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Sekcia ochrany pred svetelným znečistením



Začiatky

• ~2006 - individuálne aktivity + SZAA (články, médiá)

• 2007 - STV Pod lampou (Š. Hríb, dr. J. Kerner)

- 7th European Symposium for the Protection of the Night Sky, Slovenia

- príručka: Zachráňme noc (APVV – Hvezdáreň RS)

- pripomienkové konanie koncepcie energetickej efektívnosti SR

• 2008 - 12. 3. - HV SAS zriaďuje Sekciu OPSZ

- Príprava IYA 2009

- Jednanie o začlenení škôl do Globe at Night (SAŽP)

- 5. zasadnutie Rady ZMOS

- www.svetelneznecistenie.sk

- My potrebujeme tmu...a tma potrebuje našu pomoc, mapa LP

• 2009 - IYA - projekt Tmavá obloha, fotosúťaže Svieťme...

- zahájenie IYA, putovná výstava, Envirofilm, Týždeň ochrany hv. neba

- návrh ochrannej/informačnej zóny Poloniny

- úvodná konferencia Karpatské nebo (NP Poloniny)

• 2010 - IYB (Park tmavej oblohy Poloniny - 3. 12. 2010)





Svetelné znečistenie je dôsledkom nehospodárneho 

nakladania so svetlom. Ruší prirodzenú nočnú tmu 

a biorytmy všetkých živých organizmov (včítane človeka).

Osvetľuje („znečisťuje“) oblohu na desiatky až stovky kilometrov 
ďaleko, stáva sa vážnym problémom...



1977 2004

Astronomický ústav AV ČR Ondřejov



Žilina Poloniny



Vznik svetelného znečistenia





Sedem rán civilizácie

1. Znečistenie ovzdušia

2. Znečistenie vody

3. Kontaminácia pôdy

4. Hluk

5. Žiarenie

6. Odpady

7. Svetelné znečistenie

Prirodzené striedanie svetla a tmy (dňa a noci) 

je najstabilnejšou premennou v prírode!





Negatívny vplyv svetelného znečistenia

Začalo to korytnačkami...

Vtáky a netopiere

Hmyz 

Rastliny 

Človek, zdravie, ekonomika
- biorytmus, regenerácia (epifýza, melatonín)

- denný/nočný režim (gangliové bunky – melanopsín)

- tvorba nádorov, obezita, hypertenzia, rakovina, cukrovka, 

žlč. kamene, neurózy...

- WHO – nočná práca je rizikový faktor

- plytvanie elektrickou energiou, globálne otepľovanie...

- dopravná nehodovosť (oslnenie, reakčný čas, chodci…)

- osvetľovanie pamiatok v noci?

- kriminalita (kvalita osvetlenia)

- astronómia, hviezdna obloha ako kultúrne dedičstvo

Benedikt XVI.: 

„Dnes dokážeme naše mestá osvetľovať tak oslnivo,  

že už nie sú vidieť hviezdy na nebi.“



Vznik špecifických chránených území

parky/oblasti tmavej oblohy

DSP? Begeni → Suchan: To není problém...



Park tmavej oblohy Poloniny - prológ



Park tmavej oblohy Poloniny, Snina, 3. 12. 2010



Park bol vyhlásený (485,19 km2) – začala sa práca         



Park tmavej oblohy Poloniny

Jalová – vstup do PTOP-Beskydský panteón Starina – VN



Park tmavej oblohy Poloniny Uličské Krivé – 49. rovnobežka

2011



Park tmavej oblohy Poloniny

Kolonica – IS PTOP



International Astronomical Union, Committee on Small Body Nomenclature

Minor Planet Circular No 77502

Ivan Bella

patrón Parku



Park tmavej oblohy Poloniny

Ulič – Dvere do Polonín, asteroid (22469) Poloniny



Park tmavej oblohy Poloniny

Zboj – Symbolický cintorín obetí (+ P. Ďuriš ☺)

svetelného znečistenia

(Sierra Nevada)

Meteorit Kňahyňa  →



Kňahyňa

Park tmavej oblohy Poloniny

Nová Sedlica – Náučný chodník „Pod tmavou oblohou“

(6 tabúľ, otváracie dosky, pavučina, kvízovanie)



Park tmavej oblohy Poloniny
popularizácia „in situ“



Meteorit Kňahyňa

dopad 9. júna 1866

(kataster obce Zboj, dnes  UA) 

študijná exkurzia

2016  – 150. výročie



Park tmavej oblohy Poloniny
Meteorit Kňahyňa  – Európsky unikát Polonín (2016)



Beskydská oblasť tmavej oblohy  (4. 3. 2013)

Patrónka: 

Alena Zárybnická 



308 km2



Beskydská oblasť tmavej oblohy (2. medzinárodná)

pozorovacie dni (jarné, jesenné)

Noc vedcov

semináre

turistika, geocaching

Švarná Hanka (Bezruč)

Hotel Charbulák



Park tmavej oblohy Veľká Fatra  (12. 6. 2015)

2015 IYL

- druhá strana barikády – BB Expo, Ing. Kováč

- 325 ha

- Horský hotel Kr. studňa (reprez, kniha)

- zhasínanie v noci

- 76. park tmavej oblohy na svete

- 30. v Európe

- 3. na Slovensku

- pozorovania – HBB

- komerčná astroturistika?





„Partneri sa budú snažiť o rozšírenie tohto územia tmavého parku o Bieszczadzki

Park Narodowy v Poľsku a Užanskij nacionaľnij prirodnij park na Ukrajine."

Memorandum PTOP:

2013 – Park gwiezdnego nieba Bieszczady

1138,46 km2

(podnikanie, astroturistika – P. Ďuriš)

150. výročie dopadu meteoritu Kňahyňa

2016 – Zakarpatský park tmavej oblohy

463,02 km2



Zakarpatský park tmavej oblohy
(Čorni mlaki 11. 6. 2016)

gubernátor Zakarpatskej Ukrajiny G. Moskaľ, riaditeľ Užanského NP V. Birkovič, rektor Užhorodskej 

národnej univerzity. V. Smolanka a predseda Inštitútu pre rozvoj Karpatského regiónu N. Kablak...



Tripark  tmavej oblohy Východné Karpaty
Kolonické sedlo 9. 9. 2016 

konferencia  o astroturizme a meteoritoch v Poloninách

• prvá trilaterálna biosférická rezervácia na svete (1998)

• celková rozloha PTOVK je 2 086,67 km2

• najväčšie chránené územie tmy v Európe

Tripark – troj-park (trilaterálny park)

Trip-park – park určený na výlety (astroturistika)

Tree-park – množstvo vzácnych stromov 

(UNESCO – bukové pralesy)



Tripark  tmavej oblohy Východné Karpaty



Medializácia, publicita, vzdelávanie

• Seminár o správnom osvetľovaní  (svetelnom znečistení) – SÚH

• Noviny a časopisy (Kozmos, Zdravie, Čs. čas. pro fysiku, Quark, Obecné noviny,  Zázračný svet, Nový čas,  

7 Plus, Enviromagazín, Ekobývanie...)

• Zborníky (Festival fyziky Smolenice, Konferencia o biosfér. rezerváciách, konferencie LPTMM, IDA...)

• Inf. materiály, plagáty (skladačky): LP a nočné životné prostredie, Správne svietenie...

• Rozhlas a televízia (Slovensko v obrazoch)

• Envirofilm

• Postery a banery (UNESCO)

• SOČ, BP, DP

• Merania LP

• Poradenstvo (Územný plán PSK)



Astropark – zábavná astroškola v prírode



Fotosúťaž 

2019 – 9. ročník medzinárodnej fotosúťaže

(SÚH, SAS, SZA-HRS)

Popularizácia, medializácia, výstavy v nás aj v zahraničí



Koordinátor J. Merc

globeatnight@svetelneznecistenie.sk

Loss of the Night 
Mobilná aplikácia na meranie jasu nočnej oblohy

GLOBE at Night 2018 - 8 069 pozorovaní

29. december 2018 - 7. január 2019

27. január - 5. február

26. február - 7. marec

27. marec - 5. apríl

25. apríl - 4. máj

25. máj - 3. jún

24. júl - 2. august

22. - 31. august

20. - 29. september

19. - 28. október

18. - 27. november

18. - 27. december



Hodina Zeme
WWF - Svetový fond na ochranu prírody

Koordinátor J. Merc

hodinazeme@svetelneznecistenie.sk

Osobnosti HZ  (26)

30. marca 2019
• 32 miest a obcí

• 38 pamiatok

• 50 organizácií

• 20 škôl

Hodina Zeme je najväčšia celosvetová akcia so zapojím verejnosti na svete.



I. Bella Dr. J. Grygar

prof. V. Porubčan

D. Podrackáprof. J. MasarikB. Filanprof. Š. Luby

Ing. F. Kelle prof. J. Krempaský

prof. K. Šafařík

prof. K. Kudela prof. R. Sikoraprof. P. Povinec

prof. M. Zeman T. Hulík prof. P. Šajgalík



68. zasadnutie OSN 

20. decembra 2013 vyhlásilo IYL 2015

• aj problematika LP

• D. Rapavá (SPIE)

• 16. 5. 2018 UNESCO International Day of Light

Medzinárodný rok svetla
International Year of Light

IAU100 Dark Skies for All

Ambasádori

• Pavol Rapavý   – platinum

• Peter Begeni – platinum

• Jaroslav Merc – gold

• Marek Mitter – silver



Včera som si vyšiel von s jednou peknou slečnou,

napadlo ma ukázať jej hviezdy s cestou mliečnou. 

Myslel som si - zafrajerím, znalosti si zoženiem, 

bude slečna iba čumieť, koľko toho frajer viem. 

Bolo jasno, tak som ju vzal po zotmení do parku, 

teraz prišla moja  chvíľa – ukážem jej Polárku! 

Blúdim zrakom po oblohe, v duchu rýchle spomínam,

Polárka je v Malom voze, ale kdeže vozík mám? 

Krútim krkom kade-tade, začínam už blednúť, 

nikde totiž nevidím hviezdu ani jednu. 

Jak idiot pripadám si, slečne čosi blekotám, 

len sa na mňa usmeje, za chvíľu som v parku sám. 

Tak som ešte chvíľku hromžil na uličné osvetlenie, 

teraz dobre chápem už, čo je to svetelné znečistenie... 

Markéta Polášková



Ďakujem za pozornosť!

...aj za pomoc a spoluprácu...



Sekcia OPSZ www.svetelneznecistenie.sk

SZA  http://www.szaa.org/

SAS pri SAV   http://sas.astro.sk/

PTOP  http://poloniny.svetelneznecistenie.sk

BOTO  http://www.boto.cz/

GLOBE at Night http://globeatnight.svetelneznecistenie.sk/

Hodina Zeme http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/

Facebook https://www.facebook.com/poloninydsp

https://www.facebook.com/svetelneznecistenie

https://www.facebook.com/GlobeatNightSlovensko

https://www.facebook.com/HodinaZeme
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