
 

  

Základným poslaním Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je prispievať k plneniu 
poslania univerzity najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky a s nimi 
súvisiacej problematiky. Práve kozmonautika bude nosnou témou úvodného „kozmického“ 
týždňa v novom akademickom roku 2014/2015, v rámci ktorého sa uskutoční viacero akcií. 

VESMÍRNY TÝŽDEŇ NA LETECKEJ FAKULTE TUKE  
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UVEDENIE SONDY MAVEN NA ORBITU MARSU  

Priamy prenos sprostredkovaný z NASA a University of Colorado, Boulder 

Pondelok 22.9.2014 
03:00 hod. (v noci) 
Miesto: LF TUKE – Rampová 7,  
Budova 16 – poslucháreň č. L21 
 

Program priameho prenosu bude pozostávať z prezentácie sondy MAVEN a 
jej misie (v anglickom jazyku), komentovaný vedúcimi misie a vedeckými 
pracovníkmi, ktorí na misii pracujú. Sonda bude skúmať horné vrstvy 
atmosféry Marsu, ionosféru, vplyv slnečného vetra na vývoj atmosféry. 

Prenos bude ďalej pokračovať priamym vysielaním z NASA, kde sa bude 
kontrolovať 34 minútový manéver uvedenia na orbitu Marsu. Dúfajme, že 
všetko prebehne úspešne a budeme môcť zatlieskať vydarenej akcii tak, ako 
to prebehlo keď pristala na Marse sonda Curiosity. Sonda MAVEN tento krát 
pristávať nebude - bude sa zabezpečovať manéver, pri ktorom bude potrebné 
zabezpečiť, aby bola správne zachytená gravitačnou silou Marsu a okrem 
toho, aby bola jej orbita výstredná a eliptická - v jednom z bodov jej dráhy 
bude prechádzať strednými vrstvami atmosféry a v druhom bode elipsy bude 
vzdialená od planéty natoľko, aby dokázala monitorovať ionosféru. 

Celá akcia bude prezentovaná s láskavým dovolením NASA a University of 
Colorado Boulder. 

Žiadame záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť sa na tejto akcii, aby sa 
prihlásili do 19.9.2014 na adrese: martina.petricova@tuke.sk 

Trajektória letu sondy MAVEN k planéte Mars – v súčasnoti je už 
MAVEN vo finálnej časti trajektórie: 

 

 

 

MAVEN: 

Štart:  
18.11.2013 
 
Uvedenie na orbitu: 
22.09.2014 
 
Trvanie manévru: 
34 minút 
 
Trvanie misie: 
 
primárna misia: 
1 pozemský rok 
 
sekundárna misia: 
6 rokov 
 
Cieľ misie: 
 
výskum vývoja 
klimatických zmien na 
Marse a ich príčin 
 
výskum ionosféry 
Marsu a vplyvov 
slnečného vetra 
 
 
MARS – fakty: 
 
1 rok na Marse: 
686.971 dní 
(pozemských) 
 
668.5991 dní 
(marsových) 
 
1 deň (sol) na Marse 
trvá 24 hod 39 min 
35,244 sekúnd 



  

2 
Prehliadka expozícií  

V MÚZEU LETECTVA A LETECKEJ TECHNIKY KOŠICE  
 

Streda 24.9.2014 / Štvrtok 25.9.2014  
 
Slovenské technické múzeum 
Múzeum letectva Košice, Letisko Košice 
 

Expozícia počiatkov letectva do roku 1945 
Expozícia od roku 1945 
Expozícia prístrojovej techniky 
Galéria prezidentských lietadiel 
 
 
 

STRETNUTIE S KOZMONAUTOM - VÝSKUMNÍKOM  
ING. MICHALOM FULIEROM 
 

Piatok 26.9.2014  
10:00 hod. 
Miesto: Budova B-16, poslucháreň L21 
LF TUKE – Rampová 7, Košice 
 

Ing. Michal Fulier - vojenský pilot, kozmonaut / 
výskumník - člen záložnej posádky pre kozmický let 
SOJUZ TM-29  (1999 - Ivan Bella – Viktor 
Michailovič Afanasiev - Jean-Pierre Haigneré), 
absolvent „košickej leteckej školy“ (Vysokej 
vojenskej leteckej školy SNP Košice) 

 

ODHALENIE ZREŠTAUROVANEJ SOCHY  
„SÚSOŠIE KOZMONAUTOV“ V AREÁLI LF TUKE 
 

Piatok 26.9.2014  
11:30 hod. 
Miesto: LF TUKE – Rampová 7, Košice 
 
Súsošie kozmonautov:  
Vladimír Remek - Alexej Alexandrovič Gubarev, 
rok zhotovenia: 1980, odhalenie 16.4. 1982 pri  
príležitosti 4. výročia letu prvej medzinárodnej  
posádky do kozmu v rámci programu Interkozmos  
(2.3.-10.3.1978), pôvodné umiestnenie: areál Vysokej  
vojenskej leteckej školy VVLŠ SNP v Košiciach,  
nové umiestnenie: areál Leteckej fakulty TUKE. 
 

 

Ing. Michal Fulier: 
 
Kozmonaut-
výskumník, člen 
záložnej posádky 
SOJUZ TM-29 (1999) 
 
Letecké 
vysokoškolské 
štúdium v Košiciach 
 
Príprava na kozmický 
let a výcvik v 
Hviezdnom mestečku 
(RF) 
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NOC VÝSKUMNÍKOV 2014 

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV - festival vedy, KOŠICE 
 
Piatok 26.9.2014  
11:30 hod. 
Miesto: Atrium OC Optima 7 
Moldavská 32, Košice 

http://www.nocvyskumnikov.sk 

Prezentácie aktivít Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 
v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA - 
http://sosa.sk). Čaká na vás pestrá paleta zaujímavých ukážok a informácií: 

 

Prezentácia – O planéte Mars  

Pestovanie rastlín na marťanskej základni s ľudskou posádkou bude kvôli 
potrave nevyhnutnosť. Ako to ale bude prebiehať ? Budú mať ľudia na Marse 
raz aj svoj vlastný navigačný (GPS) systém? Aký tréning musí človek 
absolvovať, aby sa vôbec do vesmíru mohol dostať?  

 
Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti vesm írnych aktivít 

Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti 
vesmírnych aktivít medzi Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity 
a Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach so zámerom zvýšiť 
záujem mladých ľudí o kozmonautiku a vesmírny výskum a priemysel za 
účasti kozmonauta – výskumníka Ing. Michala Fuliera. 

 
Vedecký stánok KOZMONAUTIKA a LETECTVO 

Predstavenie marťanskej základne s hydroponickým systémom na pestovanie 
rastlín. Kabína na vizualizáciu kozmických letov. Vybavenie kozmonauta, 
ukážky častí leteckej techniky. 

 

PLANETÁRIUM 
SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA KOŠICE  
 

Slovenské technické múzeum, Planetárium, Hlavná 88, Košice 
 
Programy v planetáriu sú realizované v rámci bežných otváracích hodín 
Slovenského technického múzea: utorok - piatok 09.00 - 17.00 
  
Realizácia programu v planetáriu je podmienená účasťou 10 platiacich osôb. 
Návštevu prosíme vopred ohlásiť.  *Termín  je nutné overiť vopred na t.č. 
+421 55 72 606 56 alebo +421 55 62 240 35. 
Viac informácií a vstupné: http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/vstupne-dop-11 
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KOŠICE A 

VESMÍR? 

Áno. Košice sú 
slovenským domovom 
kozmických 
technológií už 
desaťročia, od vzniku 
a samotných začiatkov 
existencie tohto  
odvetvia. 
 
Práca s kozmickými 
technológiami, 
spolupráca na vývoji 
rôznych nových 
postupov, štúdium a 
príprava špecialistov 
má u nás dlhoročnú 
tradíciu.  
 
Študovali tu aj štyria 
kozmonauti; za éry 
Československa – 
Ing.Vladimír Remek a 
jeho náhradník 
Ing.Oldřich Pelčák a 
neskôr - Ing. Ivan 
Bella a jeho náhradník 
Ing. Michal Fulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroje obrázkov: 
NASA JPL, University of Colorado 
in Boulder, Wikipedia/Wikimedia.  

Len pre edukačné účely.  
Copyright (c) 2014 LF TUKE 
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