
Medzinárodný rok astronómie 2009 (IYA2009) – encyklopedické heslo 

V decembri 2007 Organizácia spojených národov schválila návrh Medzinárodnej 

astronomickej únie a organizácie UNESCO a vyhlásila rok 2009 Medzinárodným rokom 

astronómie. Koná sa pri príležitosti 400. výročia prvých astronomických pozorovaní 

ďalekohľadom, uskutočnených vynikajúcim talianskym matematikom a fyzikom Galileom 

Galileim. 
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Medzinárodný rok astronómie 2009 (IYA2009)  – čo si má zapamätať žiak 

 
Medzinárodná astronomická únia (IAU) schválila v auguste 2003 návrh jej prezidenta 

Franca Paciniho, aby rok 2009, keď si pripomíname 400. výročie prvých astronomických 

pozorovaní ďalekohľadom, uskutočnených vynikajúcim talianskym matematikom a fyzikom 

Galileom Galileim, sa stal Medzinárodným rokom astronómie (IYA2009). Jej zámer 

podporilo v októbri 2005 UNESCO, ktoré sa spolu s IAU stalo spoluorganizátorom 

IYA2009. V decembri 2007 vyhlásila IYA2009 formou rezolúcie Organizácia spojených 

národov (OSN).  Ústredná téma IYA2009 „Vesmír, objavuj ho pre seba“ umožnila ľuďom na 

celom svete uvedomiť si svoje miesto vo Vesmíre cez pozorovanie dennej a nočnej oblohy. 

IYA2009 sa stal bezpochyby najvýznamnejšou popularizačnou akciou v histórii ľudstva. 

Zapojilo sa do nej 146 štátov a 71 organizácií. Aktivity sa uskutočňovali prostredníctvom 12 

kľúčových projektov a  13 špeciálnych projektov. Na zabezpečenie organizačných akcií 

v rámci IYA2009 bolo zriadených 11 špeciálnych pracovných skupín. Akcie na Slovensku 

koordinoval 20-členný Slovenský koordinačný výbor IYA2009, ktorému predsedal RNDr. 

Drahomír Chochol, DrSc.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medzinárodný rok astronómie 2009 (IYA2009) – čo má na prípravu 

k dispozícii učiteľ 

 

Na jeseň 1609, vynikajúci taliansky matematik a fyzik Galileo Galilei zamieril 

ďalekohľad, ktorý si sám postavil, na objekty na oblohe a uskutočnil celý rad astronomických 

objavov: krátery na Mesiaci, slnečné škvrny, fázy Venuše, zvláštny tvar Saturna spôsobený 

existenciou jeho prstenca, Jupiterove mesiačiky – Io, Europa, Ganymed a Kallisto. Odhalil aj 

hviezdnu podstatu Mliečnej cesty a hviezdokôp.  

Medzinárodná astronomická únia (IAU) schválila v auguste 2003 na Valnom 

zhromaždení v Sydney návrh jej vtedajšieho prezidenta Franca Paciniho, aby rok 2009, v 

ktorom uplynie 400 rokov od prvých astronomických pozorovaní ďalekohľadom 

uskutočnených Galileom Galileim, bol vyhlásený Medzinárodným rokom astronómie (IYA).  

Jej zámer podporilo v októbri 2005 UNESCO, ktoré sa spolu s IAU stalo spoluorganizátorom 

IYA2009. V  decembri 2007 vyhlásila IYA2009 formou rezolúcie Organizácia spojených 

národov (OSN). 

Výkonný výbor IAU, vymenoval v auguste 2006 na Valnom zhromaždení v Prahe 

pracovnú skupinu, ktorá vypracovala harmonogram príprav IYA2009. Aktivity IYA 2009 na 

celosvetovej úrovni riadila IAU prostredníctvom Sekretariátu IYA 2009 so sídlom v 

Garchingu, založenom v lete 2007. Sekretariát plánoval, vykonával, koordinoval a 

vyhodnocoval aktivity IYA, zabezpečoval kontakt so zástupcami jednotlivých krajín, 

skupinami zabezpečujúcimi kľúčové programy, oficiálnymi partnermi, sponzormi, 

pridruženými organizáciami a médiami. Všetky potrebné informácie sú k dispozícii na 

webovej stránke www.astronomy2009.org.  

Ústredná téma IYA2009: „Vesmír, objavuj ho pre seba“  umožnila ľuďom na celom 

svete uvedomiť si svoje miesto vo Vesmíre cez pozorovanie dennej a nočnej oblohy a získať 

tak osobný vnem krásy z jeho objavovania. IYA stimuloval celosvetový záujem o astronómiu 

a príbuzné vedy, obzvlášť u mladej generácie. Medzinárodný rok astronómie bol 

celosvetovou oslavou astronómie a jej príspevku pre spoločnosť a kultúru, s podujatiami na 

lokálnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni po celý rok 2009. Koordinačné výbory, 

ustanovené v každej krajine, pripravili program národných aktivít k IYA 2009 využitím 

spolupráce medzi profesionálnymi a amatérskymi astronómami a spopularizovali akcie pre 

najširšiu verejnosť osobnými stretnutiami a prostredníctvom médií. 

Do aktivít IYA2009 sa zapojilo 146 krajín, z ktorých 107 malo vlastné webové 

stránky, 71 medzinárodných a národných organizácií. Aktivity sa uskutočňovali 

prostredníctvom 12 kľúčových projektov a  13 špeciálnych projektov. Na zabezpečenie 

organizačných akcií v rámci IYA2009 bolo zriadených 11 špeciálnych pracovných skupín. 

 

Kľúčové projekty  IYA2009 
 

1)   100 hodín astronómie 

 

 
 

Projekt sa uskutočnil v dňoch 2.-5. apríla 2009. Jeho hlavným cieľom bolo umožniť širokej 

verejnosti pozorovanie ďalekohľadom. Mesiac bol 2. apríla v prvej štvrti, takže bol veľmi 

http://www.astronomy2009.org/
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vhodným objektom na večerné pozorovania. Z planét bol v noci dobre viditeľný Saturn, 

obklopený prstencom a jeho mesiačiky. Otvorené a guľové hviezdokopy, svietiace hmloviny 

a galaxie vhodne doplnili program nočných pozorovaní.  Do astronomických pozorovaní pre 

verejnosť sa zapojili profesionálni astronómovia na observatóriách celého sveta, ale aj 

astronómovia amatéri a ďalší nadšenci, ktorí umožnili nahliadnuť do vesmíru cez 

ďalekohľady vyše miliónu obyvateľov Zeme. V dňoch 3.-4. apríla 2009 od 9.00 UT sa 

prostredníctvom televízie Ustream uskutočnilo 24 hodinové webové vysielanie „Okolo sveta 

s 80 ďalekohľadmi“, zahrňujúce nielen informáciu o observatóriách ale aj živé vstupy 

z týchto observatórií, kde astronómovia informovali verejnosť o prebiehajúcich 

pozorovaniach vesmírnych objektov ale aj o najnovších astronomických objavoch nimi 

uskutočnených. Webová stránka:  http://www.100hoursofastronomy.org/. 

 

2)   Galileoskop 

  

 
 

Cieľom projektu bolo umožniť širokej verejnosti na celom svete vymieňať si skúsenosti 

z pozorovaní jednoduchými astronomickými ďalekohľadmi. Každý mal možnosť uvidieť 

detaily pohorí a krátery na Mesiaci, pásy oblačnosti Jupitera, jeho štyri Galileove mesiačiky, 

prstence Saturna, vzdialené hmloviny a hviezdokopy.  Národný uzol  IYA2009 v USA 

vyvinul jednoduchý, lacný, ľahko zmontovateľný a ľahko použiteľný ďalekohľad, ktorý bol 

od júla 2009 distribuovaný miliónom záujemcov na celom svete. 

 

 
 

 

 V ideálnom prípade, každý účastník IYA2009 si mal domov odniesť takýto ďalekohľad, 

podobný ďalekohľadu Galileiho. Projekt podporil široký prístup k astronomickým 

vedomostiam a pozorovacím skúsenostiam. Projekt umožnil prvý pohľad na nočnú oblohu 

pre zhruba 10 miliónov ľudí. Webová stránka:  http://www.galileoscope.org/. 

 

3)  Kozmický kalendár  

 

 
 

Profesionálni astronómovia z piatich kontinentov zverejnili blogy o svojom živote, kariére, 

priateľoch, záujmoch, najnovších objavoch a výzvach, ktorým museli pri výskume čeliť. V 

práci sú to manažéri, pozorovatelia, vedúci grantov, konštruktéri prístrojov a analytici 



napozorovaných údajov. Mimo observatórií, laboratórií a kancelárií sú to hudobníci, rodičia, 

fotografi, atléti a pod. Profesionálni astronómovia vysvetlili aspoň jeden aspekt ich práce 

publiku populárnym spôsobom. Projekt nebol o astronómii ako o vede ale o tom, čo znamená 

byť astronómom a vedcom. Webová stránka: http://www.cosmicdiary.org/. 

 

4)   Portál Vesmíru 

 

 
 

Celosvetový internetový astronomický portál, ktorý slúžil ako index, zdroj informácií a 

spoločenská sieť pre laikov, autorov astronomických vstupov, tlač, pedagogických 

pracovníkov a vedcov. Portál prinášal správy, blogy, snímky, videá, zoznam observatórií, 

astronomických zariadení, univerzít, astronomických spoločností, amatérskych 

astronomických združení a umeleckých smerov, ktoré inšpirovala astronómia, pričom  

využíval Web 2.0 nástroje na prepojenie astronomických multimédií. Moderné technológie a 

štandardizácia umožnila prepojiť všetkých prispievateľov takýchto informácií do jedného 

portálu pracujúceho v poloautomatickom režime. Webová stránka projektu: 

http://www.portaltotheuniverse.org/  bola spustená 23. apríla 2009. 

 

5)   Ona je astronómkou 

 

 
Projekt si kládol za cieľ zrovnoprávnenie žien v astronómii (a vo vede všeobecne), pričom na 

propagáciu využil web. Približne štvrtinu všetkých astronómov tvoria ženy. Profesionálna 

astronómia ženy priťahuje a získava na ich účasti vo výskume. V niektorých krajinách nie sú 

profesionálne astronómky, kým v iných tvoria viac ako polovicu astronómov. Vedecká 

kariéra žien nie je daná ich schopnosťami, ale je silne ovplyvnená spoločenskými a 

kultúrnymi faktormi. Profesionálne astronómky prezentovali na webe priebeh ich kariéry, 

niektoré aspekty ich súkromného života a ťažkosti, s ktorými sa stretli počas štúdia 

astronómie a v práci, s ohľadom na otázky ich rovnoprávneho postavenia. Zvláštna pozornosť 

bola venovaná záujemkyniam o vysokoškolské štúdium, študentkám astronómie na vysokých 

školách a ašpirantkám na získanie titulu PhD, vrátane pomoci pri získavaní štipendií. Webová 

stránka: http://www.sheisanastronomer.org/  bola spustená 21. apríla 2009. 
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 6)  Tmavá obloha 

 

    
 

Projekt ochrany nočnej oblohy pred svetelným znečistením s dôrazom na národné parky a 

astronomické observatóriá. V mnohých mestách,  z dôvodu svetelného znečistenia, nevidieť 

ani tie najjasnejšie hviezdy na oblohe. Strata tmavej nočnej oblohy je pre väčšinu svetovej 

populácie závažným problémom, ktorý sa netýka len astronomického výskumu, ale aj 

ľudského zdravia, ekológie, bezpečnosti, ekonomiky a úspory energie. V tomto projekte IAU 

spolupracovala s americkým Národným Optickým Astronomickým Observatóriom (NOAO), 

Medzinárodnou asociáciou nočnej oblohy (IDA) a ďalšími národnými a medzinárodnými 

partnermi vo výchove verejnosti týkajúcej sa tmavej nočnej oblohy a životného prostredia. 

V rámci projektu boli prevedené odhady lokálnej úrovne svetelného znečistenia formou „lovu 

na hviezdy“ a „počítania hviezd“, ktoré poskytli ľuďom zábavu a umožnili im zistiť mieru 

svetelného znečistenia prostredníctvom pozorovania nočnej oblohy. Ochrana svetového 

dedičstva tmavej oblohy je jednou z prvoradých úloh pri popularizácii astronómie. Cieľom 

úlohy bolo pôsobiť na ľudí, aby nesvietili zbytočne v smere nočnej oblohy, ale tmavú oblohu 

ochraňovali a bojovali proti svetelnému znečisteniu. V projekte Tmavá obloha malo 

Slovensko svojho zástupcu v celosvetovom organizačnom výbore. Bol ním Ing. Pavol Ďuriš. 

Webová stránka: http://www.darkskiesawareness.org/. 

 

7)   Astronómia a svetové dedičstvo 

 

 
 

Projekt IAU/UNESCO s cieľom zachovania objektov, ktoré sú naviazané na astronómiu 

(historických i súčasných). Program poskytol príležitosť identifikovať historické objekty 

naviazané na astronómiu na celom svete a zabrániť ich schátraniu. Webová stránka projektu: 

http://www.astronomicalheritage.org/. 

 

 8)   Galileiho program tréningu učiteľov astronómie.                      

 

IYA2009 poskytol jedinečnú príležitosť využiť astronomické objavy ako nástroj pre 

zlepšenie vyučovania vedy v školách na celom svete. K dispozícii je nesmierna zásoba 

astronomických zdrojov, väčšinou v digitálnej forme, voľne prístupných cez internet. Skúsení 

pedagógovia a špecialisti však zistili kritické miesto – väčšine učiteľov chýba tréning aby 

porozumeli týmto zdrojom, prípadne ich efektívne využívali. Z tohto dôvodu IAU v 

spolupráci s národnými uzlami, projektom Globálna príručka vesmíru (Global Hands-On 

Universe), Národným Optickým Astronomickým Observatóriom (NOAO) a Astronomical 

Society of the Pacific spojili svoje úsilie vytvorením Galileiho programu tréningu učiteľov 

(Galileo Teacher Training Program - GTTP). Cieľom je vytvoriť celosvetovú sieť „Galileiho 

vyslancov“ v r. 2012. Vyslanci budú efektívne trénovať „Galileiho vedúcich učiteľov“, ktorí 

http://www.darkskiesawareness.org/
http://www.noao.edu/
http://www.astrosociety.org/
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budú trénovať ďalších učiteľov. Prostredníctvom pracovných stretnutí, tréningových 

nástrojov a základných výchovných súprav budú produkty a techniky, vytvorené týmto 

programom, dostupné kdekoľvek na svete. Na miestach s počítačovým prepojením bude 

možnosť prístupu k optickým a rádiovým robotickým ďalekohľadom, web kamerám, 

astronomickým cvičeniam, interdisciplinárnym zdrojom a k digitálnemu vesmíru (web a 

desktop planetáriá). Webová stránka projektu:  http://www.galileoteachers.org. 

 

 

9)   Vesmírne povedomie (UNAWE) 

  
 

Projekt, ktorý zoznámil deti zo sociálne slabších vrstiev a znevýhodnené deti s rozsahom a 

krásou vesmíru. Zdôraznil multikultúrny pôvod modernej astronómie v úsilí rozšíriť detský 

obzor a prebudiť ich zvedavosť v oblasti vied. Projekt vytvoril medzinárodné povedomie 

nášho postavenia vo Vesmíre a na Zemi využitím prirodzeného detského okúzlenia oblohou. 

Webová stránka:  http://www.unawe.org/. 

 

10)   Zo Zeme do Vesmíru 

 

 
 

Výstava astronomických snímok.  Cieľom projektu bolo prezentovať najkrajšie astronomické 

snímky širokej verejnosti netradičným spôsobom. Umiestnenie výstav na letiskách, vo 

verejných parkoch, staniciach metra, galériách a pod., umožnilo vplývať aj na  jednotlivcov, 

ktorí ignorujú alebo dokonca cítia odpor k astronómii a vede. Webová stránka projektu: 

http://www.fromearthtotheuniverse.org/. 

 

11)   Globálny rozvoj astronómie 
 

 
 

Projekt zabezpečujúci rozvoj astronómie vo všetkých oblastiach: profesionálnej (univerzity a 

výskum), verejnej (oznamovacie prostriedky, médiá a amatérske skupiny) a výchovnej (školy 

a informačné výchovné štruktúry). V strede záujmu sú oblasti, kde nie sú silné astronomické 

spoločnosti. Realizácia je sústredená na tréning, vývoj a vytvorenie sietí v každej kľúčovej 

http://www.galileoteachers.org/


oblasti. IYA2009 umožňuje zavedenie a rozšírenie regionálnych štruktúr a sietí v záujme 

globálneho rozvoja astronómie. Webová stránka: http://www.developingastronomy.org/. 

   

12) Galileove noci 

 

   
 

Po úspechu kľúčového projektu „100 hodín astronómie“, účastníci sympózia „IYA2009 

v Európe“ na konferencii JENAM2009 doporučili uskutočniť 23. a  24. októbra 2009 

kľúčový projekt  astronomických pozorovaní  pre verejnosť s dôrazom na pozorovanie 

Jupitera a jeho mesiačikov: Galileove noci.  

 

Špeciálne projekty. 
 

Doplnkom medzinárodných aktivít IYA2009 je 13 špeciálnych projektov: Svet v noci 

(zbierka fotografií a videí najkrajších a historicky najzaujímavejších miest Zeme, na ktorých 

sú zachytené aj astronomické objekty);   400 rokov ďalekohľadu (vzrušujúca multimediálna 

oslava prvých pozorovaní vesmíru uskutočnených ďalekohľadom Galileom Galileim); 

Galileove mesiačiky (pozorovacia kampaň zákrytov, zatmení a tranzitov mesiačikov 

Jupitera); Okolo neba a oblohy (prehliadka svetových astronomických observatórií s cieľom 

porozumieť ich pozorovaniam a uskutočneným objavom); Milióny Zemí (súčasné výsledky 

výskumu planét podobných Zemi); Zatmenie Slnka 1919 (oslava 90. výročia objavu 

gravitačnej šošovky  – ohybu svetla hviezd spôsobeného gravitáciou Slnka); Obloha – 

objavuj ju pre seba (projekt pre deti a mládež, zameraný na orientáciu na oblohe a 

identifikáciu súhvezdí); BLAST (film, ktorý informuje verejnosť o dobrodružstve získavania 

nových astronomických objavov v oblasti submilimetrového žiarenia, využitím 2m 

ďalekohľadu BLAST, umiestnenom na výškovom balóne, vypustenom v Antarktíde 

21. decembra 2006 a pracujúcom do 2. januára 2007, keď bol pri prístávaní zničený); 

Starpiece (most na prepojene ľudí, žijúcich v rozličných krajinách, bez ohľadu na rasu, 

kultúru alebo národnosť využitím spoločných hviezdnych večierkov); Putujúci Galileo   

(výchovný projekt s cieľom priblížiť IYA2009 mládeži Južnej Ameriky); Pomenovanie 

Pluta (anglický dokumentárny film o Venetii Burney Phairovej, anglickej školáčke, ktorá 

pomenovala objekt slnečnej sústavy Pluto v roku 1930, keď mala 11 rokov); Oko 3D (3D 

film o VLT ďalekohľade Európskeho južného observatória (ESO) na Cerro Paranal v Chile, 

zloženom zo 4 ďalekohľadov o priemere zrkadiel 8,2 m);  Vedcom misie Cassini  počas 

jedného dňa (súťaž o najlepšiu esej o Saturnovom prstenci a jeho mesiacoch Tethys a Titan). 

 

Špeciálne pracovné skupiny. 
 

          Špecifické a organizačné akcie IYA2009 zabezpečovalo 11 špeciálnych pracovných 

skupín: Otvorenie IYA2009 (15.-16.1.2009, Paríž, Francúzsko), Záver IYA2009 (9.-

10.1.2010, Padova, Taliansko), 7RP EÚ, Kepler, Galileo, Novoročné podujatia k IYA2009, 

Slnečná fyzika, Vyhodnotenie IYA2009, Filatélia, Nové médiá a Extrasolárne planéty.  
        

 

 

http://www.developingastronomy.org/


IYA2009 na Slovensku 
 

Jednou z dôležitých úloh IAU bolo zabezpečiť, aby každý štát vymenoval svojho 

zástupcu SPoCa (akronym anglického názvu: Single Point of Contact) na sprostredkovanie 

kontaktu so sekretariátom IYA2009 v Garchingu. V novembri 2006 Slovenský národný 

komitét astronomický pri IAU vymenoval SPoCom Slovenska RNDr. Drahomíra Chochola 

DrSc., vedeckého pracovníka Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. 

V septembri 2007 bol na 15. zjazde Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri SAV 

v Tatranskej Lomnici ustanovený 20–členný Slovenský koordinačný výbor (SKV),  ktorý mal 

za úlohu zabezpečovať prípravu a koordináciu akcií spojených s IYA2009 na Slovensku. Vo 

výbore, ktorému predsedal Dr. D. Chochol, boli zastúpení pracovníci Astronomického ústavu 

(AsÚ) SAV, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, SAS, Slovenského zväzu astronómov amatérov (SZAA), regionálnych hvezdární 

a planetárií.    

Astronomický ústav SAV v spolupráci z Astronomickým klubom v Bratislave zriadil 

v auguste 2008 webovú stránku: www.astronomia2009.vesmir.sk, kde sú uvedené všetky 

potrebné informácie o IYA2009. Máte možnosť si stiahnuť logo a banner IYA2009 

v slovenčine, filmovú reklamu k IYA2009 so slovenskými titulkami, pohľadnicu s logom 

IYA2009 a ďalšie materiály.  

Na podporu aktivít IYA2009, s dôrazom na starších učiacich sa, získal Dr. D. Chochol  

v  roku 2008 v rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig – učiace sa partnerstvá 

grantový projekt: AURORA POLARIS, financovaný Európskou úniou vo výške 18 000 EUR 

pre Slovensko. Okrem Astronomického ústavu SAV sa ho zúčastňuje Slovenská 

astronomická spoločnosť pri SAV a Univerzita tretieho veku (U3V) pri Univerzite 

Komenského v Bratislave. Zahraničnými partnermi sú astronomické zariadenia a univerzity v 

Anglicku, Grécku a Poľsku. V zúčastnených štátoch boli v rámci projektu vydané didaktické 

astronomické materiály a pomôcky pre starších učiacich sa, s dôrazom na fyzicky 

znevýhodnených seniorov.   

Slávnostné celosvetové otvorenie Medzinárodného roku astronómie sa uskutočnilo 

v budove UNESCo v Paríži v dňoch 15.-16. januára 2009. Zúčastnilo sa ho vyše 800 

profesionálnych a amatérskych astronómov, študentov, sponzorov, diplomatov a politikov. 

Slovensko zastupoval Dr. D. Chochol a študent gymnázia vo Fiľakove Ľubomír Urbančok, 

ktorý uspel vo viacerých významných astronomických súťažiach v zahraničí a ktorému pobyt 

v Paríži hradil sekretariát IYA2009 v Garchingu. 

 

  

 
Dr. D. Chochol a Ľ. Urbančok na slávnostnom otvorení IYA2009 v Paríži s Dr. Jiřím 

Grygarom, predsedom Českého organizačného výboru IYA2009 a  Prof. Jocelyn 

Bellovou-Burnelovou objaviteľkou pulzarov.

http://www.astronomia2009.vesmir.sk/


 

 

 
Slávnostné otvorenie Medzinárodného roku astronómie na Slovensku sa uskutočnilo 

15.  januára  2009  na  novoročnom koncerte SAV  v Dome  Umenia  v  Košiciach. 

Slávnostným rečníkom bol predseda SAV Prof. Štefan Luby. O význame IYA2009  

hovoril aj  doc. Ján Svoreň, riaditeľ AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici.  

 

   K realizácii prvého kľúčového projektu 100 hodín astronómie došlo v dňoch 2.-5. apríla 

2009 v Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici, ale aj v  mestských a regionálnych 

hvezdárňach na Slovensku. AsÚ SAV privítal počas nepretržitej 100 hodinovej akcie 385 

návštevníkov v Tatranskej Lomnici  a  200 návštevníkov na observatóriu na Lomnickom štíte 

počas Dňa otvorených dverí 4.4.2009. Realizáciu kľúčového projektu  podporili granty APVV 

Stretnutia s vesmírom (vedúci Dr. Vojtech Rušin) a  Astronómia  pre žiakov a učiteľov 

(vedúci Dr. Aleš Kučera). 

   V dňoch 20.-23.4.2009 sa konalo na Univerzite Hertfordshire v Anglicku, v rámci 

Európskeho týždňa astronómie a vedy o vesmíre a konferencie JENAM2009, sympózium 

„IYA2009 v Európe“, kde Dr. D. Chochol predniesol referát: „IYA2009 na Slovensku 

a európsky projekt Aurora Polaris“. Štyria astronómovia a jeden študent U3V zo Slovenska sa 

zúčastnili 2. nadnárodného stretnutia účastníkov projektu AURORA POLARIS, ktoré sa 

konalo v dňoch 6.-11.5.2009 v Olsztyne v Poľsku. Doc. Pavel Paľuš z U3V pri UK v 

Bratislave na toto stretnutie pripravil DVD s animáciami astronomických javov. 3. 

nadnárodné stretnutie účastníkov projektu sa uskutočnilo v dňoch 30.9.-5.10.2009 na 

Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici. 

        Dr. D. Chochol spolu s Ľ. Hambálkom pripravili na 27. Kongres IAU v Rio de Janeiro, 

ktorý sa konal v dňoch 3.-14.8.2009,  poster „IYA2009 in Slovakia“, na ktorom informovali 

svetovú verejnosť o akciách k IYA2009 na Slovensku, medzi ktoré patrilo aj slávnostné 

otvorenie prvého Slovenského orloja v Starej Bystrici dňa 18.7.2009. Poster je k dispozícii na 

http://www.vesmir.sk/akb/iya/Slovakia_poster.pdf.   

        V dňoch 4.-30.9.2009 bola v spolupráci Ústavu experimentálnej fyziky SAV, PF UPJŠ, 

Slovenského technického múzea v Košiciach a Magistrátu mesta inštalovaná v Košiciach  

exteriérová putovná výstava Vesmír – dobrodružstvo objavov, ktorej autorom je prof. Jan 

Palouš z Astronomického ústavu Akadémie vied ČR. 

 

   


