
Krajská hvezdáreò 
a planetárium Maximiliána Hella

na Ulici Duklianskych hrdinov 21 v Žiar nad Hronom
pozýva na

Prázdniny v planetáriu v stredu o 16. hodine

program na júl a august

Veèery pod hviezdnou oblohou
 a astronomické videofilmy v piatok o 20. hodine

Veèer zaèína vo Hviezdnej sále multimediálnym programom s využitím možností planetária alebo 
videofilmom, po ktorom vás lektor prevedie s pomocou planetária súhvezdiami aktuálnej oblohy. 
V druhej èasti sa za priaznivého poèasia pozriete s pozorovate¾nom cez astronomický ïalekoh¾ad 
na objekty veèernej oblohy. 
Vstup je možný aj na samotné astronomické pozorovanie po zotmení (približne. po 21. hodine).
Zvoòte pri pravom vchode do budovy. 

Prázdninové popoludnie obsahuje multimediálny program s využitím možností planetária pre školákov 
alebo rozprávkou pre škôlkarov, po ktorej najmenším lektor s pomocou planetária ukáže krásu hviezdnej 
oblohy. Za priaznivého poèasia nasleduje prehliadka zariadení a slneèných hodín na Solárnej terase 
a pozorovanie Slnka astronomickým ïalekoh¾adom. Za nepriaznivého poèasia si v UFO sále deti 
v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii.

Umelecko-relaxaèné programy v posledný štvrtok mesiaca

***
Exkurzie a hromadné vstupy mimo termínov pravidelného programu pre verejnos�
si môžete dohodnú� poèas pracovných dní medzi 7:30 - 15:00 osobne alebo telefonicky  na +421 456 700 888. 

Prázdniny v planetáriu v stredu o 16. hodine

31. 7. o 19. h.31. 7. o 19. h.
Prípad Salvador Dali

Ak Vás zaujíma výtvarné umenie a osobnosti, ktoré výrazne ovplyvnili jeho 
vývoj, prijmite pozvanie na program Prípad Salvador Dalí, o jednom 

z najkontroverznejších maliarov v histórii. Množstvo zaujímavých informácií 
o búrlivom živote tohto "enfant terrible štetca", "virtuálna galéria" 

a hudobný sprievod pozostávajúci z jazzových, symfonických 
a elektronických skladieb Vám dáva jedineènú príležitos� vychutna� si asi 
80 diel tohto španielskeho velikána v netradiènom prostredí planetária.

28. 8. o 19. h.28. 8. o 19. h.
Japonsko  krajina vychádzajúceho 

Slnka
Japonsko - èas� sveta vzdialená a dlhé storoèia 
pre Európanov nedostupná. Vyberte sa s nami 

na ïaleký východ za krásami tejto ostrovnej krajiny, 
spoznajte jej slávnu i pohnutú históriu, jej 

obyvate¾ov - ¾udí ako my, no predsa v mnohom 
takých odlišných.
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ZÁKLADNÉ Z¼AVNENÉ       *RODINNÝ VSTUP
dospelí € 3 držitelia preukazu Z�P € 1,00       1 dospelý + 2 alebo 3 deti
žiaci, študenti, dôchodcovia € 2 držitelia preukazu Z�P mládež  € 0,50       2 dospelí + 1 alebo 2 deti
deti do 6 rokov € 1 držitelia  SPHERE card        z¾ava 10 %
rodinný vstup € 6 * èlenovia SZAA a SAS             zdarma
UMELECKO-RELAXAÈNÉ PROGRAMY
jednotné vstupné € 1 deti do 6 rokov             zdarma
VSTUP LEN NA POZOROVANIE 
jednotné vstupné € 1 deti do 6 rokov zdarma



1. 8. o 20. h.1. 8. o 20. h. Universum
Program oboznámi s vývojom vesmíru od kozmologických mierok 

po slneènú sústavu, poènúc ve¾kým treskom, cez vznik 
a vývoj galaxií, formovanie prvých hviezd a ich sústav až 

po utváranie planét a bezprostredného okolia nášho domova. 
Poskytne vám tiež poh¾ad na našu noènú oblohu, predstaví 

najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov ako 
sú meteory èi zatmenia.

18. 7. o 20. h.18. 7. o 20. h. Náš poh¾ad na oblohu
Hlbiny vesmíru sú fascinujúce, ohromujúce, obèas �ažko 

pochopite¾né. Èlovek k nim už od nepamäti upiera svoje poh¾ady 
a v hlave si vytvára vlastnú predstavu o tomto priestore. Najprv 

len skromne, vlastnými oèami. Postupom èasu s pomocou 
dostupnej techniky tento prieskum zdokona¾uje. A dnes, 

pozorujúc vesmír v celej šírke elektromagnetického spektra, stále 
viac spoznáva svoje miesto v òom a siaha po jeho hraniciach. 

6. 8. o 16. h.
Na Mesiac a ešte ïalej...

6. 8. o 16. h.
Na Mesiac a ešte ïalej...

Multimediálny program s využitím možností planetária je urèený 
pre celú rodinu. Poskytuje poh¾ad na naše Slnko, rozpráva o jeho 
význame pre život na Zemi a vysvet¾uje podstatu rozdielov medzi 
dåžkou dòa v lete a v zime. Vo svojej druhej èasti sa podrobnejšie 
venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej 
blízkosti zažijete aj jedno z najväèších dobrodružstiev ¾udstva - 

pristátie na jeho povrchu. Nechýba ani prehliadka planét slneènej 
sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Závereènú èas� tvorí ešte 

16. 7. a 20. 8. o 16. h.
Uffove dobrodružstvá na Marse

16. 7. a 20. 8. o 16. h.
Uffove dobrodružstvá na Marse

Multimediálny program s využitím možností planetária 
pre mladších školákov približujúci slneènú sústavu a krásu 

hviezdnej oblohy. Návšteva z ïalekého vesmíru - cestovate¾ Uff 
stroskotá na Marse. Poèas èakania na pomoc zo svojej 

materskej planéty má dostatok èasu na prehliadku noènej 
oblohy a telies našej slneènej sústavy. Najviac však jeho 

pozornos� zaujíma Zem a život na nej... 

25. 7. o 20. h.25. 7. o 20. h. Hrozba z nebies
Nie raz sa už v histórii stalo, že Zem bola zasiahnutá ve¾kými 

asteroidmi. Takáto zrážka znamená pre ekosystém planéty vždy 
vážne následky. Aké najznámejšie prípady podobných udalostí 

poznáme? Hrozí aj dnes planéte Zem bezprostredné 
nebezpeèenstvo? Vieme sa proti prípadnej hrozbe z vesmíru 

v súèasnosti úèinne bráni�?

26. 7. o 20. h.26. 7. o 20. h.
Mars - pátranie v prachu èervenej planéty

Audiovizuálny program sa bude venova� mýtom, ktoré 
sprevádzali túto planétu v staroveku, jej pozorovaniam 

v minulosti - vo¾ným okom i ïalekoh¾admi, aj èastokrát mylným 
interpretáciám ¾udí o tom, èo na povrchu videli. Ponúkne vám 
preh¾ad úspešných misií kozmických sond, ktoré od polovice

60-tych rokov 20. storoèia èervenú planétu navštívili a poslali 
na Zem množstvo fotografií a iných odborných dát. Seriózny 

vedecký výskum dramaticky zmenil poh¾ad ¾udí na toto teleso 
a priblížil predstavu letu ¾udskej posádky na Mars realite viac, 

ako èoko¾vek predtým.

13. 8. o 16. h.
Martin a hviezda

13. 8. o 16. h.
Martin a hviezda

Rozprávanie o chlapcovi Martinovi a jeho ve¾kej túžbe dosta� sa 
k tej najkrajšej hviezde na oblohe. Èi sa mu to podarí a èo všetko 

na svojej ceste objaví, vyrozpráva príbeh venovaný najstarším 
škôlkarom.

23. 7. o 16. h.
Dominik v mesaènom cirkuse

23. 7. o 16. h.
Dominik v mesaènom cirkuse

Pozerali ste sa už niekedy na noènú oblohu cez ïalekoh¾ad? 
Urèite to skúste! Uvidíte na nej mnoho zaujímavých vecí 
a možno zažijete aj neuverite¾né dobrodružstvo tak, ako 

Dominik, hrdina našej kreslenej rozprávky. V ïalekoh¾ade 
odhalil, èomu sa venujú hviezdy na nebi, pri ceste vesmírom sa 

zúèastnil pretekov komét, aby nakoniec pristál na Mesiaci 
a navštívil zriedkavé predstavenie slávneho Mesaèného cirkusu.

22. 8. o 20. h.22. 8. o 20. h. Veèer pod južnou oblohou
Ak sa vydáte na ceste po našej planéte smerom do južných 

zemepisných šírok, zistíte, že hviezdna obloha má celkom inú 
podobu ako ju poznáme z našich konèín. Súhvezdia Južný kríž, 

Stolová hora, Loï Argo èi najbližšie galaxie Ve¾ký a Malý 
Magellanov oblak vám predstaví a zo základnou orientáciou 

na južnej oblohe vás oboznámi lektorská demonštrácia 
vo Hviezdnej sále. 

11. 7. a 8. 8. o 20. h.11. 7. a 8. 8. o 20. h.
Mesiac v mýtoch a skutoènosti

Prvá èas� dvojdielneho programu venovaného Mesiacu nazvaná 
V znamení mesaèného králika vás pozve do èias, kedy sme 

Mesiac vnímali skôr ako božstvo, èi dejisko najrôznejších mýtov 
rozmanitých národov sveta, než teleso krúžiace okolo našej 

planéty. Film objasní základné zákonitosti, úkazy a vz�ahy medzi 
Mesiacom, našou planétou a tiež Slnkom. Prevedie vás raným 

výskumom tohto telesa, mapujúc cestu najvýznamnejších 
udalostí v jeho poznávaní od staroveku až po úsvit kozmického 

veku v druhej polovici 20. storoèia.

30. 7 a 27. 8. o 16. h.
Prvé kroky na oblohe
30. 7 a 27. 8. o 16. h.
Prvé kroky na oblohe

Mirko Vesmírko v multimediálnom programe s využitím možností 
planetária vo Hviezdnej sále prevedie deti dianím na pozemskej 

oblohe, zaujímavým spôsobom im predstaví telesá slneènej 
sústavy, ich pohyb v nej a pod kupolou planetária sa s ním 

zah¾adia na hviezdami posiatu noènú oblohu.

piatkové veèery prázdninové stredyprázdninové stredy

Krajská hvezdáreò a planetárium 
Maximiliána Hella       je na

www.planetarium.sk
astronomické zaujímavosti nájdete na 
ASTRIN.planetarium.sk
aktuálny program zistíte aj
v kalendári podujatí na tvziar.tv, ziar.sk
a KultúraZH na        www.mskcentrum.sk


	Page 1
	Page 2

