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Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť

Zodpovedný pracovník: Bc. Drahoslava Výbochová

Vysvetlivky

d – popis činnosti

d1 – odhad nákladov objednávanej činnosti

d2 – kvantitatívne parametre objednávanej činnosti

d3 – kvalitatívne parametre objednávanej činnosti

d4 – výkonnostné parametre objednávanej činnosti

d5 – spôsob financovania objednávanej činnosti

d6 – kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti
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Slovenská ústredná hvezdáreň je kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou 

so špecializovaným zameraním. Slovenská ústredná hvezdáreň je odborným, vzdelávacím a 

metodickým pracoviskom pre oblasť astronómie,  koordinačným a výkonným pracoviskom 

pre  špecializovanú  pozorovateľskú,  vedeckú,  výskumnú,  informačnú,  dokumentačnú, 

metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied.

Celoslovenské súťaže, výstavy a festivaly

d) V rámci  popularizačno-vzdelávacej  činnosti  sa  organizujú  a  koordinujú  celoštátne 

súťaže,  výstavy  a festivaly,  ktoré  sú  primárne  určené  pre  astronómov  amatérov,  členov 

astronomických krúžkov pri ZŠ a SŠ, astronomických klubov a tiež širokú verejnosť.

 

Medzinárodná súťaž Astrofoto

d1) náklady na činnosť:   1 500,00 EUR

spôsob financovania: bežný transfer (bližšia špecifikácia príloha č. 3b)

d2) registrácia a spracovanie fotografií zúčastnených na súťaži

d3) vyhodnotenie jednotlivých prác

d4) celkový počet zúčastnených a počet ocenených, predpokladá sa okolo 20 účastníkov s 200 

      prácami, odovzdá sa cca 13 cien v závislosti od kvalitatívnej úrovne hodnotených prác 

      (v závislosti od kvality zúčastnených prác má porota právo upraviť počet udelených cien)

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu 

d6) účastníci súťaže bez vekového obmedzenia a bez obmedzenia štátnej príslušnosti

Medzinárodná fotografická súťaž „Svieťme si na cestu, nie na hviezdy“

d1) náklady na činnosť:     800,00 EUR

spôsob financovania :   bežný transfer (bližšia špecifikácia príloha č. 3b)

d2)  prezentácia  fotografií  dokumentujúcich  správne  aj  nesprávne  osvetľovanie  s 

predpokladanou účasťou okolo 30 súťažiacich s cca 200 fotografiami

d3) hodnotenie  zaslaných prác, ktoré sú v súlade s podmienkami použiteľné pri propagácii 

problematiky svetelného znečistenia a ochrany nočnej oblohy

d4) spopularizovať a spropagovať aktuálnu problematiku svetelného znečistenia aj v rámci 

       akcií: Hodina Zeme, Týždeň ochrany hviezdneho neba (UNESCO) a pod. Doplnkovými 

       podujatiami sú prednášky a prezentácie s problematikou svetelného znečistenia, jeho 

       vplyv na spoločnosť, globálne otepľovanie, zdravie, nočné ekosystémy a astronomické 
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       pozorovania

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu

d6) odborní a metodickí pracovníci hvezdární, astronómovia amatéri, amatérski aj 

      profesionálni fotografi bez vekového obmedzenia a bez obmedzenia štátnej príslušnosti

Celoslovenská vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“

d1) náklady na činnosť  :  5 000,00 EUR

spôsob financovania : bežný transfer (bližšia špecifikácia príloha č. 3b)

d2) zabezpečenie jednotlivých kôl súťaže podľa jej štatútu (okresné, krajské a celoslovenské)

d3) hodnotenie jednotlivých súťažiacich

d4) celkový počet zúčastnených a počet ocenených, predpokladá sa 700 účastníkov,     

      zabezpečenie ocenení pre víťazov v jednotlivých kolách súťaže

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu 

d6) účastníci súťaže zo SR z radov školopovinnej mládeže a študentov stredných škôl

Celoslovenská vedomostná súťaž Astronomická olympiáda

d1) náklady na činnosť: 600,00 EUR

       spôsob financovania: bežný transfer (bližšia špecifikácia príloha č. 3b)

d2) zabezpečenie celoslovenského kola súťaže podľa jej štatútu

d3) hodnotenie jednotlivých súťažiacich

d4) celkový počet zúčastnených -  predpokladá sa 30 účastníkov

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu 

d6) účastníci súťaže zo SR z radov školopovinnej mládeže a študentov stredných škôl

 

Celoslovenská výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“

d1) náklady na činnosť  :  2 500,00 EUR

spôsob financovania : bežný transfer (bližšia špecifikácia príloha č. 3b)

d2) zabezpečenie okresného a celoslovenského kola súťaže podľa jej štatútu, sústredenie a 

      triedenie súťažných prác

d3) hodnotenie súťažných prác

d4) celkový počet zúčastnených a počet ocenených: predpokladá sa okolo 3300 účastníkov 

      v okresnom kole v 3 okresoch a celobratislavskom kole,  odovzdanie 60 cien; 

      v celoslovenskom kole 2 000  účastníkov a odovzdanie 75 cien

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu 
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d6) účastníci súťaže zo SR vo veku od 3 do 15 rokov

Výroba  virtuálnej výstavy víťazných prác súťaže Vesmír očami detí

d1) náklady na činnosť  :  1 700,00 EUR

spôsob financovania : bežný transfer (bližšia špecifikácia príloha č. 3b)

d2) výroba virtuálnej výstavy z okresných kôl, ktoré organizačne zabezpečuje SÚH a z  

      finálového kola 

d3) obsahové naplnenie virtuálnej výstavy

d4) spracovanie výtvarného materiálu do digitálnej formy, vývoj software  

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu

d6) všetky zúčastnené školy na súťaži, organizátori okresných kôl, víťazi celoslovenského 

       kola, víťazi troch okresných kôl a celobratislavského kola, ktoré organizuje SÚH 

       v Hurbanove

Výstavná činnosť v rámci súťaží Vesmír očami detí, Astrofoto a Svieťme si na cestu, nie na 

hviezdy 

Výsledné práce súťaží Vesmír očami detí, Astrofoto a Svieťme si na cestu, nie na hviezdy sú 

inštalované v rámci výstav,  ktoré sú  k nahliadnutiu v priestoroch areálu organizácie formou 

tlačených posterov. Výstava víťazných prác súťaže Vesmír očami deti je zároveň putovná. 

d1) náklady na činnosť:  500,00 EUR

     spôsob financovania : bežný transfer (bližšia špecifikácia príloha č. 3b)

d2) množstvo vystavených exponátov

d3) úroveň vystavovaných diel a ich aranžovanie

d4) počet návštevníkov výstav

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu

d6) široká verejnosť

Medzinárodný festival astronomických filmov – Astrofilm 2021

d1) náklady na činnosť:  4 500,00 EUR

      spôsob financovania: bežný transfer  (bližšia špecifikácia príloha č. 3b)

d2) počet zúčastnených filmov a audiovizuálnych prezentácií, ich príprava na prezentáciu u 

zahraničných – dabing, titulky, konvertovanie formátov

d3) získanie práv na premietanie a prezentovanie filmov na verejnosti

d4) predpokladá sa minimálne 20 prezentácií (filmy, prednášky, workshopy...)
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d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu

d6) odborní pracovníci hvezdární, široká verejnosť

V Hurbanove dňa 14. 12. 2021

Vypracovala: Bc. Drahoslava Výbochová 

Schválil: Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ SÚH
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