
Programová ponuka Astronomickej  univerzity  2019 
 

Pre absolventov univerzity máme v dopoludňajších hodinách pripravené prednášky 
doplnené prezentáciami, obrazom,  bohatými videosekvenciami a trojrozmernými pomôckami.  

 
Astronomické zaujímavosti z oblohy a hlbokého vesmíru 

Pozorovanie  Slnka – slnečné škvrny, protuberancie – výbuchy na Slnku 
Mesiaca – mesačná krajina, krátery a pohoria 

Planéty – Merkúr, Venuša, Jupiter a Saturn, .... 
Orientácia na oblohe – súhvezdia letnej hviezdnej oblohy 

Zábavná fyzika 
Videoprojekcia  astronomických 3D filmov 

 
Vo večerných hodinách sa budeme učiť základnú orientáciu na oblohe, spoznávať súhvezdia 

a prakticky pozorovať pomocou ďalekohľadov objekty nočnej letnej oblohy. 
 
V prípade nepriazne počasia, astronomické kvízy, súťaže a videoprojekcia 3D filmov. 
 
Ubytovanie v chatkách 
 
Stravovanie – zabezpečené  
- raňajky budú dovážané  
- obed - Reštaurácia - kúpele, Hoffer  
- večera - Reštaurácia - kúpele, Hoffer 
 

Poplatok za tábor je: 120€ 
 
ten bude použitý na stravovanie a nevyhnutné poplatky spojené s účasťou na letnom 
astronomickom tábore. 
 
Účastníci_si_so_sebou_prinesú: športové oblečenie a obuv, teplé oblečenie (na večerné  
pozorovania), pršiplášť alebo dáždnik, karimatka, prezuvky, zošit, písacie potreby – ceruzka, 
lepidlo, pero, nožnice, hygienické potreby, zdravotný preukaz, baterka. 
 
Priložený súhlas rodičov treba odovzdať a účastnícky poplatok zaplatiť do 29. 6. 2019. 
Potvrdenie o bezinfekčnosti treba odovzdať pri príchode ! 
 
Ak dieťa – účastník tábora spôsobí škodu na majetku hvezdárne, uhradí ju rodič, alebo 
zákonný zástupca dieťaťa.   
                                                              
Stravovanie sa začína večerou 22. 07. 2019 a končí obedom 26. 07. 2019.  
 
Bližšie informácie poskytneme na tel č. hvezdárne :   038 / 7497108,  
e-mail : hvezdap @hvezdaren.sk  
 
 
Chceli by sme Vás informovať, že od 25.5.2018 nadobúdla účinnosť nová legislatíva týkajúca 
sa ochrany osobných údajov, a to Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov 
 2016/679 nazývané ako  „GDPR” a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, preto sa naša organizácia zaväzuje spracúvať 
všetky poskytnuté osobné údaje výlučne zákonným spôsobom. 
 
 



 
Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177,  

958 04 Partizánske 
www.hvezdaren.sk, Tel.č. 038/7497108, e-mail:hvezdap@hvezdaren.sk 

 
 
 

P  R  I  H  L  Á  Š  K  A 
 
 
 

Záväzne sa prihlasujem na  ASTRONOMICKÚ UNIVERZITU - letný interaktívny 
zážitkový astronomický tábor, organizovaný Hvezdárňou v Partizánskom 

v termíne 22. – 26. júl  2019 
 
 
Meno a priezvisko:.................................................................................... 
 
Dátum narodenia: ..................................................................................... 
 
Adresa domov : .........................................................................................  
 
Telefón : .................................................................................................... 
 
E-mail (pre ďalšiu korešpondenciu):......................................................... 
 
 
Škola a trieda :.............................................................................................  
 
 
 
V ........................................................          dňa ...................................... 
 
 
......................................  
Podpis zákonného zástupcu  
 
Prihlásením dieťaťa do tábora, ako účastník tak aj rodič či právny zástupca súhlasia s použitím osobných údajov 
(adresa bydliska, dátum narodenia) pre účely organizačných potrieb letného astronomického tábora po dobu 
jedného kalendárneho roka. Ďalej hore uvedení (účastní, rodič, právny zástupca) súhlasia s použitím (zverejnením) 
fotografií z tábora na stránke - www.hvezdaren.sk. 
Svojím podpisom súhlasím s použitím mojich osobných údajov (adresa bydliska, dátum narodenia) pre účely letného 
astronomického tábora po dobu jedného kalendárneho roka. Ďalej súhlasím s použitím (zverejnením) mojich 
fotografií zo súťaže na stránke - www.hvezdaren.sk. 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona (GDPR). 
 
 
 

............................................ 
Podpis zákonného zástupcu 

 
 
 



 

HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM 
V ZRIADOVATEĽSKEJ POSOBNOSTI TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
ASTRONOMICKÁ  UNIVERZITA   22 - 26. 7. 2019 

__________________________________________________________________________ 
 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

Nesmie byť staršie ako 3 dni v čase nástupu 
na tábor 

Toto potvrdenie prosím neposielajte. Je potrebné ho 
doniesť na tábor 

Podpísaný  (rodič)............................................... 
 
 
bytom:............................................................... 
  
vyhlasujem, že hygienik, ani ošetrujúci lekár nenariadil v našej rodine 
karanténu,  ani   zvýšený lekársky dozor môjmu dieťaťu.  
 
......................................................................... 
 
V ostatnom čase sme v rodine neprišli do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu. 
Sme si vedomí právnych následkov v prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia. 
 
Som si vedomý /á/ právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, 
najmä som si vedomý /á/, že by som sa dopustil /a/ priestupku podľa § 56 
zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

                                                                  
 
 
........................ 
podpis rodiča 

 
 
 
 
V   .............................   dňa : ........................... 

 
 
 



 
 

Meno účastníka tábora: 
 
Adresa: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 
 
 

Dole podpísaná/podpísaný  .................................................... udeľujem týmto súhlas podľa 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona (GDPR), Hvezdárni v Partizánskom so spracúvaním osobných údajov môjho 
dieťaťa a to konkrétne (dátum narodenia) na účely poistenia dieťaťa počas astronomického 
tábora, ktorý sa koná od 22.7.2019 do 26.7.2019 v priestoroch Hvezdárne v Partizánskom, Malé 
Bielice 177, 95804 Partizánske.  

 
 
Svojim podpisom dávam súhlas a potvrdzujem, že som porozumel vyššie uvedeným 

skutočnostiam a boli mi dané všetky potrebné informácie. 
 
 
 
 

V ............................................., dňa ..................... 
 

 
                                                                     ........................................................... 
                 podpis zákonného zástupcu 
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