
sLovENsI(i ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ v HURBANoVE

v sPoLIJPR]icI s HvEzDliFŇAMl, oKRESNÝMI ÁsTRoNoMIcKYMI KABINETMI'

cENTRAMr voLNÉHo ČAsU

A REcIo\ÁLNYMl osVEToVÝMI sTREDlSKAMI

v)hlasujú
XX)(VI- ročník cel oslovenskej ýjtyamej s út' aže

VEsMÍR očn,n nnrÍ
sút'až pŤebehne v dvoch etapách:

l. etapa - okresné kolá (spádová obIasť)
2' etaPa. celoslovenské kolo

Podmienky sút'aže:

SúťaŽiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategóÍia _ materské školy'
2. kategória - 0. .4' řočník Zs
3. kateřória . 5' . 9. roěník ZŠ
i' i."i"!ř.i" - 'a*r"a"e umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ

5. kateĚória. základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZS

Do sút,až € je možné postaÍ'výkresy spracované l 'ubovol 'nou techtl ikou vo for|náte nraximálne

42.
Ňu ,udnú .t.unu pťáce je potrebné čitatel'ne paličkovým pismom napisať. názov práce, meno

autoťa. ieho vek. kategór. iu, tr iedu a meno vyučujúceho' KaŽdá práca musí byt'označená pečiatkou

školy, priěom škola móže zaslať rlaxirnálne l 0 prác z jedne.j kategóťie' ' . .

Prosjme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakol'ko stočením sa výkresy

znehodnocujú.
V sút'aži budú hodnotené |en práce jednot|ivcov.

výkresy sa stávajú majetkom \Yhlasovátel'a.

Do celoslovenského koIa vyberie o|<resná porota z kazdei kategórie 5 prác a organizátor.okresného

řoIu i"r, '  ao.uti .o ,o'nu.o. zírčastnených škól do konca apri|a 20]l- do Sloverrskej ústredne.1

hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutle porory celoslovenskélro koIa sa bude konať v pr.vej poIovici

má)a 202| .
p.i.", kto.e n"uori hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do ce|oslovenského kola.

žolná. o,n""l'a*.ou or.."",'ý"rl tor .lr"z". htto://www.suh.sk/orqanizuieme/sulaze/vesmir-

ocami-deti/ortran izatof i-okresnvoh-kol-vod

VÝsla\a viťaznich a l1brnných prác celosIovenského Kola bude in:(lr lo!aná v priestoroch

šň"""št"l u-.á".. 
-t,'uJ"Jalí" 

u 
'llu.bunou" 

a potom podl'a poŽiadaviek v astronomických a

kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

sút,ažné práce v 1. etape posie|ajt€ výhradne organizátoronr ok tes,9cn xat u.3y'' 3. 2 0t y'

lÉHoRsLE qstlt,zore
ypJp/,slé/lo ./9 b.

^sré'rDl/é sRED/s,tona adresu:

30Í or' s€/(//(p


