
Astronómia vo Vysokých Tatrách 

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry



• Lomnický štít, 2 632 m. • Stará Lesná, 785 m. • Skalnaté Pleso, 1 786m.



Astronomický ústav SAV, v. v. i.: Zameranie a infraštruktúra 

Medziplanetárna hmota

Fyzika Slnka 

Exoplanéty a Stelárna astronómia 

Observatórium Stará Lesná

Dva 0.6m Zeiss Jena Cassegrain reflektory  (f=750cm) 

Observatórium Skalnaté Pleso

 0.61m f/4.3 reflektor a automatická bolidová kamera

 1.3m Nasmyth-Cassegrain reflektor (f=10.4m)

Observatórium Lomnický štít

Dva koronografy ZEISS 200/3000 : D=20 cm, f=4 m



Medziplanetárna hmota 

 Fotometria asteroidov, určenie ich absolútnych parametrov

 Fotometria, spektroskopia a polarimetria komét

Meteory vs. Meteority

Dynamika prúdov meteoroidov okolo známych komét 

Migrácie trans-neptunických objektov do vnútornej planetárnej oblasti.



Fyzika Slnka

Výskum slnečnej atmosféry od jej najnižších vrstiev až po korónu, štúdium vzájomného prepojenia jednotlivých 
atmosférických vrstiev ako aj dynamických a aktívnych javov, ktoré v nej prebiehajú.

 Proces uvoľňovania a šírenia sa energie počas aktívnych javov v slnečnej atmosfére, vzájomné súvislosti medzi 
veľkoškálovými prejavmi slnečnej aktivity (erupcie, výrony koronálnej hmoty, EUV vlny).

 Slnečno-zemské vzťahy, teda vplyvu slnečnej činnosti na Zem a jej blízke okolie. 



Exoplanéty a Stelárna astronómia 

 Exoplanéty: určovanie ich základných parametrov a orbitálnych elementov. 
Hľadanie nových exoplanét a hnedých trpaslíkov. 

Výskum interagujúcich dvojhviezd: symbiotické hviezdy a klasické novy. Určenie 
ich fundamentálnych fyzikálnych parametrov a geometrickej štruktúry objektu 
počas jeho explózie, lepšie porozumenie podstaty vzplanutí a ich vývoja, a tým aj 
ich začlenení do vývoja ostatných hviezd a hviezdnych sústav.

 Dvojhviezdy a viacnásobné hviezdne sústavy. Určovanie absolútnych parametrov 
ich zložiek (hmotnosti, polomery, svietivosti) kombináciou fotometrických a 
spektroskopických pozorovaní. 



Ďalekohľad: 60cm (24 inch) Zeiss Jena Cassegrain reflektor  (f = 750cm) 

Detektor: CCD kamera FLI ML 3041, filtre UBVRI (Bessell), chip
2048×2048, veľkosť pixelu 15×15 μm, veľkosť poľa 14′×14′



Ďalekohľad: 60cm (24 inch) Zeiss
Jena Cassegrain reflektor,            
(f = 750cm)

Detektor: ešeletový spektrograf
eShel, rozlíšenie R=11000, 
svetelnosť f/5, spektrálny rozsah 
392 - 710nm



Malá kupola

Ďalekohľad: 0.61m Newton, f/4.3 
reflektor

Detektor: CCD kamera SBIG-ST-10 XME 
filtre BVRI, veľkosť pixelu 9×9 μm, 
veľkosť poľa 9′×13′

Veľká kupola

Ďalekohľad: 1.3m Nasmyth-Cassegrain
reflektor (f=10.4m)

Detektor: (i) ešeletový spektrograf typu 
MUSICOS, rozlíšenie R=35000, 
svetelnosť f/4, spektrálny rozsah  
425 - 720 nm.

(ii) CCD kamera ARC 4k x 4k, filtre 
UBVRI (Bessell), chip 4096×4096, 
veľkosť pixelu 15×15 μm, veľkosť poľa 
19′×19′





Ďalekohľady: dva koronografy ZEISS 200/3000 : D=20 cm, f=4 m

Detektory: spektropolarimeter: Koronálny Multikanálový Polarimeter (CoMP-S)

spektropolarimeter: Slnečný Chromosférický Detektor (SCD)



 D. Dunlap Observatory, Kanada

Observatórium Ondřejov – Astronomický ústav ČAV,    

Česká republika

 Univerzita M. Koperníka, Toruń, Poľsko

 Univerzita Graz, Rakúsko

Astrofyzikálny inštitút, Univerzita Jena, Nemecko

 Európske severné observatórium, Kanárske ostrovy, 

Španielsko

Astrofyzikálny inštitút, Potsdam, Nemecko

 Observatórium Tautenburg, Nemecko 

 ...a ďalšie iné

Astronomický ústav SAV, v. v. i. a medzinárodná spolupráca



Témy dizertačných prác na školský rok 2022/2023

Medziplanetárna hmota

1.  Vznik a vývoj vnútorného Oortovho oblaku                                      

Školiteľ: Mgr. Marián Jakubík, PhD. (mjakubik@astro.sk) 

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., pracovisko ústavu v Starej Lesnej  

Študijný odbor: Astronómia a Astrofyzika

Cieľ práce: Detailný popis vzniku vnútorného Oortovho oblaku s dôrazom na modely popisujúce vznik Oortovho oblaku 
v prostredí a čase kedy sa Slnko nachádzalo vo svojej zárodočnej otvorenej hviezdokope. 

2.  Medzihviezdne častice v medziplanetárnom priestore Slnečnej sústavy

Školiteľ: RNDr. Mária Hajduková Jr., PhD. (Maria.Hajdukova@savba.sk)

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie medziplanetárnej hmoty, Bratislava

Cieľ práce: Zmapovanie prítoku medzihviezdnych častíc a sledovanie ich dráh v Slnečnej sústave. Počítačové simulácie 
dráh medzihviezdnych častíc a ich porovnanie s pozorovanými dráhami meteoroidov z prístupných meteorických 
databáz. 



Témy dizertačných prác na školský rok 2022/2023

Študijný odbor: Astronómia a Astrofyzika

3.  Zrážky asteroidov hlavného pásu s rojovými meteoroidmi   

Školiteľ: RNDr. Luboš Neslušan, CSc. (neslusan@astro.sk)

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., pracovisko ústavu v Starej Lesnej

Medziplanetárna hmota

Cieľ práce: Cieľom práce je určenie frekvencie prechodov asteroidov cez koridory kometárnych prúdov a tiež známych 
prúdov, ktorých materské teleso nie je známe. Kedže asteroidov je obrovské množstvo, objektom štúdia budú len veľké 
asteroidy (s absolútnou magnitúdou väčšou ako zvolená hranica) v hlavnom páse.                      



Témy dizertačných prác na školský rok 2022/2023

Študijný odbor: Astronómia a Astrofyzika

Stelárna astronómia a exoplanéty

1. Dvojnásobne a viacnásobne zákrytové hviezdne sústavy   

Školiteľ: RNDr. Theodor Pribulla, CSc. (pribulla@astro.sk)

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., pracovisko ústavu v Starej Lesnej

Cieľ práce: Detekcia a modelovanie dvojnásobne a viacnásobne zákrytových sústav. Určenie elementov dráh a 
absolútnych parametrov zložiek. Zahrnutie jemných efektov svetelných kriviek a porúch dráhy pri modelovaní zákrytov.

2.  Formovanie mladých hviezd typu T Tauri a ich planetárnych sústav   

Školiteľ: Mgr. Martin Vaňko, PhD. (vanko@ta3.sk)

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., pracovisko ústavu v Starej Lesnej

Ciele práce: Fotometrické a spektroskopické pozorovania T Tau kandidátov (vo vybraných regiónoch) a modelovanie 
dvojhviezdnych zložiek obsahujúcich mladé hviezdy vo veku niekoľko miliónov rokov vrátane ich planetárnych sústav.



Témy dizertačných prác na školský rok 2022/2023

Študijný odbor: Astronómia a Astrofyzika

Fyzika Slnka 

1.  Cyklus slnečnej aktivity - empirické implikácie pre modelovanie slnečného dynama   

Školiteľ: RNDr. Ján Rybák, CSc. (choc@astro.sk)

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., pracovisko ústavu v Starej Lesnej

Cieľ práce:  Nájdenie časového vývoja časovej a šírkovej asymetrie slnečnej aktivity pre obdobie viacerých slnečných 
cyklov a analýza jej významnosti v jednotlivých obdobiach s preskúmaním prípadných periodicít aktivity. 



Konkurz (školský rok 2022/2023)

Študijný odbor: Astronómia a Astrofyzika

Termín podania prihlášok: 15. máj 2022

Miesto podania prihlášky:
Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry    

Termín konania prijímacieho pohovoru: v priebehu júna 2022

Nástup doktorandského štúdia: 1. september 2022

Požiadavky na prijímacie skúšky ako aj ďalšie informácie nájdete na našej stránke: 

https://www.astro.sk/l3_sk.php?p3=phd 




