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Dnes, 15:02 Strany kupujú
hlasy za mrazené kurčatá,
voliči vynášajú prázdne
lístky

Vo Vyšnom Klátove našli 64 úlomkov
meteoritu
31. marca 2010 17:25
AKTUALIZOVANÉ: Prvý úlomok meteoritu, ktorý 28. februára preletel zemskou
atmosférou, našli pracovníci Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a
Astronomického ústavu SAV 20. marca.
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Astronomického ústavu SAV Ján Svoreň dnes
na tlačovej konferencii uviedol, že celkovo sa

Verejná sféra

našlo v okolí obce Vyšný Klátov v Košickom
okrese 64 úlomkov meteoritu, z ktorých
najväčší vážil 2,19 kg a najmenší 0,57 g.

Čierna kronika

V Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov pozorovatelia
nezávislých kandidátov zaznamenali tzv. volebnú reťaz a
už na to...
Dnes, 14:50 | Uskutočnila sa najväčšia reťazová
transplantácia obličiek
Dnes, 14:27 | Žilinčanom Slota na kandidátke nechýba.
Chcú zmenu
Dnes, 14:20 | Vypadol prúd. 16-tisíc Maďarov je bez
elektriny
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najväčší úlomok meteoritu, prezentovaný v Starej
Lesnej .

Prvý meteorit, ktorý našiel Juraj Tóth z UK,
analyzovali na Fakulte matematiky, fyziky a
informatiky UK, kde sa jednoznačne potvrdilo,
že ide o mimozemské teleso.
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Spolu vážili úlomky nájdené západne od Košíc
3,92 kg. Hľadalo ich 22 pracovníkov počas
šiestich dní, v teréne strávili 588 hodín a prešli oblasť veľkú približne 20 km2.
Počas pádu meteoritu zaznamenali v oblasti o rozlohe okolo 500 km2 veľmi silnú žiaru,
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ktorá bola 1000-krát jasnejšia ako Mesiac v splne. Pre oblačnosť a dažďovým
prehánkam však v čase preletu nepracovali optické záznamové zariadenia Európskej
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bolidnej siete v Čechách, ani na Slovensku.
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Prvé videozáznamy pádu meteoritu sa objavili až 1. a 3. marca zo súkromných
bezpečnostných kamier v maďarských mestách Örkény a Vass Gábor. Tie sa dostali k

TV program

Jánovi Borovičkovi z Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky, ktorému
sa pomocou analýz a výpočtov podarilo vypočítať trajektóriu letu.
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Teleso letelo nad Slovenskom zo západu na východ, pričom došlo k štyrom explóziám.
Najsilnejšia bola vo výške 35 kilometrov.

Koaličné raňajky
rozpočtový hlad úplne
neutíšili
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konverzným kurzom
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SK

Výpočty sa podarilo potvrdiť 20. marca, kedy sa na prvej spoločnej expedícii našli hneď
dva úlomky. Výnimočný je tento meteorit podľa Svoreňa práve tým, že na svete sa
nachádza len 13, pri ktorých sa podarilo určiť dráhu letu, resp. ich rodokmeň.
Na Slovensku sa doteraz podarilo objaviť päť meteoritov, z toho štyri v 19. storočí.
Úlomky z meteoritu, ktorý pristál na našom území tento rok, sú uložené v Slovenskom
národnom múzeu a profesionálnych astronomických inštitúciách AsÚ SAV v Tatranskej
Lomnici a na UK v Bratislave. Odtiaľ budú putovať aj do múzeí v Maďarsku a Česku,
keďže na tomto objave sa podieľali aj vedci z týchto krajín.
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Reklamné správy
Zimná dovolenka v srdci
talianskych Dolomitov. Najširšia
ponuka ubytovania v Trentine.
Najlacnejšie PNEU na Slovensku!
Vyberte si so širokej ponuky.

Zdroj: TASR

Radičovej rozpočet
mohol byť
ambicióznejší. Šetriť
sa dá viac

Euro kalkulačka

Fotogaléria k téme: Vo Vyšnom Klátove našli 64 úlomkov meteoritu (5)

Amante pre mužov. Teraz v AKCII
2 balenia za cenu 1! 20 kapsúl za
36 EUR.
Pečenie chleba nebolo nikdy
jednoduchšie s domácou
pekárňou ETA!

» Zobraziť celú fotogalériu
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Lekárov v americkom meste prekvapil meteorit
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Aké bude mať meno? ...
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Ďalšie články zo sekcie Regióny:
V noci nám nasnežilo. Dopravná situácia sa skomplikovala
Žeriav poškodil tréningovú halu Nepelovho štadióna
Vo Vyšnej Kamenici objavila matka mŕtvolu 26-ročného syna
V Bratislave vyhlásili zimnú pohotovosť, večer má začať snežiť
V Kecerovciach sa pri zrážke s autom ťažko zranili chlapci na bicykli
Rómske rodiny sa pobili a dorezali. Úradoval alkohol
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Lúpežníčka prepadla tri prevádzky. Slušne pozdravila
Tatry sa tešia na zimu. Čakajú nápor Rusov a Ukrajincov
Bol hladný tak kradol. Hrozí mu osem rokov
Hľadá sa mladík, ktorý prepadol obchod s potravinami v Bratislave
Betlehem v Rajeckej Lesnej láka návštevníkov z celého sveta
Žilina má rekord opäť doma – nad Mirage svietilo nebo
Stav bratislavského Starého mosta sa zlepšil
Rómovia vyzývajú Rómov, aby sa nezapredali za guláš
Novozámočania chcú pamätník obetiam vojny. Spísali petíciu

Publikovanie alebo dalšie šírenie obsahu správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu výslovne zakázané.
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