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5 NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE V ASTRONÓMII 

 

Ako sme už uviedli, so základnými  astronomickými pojmami sa žiaci majú možnosť stretnúť 

po prvý krát v rámci formálneho vzdelávania počas svojej školskej dochádzky. Avšak tak ako  

uvádza Percy (1998) okrem  tradičného vyučovania v školách sa žiaci a študenti dostávajú 

k informáciám z astronómie aj v rámci neformálneho a informálneho vzdelávania.   

K informálnemu vzdelávaniu   v astronómii môžeme napríklad  zaradiť  televízne programy, 

alebo čítanie astronomických tém v knihách či bežnej tlači. K významný formám neformálneho  

vzdelávania v astronómii patrí napríklad návšteva planetária a hvezdárne alebo  práca 

v záujmových útvaroch.  Ako uvádza Novotný (2013) pomerne široký záujem verejnosti 

o astronómiu je však v priamom kontraste s neznalosťou v základných astronomických javov. 

 

5.1 Hvezdárne a planetáriá 

 

Hvezdárne a planetáriá hrajú významnú úlohu v rámci neformálneho vzdelávania astronómie 

na Slovensku. Na Slovensku sa nachádza približne osemnásť hvezdární a planetárií, ktoré 

predstavujú metodické centrá, ktoré vykonávajú špecializovanú odborno-pozorovateľskú, 

kultúrno-výchovnú, vedecko-výskumnú, informačno-dokumentačnú a edičnú činnosť v 

astronomickej oblasti. Výučbu poskytujú vo forme výučbových programov. Tieto 

špecializované kultúrno-vzdelávacie zariadenia majú za cieľ šíriť a propagovať vedecké 

a technické poznatky z astronómie a príbuzných vied medzi širokou verejnosťou s dôrazom na 

mládež. Hvezdárne a planetáriá sa podieľajú aj na organizovaní mimoškolskej záujmovej 

činnosť detí a mládeže a to v rámci astronomických krúžkov a klubov. Tiež sa podieľajú na 

príprave a organizovaní rôznych astronomických zrazov, stretnutí, súťaži, seminárov 

a vedeckých konferencií určených nielen pre deti, žiakov a študentov, učiteľov, širokú 

verejnosť ale aj pre vedeckých pracovníkov (Hanisko 2011). 

Medzi významné úlohy  hvezdární patrí doplnková výučba astronómie pre všetky 

stupne škôl v súlade s ich učebnými plánmi. K tomuto účelu hvezdárne, a najmä planetáriá 

ponúkajú pre školy špeciálne náučné a populárno-náučné multimediálne programy pod umelou 

hviezdnou oblohou. Tieto multimediálne programy sú kombináciou optickej projekcie 

planetária, videoprojekcie, zvukového záznamu, diapozitívov a živého slova. (Hanisko, 2011). 
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Pokorný (2001) považuje  rolu hvezdární a planetárií  vo výučbe astronómie za nezastupiteľnú, 

v tejto súvislosti však zdôrazňuje, že výučbové program by mali  spĺňať určité kritéria, ktoré 

ich  oprávňujú považovať za formu výučby. Podľa Pokorného, však v žiadnom prípade nemôže 

výučba v planetáriu nahradzovať klasickú výučbu, ale iba ju dopĺňať. Na základe analýzy stavu 

vyučovania astronómie na našich školách, ktorú sme prezentovali v predchádzajúcich častiach 

práce  však môžeme  konštatovať, že súčasný školský systém presunul vzdelávanie v tejto 

oblasti do pôsobnosti informálneho vzdelávania.      

Ako sa uvádza v záveroch konferencie Astronomické vzdelávanie na základných 

a stredných školách v 21. storočí, konanej  13. - 14. júna 2013v Ružomberku: „V súčasnosti 

veľkú úlohu pri vzdelávaní z astronómie v Česku a na Slovensku  zohrávajú predovšetkým 

hvezdárne a planetáriá“ (Hanisko, Randa, Štefl,  2013). 

 

5.2 Astronomické krúžky 

 

Astronomický krúžok je miesto, kde sa stretávajú nielen deti a mládež, ale aj ľudia rôznych 

vekových kategórií, ktorých spája spoločný záujem o astronómiu a prírodné vedy. Je potrebné 

zdôrazniť, že v prípade záujmovej činnosti v astronomickom krúžku ide v prvom rade  

o rozširovanie vedomostí z astronómie, astrofyziky a príbuzných vedných odborov, a nie o jej 

popularizáciu. Cieľom záujmovej činnosti detí a mládeže v astronomickom krúžku je 

poskytnúť záujemcom ucelené základné poznatky z astronómie, vrátane odpovedí na tzv. večné 

alebo základné otázky (Hanisko, 2009). 

Problematike astronomických krúžkov sa od roku 1950 venovalo mnoho 

vysokoškolských a stredoškolských pedagógov, ale aj niektorí pracovníci ľudových hvezdární.  

Úlohou astronomických krúžkov bolo:   

 Vytvárať u žiakov predpoklady na vedecké chápanie prírody, bojovať proti predsudkom 

a poverám, 

 Skĺbiť vedomosti z astronómie s vedomosťami fyziky a matematiky  a ostatných 

predmetov  

 Zhotovovať jednoduché prístroje a pomôcky potrebné pre systematické pozorovanie 

 Vytvoriť kolektív okolo vedúceho krúžku 
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Učiteľ by mal vštepovať svojím zverencom týchto päť zásad: 

1. Každé pozorovanie je jedinečnou udalosťou, ktorá sa nemôže opakovať na tom istom 

mieste a v rovnakú dobu. 

2. Úspešné astronomické pozorovania vyžadujú dôkladnú prípravu, rozvahu, trpezlivosť 

a vytrvalosť. 

3. Keďže sa pri pozorovaní uplatňuje najmä zrak, je potrebné ho chrániť pred poškodením.  

4. Čím väčšiu sériu pozorovaní získame, tým má väčšiu cenu. 

5. Každé pozorovanie dôkladne popíšeme, miestom a pozorovacím časom a dátumom. 

 

Práca v astronomickom krúžku bola považovaná za  veľmi dôležitú, nakoľko rozvíja 

ušľachtilé záujmy žiakov  a prispieva k rozšíreniu a doplneniu vedomostí získaných pri výučbe.  

Vznik astronomických krúžkov na Slovensku pri hvezdárňach môžeme datovať do 

obdobia koncom 60 rokov minulého storočia. Jeden z najväčších astronomických klubov pre 

stredné školy vznikol v Prešove pod názvom Klub mladých astronómov v roku 1968. 

Zameranie členov bolo na oboznámenia sa s astronómiou, a čo sa týka z pozorovateľskej oblasti 

– klub sa špecializoval  na pozorovanie meteorov a premenných hviezd. Po roku 1970 sa 

začínajú vytvárať krúžky (nie kluby) v Banskej  Bystrici, Hurbanove, Rožňave, Humennom 

a v Hlohovci.  Na základe pozorovaní meteorov sa vytvára krúžok aj v Gelnici a Michalovciach. 

Do diania zasahovala Astronomická spoločnosť pri SAV hlavne v Hlohovci, Partizánskom, 

Žiline, Leviciach, Modre, čo následne podnietilo vznik nových hvezdární.  

Rozhodujúcu úlohu  zastáva práve vedúci krúžku.  Najväčší krúžok v čase (1968 – 1980) bol 

práve v Prešove pri Krajskej hvezdárni (KMA) a viedol ho PaedDr. Juraj Humeňanský. Jeho  

osobnosť dokázala okolo seba za tento čas združiť  viac ako  80 študentov. 

 Klub pracoval viac menej samostatne, vstup bol na základe prijímacích skúšok pred 

komisiou, ktorú tvorili členovia klubu. Klub sa schádzal každý týždeň, prednášky si robili 

členovia sami.  V lete sa členovia zúčastňovali expedícií, ktoré organizovala Krajská hvezdáreň 

-   a to pozorovanie meteorov  a premenných hviezd. Ak by sme chceli poukázať na dôležitý 

motivačný charakter týchto krúžkov pre ďalšie technické a prírodovedné vzdelávanie, 

nemožno nespomenúť, že účasť v klube mala rozhodujúci vplyv na ďalšiu orientáciu študentov, 

ak uvážime, že 80% z týchto študentov išlo študovať technické a prírodné vedy.  Samotnú 

fyziku sa rozhodlo študovať 24 študentov. Prejavom uznania aktivít organizovaných v rámci  

Klubu  mladých astronómov bolo pomenovanie asteroidu, ktorý v roku 1999 objavili Štefan 

Gajdoš (člen KMA) a Leoš Kornoš  názvom Prešov. 
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Hvezdáreň v Prešove podnecovala vznik astronomických a hlavne svetonázorových 

krúžkov, ktoré sa po roku 1970 tvorili pri skoro každej základnej škole. To bola úloha 

vzdelávania podľa straníckych zjazdov v cele republike. Prešovský okres mal do roku 1980 

takmer170 takýchto krúžkov pre ktoré hvezdáreň vydávala metodiky, fotografie, diafilmy 

a pod.  Priemerné počty detí v týchto krúžkoch boli cca 15 žiakov. V súčasnosti je na Slovensku, 

ale aj v samotnom Prešovskom kraji minimálny počet astronomických krúžkov. V rámci 

Prešovského kraja klesol ich počet na 5. Najväčším z nich je  astronomický krúžok v Snine – 

(18 žiakov), ktorý má už tradíciu 20 rokov. Malý záujem o astronomické krúžky je súčasným 

problémom.  A to aj napriek tomu, že okrem prednášok a pozorovaní sa vedúci krúžkov snažia 

zaujať svojich zverencov aj astronomickými hrami a súťažami  (Gerboš, 2013). 

Kvantitatívne  zmeny vo vývoji  počtu návštevníkov z radov škôl a verejnosti  na Hvezdárňach 

a planetáriách na Slovensku počas posledných 9 rokov, ako aj o počte členov v astronomických 

krúžkoch organizovaných hvezdárňou sú prezentované v tabuľke 22. Údaje poskytla Slovenská 

ústredná hvezdáreň, ktorá metodicky riadi hvezdárne a planetária na Slovensku. Astronómia vo 

formálnom vzdelávaní absentuje už 7 rokov. 

Tabuľka 22 Štatistické údaje z výkazu o astronomických zariadeniach a pracoviskách  – sumár 

za AZ v SR14 

Rok Počet 

astronomických 

zariadení 

Návštevníci 

spolu 

Z toho mládež 

školského 

a predškolského 

veku 

Počet 

záujmových 

krúžkov 

Počet členov 

záujmových 

krúžkov 

2006 25 213 949 173 994 56 651 

2007 25 182 587 145 893 50 654 

2008 25 214 681 172 329 46 546 

2009 25 229 930 185 339 41 483 

2010 23 213 406 165 886 42 496 

2011 23 217 450 167 530 36 422 

2012 23 202 328 152 465 41 413 

2013 23 182 026 133 789 44 389 

2014 22 186 202 135 371 41 351 

 

Z prezentovaných údajov v predmetnej tabuľke je pozorovateľný súvis medzi 

postupnou implementáciou školskej reformy so začiatkom  v roku 2008 a poklesom  počtu 

žiakov zo škôl, ktorí  v sledovanom období navštívili astronomické zariadenia. Zároveň je 

pozorovateľný aj postupný pokles počtu  členov v záujmových krúžkoch s astronomickým 

zameraním. Ukazuje sa, že ako klesá priestor pre astronómiu vo formálnom vzdelávaní, klesá 

                                                           
14 Spracované podľa údajov Ústrednej  Hvezdárne v Hurbanove 
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aj záujem o neformálne vzdelávanie. Môžeme teda konštatovať, že vylúčenie astronómie zo 

školských učebných plánov je jedným z rozhodujúcich faktorov v znížení stavu 

astronomického povedomia v spoločnosti.  

 

5.3 Astronomická olympiáda ako forma neformálneho vzdelávania 

 

Astronomický ústav SAV svojimi aktivitami podporuje astronomické povedomie pomocou 

množstva projektov pre širokú verejnosť. Spomedzi posledných môžeme spomenúť  projekt 

S ďalekohľadom na cestách ...... 

Za zvlášť úspešnú môžeme považovať prípravu mladých žiakov a študentov na 

„Astronomickú olympiádu - Astrolym“ (IOAA), ktorú  zabezpečuje Slovenská astronomická 

spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) so sídlom v Tatranskej Lomnici 

v rámci grantu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) od roku  

2006. O nadšení a  profesionálnej práci pána RNDr. Ladislava Hrica, CSc., pracovníka 

Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied niet pochýb, o čom svedčia umiestnenia 

slovenských účastníkov na všetkých deviatich ročníkoch medzinárodnej astronomickej 

olympiády.  

Účastníci sa vyberajú na základe trojkolovej súťaže študentov – v prvom kole je to 

korešpondenčná súťaž, v druhom je to regionálne kolo na hvezdárňach a v treťom kole sa 

študenti a žiaci zúčastnili sústredení a záverečného výberu. Ich výsledky sú prezentované v 

Tabuľke 23. Ak by sme vzali do úvahy aj výsledky fyzikálnych olympiád, tak v roku 2015 sme 

sa na medzinárodnej súťaži  umiestnili na 13 mieste  z európskych krajín (36 zúčastnených) a 

z krajín EU (25 zúčastnených) sme obsadili 10. miesto. V súťaži jednotlivcov sme získali jednu 

striebornú medailu, tri bronzové a jedno čestné uznanie. 

 

 

Tabuľka 23Umiestnenie našich súťažiacich na svetových súťažiach IOAA 

Rok Ročník Organizátor súťaže 

IOAA 

Ocenení riešitelia 

zo SR 

Umiestnenia 
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2015 9. Indonézia Miroslav Gašpárek  

Jozef Lipták 

strieborná medaila  

strieborná medaila  

2014 8. Rumunsko Miro Gašpárek 

Juraj Halabrín  

Filip Ayazi 

bronzová medaila 

bronzová medaila 

bronzová medaila 

2013 7. Grécko 

 

Miroslav Gašpárek  

Michal Račko 

Matúš Kulich  

Juraj Halabrin  

zlatá medaila 

zlatá medaila 

bronzová medaila 

2012 6. Brazília Peter Kosec zlatá medaila 

2011 5. Poľsko Peter Kosec zlatá medaila 

2010 4. Čína 

 

Miroslav Jagelka 

Peter Kosec 

strieborná medaila  

zlatá medaila 

2009 3. Irán 

 

Eugen Hruška bronzová medaila 

2008 2. Indonézia 

 

Peter Vanya bronzová medaila 

2007 1. Thajsko Robert Barsa zlatá medaila 

 

Ako vidíme z týchto výsledkov naši žiaci sú schopní pod odborným vedením dosahovať 

v prírodovednom vzdelaní výborné výsledky porovnateľné so svetovou úrovňou. Je však 

dôležité venovať sa venovať sa im. Pokiaľ v rámci fyzikálnej olympiády sa študenti stretávajú 

s fyzikou aj vo formálnom vzdelávaní, čo sa týka astronómie, školský systém  starostlivosť 

o mladé talenty presunul  do oblasti informálneho vzdelávania. 

 

5.4  Astronómia v rámci celoživotného vzdelávania 

 

Idea celoživotného vzdelávania sa objavuje u mnohých klasikov pedagogiky. Myšlienka zaradiť 

seniorské vzdelávania do štruktúry univerzít ako jej samostatnú časť má korene v roku 1968 vo 

Francúzsku. Bol to práve Pierre Vellas z Univerzity v Toulouse, ktorý na základe skúseností z 

experimentálnej školy (1972) pre seniorov zadefinoval cieľ univerzity tretieho veku - zistiť bez 

predpojatosti, ako môže univerzita zlepšiť kvalitu života starších osôb. V roku 1973 bola 

formálne zriadená prvá univerzita tretieho veku. Veľký úspech  takéhoto vzdelávania spôsobil, 

že do roku 1980 sa začalo vzdelávaniu seniorov venovať viac ako 60 francúzskych univerzít. 

Myšlienka seniorského vzdelávania sa postupne rozšírila na univerzity v Belgicku, Švajčiarsku, 

Poľsku, Taliansku, Španielsku ako aj cez Atlantik do Quebecu, či SanDiega v Kalifornii. 

Rozvoj tohto fenoménu podporil aj v roku 1980 vznik Medzinárodnej Asociácie Univerzít 
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Tretieho Veku – AIUTA (International Associationof Universities of the Third Age) so sídlom 

v Paríži. 

V súčasnosti v  našej spoločnosti ako aj vo svete sa preferuje aktívny proces života aj 

v seniorskom veku. Vzdelávanie seniorov je dôležitým rysom spoločnosti a jedným z faktorov 

aktivizácie v prístupe života seniorov. Začiatky vzdelávania seniorov na Slovensku môžeme 

datovať do obdobia 1999 , kedy vznikol celonárodný program „Národný program ochrany 

starších ľudí“ a po pätnástich rokoch jeho aktualizácia v podobe Národného programu 

aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, v ktorom v časti 6.2.4 by mal podporiť rozvoj 

vzdelávania seniorov  v celej Slovenskej republike (Selecký, 2014). 

Vzdelávanie seniorov na Slovensku sa uskutočňuje hlavne na Univerzitách tretieho 

veku. Na Slovensku existovalo  13 univerzít tretieho veku (2011), ktoré boli zriadené pri 

tradičných univerzitách na Slovensku. Z hľadiska počtu študentov k 31. marcu 2014 na UTV 

(združených v Asociácii univerzít tretieho veku) študovalo 6392 študentov. Najväčší počet, 

skoro 30 % seniorov študoval na Univerzite Komenského.  

Zámer edukácie sa pri rôznych vekových skupinách líši. Edukácia v treťom veku, ako uvádza  

Čornaničová (1998),napĺňa edukačné potreby seniorov v prevažnej miere podľa ich osobných 

záujmov.  A v prípade seniorov pojem edukácia zahŕňa aj rôzne formy špecifických 

sociokultúrnych aktivít, Čornaničová (2000).Všeobecne platí, že v staršej českej populácii je 

účasť na kurzoch vzdelávania dospelých výrazne závislá na dosiahnutom vzdelaní – čím je 

vyššie dosiahnuté vzdelanie jedinca, tým vyššia je jeho participácia (Rabušic, 2006).  

Univerzity tretieho veku sú súčasťou celoživotného vzdelávania. Študijné odbory, ktoré 

tieto univerzity ponúkajú,  preferujú oblasti, ktoré by seniorom mohli napomôcť pri 

skvalitňovaní ich životného štýlu (napr. Psychológia, Sebapoznanie, sebarozvoj a sociálna 

percepcia, Lieky  a zdravie, Sociálna práca, Telesná výchova, či jej špecifikum - joga... ),  alebo 

pri rozvoji ich záľub (Záhradníctvo, Umenie, kresba a maľba, História, Dejiny hudobnej 

výchovy, Divadlo a hudba v premenách času,...) Niektoré zohľadňujú aj špecifiká svojho 

pracoviska (Veterinárstvo, Žurnalistika, Archeológia, či Architektúra ...) a poslednou skupinou 

sú odbory, ktoré „ priniesla doba“ (výučba jazykov, informatika). 

Čo sa týka prírodovedných odborov, tých je v ponuke veľmi málo. Z celkovej ponuky 

do roku 2011 to bola Prírodoveda a Astronómia na UK v Bratislave a Geografia a Astronómia 

na Prešovskej univerzite. Len Univerzita Komenského  v Bratislave15 a  Prešovská univerzita 

                                                           
15http://cdv.uniba.sk/utv/vzdelavanie/rozvrhy-na-rok-201516/#c29371 
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v Prešove ponúkajú odbor – Astronómia. V súčasnosti (rok 2015) len Prešovská univerzita 

v Prešove ponúka pre seniorov jeden prírodovedný program a tou je astronómia. Informácie 

prezentované na webovej stránky16 uvádzajú  otvorenie tohto odboru na UK v Bratislave 

v akademickom roku 2016/2017.  

Z našich doterajších dlhoročných skúseností vyplýva poznanie, že  väčšina absolventov 

týchto kurzov prejavuje prirodzený záujem o prírodné javy a astronómiu.  V súvislosti 

s prudkým napredovaním v oblasti nových astronomických poznatkov a ich medializáciou  

pociťujú nedostatok relevantných a vedecky správne prezentovaných informácii z danej 

problematiky.  Ich záujem je taktiež stimulovaný aj novými možnosťami prezentácie 

a virtualizácie astronomických javov.   

  Na Prešovskej univerzite tretieho veku  je odbor astronómia ponúkaný už 5 rokov.. Pred 

samotným začlenením do ponuky vzdelávania tretieho veku sme realizovali projekt „Škola 

astronómie pre seniorov”, ktorý podrobnejšie opisuje Csatáryová, M. et al  (2012). Cieľom 

tohto projektu bolo zistiť, aké vedomosti seniori už majú, čo ich zaujíma, a ako zvládajú prácu 

s počítačom.  

Na rozdiel od vyučovania astronómie pre seniorov v Bratislave, kde sa vyučuje len téma 

Slnečnej sústavy a orientácie na oblohe,  je do tém astronómie zaradená aj astrofyzika, 

galaktická astronómia a kozmológia. Navyše štúdium je doplnené o prácu s interaktívnym 

počítačový programom Stellarium a reálne pozorovania. Tu treba poukázať na skutočnosť, 

že seniori nevyužívali tento počítačový program len na orientáciu a pozorovanie javov na 

oblohe, ale aj na priame výpočty – napr. určenie hmotnosti planét, či určenie svetelnej krivky 

supernovy .... t.j. aj spracovanie údajov, čo vo významnej miere posilnilo aj ich počítačové 

zručnosti. Počet študentov na odbore astronómia sa na Prešovskej univerzite tretieho veku  

pohybuje v intervale od 15 do 25 účastníkov v jednotlivých ročníkoch, vo veku od 45  do 86 

rokov. Najväčší podiel predstavuje veková skupina 55 - 65 rokov.  

 

Deväťdesiat percent študujúcich seniorov, ktorí študujú astronómiu 

 má vysokoškolské vzdelanie  

                                                           
16http://cdv.uniba.sk/utv/vzdelavanie/rozvrhy-na-rok-201516/#c29371 
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 ide vo väčšej miere o bývalých učiteľov fyziky, študentov technického zamerania, ale 

aj napr. architektúry, či geografie 

Ako udáva Hrapková (2004), medzi najvýznamnejšie motivačné pohnútky seniorov k 

štúdiu patrí (zoradené v poradí od najčastejších po menej časté): 

- záujem rozšíriť si vedomosti v cudzom odbore,  

- potreba kvalitne využívať voľný čas,  

- túžba študovať na vysokej škole,  

- potreba spoločenského kontaktu,  

- záujem rozšíriť si vedomosti vo vlastnom odbore a snaha vyrovnať sa okoliu. 

 Zo vzorky našich seniorov Prešovskej univerzity, ktorí sa rozhodli študovať astronómiu, by 

sme mohli tento zoznam  doplniť  o:  

 túžbu spoznať záhady vesmíru,  

 vedieť si odpovedať na tzv. večné otázky, ktoré ich oslovili v mladosti ..., 

 v malej miere záujem o astrológiu, 

 komunikácia s vnúčatami..... 

Sylaby sú zamerané v prvom roku štúdia na tieto oblasti:  

 orientácia  na oblohe (súhvezdia, rozdelenie súhvezdí,  ako aj oboznámenie sa 

s objektmi Messierovho a NGC katalógu),  

 pohyby v Slnečnej sústave,  

 Slnečná sústava – (Slnko, terestrické a joviálne planéty, trpasličie planéty, asteroidy, 

kométy a kométy, meteory, 

 vznik Slnečnej sústavy. 
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V druhom ročníku sa prednášajú témy astrofyziky, stavby galaxie a kozmológie 

 vznik a vývoju hviezd, 

 premenné hviezdy, 

 Mliečna dráha, 

 mimogalaktická astronómia, 

 kozmológia 

Ukončenie štúdia je riešené projektovou prácou, na tému, ktorú si vyberie  študent. 

  


