
Astronomický krúžok Prírodovedného 
múzea SNM 2020/2021 

1. Stretnutie  

Začíname!!! 
O čom bude teda reč?  



Krúžok mladých astronómov Prírodovedné múzeum SNM 

Vedúci: Mgr. Patrik Čechvala, (Adam Okruhlica, 
Fridrich Egyenes-Pörsök) 
email: patrik.cechvala@fmph.uniba.sk 
 patrik.cechvala@planetaria.sk  
Periodicita: každý týždeň  
Deň, hodina: štvrtok, 15:40, v prípade zmeny 
informujeme 
Mailinglist 
Stránky: 
http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-uvodna-
stranka 
https://www.facebook.com/planetaria.sk/ 
https://planetaria.sk/ 
https://www.facebook.com/Astronomia.v.Bratislave/ 
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podujatia&clanok=kruzok-mladych-astronomov-2019-2020 
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Niečo o mne 

- Doktorand – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 
(FMFI UK) 

- Odbor – Astronómia a Astrofyzika 
- Výskum – astročasticová fyzika, vysokoenergetické kozmické žiarenie, gama žiarenie 



Slovenská Astronomická Spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied – 
SAS pri SAV 

 
https://sas.astro.sk/ 

 
 

https://sas.astro.sk/


Slovenské planetáriá O.Z. 
https://planetaria.sk/ 

Ciele: 
- Modernizácia siete planetárií na Slovensku 
- Vybudovanie planetária v Bratislave 
- Popularizácia astronómie a príbuzných vied – organizácia 

pozorovaní, prednášok, workshopov 

https://planetaria.sk/




Aktivity v Prírodovednom múzeu SNM 

- Prednášky pre verejnosť – periodicita, každé 2 týždne, vo štvrtky od 17:30 
- Vstup voľný 







Aktivity v Prírodovednom múzeu SNM 
Astronomická žatva 



Aktivity v Prírodovednom múzeu SNM 
- Pozorovania v čase zaujímavých úkazov 



Aktivity v Prírodovednom múzeu SNM 
Miniplanetárium a projekčná sféra 









Čo je to astronómia? 
O čom sa teda vôbec budeme rozprávať? 



Podľa Googlu 



Astronómia 

- Prírodná veda, ktorá sa zaoberá skúmaním vesmíru (to je už hlavne tzv. kozmológia – 

skúma vesmír ako celok a jeho vývoj), vesmírnych telies (galaxie, hviezdy, planéty, 

kométy, mesiace, asteroidy) a vesmírnych javov (výbuchy supernov, záblesky gama 

žiarenia, kozmické mikrovlnné pozadie, erupcie) 

- Skúma vznik, vývoj, zloženie, pohyb, vlastnosti vesmírnych objektov 

- Využíva pri tom poznatky z ostatných vedných odborov – matematika, fyzika 

(astrofyzika patrí k fyzike), ale v súčasnosti už aj chémia a biológia 

- Jedná sa o jednu z najstarších vied – už staroveké civilizácie boli schopné vyčítať 

niektoré zákonitosti z pozorovania oblohy (Babylon, Egypt, Čína, Grécko) 

- Astronómia je odvodená z gréčtiny – „astron“ je hviezda, „nomos“ je zákon 

- Znamená to teda „zákon hviezd“ 

 



- Na rozdiel od niektorých iných odborov fyziky, v 

astronómii a astrofyzike sa prakticky nerobia 

experimenty 

- Astronóm je odkázaný na pozorovania a čakať teda na 

to, čo mu príroda „zošle“ 

- Astronómia je navyše limitovaná počasím 

- ASTRONÓM SA NEVIE POZERAŤ CEZ OBLAKY!!! 

- Keď je škaredo, tak sa nedá pozorovať 

- Dnes je to už síce lepšie – máme ďalekohľady vo 

vesmíre a tie sú nad počasím 

- Objekty sú častokrát nesmierne vzdialené 

- Je potrebné preto veľké úsilie na zistenie aj základných 

vlastností niektorých objektov 

- Astronómovia si častokrát vymysleli rôzne dômyselné 

metódy Foto: AGO Modra 



Astronóm 

- človek, ktorý sa zaoberá astronómiou 

 

- V súčasnosti je profesionálny astronóm 

zväčša človek s vysokou školou 

- Vyštudoval fyziku so zameraním na 

astronómiu a astrofyziku alebo priamo 

astronómiu a astrofyziku 

- Dnes už sú však aj rôzne kombinované 

odbory s ostatnými vedami 



Astronóm ≠ Astrológ 

- v minulosti bola astronómia spätá spoločne s astrológiou 

- zaoberá sa pohybom nebeských telies, ich vplyvom na organizmus, osudy ľudí alebo 

udalosti na Zemi 

- výroba horoskopov a predpovedanie  

- v minulosti sa aj astronómovia zaoberali astrológiou – boli platený za výrobu 

horoskopov a predpovede, výklad nebies a pod. 

- od doby vývinu vedeckej metódy striktne oddelené 

- nanešťastie niektorí ľudia si stále pletú výrazy astrológ a astronóm 

- jedná sa o PAVEDU – nezakladá sa na overiteľných faktoch a experimentoch, cieľom 

je hlavne zisk astrológa, využíva dôverčivosť a poverčivosť ľudí 

 
POZOR!!!! – Nehovoriť astronómovi astrológ! 



Astronómia a astrofyzika 

- Existujú rôzne zamerania a spôsoby ako astronóm pracuj 

- Observačná – rôzne obory elektromagnetického spektra 

- Teoretická – hlavne astrofyzika 

Podľa zamerania: 
- MPH – medziplanetárna hmota – telesá Slnečnej sústavy 
- Stelárna astronómia, astrofyzika – fyzika hviezd 
- Fyzika Slnka 
- Galaktická astronómia 
- Exoplanéty 
- Vysokoenergetická astrofyzika 
- Astročasticová astrofyzika 
- Kozmológia 
- Astrobiológia 
- Astroseizmológia 
- Astrochémia 
- Archeoastronómia 

 



Prečo sa vôbec oplatí zaoberať sa 
astronómiou a načo nám je dobrá? 



- predpovedanie príchodu zmeny ročného obdobia – konkrétne hviezdy je možné vidieť na 
oblohe v danú časť roka – prichádzajú záplavy, zima, sucho 

- vytvorenie kalendárov 
- meranie času 
- GPS, satelitná televízia, komunikácia 
- predpovede počasia – sledovanie vývoja búrok, cyklónov a pod. 
- pozorovanie Zeme pomocou satelitov – štúdium odlesňovania, topenia ľadovcov 
- Udržiavanie mieru 
- objav nových prvkov – hélium 
- Lepšie pochopenie viedlo k letom do vesmíru, kozmonautike 
- možnosť nachádzania potencionálne nebezpečných telies pre Zem, skúmanie vesmírneho 

počasia, slnečných erupcií 
- potenciálne získavanie surovín z asteroidov 
- pomohla nám uvedomiť si naše miesto vo vesmíre- vzbudzuje pocit pokory ale zároveň 

úžasu a zvedavosti 
- je to úžasný prostriedok ako ľudí spájať - diplomacia 
- nebeské divadlo – zatmenia, konjunkcie, polárne žiary, meteorické roje 
- krásne obrázky a pohľady na oblohu 

 

Prečo sa vôbec oplatí zaoberať sa astronómiou a načo nám je dobrá? 















V súčasnosti/minulosti známi astronómovia/astrofyzici 









Kde pracuje? 

Hvezdáreň Griffith Observatory 



VLT ESO 

Paranal, ESO 



Kde pracuje? 

Lomnický štít 
AGO Modra 



Kde pracuje? 

Planetárium Hayden planetarium 



Kde pracuje? 

Zdroj: Wikipedia 
La Silla, ESO 



Kde pracuje? 



S čím pracuje? 

GTC 



Môžete sa dostať na úžasné miesta 

ASÚ ČAV Ondřejov 































Astronóm amatér 

- ľudia, ktorí majú astronómiu ako hobby 

- na astronómii je však krásne, že aj amatéri vedia 

výrazne prispieť k výskumu vesmíru, jeden z mála 

odborov 

- zakladajú sa voľnočasové krúžky a skupiny, dokonca 

aj ľudové hvezdárne 

- astronómia sa tak približuje viac k ľudom 

- poskytujú dáta, ktoré sa potom môžu ďalej skúmať 

Zdroj: SOLAR 

Zdroj: astro.cz 



Zdroj: 
http://mojmirmurin.blo
g.cz/1203 



Ďakujem za pozornosť 


