
Termíny návštev 
Dospelí: štvrtok o 18.00 h;   Deti: sobota o 11.00 h 

Astronomické pozorovania: streda v určených hodinách 
 

Skupinové návštevy: pondelok až piatok 
o 9.00 h, 10.00 h, 11.00 h, 13.00 h.  

Kapacita projekčnej sály planetária je 68 miest.  
Skupinové aj individuálne návštevy je nutné 
dohodnúť vopred telefonicky alebo osobne. 

 

 
2.7. (sobota) o 11.00 h ROZPRÁVANIE O SLNIEČKU 
Astronomická rozprávka v planetáriu pre deti od 4 rokov. 
 
7.7. (štvrtok) o 18.00 h DOSKA ČI GUĽA? 
Prostredníctvom rozhovoru pána učiteľa a astronóma niečo o histórii 
názorov na tvar našej Zeme, o tom kto dokázal, že Zem je guľatá 
a oboznámenie sa s ekliptikálnymi súhvezdiami.   
 
9.7. (sobota) o 11.00 h SLNKO A HODINÁR 
Program o hodinách a čase pre najmenších školákov. 
 
14.7. (štvrtok) o 18.00 h HUDBA POD HVIEZDNOU 
  OBLOHOU – P. I. ČAJKOVSKIJ 
Život a dielo jedného z najpopulárnejších skladateľov európskej hudby 
pod umelou hviezdnou oblohou planetária. 
 
16.7. (sobota) o 11.00 h POHĽADY NA OBLOHU 
Program pod umelou  oblohou planetária o tom, čím sa líši denná a nočná 
obloha v lete a v zime. Vhodný pre mladších žiakov. 
 
21.7. (štvrtok) o 18.00 h LETNÁ OBLOHA a EURÓPA, MIESTO 
  KDE ŽIJEME 
Zoznámenie sa s letnými súhvezdiami. Základné info o európskom 
kontinente pre deti a ich rodičov v prednáškovej sále.  
 
23.7. (sobota) o 11.00 h MARTIN A HVIEZDA 
Astronomická rozprávka o Martinovi a jeho ceste za žiarivou 
hviezdou pre deti od 4 rokov. 
 
28.7. (štvrtok) o 18.00 h HPHO – JEAN MICHEL JARRE 
Hudobná mozaika súčasného svetoznámeho francúzskeho umelca pod 
umelou hviezdnou oblohou. Program vhodný pre stredoškolákov a 
dospelých. 
 
30.7. (sobota) o 11.00 h AKO SA SLNIEČKO NARODILO 
Astronomická rozprávka v planetáriu pre deti od 4 rokov. 
 


 

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ 
 

Po zotmení v prípade priaznivého počasia. 
 

 6.7. o 22.00 h Pozorovanie večernej oblohy 
ďalekohľadmi hvezdárne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.8. (štvrtok) o 18.00 h VESMÍR JE NÁŠ SVET 
Populárno – náučný astronomický program pod umelou 
hviezdnou oblohou. Prehliadka oblohy na rôznych 
zemepisných šírkach. 
 
6.8. (sobota) o 11.00 h POTULKY OBLOHOU 
Program pod umelou hviezdnou oblohou planetária 
o hviezdach, planétach, Mesiaci a Mliečnej ceste. Vhodný pre 
mladších školákov. 
 
8.8. – 14.8.  TECHNICKÁ ODSTÁVKA 
Údržba prístrojovej techniky hvezdárne a planetária. 
Za pochopenie ďakujeme. 
 
18.8. (štvrtok) o 18.00 h HUDBA POD HVIEZDNOU 

OBLOHOU – MIKE OLDFIELD 
Výber zaujímavostí zo života a hudobnej tvorby M. Oldfielda. 
 
20.8. (sobota) o 11.00 h VESMÍRNE OTÁZNIKY 
Hudobný program v planetáriu pre deti od 5 rokov. 
 
25.8. (štvrtok) o 18.00 h MYTOLÓGIA A 
  HVIEZDNA OLOHA 
Súboje mýtických hrdinov, verná láska aj nenávisť. To všetko 
sa odohráva v pútavých mýtoch o súhvezdiach pod umelou 
hviezdnou oblohou planetária. 
 
27.8. (sobota) o 11.00 h PRINC PETER 
Pôvodný rozprávkový astronomický program v štýle 
klasickej rozprávky, určený mladším školákom a ich rodičom. 
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Podujatia – AUGUST Podujatia – JÚL 

Astronomický informátor 
 

    júl – august            4/2022 

Vstupné 
 Večerné programy pre dospelých vo štvrtok:   3,00 € 
 Programy pre rodičov a deti v sobotu:   2,00 € 
 Astronomické pozorovania:   2,00 € 
 Individuálne návštevy počas školských prázdnin:   3,00 € 
 Skupinové návštevy:   3,00 € 
 (zľava 2,00 € platí pre MŠ, 1.-3. ročník ZŠ, mládež a dospelých 
 vyžadujúcich zvláštnu starostlivosť; 
 zľava 2,50 € platí pre 4.-9. ročník ZŠ, SŠ, VŠ a dôchodcov) 
 



Kozmická loď Starliner 
 
Dňa 20.5.2022 po dlhých odkladoch, nezdarených 
pokusoch a nekonečnej snahy technikov a inžinierov, 
odštartovala opravná certifikačná nepilotovaná 
kozmická loď Starliner k medzinárodnej vesmírnej 
stanici ISS. Starliner tentokrát fungoval v zásade bez 
problémov. 21.5.2022 došlo k pripojeniu Starlineru 
k medzinárodnej vesmírnej stanici ISS, čo v rámci 
certifikačnej misie predstavuje významný míľnik. Ten 
istý deň astronauti na ISS po prvýkrát otvorili prielez 
medzi Starlinerom a medzinárodnou vesmírnou 
stanicou ISS, stali sa tak prvými ľuďmi v útrobách 
Starlineru na obežnej dráhe. O dva dni začali vykladať 
uložený materiál z lode a naopak do Starlineru 
nakladať iný materiál, určený pre návrat na Zem 
a následne lepšie štúdium v laboratóriách na Zemi. K 
odpojeniu Starlineru od medzinárodnej vesmírnej 
stanice ISS došlo 25.5.2022. Loď úspešne pristala na 
zaujímavom vytýčenom  mieste White Sand Space 
Harbour v Novom Mexiku. Firma Boeing, ktorej 
Starliner patrí sa stala druhou súkromnou firmou, ktorej 
sa podarilo vyniesť kozmickú loď na medzinárodnú 
vesmírnu stanicu a pristáť späť na Zem. Preto sa 
môžeme tešiť na pilotovanú misiu k ISS už za pár 
mesiacov.   

Radoslav Novysedlák 
 
Observatórium SOFIA končí svoju prevádzku 

 
Využitie leteckej platformy pri astronomických 
pozorovaniach je podľa správ zo zahraničia po 
dvanástich rokoch využívania Sofie (Stratospheric 
Observatory for Infrared Astronomy) na svojom konci. 
Po vypustení Webbovho teleskopu prevádzkovatelia 
(NASA a nemecký DLR) prehodnotili prínos projektu 
nazývaného aj Červené oko ako neefektívny, 
s prihliadnutím na trendy v súčasnej infračervenej 
astronómii. Toľko hovorí správa. Príbeh okrídleného 
teleskopu má však aj svoju druhú stránku. 
Jedná sa totiž o unikátny nápad pozorovať vesmír 
veľkým teleskopom (D2,5 m) z čo najväčších výšok 
nad zemským povrchom. Eliminuje sa tak vplyv 
atmosféry, ktorá je v hladine letov veľkých dopravných 
lietadiel riedka, teda optimálna z hľadiska detekcie 
infračerveného žiarenia prenikajúceho z kozmu. Vývoj 
systému začal v roku 1996 a spolu s veľmi náročnou 

prestavbou Boeingu 747 trval prakticky do roku 2010. 
Plnú operačnú spôsobilosť získal  až v roku 2014 a jeho 
prevádzka spájala stovky jednotlivcov v Amerike 
a v Nemecku. Relatívne krátky čas niekoľkých rokov 
operovania SOFIE na oblohe vyvážia nie iba rozsiahle 
výsledky pozorovaní  Mesiaca, galaxií a hviezd, 
prístupné na verejnom archíve NASA a vystavené 
lietadlo v múzeu, ale aj spomienka mnohých 
astronómov na prácu s týmto jedinečným pozorovacím 
prostriedkom. 

Mgr. Viliam Kolivoška 
 

Frederick William Herschel 
(britský astronóm a hudobník) 

 
F.W.Herschel sa narodil v roku 1738 v Hannoveri 
(Nemecko), ktorý v tej dobe patril pod britskú správu. 
Najprv bol hudobníkom britskej armády tak ako jeho 
otec. Neskôr sa usadil v meste Bath, kde sa stal 
učiteľom hudby. Neskôr sa k nemu pripojila jeho sestra 
Caroline, ktorá sa nielenže starala o spoločnú 
domácnosť, ale bola aj jeho súputníkom. Spočiatku 
bola speváčkou na jeho hudobných koncertoch. Keď sa 
začal profesionálne venovať astronómii, bola jeho 
asistentkou. Venoval sa hlavne stavbe ďalekohľadov na 
záhradnom trávniku. Časom začal uskutočňovať 
systematické pozorovania, vďaka čomu v noci 
13. marca 1781 zazrel v okulári svojho ďalekohľadu 
„zvláštnu, hmlovine podobnú hviezdu, alebo kométu“. 
Objekt sa javil v ďalekohľade ako ostro ohraničený 
kotúčik. Nakoniec bolo dokázané, že ide o planétu – 
prvú objavenú od dôb antiky. V starých archívoch boli 
nájdené pozorovania tejto planéty ešte pred jej 
objavením, ale tam bola mylne považovaná za hviezdu. 
Kráľ Juraj III. pozval Herschela do Londýna, aby ho 
informoval o novej planéte. Tento objav mu priniesol 
slávu a podobne ako on aj jeho sestra Caroline, ktorá 
bola jeho oddanou asistentkou pri pozorovaniach, 
získali kráľovské štipendium. Caroline získavala 
štipendium o polovicu nižšie ako jej brat. Ako prvá 
žena vôbec objavila novú kométu. Herschel navrhol 
meno novej planéty „Georgium Sidus“, Jurajova 
hviezda (či planéta). Tento názov sa však nerozšíril 
a nakoniec sa na návrh nemeckého astronóma Johanna 
Boda presadil názov Urán a argumentoval tým, že ak 
Saturn bol otcom Jupitera, nová planéta by mala byť 
otcom Saturna (Krona). Tento názov sa začal 

najčastejšie používať v prvej polovici 19. storočia 
a pôvodný názov Georgium Sidus používali už iba 
niekoľkí Briti. Urán je jedinou planétou (okrem Zeme), 
ktorej meno je odvodené od postavy gréckej mytológie, 
ostatné nesú mená rímskych bohov. 
Herschel bol aj zanieteným konštruktérom 
ďalekohľadov. Najprv to boli šošovkové ďalekohľady, 
no keďže tieto boli veľké a robustné, preorientoval sa 
na ďalekohľady zrkadlové. Oblasť jeho vedeckých 
záujmov siahala ďaleko za hranicu slnečnej sústavy. 
Od roku 1781 systematicky prezeral oblohu 18- 
palcovým ďalekohľadom. V rokoch 1786, 1789 a 1802 
vydal tri katalógy, ktoré obsahovali 2 500 objektov. V 
roku 1820 vydal rozšírený katalóg, ktorý obsahoval 
päťtisíc objektov. Pojem „planetárna hmlovina“ sa tiež 
spája s Herschelovym menom. S Pierrom Laplaceom sa 
stretol v roku 1801 v Paríži. V roku 1808 ochorel, ale 
pokračoval v pozorovaniach až do roku 1819. V roku 
1816 za svoje zásluhy bol povýšený do šľachtického 
stavu. Ako prvý sa odvážil skúmať galaktické a 
mimogalaktické časti vesmíru. Položil tým základy 
rozvoja modernej astronómie. 
Zomrel 25. Augusta 1822 vo veku 83 rokov v meste 
Slough v Spojenom kráľovstve. Tento rok si preto 
pripomíname 200-sté výročie od jeho úmrtia. 

Zostavila: Renáta Kolivošková 
 

Obloha nad nami 
 
Tak ako každý rok aj tohto roku sú jedným z najviac 
očakávaných meteorických rojov Perzeidy. Tento roj 
patrí medzi najvýdatnejšie roje vôbec s priemernou 
hodinovou frekvenciou okolo 100 meteorov za hodinu 
v maxime. Žiaľbohu tohto roku bude pozorovanie do 
veľkej miery rušiť Mesiac svojím svitom, keďže 
12. augusta nastane spln. To však nebude vadiť 
pozorovateľovi, ktorý si chce tento úkaz vychutnať bez 
toho, aby uskutočnil odborné pozorovanie. Preto sme 
sa rozhodli zorganizovať expedíciu za Perzeidami pre 
širokú verejnosť (keďže pozorovanie bude 
jednoduché), na ktorej sa účastníci oboznámia nielen zo 
základmi pozorovania meteorov. Bližšie info včas 
zverejníme na našej webovej stránke.  

Mgr. Ján Sadiv 
 
 
 

"Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" 



východ západ poznámka východ západ poznámka východ západ poznámka východ západ poznámka

7.7. 04:39 20:40 13:17 00:17 v prvej štvrti 5.8. 05:13 20:08 13:38 23:17 v prvej štvrti

13.7. 04:45 20:36 21:04 03:34 v splne,           
v perigeu 10.8. 05:20 20:00 19:39 02:23 v perigeu

20.7. 04:52 20:30 23:52 13:00 v poslednej 
štvrti 12.8. 05:23 19:56 20:44 05:14 v splne

22.7. 04:55 20:27  vstup do zn. 
LEVA 00:10 15:22 19.8. 05:33 19:44 22:58 14:20 v poslednej 

štvrti

26.7. 05:00 20:23 02:13 19:32 v apogeu 22.8. 05:37 19.38 00:08 17:28 v apogeu

28.7. 05:02 20:20 04:06 20:48 v nove 23.8. 05:38 19:36  vstup do zn. 
PANNY 00:57 18:14

východ západ jasnosť východ západ jasnosť
1.7. 03:29 19:25 -0,7 1.8. 06:32 20:59 -0,6

15.7. 04:31 20:38 -2,0 15.8. 07:45 20:37 0,0

29.7. 06:12 21:00 -0,8 29.8. 08:25 19:58 +0,3

východ západ jasnosť východ západ jasnosť
1.7. 02:45 18:19 -3,9 1.8. 03:13 19:07 -3,9

15.7. 02:49 18:48 -3,9 15.8. 03:45 19:09 -3,9

29.7. 03:07 19:05 -3,9 29.8. 04:24 18:59 -3,9

východ západ jasnosť východ západ jasnosť
1.7. 00:58 14:26 +0,4 1.8. 23:40 14:20 +0,2

15.7. 00:23 14:24 +0,3 15.8. 23:08 14:12 0,0

29.7. 23:47 14:21 +0,2 29.8. 22:35 14:01 -0,1

východ západ jasnosť východ západ jasnosť
1.7. 00:17 12:38 -2,5 1.8. 22:14 10:42 -2,7

15.7. 23:20 11:48 -2,6 15.8. 21:19 09:45 -2,8

29.7. 22:26 10:54 -2,7 29.8. 20:22 08:43 -2,9

východ západ jasnosť východ západ jasnosť
1.7. 22:50 08:43 +0,6 1.8. 20:45 06:30 +0,4

15.7. 21:54 07:44 +0,5 15.8. 19:48 05:30 +0,3

29.7. 20:57 06:43 +0,4 29.8. 18:50 04:29 +0,3
jas. v mag. jas. v mag.

pozorovateľnosť pozorovateľnosť
 Dátum

SATURN
 Dátum

SATURN

Okrem večera počas celej noci od 
juhovýchodného po 

juhohozápadný obzor v súhvezdí 
KOZOROŽCA.

Počas celej noci od 
juhovýchodného po juhozápadný 
obzor v súhvezdí KOZOROŽCA.

V druhej polovici noci od 
východného po juhovýchodný 
obzor v súhvezdí VEĽRYBY.

Okrem večera počas celej noci od 
východného po juhohozápadný 
obzor v súhvezdí VEĽRYBY.

pozorovateľnosťpozorovateľnosť

pozorovateľnosť

V druhej polovici noci nad 
východným obzorom v súhvezdí 

RÝB neskôr BARANA.

V druhej polovici noci nad 
východným až juhovýchodným 
obzorom v súhvezdí BARANA 

neskôr BÝKA.

 Dátum
JUPITER

 Dátum
JUPITER

Ráno nad východným obzorom        
v súhvezdí BÝKA neskôr 

BLÍŽENCOV.

Ráno nad východným obzorom      
v súhvezdí BLÍŽENCOV neskôr 

RAKA a LEVA.

 Dátum
MARS

 Dátum
MARS

pozorovateľnosť

 Dátum
VENUŠA

 Dátum
VENUŠA

pozorovateľnosť pozorovateľnosť

Nepozorovateľný,                            
je na dennej oblohe.

Nepozorovateľný,                            
je na dennej oblohe.

S L N K O M E S I A C

MERKÚR

 Dátum
S L N K O M E S I A C

 Dátum

 Dátum
MERKÚR

 Dátum
pozorovateľnosť

  Pripravil: Mgr. Roman Tomčík   Pripravil: Mgr. Roman Tomčík
Všetky časy sú uvedené v LSEČ.      LSEČ = SEČ + 1 hod. Všetky časy sú uvedené v LSEČ.      LSEČ = SEČ + 1 hod.

August 2022

pozorovateľnosť

Júl 2022
 ÚKAZY NA OBLOHE  ÚKAZY NA OBLOHE


