNázov/
charakteristika

Zoznam podujatí v rámci projektu 
Postavíme mosty z hviezd



Prehľad aktivít

• 3 trojdňové školenia
• 3 letné astronomické tábory
• 3 exkurzie pre poľskú mládež v HaP 

Prešov
• 1 exkurzia pre slov. mládež v Poľsku
• 7 koordinačných stretnutí 6 SR/1PL



Prehľad činností na aktivitách

• 95 prednášok
• 3 prezentácie 2 programov v planetáriu v 

poľštine
• do projektu sa zapojilo 238 účastníkov
• navštívené boli 3 astronomické zariadenia
• 10 kultúrnych inštitúcií (múzeá, technické

pamiatky, geografické zaujímavosti)



Produkty projektu

• 2 populárno-náučné programy v planetáriu 
preložené a nahovorené v poľštine 
Pohľady na oblohu a Doska či guľa?

• vyhotovenie propagačnej skladačky HaP 
Prešov 



Publicita projektu
• Informátor HaP Prešov
• Web stránka VÚC Prešov
• Detský časopis Fifík
• Astronomický časopis Kozmos
• Prešovský večerník
• Euroregióny
• Brožúra MVRR SR – výber úspešných projektov programov 

cezhr. spolupráce
• Relácie v regionálnom rozhlasovom vysielaní
• Web stránka projektu www.astropresov.sk/projekt

http://www.astropresov.sk/projekt


Obloha v mojom fotoaparáte
24.2.-26.2.2006



Moje prvé pozorovanie
24.3.-26.3.2006



Moje prvé pozorovanie
24.3.-26.3.2006



Vymyslel som súhvezdie
21.4.-23.4.2006



Vymyslel som súhvezdie
21.4.-23.4.2006



1. Letný tábor
3.7.-7.7.2006



1. Letný tábor
3.7.-7.7.2006



2. Letný tábor 1.8.-5.8.2006



2. Letný tábor     1.8.-5.8.2006



3.Letný tábor     27.8.-31.8.2006



3. Letný tábor
27.8.-31.8.2006



Exkurzie poľskej mládeže 
v HaP Prešov      1.12.-2.12.2006

8.12.-9.12.2006



Exkurzie poľskej mládeže 
v HaP Prešov

1.12.-2.12.2006
8.12.-9.12.2006



Exkurzia slovenskej mládeže 
v Poľsku   12.1.-13.1.2007



Koordinačné stretnutia



Koordinačný tím

Manažér a autor projektu:         RenRenááta Kolivota Kolivošškovkováá
Koordinátor : PaedDr.Juraj HumePaedDr.Juraj Humeňňanskýanský
Administrátor:                           Mgr. ValMgr. Valééria Kalatoviria Kalatoviččovováá
Koordinátor
poľského partnera:                  Mgr. Piotr NawalkowskiMgr. Piotr Nawalkowski
Koordinátor 
slovenského partnera:             RNDr.Igor Kudzej,PhD.RNDr.Igor Kudzej,PhD.
Web stránka projektu:             Peter ZbonPeter Zbonččáákk



Na záver chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa na tomto projekte 
akýmkoľvek spôsobom podieľali, 

alebo mu aspoň fandili.


