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Vec:   Celoštátna vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?“ 
 

Hvezdáreň a planetárium v Prešove aj tohto roku organizuje okresné a krajské kolo celoštátnej 
súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň 
v Hurbanove, a ktorá organizuje celoštátne kolo tejto súťaže. Súťaž bude prebiehať v troch 
kolách a v troch vekových kategóriách. Po uvoľnení opatrení z dôvodu covid-19 bude okresné 
aj krajské kolo prebiehať prezenčne v budove HaP v Prešove. V prípade akýchkoľvek zmien 
Vás budeme informovať. 

1. kategória – žiaci ZŠ 4. – 6. ročník a 1. ročník 8- ročného gymnázia 
2. kategória – žiaci ZŠ 7. – 9. ročník a 2. – 4. ročník 8 – ročného gymnázia 
3. kategória – žiaci SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8 – ročného gymnázia 

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň súťaže 
budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história 
astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautickej techniky 
v astronómii. 
 

Termíny súťaže:                     1. kategória             2. kategória                3. kategória                           
okresné kolo                              29.03.2022              30.03.2022                  31.03.2022 
krajské kolo                               26.04.2022              27.04.2022                  28.04.2022 
celoštátne kolo                           jún 2022                  jún 2022                      jún 2022                   
 
 

Prihláseným jednotlivcom zašleme okruhy otázok. Informácie o súťaži nájdete aj na 
www.astropresov.sk. Prihlášky do súťaže zašlite do 14.3.2022 e-mailom 
(kolivoskova@astropresov.sk), resp. riadnou poštou. 
 

         Tešíme sa na Vašu účasť! 
 
             
 
                                                                                     Mgr. Viliam Kolivoška, v.r. 
                                                                                             riaditeľ HaP Prešov 
 
Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na 
vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Bližšie informácie nájdete na stránke www.astropresov.sk/zverejňovanie/ochrana osobných 
údajov.     


