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AMAVET – laureát Ceny za vedu a techniku 2018 

v kategórii Popularizátor – zavŕšil 30 rokov činnosti. 
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Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – je záujmové občianske 
združenie s bohatou 30 - ročnou históriou. AMAVET je pre žiakov ZŠ a SŠ 
odrazovým mostíkom do sveta vedy a techniky. Prináša mladým, 
talentovaným vedátorom možnosť rozvíjať svoj potenciál na národnej, ale aj 
medzinárodnej úrovni. Funguje na princípe neziskovej organizácie. Združuje 
viac ako 4 tisíc aktívnych členov v 54 kluboch po celom Slovensku, ktoré 
pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode 
mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie 
mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty aj mimo 
klubov, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. 
Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied 
o zemi a v rôznych iných vedných disciplínach. Medzi hlavné aktivity patria 
podujatia na vytváranie príležitosti pre žiakov základných a stredných škôl, aby 
realizovali a rozvíjali svoj talent najmä v prírodovedných a technických 
smeroch. 
„Vlajkovou loďou“ podujatí je Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), ktorý 
v roku 2019 má za sebou už 22 ročníkov a je cielený najmä na stredoškolákov. 
FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov 
žiakov. Je tradične jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku a je súťažou na objavovanie talentov v prírodných a technických 
vedách. O kredite festivalu svedčí aj pravidelná záštita ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a odborná garancia Slovenskej akadémie vied, 
Prírodovedeckej fakulty UK, Žilinskej univerzity v Žiline a Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach. Prepájanie mladého talentu s pedagógmi stredných škôl a 
univerzít je charakteristickou črtou doterajšej 22-ročnej histórie festivalu. 
AMAVET každoročne vysiela vybraných víťazov festivalu na prestížne 
partnerské súťaže a výstavy v Európe, ale aj v USA a Číne, kde mladé slovenské 
talenty zaznamenávajú úspechy v podobe zisku medailí rôzneho lesku. 
Dva ročníky mladého podujatia - Festivalu štyroch živlov AMAVET (F4Ž) - 
potvrdili, že je zmysluplné investovať organizačnú prácu aj do mladšej cieľovej 
skupiny. F4Ž je obdobou FVAT s akcentom na žiakov 1. a 2. stupňa základných 
škôl. Preto aj v ďalších rokoch bude AMAVET pokračovať s organizovaním F4Ž. 
AMAVET je organizátorom celoslovenského kola  najväčšej celosvetovej 
robotickej súťaže RoboRAVE International, ktorá je organizovaná od roku 
2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov. Program 
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“Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” prináša súťaž v štýle 
športov, ktoré zbližujú deti s akademickými a praktickými pracovnými 
schopnosťami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet inovatívnych 
technológii. RoboRave napomáha vyhľadávaniu talentov v oblasti robotiky a 
sprístupňuje im výskumné, vývojové a výrobné pracoviská, najmä laboratóriá 
vysokých škôl v oblasti robotiky.  
Interaktívna súťažná konferencia Junior Internet (JI) má za sebou už 14 
ročníkov a je odrazovým mostíkom do online sveta pre začínajúcich tvorcov 
webu, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácii a blogerov. JI 
je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti informačných technológií. 
Online súťaž LaBáK je celoslovenská súťaž pozostávajúca zo 4 súťažných kôl z 
oblasti biológie, chémie, fyziky a matematiky. Má periodicitu, ktorá kopíruje 
školský rok. LaBáK je multidisciplinárny seminár, ktorý spája rozdielne 
predmety - matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy - do jedného celku. 
Súčasne okrem teoretických vedomostí kladie dôraz na praktickú vynaliezavosť 
v zmysle debrujárskeho hnutia (mladí ľudia, zaujímajúci sa o pochopenie 
rôznych javov a zákonitostí, ktoré sú im predkladané nenútenou formou, 
objavovanie vedy a vytváranie nových ciest k poznaniu a kreativite a to 
predovšetkým formou zábavných pokusov s jednoduchými pomôckami). Online 
seminár uľahčuje prístup k úlohám pre riešiteľov, ako aj hodnotiteľov úloh. 
Vďaka všetkým týmto prvkom je seminár LaBáK v slovenskom prostredí 
v školskom roku 2019/2020 už deviaty rok jedinečný. 
Ďalšie pravidelné aktivity AMAVET-u: Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, 
letné tábory v Chorvátsku a denné tábory na Slovensku, Zvedaví vedci, Anjeli 
deťom. 
Občianske združenie AMAVET ako mimovládna nezisková organizácia má 
ročne 20 percent príjmov z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Zvyšných 80 % príjmov si musí zabezpečiť formou grantov, dotácií, 
darov a realizovaním administratívne náročných projektov štrukturálnych 
fondov. 
Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). 
Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 30-
ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti 
neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v 
oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí 
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o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie 
uplatnenie sa na trhu práce. 
Od roku 2019 je AMAVET riešiteľom projektu „Inovácia poznatkov k 
prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie  s 
dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti 
vedy a techniky“,  ktorý bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR 
Operačného programu Efektívna verejná správa - Občianska informovanosť a 
participácia - Menej rozvinutý región SR. Celý projekt je orientovaný na oblasť 
verejnej správy a jej zefektívnenie s cieľom podpory štúdia a vzdelávania 
mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. 
AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou 
vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-
technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, 
vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov. V rámci partnerstva 
a podpory podujatí AMAVET spolupracuje s významnými firmami na Slovensku 
ako sú Volkswagen, SPP, Slovenské elektrárne, ESET, Incheba, Orange, Allianz, 
Slovenská inovačná a energetická agentúra, KVANT, Transpetrol, JAVYS, VUJE 
a iné. Efektívna je aj spolupráca s IT Asociáciou Slovenska. AMAVET je členom 
Digitálnej koalície s ocenením za rok 2018 ako „Digitálna jednotka“. 
Od roku 2018 má AMAVET ešte užšiu spoluprácu s Európskou organizáciou 
pre jadrový výskum – CERN. V nasledujúcich rokoch pripraví AMAVET na 
Slovensku putovnú výstavu CERN-u „Vesmírny kód” (‘Code of the Universe’). 
AMAVET ako hlavný lokálny partner CERN-u zorganizuje na viacerých miestach 
Slovenska putovnú výstavu, ktorá formou “Fotografická cesta za objavmi” 
zachytáva kľúčové výskumné ciele, potrebné technologické pokroky, výskum v 
oblasti spolupráce v globálnom meradle a možný spoločensky vplyv rozsiahlej 
výskumnej infraštruktúry na zachytávanie častíc. Výstava v otvorenom 
priestore bude verejne prístupná, s cieľom zvýšiť záujem o otvorené vedecko-
výskumné otázky a vedecké nástroje na ich dosiahnutie. Cieľom výstavy je 
vytvoriť povedomie o tom, ako každý človek profituje z investícií do základného 
výskumu a rozsiahlych výskumných projektov. 
V roku 2019 sa 30-ročný AMAVET zapojil do prípravy Národného projektu 
„Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“. Cieľom projektu je 
podporiť kvalitné vzdelávanie a pripraviť učiteľov a riaditeľov našich škôl a tým 
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našich žiakov a deti na Industry 4.0 a digitálnu transformáciu spoločnosti. Ide 
predovšetkým o zvyšovanie ich kompetencií pre digitálnu transformáciu 
Industry 4.0. 
AMAVET má naďalej ambíciu rozširovať a nadväzovať spoluprácu s ďalšími 
subjektmi, ktoré strategicky ovplyvňujú smerovanie Slovenska k vedomostnej 
spoločnosti. AMAVET v rámci neformálneho vzdelávania má ambíciu udržať si 
svoje prioritné postavenie na Slovensku. 

 

Členovia a analýza aktivít 
Členmi našej organizácie sú deti a mládež z celého Slovenska. Zaoberajú sa 
prevažne vedeckou a technickou činnosťou. Združení sú v AMAVET kluboch, 
prostredníctvom ktorých sa stretávajú a usporadúvajú záujmové aktivity a 
súťaže. Kluby môžu mať viacero „základných kolektívov“, ktoré sa špecializujú 
na konkrétne činnosti. Cieľom klubových stretnutí a stretnutí základných 
kolektívov je rozvíjať tvorivé myslenie, schopnosti a hodnotne tráviť voľný čas. 
AMAVET kluby udržujú taktiež niekoľkoročnú tradíciu organizovania krajských 
a celoslovenských podujatí, ktorým vždy predchádza aktívna príprava, alebo sa 
na podujatiach tohto charakteru ako členovia klubov zúčastňujú. 
 
Počet okresov:     33 
Počet AMAVET klubov:    54 
Počet členov do 30 rokov:   3572 
Počet členov nad 30 rokov:   457 
Počet základných kolektívov:   216 
Počet stretnutí základných kolektívov:  9423 
Počet podujatí:     1205 
Jednodňové podujatia:    867 
Viacdňové podujatia:    137 
Pobytové podujatia:    28 
Vzdelávacie podujatia:    115 
Medzinárodné podujatia:   27 
Informačné podujatia:    30
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O kluboch 
V roku 2019 pracovalo v 54 kluboch AMAVET-u 216 základných kolektívov. 
Škála zameraní je veľmi pestrá. Mládež sa venuje počítačom, ekológii, fyzike, 
chémii, cyklistike, tancu, literatúre, športu, turistike, umeniu, ale aj legu, 
robotike, modelovaniu, raketovému  modelárstvu a fotografovaniu. Všetky 
kluby sa venujú užitočnej činnosti, pretože vedú deti a mládež k zmysluplnému 
tráveniu voľného času. Za to im patrí veľká vďaka a uznanie. 

 

AMAVET klub 727, Krompachy 
AMAVET klub č. 727 spolupracuje s Gymnáziom Krompachy, Lorencova 46. Bol 
založený v roku 1992. Má 111 členov, prevažne žiakov Gymnázia Krompachy, 
ktorých spája orientácia na prírodné vedy, techniku a ekológiu. Združuje členov 
zo štyroch základných kolektívov: Bádatelia, Experimentátori, Cestovatelia, 
Ekológovia. Aktivity klubu podporujú rozvoj kognitívnych činiteľov myslenia, 
rozširuje vedomostné obzory u mladých ľudí. 
Vedúcou AMAVET klubu 727 bola od jeho založenia až do 1. septembra 2019 
Mgr. Jana Legartová, ktorá ukončila pracovnú činnosť a odovzdala vedenie  
klubu RNDr. Kataríne Pindrochovej. Dobrovoľníkmi pre prácu s mládežou sú 
viacerí pedagogickí pracovníci.  
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Medzi tradičné a najúspešnejšie aktivity klubu v roku 2019 patrila účasť na 
krajských,  celoštátnych  a medzinárodných  kolách Festivalu  vedy a techniky 
AMAVET (FVAT), účasť na celoštátnom kole Festivalu štyroch živlov, účasť na 
súťaži JUNIOR INTERNET a Európskej Noci výskumníkov. Zorganizovali 
mimoškolské voľnočasové aktivity – kvízy, výstavy, workshopy a exkurzie. 
Klub sa každoročne zapája do projektovej činnosti cez Grantový systém 
AMAVET. Aj v roku 2019 získal finančnú dotáciu na 2 projekty: Leon Foucault a 
jeho objavy, Zázraky periodického kráľovstva. 
Členovia AMAVET klubu 727 sa každoročne zúčastňujú poznávacích ciest, 
spojených s turistikou v rámci Projektu Cesty za vedou po celej Európe. V roku 
2019 to bola cesta do CERN-u. Klub sa zapojil aj do aktivity ponúkanej 
sekretariátom AMAVET-u pod názvom „Po stopách Leonarda da Vinci“ do 
Talianska. 

 

AMAVET klub 972, Divín 
Jedinou odmenou za našu prácu a čas je úsmev na detskej tvári, 
napriek tomu my všetci našu prácu robíme radi  
Už viac ako pred  rokom v malej obci Divín vznikol  nový klub pod názvom 
AMAVET č.  972 . V klube pracujú výhradne dobrovoľníci, ktorým jedinou 
odmenou za množstvo vynaloženej práce je  príjemný pocit, že priložili ruku 
k dielu pre dobrú vec.  
Cieľom klubu je podporovať mládež  k zmysluplnému tráveniu voľného času.  
Členovia chcú byť vzorom nielen mladým ľudom, ale aj dospelým a svojou 
aktívnou činnosťou ukázať, že čas venovaný deťom  sa nedá prepočítavať na 
peniaze. Učia dospievajúce deti dávať kus seba druhým, zodpovedne 
pristupovať k práci  a zažiť pocit užitočnosti a spolupatričnosti. Inovatívnymi 
formami deťom približujú vedu a techniku.  
Počas roka 2019 klub pracoval s viac ako stovkou mladých dobrovoľníkov vo 
veku od 10 do 18 rokov. Za ich ochotu a obetavosť patrí malým dobrovoľníkom 
jedno veľké ĎAKUJEME. Toto slovo je jedinou odmenou, ktorú dostávajú. 
V spolupráci s obcou a miestnou školou zorganizovali nádherné kultúrno 
spoločenské podujatie, určené pre rodiny s deťmi zo širokého okolia. Ich práca 
nie je zbytočná. Išlo napríklad o podujatie Rozprávkový les s fyzikou v ruksaku. 
Na viac ako tridsiatich stanoviskách pracovalo viac ako sto  mladých  
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dobrovoľníkov vo veku od 10 do 25 rokov, prezlečených  za rozprávkové 
bytosti. Trasa viedla prekrásnym okolím obce. Organizátori mali pre 
návštevníkov pripravené rozličné úlohy, hry a súťaže, ktorými formou 
rovesníckeho vzdelávania vsadzovali prvé semienka poznania a fungovania 
sveta okolo nás. Obelix meral silu detí silomerom, Asterix ponúkal zázračný 
nápoj. V hradnej pivnici čakal na návštevníkov čarodejník s plazmou, nechýbali 
bludiská a labyrinty, šašovia s pneumobubnami, Harry Potter so zázračným 
prístrojom, víly s megabublinami a množstvo iných postavičiek.      

 

Pre trošku starších si pripravili Deň vedy. V priestoroch Zichyho kaštieľa mali 
návštevníci možnosť vidieť viac ako stovku pokusov z oblasti chémie, fyziky či 
navštíviť astronomické okienko, zúčastniť sa rôznych kvízov, prednášok 
z histórie regiónu a podobne. Členovia klubu pripravili v obci Divín aj Tvorivé 
a vedecké dielne pre rodiny s deťmi. Podobné podujatie zorganizovali v rámci 
Family day ADIENT na kúpalisku v Lučenci. Deň hlavolamov, interaktívne 
podujatie Bodka za prázdninami, Divínsky Boyard, Mikuláš, Deň spoločenských 
hier a množstva iných podujatí. To všetko je nádhernou stopou, ktorá po 
mladých dobrovoľníkoch zostáva. Bez nich a ich obetavosti by nebola žiadna 
z týchto nádherných kúltúrno-spoločenských akcií. 
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Jedinečnosťou klubu je, že na všetkých podujatiach sú deti aktíve zapojené do 
organizácie. Sú zodpovedné za jednotlivé stanoviská aj za výrobu didaktických 
pomôcok.  Vyrobili množstvo zaujímavých didaktických hračiek, hlavolamov, 
kyvadlá, stroboskopy, hologramy. 
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Deti mali možnosť vidieť plazmu 
hrať sa s vákuom, vyrábať si sliz, 
robiť chemické a fyzikálne pokusy, 
prinavrátiť sa ku klasickým 
umeleckým remeslám, ale aj 
osvojiť si základy  moderného 
umenia.    
Činnosť klubu sa však nekončí len 
prípravou takýchto a podobných 
podujatí v obci, ale systematicky 
vedú žiakov a mládež k záujmu 
o vedu a k bádaniu. Počas celého 
roka pomáhajú žiakom s prípravou 
výskumných projektov na 
celoslovenské vedecké súťaže a 
prehliadky, akými sú napríklad 
Festival vedy a techniky AMAVET 

a Festival 4 živlov, kde žiaci dosahujú výborné výsledky.  
Vďaka podpore grantového systému AMAVET-u zakúpili aj mikroskop a 3D 
tlačiareň. Nástroje slúžia nielen členom, ale aj na podujatia, určené pre rodiny 
s deťmi a mládež. Poďakovanie za spoluprácu patrí aj Základnej škole Divín, 
ktorá podporuje  činnosť AMAVET klubu. Veľkou oporou v spolupráci je aj Klub 
dôchodcov v Divíne, občianske združenie Jasiv  a Osvetové stredisko v Divíne. 
Tieto organizácie dávajú našim podujatiam pre mladých ľudí niečo výnimočné 
a ani bez jednej z nich by nemohli vzniknúť akcie na takej úrovni, ako tomu 
bolo doteraz.  
  
Z vyjadrenia riaditeľky ZŠ Divín, popri ktorej AMAVET klub funguje:  
“Zakladateľkou AMAVET KLUBU č. 972 je naša pani učiteľka Mgr. Ludmila 
Štupáková, ktorá sa aktívne venuje žiakom nielen počas vyučovania, ale aj 
v čase mimo neho. So zanietením pripravuje množstvo aktivít a pripravuje 
žiakov na rôzne súťaže. Jej práca je veľkým prínosom nielen pre našu školu, ale 
aj pre širokú verejnosť, nakoľko mnohé akcie dosahujú široký rozmer a sú 
známe v celom Banskobystrickom kraji.” 
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AMAVET klub 973 „Heuréka“, Lučenec 
Klub „Heuréka“ má ešte len ročnú 
históriu, ale s bohatou činnosťou. 
Bol založený v januári 2019 pri 
Súkromnom gymnáziu, Gemerská 
cesta 1, v Lučenci. Zameriava sa 
na tvorbu pomôcok, 
experimenty, projekty z fyziky, 
biológie, chémie a 
environmentálne aktivity. 
Prečo si zvolili názov „Heuréka“? 
Radosť z objavovaného zažívajú 
pri tvorbe pomôcok, pokusov a 
experimentov. Zakladateľov 
klubu inšpiroval Archimedes, 
ktorý objavil spôsob ako určiť, či koruna kráľa Hierona je z rýdzeho zlata. Vedel, 
že hmotnosť koruny aj hrudy zlata sú rovnaké. Ponoril do vody hrudu zlata, z 
ktorej bola vyrobená koruna. Zistil, že klenotník kráľa podviedol, lebo koruna 
mala väčší objem ako hruda, z ktorej bola zhotovená. Z toho usúdil, že 
klenotník primiešal k zlatu látky s menšou hustotou ako má zlato, čo zväčšilo 
objem koruny. Archimedes od radosti nad svojím objavom vyskočil z vane nahý 
von a zvolal: „Heuréka!“ – „Objavil som!“ 
V júni 2019 zorganizovali „Fyzikálnu záhradnú show“ na Súkromnom gymnáziu 
a súťaž „Dobre vedieť“. Študenti počas riešenia otázok v súvislosti s pokusom, 
s jeho overením a vyskúšaním ďalších pokusov na danú tému a s teoretickým 
zdôvodnením zvýšili svoju pozornosť, hlbšie  si osvojili fyzikálne javy a lepšie 
pochopili bezprostrednosť fyzikálneho poznatku. Záchranným lanom v mori 
nejasností bolo dať zmysel, tomu čo robia, aby vedeli využiť v praxi získané 
vedomosti, aby boli hrdí na svoje vedomosti a nápady. Žiaci boli súčasne 
učiteľmi, predvádzali, skúšali, súťažil a vyhodnotili. 
Do časopisu AMAVET Revue prispievajú každý mesiac pokusmi na konkrétnu 
tému. 
Na  Súkromnom gymnáziu v Lučenci v novembri bol pre účastníkov pripravený 
pestrý program zameraný na prezentovanie overených praktických skúseností 
lektorov a praktickú činnosť účastníkov pod ich vedením. Ide o oblasť s 
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prírodovedným zameraním. Okrem aktivít s prírodovedným zameraním 
prebiehala aj fyzikálna výstava pre malých a veľkých „Fifík výmyselník“. V 
projekte  „Výmyselník F“ sa  zamerali na tvorbu pomôcok k pokusom, realizáciu 
výstavy pokusov podľa oblastí  fyziky a vytvorili komentáre k predvádzaným 
pokusom. 

 

AMAVET klub 974, Medzany 
V Medzanoch založili najmladší AMAVET klub, ktorý v roku 2019 existoval len 
2 mesiace. Úplne nový klub sa ešte len tak štvornožky obzerá navôkol a 
spoznáva svet AMAVET-u. Kým klub administratívne vznikol, už pracovali na 
projektoch a pripravovali sa na krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET 
(FVAT). Do úspešného konca dotiahli 3 projekty. Dva z  projektov postúpili do 
celoslovenského finále, z toho jeden získal špeciálnu cenu poroty. Pre dievčatá 
to bol neuveriteľný zážitok. Vedúca klubu Lucia Halčáková z toho mala tiež 
vynikajúci profesionálny pocit, ale priznala sa, že ju to stálo neskutočné 
množstvo síl. „Keď sa človek pozrie na hotový projekt, tak nič závratné v tom 
nevidí. Ja som však dievčatá neviedla iba metodicky, ja som ich musela naučiť 
robiť dotazníky, na PC tabuľky, rôzne typy grafov atď. Taktiež sa v živote 
nestretli s nejakým úvodom, hypotézou, či abstraktom a takto by som mohla 
pokračovať ďalej.“  
Okrem projektov na FVAT zorganizovali Deň zdravej výživy a Besedu s 
poľovníkom. Za štartovací finančný príspevok z AMAVET-u zakúpili pomôcky a 
výbavu pre klubové stretnutia - najmä kancelárske potreby, ale aj náučnú 
literatúru pre deti a mládež. 

 

AMAVET klub 976 „Klub vedcov Štefánik“, Lučenec 
„Klub vedcov Štefánik“ vznikol na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci v školskom roku 
2019/2020. A tak rok 2019 bol u nich najmä rokom plánovania. 
Prostredníctvom AMAVET klubu by radi podchytili a zintenzívnili aktivity, ktoré 
majú na škole už svoju tradíciu. Cieľom je podporovať rozvoj robotiky a 
programovania, keďže v minulosti realizovali krúžok Robotika a úspešne sa 
zúčastňovali robotických súťaží ako napríklad First Lego League.  V školskom 
roku 2019/2020 založili krúžok Robotika pre žiakov II. stupňa, realizovali 
prezentačné hodiny žiakom, propagujú robotiku na webovej stránke. K už
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 existujúcim robotom sa snažia získavať finančné zdroje na nové modely 
robotov. Okrem krúžku majú cieľ zúčastňovať sa na robotických súťažiach a 
rôznych prezentáciách vedy a techniky. Ďalšou oblasťou, ktorú by radi v klube 
podchytili je oblasť astronómie, ktorá má na ich škole tradíciu a to najmä 
zapájaním sa do rôznych súťaží ako „Čo vieš o hviezdach?“, Týždeň vedy a 
techniky a iné. 

 

JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 
Na odrazový mostík do online sveta prišlo 75 talentov 
Finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 sa uskutočnilo 
5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v 
Bratislave. Už 14 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou 
pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. 
Zúčastňujú sa jej začínajúci tvorcovia webu, grafici, dizajnéri, programátori 
mobilných aplikácií a blogeri, ktorých práce boli odbornou komisiou vybrané 
na celoslovenské finále. 
Prehliadka kreativity, odbornosti, ale i zábavy bola v tomto roku zameraná aj 
na bezpečnosť internetu a komunikáciu. Na úvodnej interaktívnej diskusii 
združenia digiQ o kybernetickej bezpečnosti sa zúčastnilo, okrem súťažiacich, 
aj 300 žiakov z bratislavských stredných a základných škôl. V ďalšej diskusii 
v sobotu sa Márius Kopcsay z TASR zamyslel nad tým či „Vieme diskutovať na 
internete o dezinformáciách?“ Jeho sekundantom bola riaditeľka digiQ 
Andrea Cox a medzi zúčastnenými sa rozprúdila bohatá diskusia, čo potvrdilo, 
že táto téma je horúca a treba o nej neustále diskutovať a smerovať mladých 
užívateľov internetu k využitiu jeho pozitív a potlačeniu rizík. 
Súčasne pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku odborná 
komisia vyhodnotila kategóriu JuniorTEXT, ktorá podnietila súťažiacich, aby sa 
zamysleli nad otázkami participácie v rámci Európskej únie. Spolu so 
Zastúpením Európskej komisie na Slovensku AMAVET vyhlásil súťažnú tému 
pre kategóriu JuniorTEXT - „Tentoraz hlasujem za...“ Prezentácie prác ukázali, 
že mladí ľudia sa veľmi intenzívne zamýšľajú nad problémami, ktoré sú pálčivé 
a väčšina z nich si zvolili tému ochrany životného prostredia.  
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Niekoľko zaujímavostí zo 14. ročníka. Najmladší účastník Filipko Duda mal iba 
8 rokov a s projektom Mojich 5 pravidiel bezpečnej cesty do školy prezentoval 
žiacke výukové video k bezpečnosti na ceste. 
Kategóriu Junior Design starší žiaci ovládli dievčatá. Iba jeden projekt 
prezentoval chlapec, ktorý sa stal aj víťazom. 
Cenu Absolútny Junior Internet získal víťaz kategórie Junior Web, starší žiaci, 
Tomas Magnes (https://elitehost.cz/). Ide o projekt herného hostingu - o 
prenájom herných serverov pre hry Minecraft a GTA SA:MP a službu uloženia 
dát. 
Víťaz kategórie Junior Learn Marek Mach prezentoval projekt Mladí proti 
fašizmu, (https://mladiprotifasizmu.sk). Ide o projekt upozorňujúci najmä 
mladých ľudí na nebezpečenstvá spojené s týmto režimom a jeho 
obdivovateľmi. 

 

 
 

Víťazi kategórie Junior Blog - Oskar Lelko a Jakub Andrej Filčák  prezentovali 
projekt Čejndž. Čejndž.sk je médium, kde píšu komentáre k aktuálnym 
spoločenským a politickým udalostiam, ktoré menia náš svet. Ako povedali pri 

https://elitehost.cz/
https://mladiprotifasizmu.sk/
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prezentácii ich cieľom je pomôcť ľuďom pozerať sa na udalosti z rôznych 
pohľadov, no zároveň sa v dobe hoaxov opierať o logiku a fakty. Majú 
ideologicky pestrý tím redaktorov, a títo redaktori si môžu na články navzájom 
odpovedať cez ich vlastný CMS.  
Víťazi kategórie Junior APP - Jakub Bilkovič a Filip Nešták (HAKA) prezentovali 
zaujímavú  Aplikáciu na odhalenie ukradnutých áut. 
Víťazkou kategórie Junior Text bola Sabína Sabová. 
(https://sabinkasabova.wixsite.com/hniezdocko/single-
post/2019/02/28/Medzi-riadkami) 
 „Jej práca bola štylisticky špecifická svojou poviedkovou formou, primeraným 
rozsahom a obsahovou viac dimenzionálnosťou, pretože reagovala na viaceré 
aktuálne témy naraz. Autorka sa zároveň nesnažila prezentovať konkrétnu 
politiku. Cieľom textu bola skôr výzva ísť voliť, zdôrazňujúca ich dôležitosť 
a záujem o veci verejné“, zhodnotil rozhodnutie hodnotiacej komisie jej člen 
Mgr. Lukáš Procháska, PhD. z AMAVET-u. 
 
Súťažné kategórie: 
JuniorWEB – vlastné webové stránky, webové aplikácie, naprogramované 
CMS, ktoré sú umiestnené na internete. JuniorDESIGN – vytvorené digitálne 
grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuálov, koláže a akékoľvek iné 
elektronické grafické práce umiestnené na internete. JuniorTEXT – texty na 
vyhlásenú tému. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musel 
byť minimálne 1000 znakov. Text musel byť umiestnený na internete s 
uvedením jeho autora. Téma pre 14. ročník súťaže bola „Tentoraz hlasujem 
za...“. JuniorBLOG – vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy, teda stránky/kanály, 
kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od 
kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotila vývojová/programátorská časť, 
ale obsah a forma. JuniorAPP – mobilné aplikácie pre tablety a smartfóny. 
JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah. 
Prihlásené práce hodnotili odborníci z úspešných webových projektov a 
organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj radili začínajúcim autorom v ich 
prezentovaní vo svete online marketingu. O úspechu projektu rozhoduje 
originalita a nápad, dizajn a vizuál, technické prevedenie, ale aj responzivita, 
návštevnosť a bezpečnosť. Ako nám povedal dlhoročný predseda hodnotiacej 
komisie Ing. Ľuboš Demovič, zakladateľ úspešného portálu www.zones.sk, 

https://sabinkasabova.wixsite.com/hniezdocko/single-post/2019/02/28/Medzi-riadkami
https://sabinkasabova.wixsite.com/hniezdocko/single-post/2019/02/28/Medzi-riadkami
http://www.zones.sk/
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„Junior Internet je skvelá súťaž, na ktorej sa v národnom finále stretávajú mladí 
ambiciózni tvorcovia webu, grafiky, programátori aplikácii, blogeri, či vlogeri. 
V mene hodnotiacej komisie môžem konštatovať, že prezentované projekty boli 
výborné. Vybratie víťazných prác bolo náročné, ako hodnotiaca komisia sme 
viedli dlhé diskusie. Osobne ma teší, že podujatia sa zúčastňuje každým rokom 
čoraz viac dievčat. Aj tento rok sme ocenili najlepšieho z najlepších, tzv. 
Absolútny Junior Internet, ktorým sa stal Tomáš Magnes s projektom herného 
hostingu EliteHost.cz.“ https://elitehost.cz/ je projekt herného hostingu - 
prenájom herných serverov pre hry Minecraft a GTA SA:MP a službu uloženia 
dát. 
Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu a už tradične pod záštitou prof. Márie Bielikovej, 
dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Ladislava Mika, 
vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Odborným garantom 
Junior Internet-u bola IT Asociácia Slovenska a súčasne záštitu nad podujatím 
prijal prezident asociácie Emil Fitoš. Podujatie podporil aj Bratislavský 
samosprávny kraj a SK-NIC. 
Podujatie bolo aj prvou aktivitou AMAVET-u v realizácii projektu v rámci 
Operačného programu Efektívna verejná správa, kde hlavným cieľom je 
Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzi 
sektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej 
rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky. Projekt je podporený z 
Európskeho sociálneho fondu. 
 

  
  

http://elitehost.cz/
https://elitehost.cz/
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Kam viedli v roku 2019 cesty víťazov Festivalu vedy 

a techniky AMAVET 2018 
Atraktívnosť súťaže mladých vedátorov Festival vedy a techniky AMAVET, 
ktorá je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, je 
daná aj možnosťou úspešných víťazov vycestovať na súťaže do sveta. 
Prinášame vám informáciu, kde reprezentovali talent a um Slovenska naše 
mladé nádeje z AMAVET-u v roku 2019. 
Aj v roku 2019 sa konala v USA najväčšia a najprestížnejšia vedecká súťaž  pre  

 
 

stredoškolákov z celého sveta Intel ISEF 2019. Tentokrát sa uskutočnila vo 
Phoenixe, v štáte Arizona od 12. do 17. mája. V odbore Medicína 
a zdravotníctvo nás reprezentovala Aneta Anna Dunajová s projektom 
Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora. 
V Biológii sa v silnej konkurencii odprezentovali Ján Maťufka a Peter Škripko 
s projektom Náhrada syntetických opaľovacích prípravkov lignínom 
testovaným na HaCaT keratinocytoch. Konkurencia v USA bola veľmi veľká, veď 
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každý rok sa súťaže zúčastňuje takmer 2 tisíc talentovaných stredoškolských 
vedátorov z 81 krajín sveta. 
34. ročník Čínskej vedecko-technickej súťaže pre adolescentov CASTIC (China 
Adolescents Science and Technology Innovation Contest) sa konal  20. - 26. 7. 
2019 v meste Macao. Ide o najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž pre mladých 
vedátorov a inžinierov v Číne. Okrem domáceho zastúpenia vedátorov sa jej 
zúčastňuje približne 100 medzinárodných projektov zo 45 štátov. V kategórii 
Elektrina a mechanika s projektom Rádiovo ovládané autíčko nás 
reprezentovali Viliam Podhajecký a Richard Maguľak. 
Na prezentácii na EUCYS-e (The European Union Contest for Young Scientists) 
od 13. do 18. 9. 2019 v Sofii, v Bulharsku v kategórii Chémia nás reprezentovala 
Laura Nižníková s projektom Vývoj a aplikácia analytickej metódy na 
stanovenie joidového aniónu v silne mineralizovaných vodných matriciach. 
V kategórii Chémia s projektom E250 - Tichý zabijak sa odprezentovala 
Dominika Pánska. 
Do atraktívneho Abu Dhabi v Spojených Arabských Emirátoch pocestovali na 
ESI (The Milset Expo-Sciences International) od 22. do 28. 9. 2019 piati víťazi 
Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018. Samuel Skaličan, Miriam Feretová a 
Samuel Smoter, Matúš Mlynár a Alexandra Alžbeta Rigoová. Už len názvy ich 
projektov vyvolávajú úctu: Komplexné biomechanické a predklinické 
testovanie biomateriálov pre účely implantológie a regeneračnej medicíny, 
Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro. Tretí projekt 
Ekologické odstránenie znečistenia ropou bolo v krajine ťažby ropy určite 
atraktívne. 

 

AMAVET na RoboRAVE v Poľsku 
Od 20. do 23 marca sa členovia AMAVET klubu 964 zúčastnili celonárodnej 
súťaže RoboRAVE Poland. Išlo o súťaž v stavbe a programovaní autonómnych 
robotov. V meste Gdansk súťažili v kategórii FireFighting. Okrem poľských 
tímov boli na súťaži tímy z Maďarska, Lotyšska a iných krajín. Tím v zložení 
Matúš Bľacha, Samuel Hliva, Peťo Kopko a coach Ing. Ján Motešický vo svojej 
kategórii získal skvelé prvé miesto a potvrdil veľmi dobré výsledky 
a pripravenosť členov klubu v oblasti robotiky a programovania. 
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Cez ťažkosti ku hviezdam - per aspera ad astra. 

 

Víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 

reprezentovali v Moskve 
Diplom I. stupňa v odbore Matematika a informatika, cena za najlepší panel, 
ako aj vyznamenanie latinskými slovami per aspera ad astra (cez ťažkosti ku 
hviezdam) ovenčilo 19-ročnú Alexandru Zavadskú, ktorá ako víťazka 
Festivalu vedy a techniky AMAVET reprezentovala Slovensko a Asociáciu pre 
mládež, vedu a techniku na prestížnej medzinárodnej prehliadke vedecko-
technických projektov v Moskve s názvom Vernadsky National Contest. Z 5-
člennej delegácie AMAVET-u si prečítajte jej videnie medzinárodného 
porovnávania umu mladých vedcov v Moskve: 
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Tohtoročná medzinárodná prehliadka vedecko-technických projektov, ktorá sa 
konala v príjemnom jarnom termíne od 9. do 12. apríla na pôde Ruskej 
akadémie vied, bola pre mňa veľmi významnou udalosťou a skvelou 
príležitosťou ukázať svoju doterajšiu výskumnú činnosť z oblasti čistej 
matematiky a súčasne si vypočuť odbornú kritiku a získať nové poznatky. Moja 
práca ako taká sa zaoberá predovšetkým všeobecným charakterom zakrivenia 
a štruktúrou objektov, no skúma i ďalšie (viac na 
http://vedanadosah.cvtisr.sk/k-vyskumu-ju-priviedla-vianocna-dekoracia).  
 

 
Do Moskvy sme prileteli už v nedeľu 7. apríla, oficiálne však akcia začínala až 
v utorok 9. apríla otváracím ceremoniálom, ktorého slávnostné naladenie ma 
pred prehliadkou osobne veľmi povzbudilo. Nasledujúce dni podujatia 
pozostávali z obhajovania prác formou prezentačných panelov, spojeného s 
diskusiami vo forme konferencie, ktoré sme mali vo voľnom čase doplnené o 
prehliadky nádherného centra Moskvy. Prezentačnú činnosť síce mierne 
skomplikovala jazyková bariéra, vzťahujúca sa výhradne na ruský jazyk, ktorá v 
rámci konferencie obmedzila takmer každého zahraničného účastníka. 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/k-vyskumu-ju-priviedla-vianocna-dekoracia
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Odhliadnuc však od tejto skutočnosti by som prehliadku, ako aj môj pobyt 
v Rusku, zhodnotila ako veľmi obohacujúcu skúsenosť, z ktorej som si mnohé 
odniesla a z ktorej sa mimoriadne teším. 
Obhajoba projektu pred expertmi z odboru bola tentokrát naozaj náročná. 
Neľahké otázky ma však podnietili pozrieť sa na skutočnosť iným spôsobom, 
čím ma priviedli k hlbšiemu a  komplexnejšiemu porozumeniu danej tematike. 
Konečná pozitívna spätná väzba od odborníkov ma napokon veľmi potešila 
a motivovala. 
Formálne akcia končila počas doobedňajších hodín v piatok 12. apríla 
zatváracím ceremoniálom, sústredeným predovšetkým na oceňovanie 
najúspešnejších účastníkov, ktorý bol doplnený o niekoľko vsuviek 
pozoruhodného kultúrneho programu. Z dôvodu časovej tiesne, spojenej 
s odletom do Viedne, som síce nemala možnosť vyzdvihnúť si cenu oficiálnym 
spôsobom, organizátori podujatia mi však nechali sériu ocenení, ktorých 
súčasťou je diplom za víťazstvo v odbore Matematika a informatika, cena za 
najlepší panel, ako aj vyznamenanie latinskými slovami per aspera ad astra 
(cez ťažkosti ku hviezdam). Tieto ocenenia si vážim neopísateľným spôsobom. 
Každé jedno z nich má pre mňa jedinečnú, naozaj veľkú hodnotu. 
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SCIENCE - EXPO 

Brusel 2019 
V dňoch 25.-28. apríla 2019 sa 
Kristián Greif a Oliver Lipka aj s 
delegátkou Jankou 
Čorňákovou zúčastnili na 
Science-Expo v Bruseli, na 
ktoré postúpili z 
celoslovenského finále 
Festivalu vedy a techniky 
AMAVET 2018 s projektom 
'Inteligentný solárny 
generátor'. Výstava sa začala 
26. apríla prípravou stanovísk 
a pokračovala prezentáciou 
projektov z Číny, Mexika, 
Brazílie, Maroka, Tuniska 
a ďalších európskych krajín, 
širokej verejnosti a odbornej 
porote aj nasledujúci deň. Vo 
výstavnej hale bolo veľa 
zaujímavých atrakcií, ktoré 

boli pripravené pre účastníkov výstavy. Prvý večer mala každá delegácia 
priestor na prezentáciu svojej krajiny. Naši reprezentanti si pripravili výber 
najväčších slovenských krás a tradícií aj s malou ochutnávkou našich jedál. Na 
konci nasledujúceho dňa sa konal záverečný ceremoniál s vyhodnotením 
projektov, po ktorom nasledoval gala večer na hoteli. 
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EXPO SCIENCE Pardubice 2019 
V apríli 2019 sa amaveťáci Jakub Uličný a Vladimíra Uličná zúčastnili EXPO 
SCIENCE Pardubice 2019. Na festivale prezentovali projekt, ktorý bol zameraný 
na skúmanie nanočastíc striebra a ich účinok na mikroorganizmy. Na podujatí 
sa mali možnosť zúčastniť vďaka postupu z Festivalu vedy a techniky AMAVET, 
ktorý sa uskutočnil v roku 2018 v Bratislave. 

 

 
V Pardubiciach ich privítal český organizátor AMAVET-u Ing. Stanislav 
Medřický, CSc. Na festivale bola veľmi príjemná a priateľská atmosféra  
s množstvom zaujímavých projektov našich českých susedov. Vďaka tejto 
skúsenosti získali nových priateľov, ale zistili aj to, ako prebiehajú súťaže 
v zahraničí, čo im rozšírilo obzory a skúsenosti. Na festivale získali Cenu dekana 
chemicko-technologickej fakulty Univerzity Pardubice a štipendium na prvý 
rok štúdia, ktoré Jakuba a Vladimíru veľmi potešilo. Kto vie, možno sa v roku 
2020 rozhodnú práve pre túto univerzitu. Poďakovanie patrí Ing. Jane 
Šošovičkovej, ktorá bola vedúcou slovenskej delegácie. 
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Intel ISEF 2019 – Phoenix, USA alebo  

splnenie si „amerického sna“ 
V dňoch 13.-17. mája 2019 sa uskutočnila v meste Phoenix v americkom štáte 
Arizona najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Intel ISEF 
(International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná každoročne s 
celkovým počtom vyše 1500 účastníkov (v roku 2019 viac ako 1800) z 80 
štátov sveta. V tomto roku sa súťaže Intel ISEF zúčastnili slovenskí finalisti 
Festivalu vedy a techniky AMAVET – stredoškoláci Aneta Anna Dunajová z 
Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine, Peter Škripko a Ján Maťufka z 
Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove. 
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Peter s Jankom získali krásne 4. miesto v kategórii Materiálové vedy. 
Ich spoločný projekt s názvom „Náhrada syntetických UV-absorbentov lignínom“, 
popisuje alternatívu ku syntetickým opaľovacím prípravkom na báze prírodnej 
látky (prírodný opaľovací krém), ktorá je lacnejšia, efektívnejšia, s pozitívnymi 
vplyvmi na ľudské zdravie (syntetické prípravky spôsobujú negatívne účinky), 
dokáže efektívne chrániť široko využívané priemyselné materiály pred UV žiarením 
bez negatívnych dopadov na životné prostredie a zvýšiť UV ochranu prírodných 
materiálov. 
Projekt Anety Anny Dunajovej „Detekcia chrípkového vírusu pomocou 
impedimetrického biosenzora“ bol v kategórií Biomedicínske inžinierstvo. Anetka 
vo svojom projekte popisuje rýchlu, lacnú a veľmi citlivú metódu na detekciu 
najrozšírenejšieho vírusu chrípky typu A, pomocou zostaveného biosenzora na 
báze špecifickej väzby medzi vírusom a protilátkou. 
Dojmy účastníkov na Intel ISEF vo Phoenix: 
Ján Maťufka: “Súťaž na mňa osobne pôsobila veľkolepým dojmom. Priestory, v 
ktorých sme sa počas súťaže pohybovali (Phoenix Convention Center), boli veľmi 
dobre vybavené. K neuveriteľným 
zážitkom patrilo určite aj spoznanie 
úžasných mladých ľudí s množstvom 
potenciálu. Na mnoho vecí mi súťaž 
poskytla nový pohľad. Samotné ocenenie 
bolo už len akousi čerešničkou na torte a 
možno aj zadosťučinením našej práce. 
Každému by som prial zažiť takéto 
nezabudnuteľné chvíle a mať túto 
jedinečnú skúsenosť.”  
Peter Škripko: “Účasť na najväčšej súťaži 
mladých vedcov bola pre mňa splneným 
snom, ktorý ozdobilo skvelé 4. miesto. 
Počas ISEF-u som zažil nezabudnuteľné 
momenty: stretol nositeľa Nobelovej ceny 
(Martin Chalfie), diskutoval o projekte s 
odborníkmi, spoznal mentalitu ľudí z iných 
krajín. Som vďačný za príležitosť 
reprezentovať našu krajinu, možnosť 
získať nové skúsenosti a zažiť krásne 
chvíle ”. 
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Aneta Anna Dunajová: “Táto súťaž je z môjho pohľadu miestom obrovských šancí. 
Od spoznávania iných národností po panelové diskusie s významnými vedcami 
dnešnej doby mi poskytli úplne iný uhol pohľadu na zásadné veci. Najväčšou 
skúsenosťou však je prezentovanie vlastného projektu odbornej hodnotiacej 
komisii a samotné diskutovanie s odborníkmi v danej oblasti. Som naozaj šťastná, 
že som mohla byť súčasťou tohtoročného ISEF-u.” 
Michal Zajaček (vedúci slovenskej delegácie): “Na medzinárodnej projektovej 
súťaži Intel ISEF som sa zúčastnil po prvýkrát a to vo funkcii vedúceho delegácie (po 
anglicky: adult in charge). Mal som už pred príletom veľké očakávania, no musím 
povedať, že zažiť celú atmosféru ISEF-u zanechalo vo mne silné pozitívne dojmy. Z 
mladých vedátorov bolo cítiť veľkú motiváciu a energiu a takisto kreativitu a 
odhodlanie, čo aj mňa osobne inšpirovalo a motivovalo k ďalšej práci ako 
vedeckého pracovníka, ale aj popularizátora vedy v rámci AMAVET-u. Chcem tiež 
pochváliť našich troch nadaných účastníkov zo Slovenska - Anetku, Petra a Janka - 
za ukážkové prezentovanie ich projektov a celkovú disciplínu počas podujatia. 
Takisto sa chcem poďakovať ich učiteľom, vedúcim, konzultantom, rodičom a 
kamarátom, že ich pred a počas tejto cesty rôznymi spôsobmi podporovali. Veľká 
vďaka patrí aj predsedníctvu a sekretariátu AMAVET-u za celkovú organizáciu a 
podporu, bez ktorej by naša účasť nebola možná. V závere som tak mohol byť na 
našu slovenskú delegáciu skutočne hrdý a bola to pre mňa česť sa tejto našej 
“výpravy” zúčastniť!”  
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Deň plný vedátorských pokusov AMAVET-u na ZŠ 

Dubová 
300 nadšených a motivovaných detí, 15 inšpirovaných pedagógov, jedna, 
opäť spokojná, riaditeľka školy a viac ako 20 dobrovoľníkov... 
...takto akosi môžeme stručne zhrnúť výsledok nedávneho pôsobenia 
AMAVET klubu 959 na ZŠ Dubová č.1 v Bratislave. Už po tretí raz sme sa na 
pozvanie riaditeľky školy stali s našim jednodňovým programom súčasťou 
školského Prírodovedného týždňa na tejto škole. Priestor sme dostali 29. 
mája 2019. 
Keďže v AMAVET klube 959 dominuje nadšenie pre fyziku, rozhodli sme sa 
tento rok sústrediť pozornosť detí len týmto smerom. Fyziku ako vedu sme 
však ešte zúžili. Nosnou témou sa stal „Zvuk ako vlnenie“.  
Formou 20-tky hravých experimentov sme deťom od prvého po deviaty ročník 
pripravili sériu jednoduchších aj zložitejších pokusov, ktoré im umožnili 
prijateľným spôsobom pochopiť, čo to vlnenie je, ako vzniká, ako sa šíri, čo ho 
dokáže vytvoriť, čo usmerniť, zastaviť, odraziť alebo pohltiť. Prečo je to tak 
a ako to v praxi dokážeme využiť. Aj vám sa zdá tých informácií veľa?    
Lentilky, tancujúce na membráne reproduktorov, pobavili veľkých aj malých. 
Deti skúšali, ako sa so zmenou frekvencie zvuku menila lentilkám „chuť do 
tanca“. 

 
Bubny rôznych veľkostí dostali riadne zabrať a deti vďaka nim vnímali zvuk 
nielen ušnými bubienkami. Prekvapilo ich, keď zvuk ako vlnenie, ktorý na 
Rubensovej trubici videli, na bubnoch cítili vlastnými rukami. Prekvapilo ich, že 
práve vďaka týmto vibráciám sa dokážu venovať hudbe a nádherne bubnovať 
aj nepočujúci ľudia.  
Vďaka jednoduchosti konštrukcie „domáceho telefónu“ pochopili, ako a načo 
je dobré zvuk „spútať“ a usmerniť.  
Najväčším lákadlom bola pre deti Zvuková komora, ktorá bola našim 
dlhodobým projektom a vznikla predovšetkým vďaka grantovej podpore 
AMAVET-u. Deti v nej merali hladinu hluku, ktorý samé dokázali vytvoriť 
rozvibrovaním svojich hlasiviek, na druhej strane deti vonku namerané 
hodnoty videli, zároveň však počuli, že komora tento hluk von neprepustila. Na 
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priečnom reze stenou komory sa oboznámili so zabudovanými materiálmi, ich 
vlastnosťami a schopnosťou zvuk pohltiť. 
Zvuk ako vlnenie dal teda 29. mája 2019 stenám školy na ZŠ Dubová v BA riadne 
zabrať. Chvíľami sme sa obávali, či sklené tabule okien a omietky na stenách 
odolajú obrovskému nasadeniu a nadšeniu detí. Odolali! Všetko dopadlo 
výborne. 
Veľká vďaka za hladký priebeh a odpovede na zvedavé otázky patrí  15 
dobrovoľníkom v modrých tričkách. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí 29.mája na 
Dubovej osobne neboli, pomohli však s výrobou exponátov, alebo ich 
prípravou v škole už deň pred podujatím. 

 
Poohliadnutie sa z trochu iného uhla: 
 
 

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy sme pokusy z oblasti biológie, 
fyziky či chémie pripravovali len pre deti nižších ročníkov (1.-5.), pre školský 
rok 2018/2019 prišla zo strany vedenia školy prosba o program pre všetky 
triedy školy.  
Moja otázka znela: „Prečo táto zmena?“  
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Odpoveď pani riaditeľky Dubeňovej ma milo prekvapila a pobavila zároveň: 
„Deti, ktoré prešli z nižších ročníkov do vyšších a poznajú vás, si vaše pokusy 
vyslovene vyžiadali. O programe vo forme odborných prednášok nechceli ani 
počuť.“  
Takýto argument sa z úst riaditeľky školy počúval veľmi dobre. Slovo 
„potešil“ nie je celkom presné. Tento argument je však jasným dôkazom, že 
hlavný cieľ AMAVET-u, popularizovať vedu pre deti prijateľným spôsobom a 
pritiahnuť ich k prírodným vedám, učiť ich hrou tak, aby pochopili zložité 
teoretické súvislosti, sa za uplynulé dva roky pôsobenia na tejto škole podaril 
jednoznačne naplniť. Utvrdzuje nás v tom, že táto cesta práce s deťmi je 
správna.  
Verím, že deti inšpirujeme a učiteľov motivujeme natoľko, že časom ich vlastný 
záujem privedie na vedátorské súťaže organizované AMAVET-om. Tam už 
prinesú vlastné myšlienky a nápady, z ktorých niektoré možno raz výrazným 
spôsobom ovplyvnia našu spoločnosť.  
Deti sa hrajú radi, je im to vlastné. Formou hry dokážu pochopiť aj zložité 
problémy a často z nich vyvodia tvorivé a celkom nečakané závery. Je príjemné 

im takýto priestor na vedátorskú zábavu vytvoriť a ešte obohacujúcejšie je ich 
pri tvorivom objavovaní sveta pozorovať!  
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Titul „Učiteľ bez predsudkov“ získal člen AMAVET-u 
5. júna sa konalo finále ankety Zlatý Amos. V troch disciplínach celkovo 
súťažilo šesť pedagógov, ktorí sa do finále museli prebojovať cez regionálne 
kolá a semifinále. V kategórii UČITEĽ BEZ PREDSUDKOV zvíťazil Ing. JÁN 
MOTEŠICKÝ, učiteľ informatiky, fyziky a matematiky na Gymnáziu Cyrila 
Daxnera vo Vranove nad Topľou, ktorý je vedúcim AMAVET klubu 964. 
Srdečne blahoželáme! 

 
Po prebratí ocenenia nám Janko povedal: "Ocenenie učiteľ bez predsudkov 
som získal po nominácii mojimi žiakmi, ktorí v mojej nominácii popísali ako 
sa ich snažím naučiť nebáť sa prekonávať strach a predsudky, ktoré sú v nich 
samých". 
V roku 2019 sa konal 13. ročník súťaže. Za uplynulých 12 rokov organizátori 
ocenili viac ako 90 učiteľov z celého Slovenska. Do ankety Zlatý Amos sa počas 
jej trvania zapojilo viac ako 40 tisíc žiakov, 551 základných a stredných škôl, 
organizátori dostali 693 učiteľských nominácii. Učiteľom, žiakom a školám 
zapojených do ankety odovzdali viac ako 101 tisíc eur. Sme radi, že v roku 2019 
pri tom bola aj Asociácia pre mládež vedu a techniku – AMAVET! 

AMAVET klub 964 pri Gymnáziu 
Cyrila Daxnera vo Vranove nad 
Topľou vznikol v roku 2015 
a pôsobí ako súčasť Gymnázia 
Cyrila Daxnera. Od počiatku 
existencie klubu sa v spolupráci 
so školou venujú žiakom 
a podporujú ich v oblastiach ako 
sú robotika, programovanie a 
prírodné vedy. Klub vedie UČITEĽ 
BEZ PREDSUDKOV Ing. Ján 
Motešický, učiteľ informatiky, 
fyziky a matematiky. Aktivity 
klubu vedie v poobedňajších 
hodinách a cez prázdniny. Klub 
má na konte mnohé úspechy. 
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Aj keď škola nepatrí medzi odborné školy, dlhodobo sa snažia presadzovať 
v oblasti programovania a robotiky. Prácou v popoludňajších a večerných 
hodinách sa im darí dosahovať výborné výsledky  
aj v zahraničí. 

 

 

RoboRAVE International v Číne s AMAVET-om 
Od 20. do 23. júla 2019 sa tím chlapcov z AMAVET klubu 964 pri Gymnáziu 
Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou zúčastnil súťaže RoboRAVE 
International v Číne. Všetci traja súťažiaci - Jakub Suďa, Matúš Iľko a Tomáš 
Lukča, pod vedením učiteľa Janka Motešického, sa museli na túto súťaž 
kvalifikovať. Postup si vybojovali víťazstvom na RoboRAVE Slovakia na pôde 
Žilinskej univerzity. 
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Ing. Ján Motešický, vedúci AMAVET klubu 964, Vranov nad Topľou 
zrekapituloval súťaž takto: 
Na súťaži v Číne sa celkom zúčastnilo viac ako 2000 súťažiacich a 600 tímov. 
Z toho bolo 194 nečínskych súťažiacich z rôznych kútov sveta. Naši chlapci 
súťažili v kategórii Fire Fighting. 

 
V tejto najnáročnejšej kategórii 
súťaže bolo tento rok až 40 
tímov. Usporiadatelia sa 
rozhodli nerobiť rozdiel vo veku 
a spojili všetkých do jednej 
kategórie. Súťažili spolu žiaci 
základných škôl až po študentov 
vysokých škôl. Nám sa nakoniec 
nepodarilo prebojovať do prvej 
osmičky. Väčšinu prvých až 
tretích miest obsadili čínske 
tímy. Chlapci sa veľa naučili 
a nabrali mnoho skúseností do 
ďalších súťaží a na svoj ďalší 
rast.  
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Zažili sme tiež veľa skvelých zážitkov: Navštívili sme Veľký čínsky múr, Zakázané 
mesto, Olympijský park, školenia o robotike a IT technológiách s čínskymi 
vysokoškolskými učiteľmi, tretiu najvyššiu vežu na svete a mnoho iného. 
Usporiadatelia sa o nás starali veľmi vzorne, boli veľmi milí a úctiví. 
 

 
 

Našu cestu by nebolo možné zrealizovať bez sponzorov: AMAVET Slovensko, 
VÚC Prešov, Mesto Vranov, Nadácia ESET, AXA Fond, Nadácia Tatrabanky, 
Nadácia EPH, Nadácia EDUCTECH, MT Economy, s.r.o., Slovenské elektrárne, 
ICM Martin. 
 

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2019 
Na 2. ročníku súťaže žiakov základných škôl bola neočakávaná účasť. 
Talentovaným drobcom, žiakom základných škôl, ponúkla Asociácia pre 
mládež, vedu a techniku hravú formu vedecko-technickej súťaže. Žiakom 
základných škôl dali ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Druhý ročník 
Festivalu štyroch živlov (F4Ž) sa tešil veľkej účasti – 61 projektov, 131 autorov 
a 41 sprevádzajúcich pedagógov, zdôrazňujem dobrovoľníkov, naplnilo 
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Zážitkové centrum vedy AURELIUM v Bratislave na maximum. 

 
 

Vedeckým exponátom Aurelia „konkurovali“, v piatok 7. júna, mladí vedátori 
svojimi úžasnými posterovými prezentáciami. Jedenásťčlenná odborná 
hodnotiaca komisia mala čo robiť, aby členovia vyspovedali energiou 
a talentom nabitých žiakov z celého Slovenska. Všetkých potešilo, že F4Ž 
neušiel pozornosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Ministerka Martina Lubyová nielenže prišla otvoriť festival rodiacich sa 
talentov, ale zotrvala tri hodiny, počas celého času prezentácii a osobne sa 
zaujímala o projektové riešenia. Nebolo azda ani jedného projektu, kde by sa 
nezastavila a nezhovárala sa so žiakmi. 
Pedagógovia, ktorí prihlásili svojich žiakov, svojou dobrovoľníckou prácou po 
pracovnom čase, umožnili talentovaným a ctižiadostivým žiakom zábavnou 
formou spoznať vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu. Pritom v súťaživej 
atmosfére mohli žiaci porovnávať svoje práce s rovesníkmi.  Žiarivé očká detí, 
mnohých z veľkej diaľky od Bratislavy, sa tešili, že mohli navštíviť hlavné mesto 
a odovzdať tu svoje vedomosti pred odborníkmi. 
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Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí 
o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž 
motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou 
približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu. 
Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, 
ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou 
hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – 
Zem. Organizácia Festivalu 4 živlov, zameraného na špecifické potreby a 
motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň 
súťaže, na Festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie je jedinečné svojím 
charakterom, nakoľko umožňuje vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá 
je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho 
vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.  
Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť 
v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby 
otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní 
a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty prezentovali pred 
hodnotiteľmi na kartónových paneloch, posteroch. Panelová, posterová 
prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, 
uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť 
vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase. 
Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-
vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu 
správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať 
pozitívne postoje žiakov k vede, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti 
žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere 

vzdelávania. 
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Prácu organizátora – Asociácie pre mládež, vedu a techniku, ktorá bude mať 
v roku 2020 už 30-te výročie existencie, výstižne vyzdvihla vo svojom 
úvodnom príhovore  ministerka Martina Lubyová: „Ministerstvo školstva 
pokladá AMAVET za jeden z najlepších mechanizmov na povzbudzovanie 
vedeckej tvorby medzi deťmi a mládežou.“ 
Odborná hodnotiaca komisia nemala ľahkú prácu. Predsedníčkou bola Mgr. 
Mária Babinčáková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, ktorá zhodnotila súťaž vedátorov: „Vždy, keď odchádzam z 

Bratislavy, ide sa mi odtiaľ ťažko. Tie chvíle, ktoré strávime s ľuďmi, ktorých 
máme radi sú na nezaplatenie. To platí aj o Festivaloch, ktoré usporadúva 
AMAVET. A Festival štyroch živlov patrí medzi ne. Ľudia okolo vás, ktorí sú 
zapálení pre rovnakú vec, a čo je dôležitejšie, sú to mladí ľudia, školáci. Bolo 
náročné vybrať z pomedzi vyše 60 projektov tie najkvalitnejšie. Každý účastník 
prezentoval svoj projekt s veľkým odhodlaním podať čo najlepší výkon, aj keď 
prezentácia sama o sebe je už len malou čerešničkou na torte. Tá torta 
predstavuje množstvo úsilia a času, ktoré musel mladý vedec pri práci na 
svojom projekte vynaložiť. Preto sa aj komisia rozhodla oceniť viac projektov, 
ako mala v úmysle na začiatku a to až 16. Tie boli veľmi dobre prepracované a 
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mali zaujímavú tému. Mnohé z nich tvoria veľmi dobrú štartovaciu čiaru pre 
ďalšiu prácu. Milí mladí vedci, robte vedu, ktorá vás baví a robte ju s nadšením. 
Lebo práve vtedy je to na vás vidieť.“ 
 

 
 

Podujatie bolo jednou z aktivít projektu „Centrum ďalšieho vzdelávania 
vedátorov“ (CVV) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a napĺňa 
ambíciu 30 ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku 
v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu 
mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie 
záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových 
kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Projekt je podporený z 
Európskeho sociálneho fondu. 
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Strieborní Slováci z AMAVET-u v Číne 
„Súťaž nás naučila spolupracovať ako tím s cieľom dosiahnutia vytúženého 
výsledku.“ 
Medzinárodná projektová súťaž stredoškolákov CASTIC (China Adolescents 
Science and Technology Innovation Contest) v Číne sa v tomto roku konala 
20. až 27. júla v meste Macau, v priestoroch University of the Macao in China. 
Súťaž v oblasti inovácií, vedy a techniky organizuje Čínska asociácia pre vedu 
a techniku, ministerstvo školstva a ďalšie príslušné vládne organizácie.  

 

CASTIC je organizovaný pre študentov od 12 do 20 rokov a v tomto roku sa 
jej zúčastnilo 900 súťažiacich. Počas 34-ročnej histórie je CASTIC považovaný 
za najväčšiu vedeckú súťaž v Číne na medzinárodnej úrovni. V tomto roku sa 
súťaže úspešne zúčastnili slovenskí víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET 
2018, stredoškoláci Richard Maguľák a Viliam Podhajecký. 
 
Po  štyroch náročných dňoch prezentovania projektu pred odbornou 
hodnotiacou komisiou a verejnosťou obsadili Richard a Viliam krásne, druhé 
miesto v  kategórii Engineering Science. Študenti zo Strednej priemyselnej 
školy elektrotechnickej v Košiciach vypracovali tímový projekt „Rádiovo 
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ovládané autíčko“. Po návrate sa s Richardom Maguľákom porozprávala 
riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Gabika Kukolová. 
Aký je rozdiel medzi víťazstvom v národnej súťaži a 2. miestom na súťaži 
CASTIC v Číne? 
Teší nás každý úspech, no ten na svetovej úrovni má pre nás vyššiu hodnotu, 
nakoľko to nie je ocenenie len pre nás, ale taktiež pre Slovensko a AMAVET, 
ktorý nám na Slovensku vytvoril ideálne podmienky na súťaženie a postup na 
svetovú súťaž. Sme hrdí, že sme mohli hájiť jeho meno a taktiež meno našej 
Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach. 
Prvé pocity po vyhlásení je ťažké opísať. V človeku sa miešajú rôzne emócie, no 
prevládajúcou je radosť. S odstupom času ustúpia a ostáva len radosť. Sme 
neskutočne šťastní z umiestnenia a z faktu, že sme mohli reprezentovať 
Slovensko na najvyššej úrovni. 
Niečo ste upravovali, dolaďovali na projekte oproti národnému finále na 
Festivale vedy a techniky AMAVET? 
Zmenili sme mnoho a v aktuálnom období je auto na 90 percent vyrobené 
nami. V mechanike sme si vyrobili vlastné diferenciály a pneumatiky, ktoré boli 
vytlačené na špeciálnej 3D tlačiarni. Túto tlačiareň sme mohli využívať v rámci 
spolupráce s Technickou Univerzitou, konkrétnejšie katedrou 
Biomedicínskeho inžinierstva v Košiciach. Taktiež nám pomáhali s tlačou 
titánových ozubených koliesok do prevodovky. V elektronike sme zmenili 
riadiacu jednotku z Arduina NANO na ATmega328p. Tento mikropočítač je 
možné jednoducho vyňať z plošného spoja, naprogramovať a vložiť naspäť. 
Plošné spoje na našom aute sme rozdelili do 3 častí: 
1. Riadiaci plošný spoj - ovláda pohyb motora, dva servo-motorčeky a 
komunikačný modul NRF. 
2. Plošný spoj prídavnej elektroniky - pomocou neho sú riadené svetlá, bzučiak 
a taktiež gyroskop a je umiestnený na karosérii. 
3. Plošný spoj ovládača - slúži na komunikáciu s riadiacim plošným spojom a 
taktiež na spracovanie dát z auta, ako je napríklad uhol náklonu kolies. 
V čom spočívala vaša prezentácia práce? Poster, dialóg s hodnotiteľmi...? 
Prezentácia sa skladala z viacerých častí. Prvé “kroky” sme museli urobiť už pár 
mesiacov pred súťažou, kedy sme museli poslať dokumentáciu ku projektu, 
fotografie a taktiež video. Následne na súťaži sme si postavili stánok, ktorý sa 
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skladal z posteru a stola, na ktorom 
sme si mohli vystavovať exponáty. 
Po postavení stánku prišla 
prezentácia pre porotu a následné 
otázky k projektu. 
Ako sa líšilo hodnotenie v Číne od 
nášho? 
V Číne sme presne vedeli počet 
porotcov, ktorí nás budú hodnotiť a 

bolo to odlišné od slovenského hodnotenia. Niektorí porotcovia priamo prišli 
ku stánku a povedali nám: “O vašom projekte sme už čítali a tak by nás 
zaujímalo, čo by ste zmenili na projekte keby ste mohli?”. Táto otázka bola pre 
nás dosť neočakávaná, no pri spätnom pohľade to hodnotím kladne, nakoľko 
to nebolo len monotónne opakovanie toho istého, ale naopak, museli sme si 

uvedomiť a rýchlo vyhodnotiť, čo by sme radi zmenili a čo by mohlo posunúť 
náš projekt ďalej. 
Mali ste čas aj na „nadýchnutie sa“ čínskej atmosféry – život rovesníkov, 
škola, zabáva, kultúra, šport...? 
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Organizátori súťaží dbajú na to, aby si súťažiaci odniesli aj nejaký kultúrny 
zážitok z miesta organizácie, čiže zabezpečujú prehliadky a ďalší sprievodný 
program. Počas súťaže v Číne nám bohužiaľ podmienky spojené s cestou 
nedovolili spoznať veľa z mesta a celkovej kultúry krajiny, nakoľko sme prileteli 
až počas druhého súťažného dňa a odlietali sme pár hodín po udelení cien. 
Napriek všetkým týmto okolnostiam sme mali zabezpečenú aspoň 3 hodinovú 
prehliadku pamiatok mesta. 
Čo vás najviac prekvapilo, a nečakali ste to? 
Príjemným prekvapením pre nás bol fakt, že je množstvo mladých ľudí, ktorí sa 
zaujímajú o vedu a techniku a že chcú pomáhať spoločnosti rozvíjať sa. Oslovilo 
ma niekoľko projektov z oblasti medicíny, ktoré môžu významnou mierou 
prispieť k liečbe najzávažnejších chorôb, ktoré trápia človeka. 
Akú skúsenosť si odnášate zo súťaže? 
Odnášame si mnoho skúseností no taktiež poznatkov. Naučili sme sa riešiť 

krízové situácie, akými je napríklad aj poškodenie projektu počas letu na súťaž. 
Taktiež sme sa zlepšili v oblasti, či už mechaniky, alebo elektroniky a v 
neposlednom rade sme zlepšili svoje “soft-skills” čiže prezentačné zručnosti. 
Táto súťaž nás naučila spolupracovať ako tím s cieľom dosiahnutia vytúženého 
výsledku. 
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Budete na svojej práci pokračovať a zisťovať nové fakty a argumenty? Ak je 
to reálne. 
Bohužiaľ, aktívne pôsobenie z našej strany na tomto projekte končí, keďže sme 
ukončili štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach, 
no ostávame v kontakte so školou a budeme pomáhať ďalším žiakom s 
projektami. Vieme čo by sa dalo zmeniť a čo by vedeli urobiť lepšie ako sme 
urobili my a radi by sme im tieto vedomosti odovzdali. 
Pred súťažou ste mali svoje vlastné ciele, úvahy nad ďalšou budúcnosťou. 
Mení sa váš pohľad po súťaži na vaše ďalšie smerovanie? 
Táto súťaž nám ukázala mnohé inovácie a hlavne pravdepodobné možnosti, 
ktorými sa bude svet vedy a techniky uberať. Radi by sme to aplikovali v 
budúcnosti a prispeli svojim “kúskom” do tejto mozaiky. 
Váš najväčší zážitok? 
Bol som milo prekvapený mentalitou Číňanov. S prejavom vzájomnej úcty a 
rešpektu a to nielen voči nám, ako súťažiacim, ale taktiež k sebe navzájom.  
Ďakujem za rozhovor a želám vám obom v ďalšom napredovaní ešte veľa 
víťazstiev. 

 

EUCYS 2019 
Traja víťazí Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 - Dominika Pánska, 
Laura Nižníková a  Ján Varga - majú na čo spomínať: 

 
Ako jednoducho opísať tento nezabudnuteľný zážitok? European Contest for 
Young Scientists sa v roku 2019 odohrával v bulharskom hlavnom meste - 
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v Sofii. Počasie bolo o 10 stupňov teplejšie ako na Slovensku, čo nám 
pripomínalo skôr dovolenku, no nikto sa nesťažoval. Bulharsko samo o sebe 
je veľmi pekná krajina so zaujímavou kultúrou a ako sme sa sami presvedčili, 
plná ľudí milujúcich dobrú zábavu.  
O nejakom time managemente sa nedá ani rozprávať. Poznáte anglickú hru 
“Simon says?“ My sme si túto frázu z hry pretvorili po svojom a vzniklo z toho 
“someone says“. Pýtate sa prečo?  Vysvetlenie je jednoduché:  všetko, čo 
povedali naši bulharskí dobrovoľníci,  ktorí sa o nás starali, sa o päť minút, ak 
nie ešte skôr, zmenilo. Či už čas alebo program samotný. No my sme si to aj 
napriek, možno aj vďaka, tomu užili.  Hneď ako sme sa stretli v Košiciach na 
letisku nám bolo jasné, že si budeme rozumieť. Veď keď sa stretnú dvaja 
východniari, Orava a západ, nemôže z toho vzísť nič zlé, či?  
Na súťaži sme sa zúčastnili traja, s projektami z rôznych odborov. Dominika 
Pánska s projektom ,,E250 - Tichý zabijak“ z oblasti medicíny, Laura Nižníková 
s projektom z analytickej chémie a Ján Varga s projektom ,,Zabráňme 
Podvádzaniu v E-športoch“ z IT oblasti. A nemôžeme zabudnúť na našu Majku 
alias Mary, ktorá na nás mala dohliadať, avšak veľmi rýchlo sme zistili, že sme 
všetci naladení na rovnakú vlnovú dĺžku, národného organizátora profesora 
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Jozefa Ristveja nevynímajúc. Dokopy sme tak vytvorili zaujímavé zoskupenie, v 
Sofii známe aj ako ,, Slovenská delegácia.“  
Súťaž EUCYS má už 31-ročnú tradíciu a každým rokom dokazuje svoju stále 
stúpajúcu úroveň. V tejto súťaži vôbec nejde o víťazstvo. Ide tu o oveľa viac. 
EUCYS je o vytváraní nových  priateľstiev a zároveň o načerpaní nespočetného 
množstva cenných informácií. Táto súťaž vám má otvoriť dvere a umožniť 
nahliadnuť do skutočného vedeckého sveta. A to môžeme všetci potvrdiť. Celá 
súťaž sa skôr podobala na veľkú vedeckú konferenciu, kde bolo snahou ukázať 
nám, mladým vedcom z celého sveta, že toto je cesta, ktorou sa chceme 
uberať, že práve veda je naša budúcnosť. Celý čas nám organizátori nenápadne 
naznačovali, že my,  mladá generácia plná potenciálu, máme na viac. Nemáme 
sa vzdávať a musíme pokračovať v objavovaní, bádaní a hľadaní odpovedí. Ako 
povedala uznávaná pani profesorka počas jednej z diskusií:  „Veda je naša 
budúcnosť, vy ste naša budúcnosť, no nemôžeme zabúdať byť ľudskí.“ 
Samozrejme, toto podujatie nebolo iba o vede. Po celodennom náročnom 
prezentovaní našich prác sme si vždy dopriali oddych v podobe prechádzok 
v centre mesta, či návštevy lokálnej cukrárničky. Vytvorili sme si medzi sebou 
naozaj pevné kamarátske vzťahy, čoho dôkazom bol i neustály úsmev na našich 
perách. Tieto úsmevy priťahovali aj ľudí z ďalších krajín. Netrvalo teda dlho 
a čas sme začali tráviť aj s kolegami z Grécka, Rumunska, Litvy, Cypru, 
Španielska, občas sa našiel i Američan, Britka, Bulhari a veľa ďalších. 
Jednoducho každý z nás si našiel ,,svoju krvnú skupinu“. 
Na záver musíme spomenúť, že práve v Sofii na EUCYS-e sa začala nová tradícia 
stretávania sa bývalých výhercov za účelom zdieľania skúseností. Vďaka tomu 
sme mali možnosť stretnúť ďalších úspešných Slovákov - Milku a Peťa, ktorí sa 
umiestnili na popredných priečkach pár rokov dozadu.  
Týmto by sme chceli poďakovať Asociácií pre mládež, vedu a techniku, ktorá 
nám ako postupujúcim z Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019, umožnila 
niečo také nezabudnuteľné zažiť. Okrem  ceny pre nášho Janka, ktorý vyhral 
pobyt na Univerzite v Sofii pre svoj rozvoj v IT vede, sme si toho odniesli ešte 
naozaj veľa. Zároveň dúfame, že ďalší zástupcovia slovenskej delegácie si to 
o rok v Španielsku užijú aspoň tak, ako my v bulharskej Sofii. 
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Letné tábory Zvedavých vedcov 2019 
Počas leta sa konali v júni a auguste dva tábory Zvedavých vedcov 
v chorvátskom kempe Baško Polje. Za tradičným podujatím, ktoré prináša 
kopec detskej radosti, je tiež veľa práce a vôle pomôcť. Každá fotografia so 
skupinou činorodých detí má za sebou nejaký príbeh. A v tom príbehu majú 
miesto všetci, čo priložili ruku k dielu. Sú to organizácie a jednotlivci, ktorí na 
obrázkoch zvyčajne nie sú vidieť, a preto by sme sa všetkým chceli úprimne 
poďakovať aspoň takouto formou.  
V tábore sa mali možnosť stretnúť rôzne deti. Či už to boli tie, ktoré prihlásili 
rodičia, tie, ktoré mohli vycestovať odmenou za ich študijné výsledky, alebo 
šikovné deti, ktoré získali podporu od mestských častí a sponzorov. Môžeme 
zhodnotiť, že to má zmysel. Vidíme to na tom, ako nám mládež rastie nielen 
vekom, ale aj osobnostne. Počúvame príbehy o tom,  ako si deti medzi sebou 
vytvárajú priateľské väzby a spoločne sa podieľajú na ďalších zmysluplných 
aktivitách. Dôkazom je aj fakt, že sa nám v roku 2019 prihlásilo na školenie 
animačného programu Zvedaví vedci 6 dobrovoľníkov, ktorí boli v minulosti 
pravidelnými návštevníkmi našich táborov. To nám robí radosť, pretože tábory 
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AMAVET-u sa oproti bežným táborom a letným pobytom zameriavajú najmä 
na pridanú hodnotu. Našim cieľom je rozvinúť prirodzený potenciál detí v 
motivujúcom prostredí plnom zaujímavých podnetov. 
V rámci projektu Anjeli deťom mali možnosť zúčastniť sa tábora aj deti zo 
znevýhodneného prostredia. Takýmto spôsobom vycestovalo 28 detí vo veku 
od 7 do 17 rokov. V júni podporili deti na letnom pobyte spoločnosti 
Transpetrol, Volkswagen a mesto Modra. Počas augustového termínu sa mohli 
zúčastniť ďalšie deti vďaka Volkswagenu, Mestu Partizánske, Mestskej časti 
Rača, Mestu Modra a Nadácii vzdelanie a zdravie. Všetkým patrí od nás veľká 
vďaka. Vieme však, že i pre vás je najväčšou odmenou práve vedomie toho, že 
sme spolu mládež naštartovali k ďalšej zmysluplnej činnosti. Budeme v tom 
pokračovať aj naďalej. 

 

Denné letné tábory v Rači 
Posledný júlový týždeň podali pomocnú ruku pracujúcim rodičom animátori 
Asociácie pre mládež, vedu a techniku. V dennom tábore v Bratislave - Rači 
ponúkli školákom (ne) obľúbené prírodovedné predmety formou hry a zo 
žiakov sa stali ZVEDAVÍ VEDCI. Uskutočnili sa rôzne exkurzie vonku, ale aj 
bádateľské aktivity v klubovni - atraktívne hry s kúzelnými javmi prírody 

v Zážitkovom centre vedy – 
Aurelium. Nechýbali ani 
tradičné lodičky v Zálesí 
pod dohľadom skúsených 
inštruktorov a pozorovanie 
života na Malom Dunaji, 
programovanie hier 
s learn2code a iné hravé 
aktivity. Deti mali denne 
zabezpečenú desiatu, obed 
a pitný režim. 
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Vystúpenia AMAVET-u na Európskej Noci 

výskumníkov 2019 
V Starej tržnici v Bratislave sa na Európskej noci výskumníkov prezentovali aj 
dva kluby Asociácie pre mládež, vedu a techniku, ktoré svoju činnosť 
zameriavajú na robotiku. 
S tancom robotov sa predstavil AMAVET klub 547 z Považskej Bystrice. Žiaci 
základnej školy skonštruovali a naprogramovali robotov, ktorí tancovali ako ich 
„učitelia“ konštruktéri. Choreografia tanca spočívala v spoločnej súhre robotov 
a tanečníc. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na Majstrovstvách sveta v robotike. 
Zatiaľ najvyšším ocenením bolo svetové víťazstvo  chlapcov (Jozef Šešo, Daniel 
Jahôdka a Braňo Hrenák) pod pedagogickým vedením Pavla Mičúcha, ktorí sa 
stali svetovými šampiónmi na Majstrovstvách sveta v robotike v roku 2014 
v Brazílii v kategórii Tanec robotov! V roku 2016 na Majstrovstvách sveta 
získali tretie miesto. V Starej tržnici pod pedagogickým vedením PaedDr. Pavla 

Mičúcha vystúpili tanečnice Jana Fľaková, Lucia Behríková a programátor 
Marián Mališ. 
Súťaž robotov v Hasení ohňa prezentoval martinský tím (Fire Breathing 
Rubber Duckies) pod pedagogickým vedením Ing. Jozefa Ristveja, st. z 
AMAVET klubu 549, ktorý je koordinátorom súťaže RoboRAVE Slovakia. Do 
tejto súťaže patrí aj kategória Hasenie ohňa. AMAVET je organizátorom 
celoslovenského kola  najväčšej celosvetovej robotickej súťaže RoboRAVE 



TALENTY 
 

48 

International, ktorá je organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA 
pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov. Ide o súťaž robotov v štýle športov, ktoré 
zbližujú deti s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami a 
kompetenciami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet inovatívnych 
technológii. Kategória Fire Fighting (Hasenie ohňa) je najprestížnejšia a tiež 
najťažšia. Robot má za úlohu na ihrisku s približnými rozmermi 2,5 metra krát 
3,5 metra autonómne do troch minút nájsť a uhasiť čo najviac zo štyroch 
sviečok, umiestnených za náhodne rozloženými prekážkami. 

 
Tak ako po minulé roky, prezentoval AMAVET návštevníkom vo V-klube všetky 
svoje aktivity a dva bloky pokusov - chemický a fyzikálny.  
V chémii obdivovali chemickú záhradku, rastúcu priamo pred ich očami 
v malom akváriu, tešili sa zo zábavnej slonej zubnej pasty, sledovali neustály 
pohyb v lávovej lampe alebo sami robili efektné pokusy so suchým ľadom. 
Fyzikálne pokusy sa týkali najmä zvuku a magnetizmu. Magnetická hojdačka 
opäť zaujala hlavne najmenších, ktorí vďaka nej spoznali fígle magnetických 
pólov. Na malom elektromagnete pochopili princíp jeho fungovania 
a možnosti jeho využitia v praxi. Ako funguje reproduktor alebo ľudské ucho 
deti videli vďaka pokusu s „tancujúcimi cukríkmi“, kde zmenou frekvencie 
zvuku deti regulovali a sledovali zmenu chvenia membrány reproduktora. Zvuk 
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mohli počuť, ale cítiť aj na bubnoch, ktoré sme si vyrobili. Návštevníci tiež 
obdivovali mágiu plazmovej gule a neutíchajúcemu záujmu sa už tradične tešil 
magnetický futbal. 
V-klub v Bratislave opúšťali amaveťáci po takmer 17-tich hodinách, strávených 
na nohách a v plnom nasadení. Boli unavení, ale spokojní, pretože atmosféra 
bola opäť výborná a záujem o činnosť AMAVET-u veľký. 
 

  
 

 

Úspešne a bez stresu do CERN-u 
Ako sa prihlásiť s AMAVET-om na exkurziu do Európskeho centra pre jadrový 
výskum? 

AMAVET zorganizoval v roku 2019 až 17 exkurzií do CERN-
u. Vzhľadom na veľký záujem o exkurzie do CERN-u (link: 
https://www.amavet.sk/exkurzia-do-cern-u/) AMAVET 
pripravil pre záujemcov zopár užitočných rád, ktoré 
zabezpečia hladký priebeh celého procesu príprav.  
Pravidelní účastníci tejto exkurzie už vedia, že sa pripravuje 

vo veľkom predstihu. Samotná registrácia pozostáva z niekoľkých krokov. 

https://www.amavet.sk/exkurzia-do-cern-u/
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1. Na počiatku je idea: chcete ísť do CERN-u so svojou skupinou a viete aj kedy. 
Na to, aby sme vám pomohli, to potrebujeme vedieť v predstihu viac ako 9 
mesiacov. Môžete sa ozvať na číslo 0905 506 312, poskytnúť zopár informácií 
o vašej skupine a my vám vysvetlíme, čo ďalej. 

  
2. Potom je žiadosť o povolenie prehliadky: vieme kto, vieme kedy, a tak 
požiadame CERN o návštevu prostredníctvom ich registračného systému. Tu to 
začína byť komplikovanejšie. O návštevy je obrovský záujem z celého sveta 
a CERN nemôže každej žiadosti vyhovieť. Existujú tiež národné limity pre každú 
krajinu a zabezpečenie fundovaných sprievodcov na prehliadku nie je 
samozrejmosťou. Preto je dôležité posielať žiadosť v správny čas. A ten je 
presne 9 mesiacov pred samotným termínom návštevy. 
Aj pri včasnej žiadosti nie je schválenie garantované. Napriek dobrej spolupráci 
AMAVET-u s CERN-om, treba sa pripraviť na to, že navrhované termíny nemusí 
CERN povoliť. Najlepšie je skúšať postupne ďalšie, až kým neuspejeme (aj 
vzhľadom na vaše časové možnosti). Niekedy sa podarí získať povolenie na 
návštevu na prvý raz, inokedy na tom pracujeme dlhšie.  



TALENTY 
 

51 

3. Žiadosť o návštevu je schválená: CERN sa ozve automatickou správou 
o výsledku žiadosti a v prípade schválenia vám vysvetlíme, čo je potrebné 
pripraviť v ďalších krokoch, aby sme mohli celú skupinu zaregistrovať. 
4. Registrácia účastníkov: Včas pred samotnou návštevou je potrebné 
registrovať každého účastníka do systému. Všetko pre vás pripravíme na 
základe našich podkladov. Stačí len vyplniť zoznam a postaráme sa o zvyšok. 
5. Plánovanie programu: Prihlásenie je úspešné a môžeme sa tešiť na exkurziu. 
Pripravíme potrebné podklady a naplánujeme harmonogram celého podujatia. 
Prípadné otázky môžete smerovať na prochaska@amavet.sk.  

 

MILSET Expo-Sciences International 2019 Abu Dhabi 
Milset Expo-Sciences International (ESI) je najväčšou svetovou výstavou 
mladých vedcov, ktorá sa koná každé dva roky. V roku 2019 bola výstava v 
Spojených arabských emirátoch. Výstava sa zameriava výlučne na vedeckú 
kreativitu začínajúcich vedcov z celého sveta. ESI je iniciatíva 
Medzinárodného hnutia pre voľný čas vo vede a technike (MILSET), 
mimovládnej, neziskovej a politicky nezávislej mládežníckej organizácie, 
ktorej cieľom je rozvoj vedeckej kultúry medzi mladými ľuďmi. V roku 2019 
sa výstava výsledkov vedecko-výskumných prác študentov konala na pôde 
Národného výstavného centra v Abu Dhabi od 22. do 28. septembra. Viac ako 
1500 mladých vedcov z 57 krajín sveta prišlo zdieľať výsledky svojich 
vedecko-výskumných prác. 
Slovensko reprezentoval tím, pod záštitou Asociácie pre mládež, vedu 
a techniku AMAVET, s tromi rôznymi projektami, nominovanými 
z celoštátneho finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2018. AMAVET 
klub 957 a Katolícku spojenú školu sv. Mikuláša reprezentovali Miriam 
Feretová a Samuel Smoter, obhajujúc projekt zaoberajúci sa Komplexným 
biomedicínskym a predklinickým testovaním biomateriálov pre účely 
implantológie a regeneračnej medicíny. 
Samuel Skaličan, študent štvrtého ročníka Gymnázia v Turzovke, obhajoval 
svoju prácu s názvom Ecological elimination of oil pollution v kategórii 
Enviromental Analyses and Enviromental Management. V tejto práci sa bližšie 
venoval najjednoduchšiemu a ekologicky vhodnému odstráneniu ropného 
znečistenia pomocou zástupcov Lumbricus terrestris. Základom práce bola 

mailto:prochaska@amavet.sk
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biodegradácia a poukázanie na jej jednoduché a dostupné použitie. Zároveň sa 
venoval aj osvetovej činnosti, ktorou úspešne vniesol povedomie 

o biodegradácii, ropných haváriách a iné 
poznatky medzi mladých ľudí. 
Projekt Efekt kyseliny močovej na 
endoteliálnu funkciu in vitro prezentovali 
Matúš Mlynár a Alexandra Alžbeta Rigoová 
zo Strednej odbornej školy chemickej Vlčie 
hrdlo v Bratislave. 
Na výstave sme mali možnosť prezentovať 
doposiaľ dosiahnuté výsledky pred širokou 
verejnosťou, predstaviteľmi arabskej vlády, 

veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojených arabských emirátoch - 
Michalom Kováčom, ml., študentami, vedeckými pracovníkmi a mladými 
vedcami. Pre delegácie bol taktiež pripravený aj bohatý program, na ktorom 
mali možnosť zúčastniť sa rôznych exkurzií a spoznávania okolia Abu Dhabi, 
navštívili tretiu najväčšiu mešitu na svete – Veľká mešita šejka Zayeda, World 
Trade Center a priľahlé okolie. 
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Stavba Veľkej mešity šejka Zayeda trvala takmer dvanásť rokov, počas ktorých 
sa do nej investovalo približne 2,5 miliardy dirhamov. Pre verejnosť bola 
otvorená 20. decembra 2007. Je to najlepšie miesto, kde môžete porozumieť 
miestnej kultúre a náboženstvu, pričom budete súčasne obdivovať jej 
ohromnú krásu. Tento komplex sa rozkladá na ploche približne 22 km2 a zmestí 
sa doň vyše 40 000 veriacich. Vo vnútri každého zaujme jeden z najväčších 
kobercov sveta o rozlohe viac ako 5,6 km2. 

 
V posledný deň ESI sa konal kultúrny večer, na ktorom účastníci spoznávali 
nové kultúry, ochutnávali tradičnú arabskú kuchyňu a sledovali ručné tkanie 
kobercov. Delegácie, vrátane Slovenska, si pripravili krátky program 
prezentujúci tradičné zvyky v rodnej krajine. Celý večer bol sprevádzaný aj 
záverečnou ceremóniou, kde sa zhodnotil prínos ESI 2019 v Abu Dhabi. 
Organizátori poďakovali všetkým delegáciám za účasť, získajúc certifikát a 
pamätnú medailu na túto udalosť. 
Okrem množstva nových vedeckých poznatkov z rôznych odborov, nových 
kamarátov a spoznania iného kúta Zeme amaveťáci mali možnosť zažiť 
multikultúrnu atmosféru a hrdo reprezentovať Slovensko, našu kultúru 
i tradície. Za možnosť reprezentácie a zrealizovania vedeckej práce patrí 
poďakovanie grantovému programu Nadácie Tatra banky a Nadácii EPH. 
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Video zo svetovej výstavy si môžete pozrieť na:  
https://youtu.be/snEEQ-Pyrcs 

 

Lepšie spoznávanie prírodných vied s LaBáK-om 

z AMAVET-u 
Seminár LaBáK pre školský rok 2019/2020 je 
v slovenskom prostredí už ôsmy rok 
jedinečný a je určený pre všetky vekové 
kategórie, od detí z materských škôl až po 
stredoškolákov. Multidisciplinárny seminár 

LaBáK je určený pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o pochopenie rôznych javov 
a zákonitostí. Okrem teoretických znalostí kladie dôraz na praktickú 
vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia. Objavovanie vedy a vytváranie 
nových ciest k poznaniu a kreativite je 
realizované ako online seminár, ktorý 
uľahčuje prístup k úlohám pre riešiteľov, 
ako aj hodnotiteľov úloh. Pedagógov 
každý školský rok vyzývame k tomu, aby 
sa zamysleli, ktoré deti podporia svojou 
aktivitou a prihlásia ich na LaBáK.net. 

 
Súťaž LaBáK prebieha počas 4 súťažných 
kôl na súťažnej stránke AMAVET-u: 
LaBáK.net. Seminár LaBáK.net ponúka až 6 súťažných kategórii, takže si medzi 
nimi ľahko nájde žiak aj tú svoju. 
 
Súťažné kategórie: 
A | pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl - jednotlivci 
B | pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl - jednotlivci 
C | pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl - jednotlivci 
D | pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl - jednotlivci 
E | pre žiakov 1.-4. ročníka základných škôl - tímy 
F | pre deti materských škôl - tímy 

https://youtu.be/snEEQ-Pyrcs
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V 8. ročníku súťaže sa témy jednotlivých kôl venovali kontinentom. Aj napriek 
tomu, že téma znela silno geograficky, úlohy boli postavené na nejakej 
charakteristickej udalosti, výskumu, veci, javu, ktorá je charakteristická pre 
príslušný región. 

 

Ako trávili voľný čas mladí vedátori z LaBáK-u? 
Prírodovedný seminár LaBaK.net v školskom roku 2018/2019 roku pritiahol 
viac ako 450 mladých vedátorov, ktorí od septembra 2018 riešili unikátne 
úlohy AMAVET-u. 
Pre starších súťažiacich od 8. ročníka základných škôl sme zorganizovali v roku 
2019 už 2. ročník LaBáK sústredenie. 

 
Za lokalitu sme si vybrali blízke okolie Smoleníc, ktoré sa nachádza v chránenej 
oblasti pre ochranu vtáctva. Telefónny signál sme tak vymenili za zvuky prírody 
a mohli sa sústrediť na spoznávanie. Už od prvého dňa sme skúmali okolitú 
fyziku, pevnosť objektov, ako je obyčajné slepačie vajce a podrobili ich 
poriadnym záťažovým testom. 
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V ďalšie dni pokračovali odborné prednášky o psychických poruchách, bolesti, 
odbornej matematike i vedeckých prácach. Získané skúsenosti sme taktiež 
previedli do praxe a postavili si vlastné vozíky na solárny pohon, ktoré medzi 
sebou zvádzali súboj v rýchlosti, dojazdu i oči priťahujúcom dizajne. Logické 
zručnosti i orientáciu nielen na mape otestovala veľká, niekoľkohodinová 
šifrovačka v neďalekom okolí lesov, dediniek i vodného diela.  
Záver sústredenia sa niesol v slávnostnom vyhodnotení sústredenia a online 
časti seminára. Výhercovia si oficiálne prevzali svoj diplom a výhru. 

 
„Skúste to, sú to veľmi zaujímavé úlohy, hoci časovo náročnejšie, ale ukázali 

mi nové možnosti.“ Riešiteľ LaBáK-u 2019. 
 
V online časti semináru LaBaK.net sme sa tešili veľmi veľkej účasti v tímových 
kategóriách pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. Viac ako 300 
detí si tak vyskúšalo recykláciu vlastného papiera na vianočné pozdravy, 
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výrobu rakiet, zatrieďovanie živočíchov alebo vločiek. Súťažiaci tento rok 
prekvapili kvalitami svojich prác, vďaka čomu sa v týchto kategóriách 
umiestnilo viac tímov na jednej priečke výsledkovej listiny. 
Úlohy pre starších žiakov boli ešte pestrejšie. Podľa svojich príslušných 
kategórii vedátori riešili ako uhasiť lesné požiare v Kalifornii, kultivovali 
baktérie v petriho miskách, merali odpor vzduchu, vrátane ďalších 52 úloh 
v tomto súťažnom ročníku. 

Súťažné úlohy 7. ročníka súťaže si môžete pozrieť na stránke https://labak.net.  

 

Zapálená pre vedu 
Zo skúseností Mgr. Janky Šiškovej s LaBáK-om: 
Som učiteľkou 1. stupňa ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok. Podľa nepísaného 
pravidla našej školy prichádzajú do mojej triedy žiaci v prvom ročníku 
a ostávame spolu 4 roky. Je to dostatočne dlhý čas na vzájomné spoznávanie 
sa a zisťovanie záujmov.  Žiaci sú dnes veľmi šikovní, a hlavne zvedaví. To 
učiteľovi vytvára priestor na rôznorodé mimoškolské aktivity, a teda aj vedenie 
krúžku. 

https://labak.net/
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Naša škola ponúka veľké množstvo športových, jazykových, výtvarných a iných 
záujmových útvarov,  ale chýbal nám krúžok prírodovedný. Vytvorila som teda 
krúžok Mladý výskumník, ktorého hlavnou činnosťou je riešenie rôznych 
debrujárskych zadaní, ktoré som v prvých rokoch tvorila sama. Neskôr som na 
internete narazila na AMAVET a na súťaž LaBáK, do ktorej sme sa prihlásili 
a podarilo sa nám ju hneď  2x za sebou vyhrať.   
Otázka znie:  Ako je to možné?   
Žiaci na 1. stupni  ZŠ sú nesmierne súťaživí, a preto sa riešení úloh zhostili veľmi 
zodpovedne a s nadšením. Na riešenie zadaní sme mali dostatok času, celý 
mesiac, preto sme si úlohy vždy premysleli  a rozdelili ich plnenie. V prvom 
týždni žiaci prichádzali s vlastnými návrhmi, neskôr ich realizovali 
a postupne  vyhodnocovali svoje riešenia.  Mladí výskumníci si zo svojej 
bádateľskej činnosti vedú podrobné záznamy v bádateľských denníkoch.  
Myslím, že práve to je prvým kľúčom nášho úspechu. Keďže priebežne riešime 
aj iné zaujímavé úlohy, ktoré nevyplývajú zo súťaží, dokážu deti z týchto 
záznamov ťažiť potom aj v súťažiach. 
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Nie všetci žiaci sú ochotní viesť si 
bádateľský denník, no majú výborné 
nápady na riešenie zadaní a to je 
práve skvelé pre tímovú prácu. Jeden 
v tíme navrhne správne riešenie, 
ďalší ho zrealizuje, iný  zapíše, 
zdokumentuje.  V našich začiatkoch 
sme mali veľkú úlohu naučiť sa 
pracovať v tíme. To, že sme to zvládli, 
je ďalším kľúčom nášho úspechu.  
Veľmi dôležitým momentom a tiež aj 
jedným z kľúčov je neustále 
vzbudzovať u žiakov zvedavosť, 
posilňovať trpezlivosť a vytrvalosť. To 
pestujeme vďaka súťaži neustále. 
Spontánnym nápadom v rámci 
riešenia úloh súťaže bolo vyhlásenie 
najskôr triedneho a následne aj 
školského kola LaBáKu, keď sme pre 
žiakov celej školy vyhlásili súťaž – 

Vytvor čo najviac slov z Periodickej sústavy prvkov. Súťaž mala veľký úspech, 
nám tiež pomohla v riešení nášho zadania a členovia tímu sa „zapotili“ pri 
vyhodnocovaní. Vyskúšali si aj druhú stránku - hodnotenie. Toto tiež 
považujem za ich cennú skúsenosť. 
Verím, že žiaci z mojich tímov budú v podobných aktivitách pokračovať aj na 
druhom stupni, som naozaj veľmi zvedavá, aké stredné a neskôr vysoké školy 
si vyberú. Dve žiačky sa pripravujú na Festival 4 živlov, verím, že sú dobre 
pripravené na štart aj v individuálnych súťažiach. 
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Regionálny turnaj 
v robotike 
Na základe dohody 
o spolupráci s občianskym 
združením FLL Slovensko a 
AMAVET bol klub AMAVET 937 
so sídlom pri SŠ Kremnička 
poverený zorganizovať 
regionálny turnaj FIRST LEGO 
League (FLL), čo je najväčšia robotická súťaž pre mládež na svete, ktorej sa 
zúčastňuje viac ako 200 tisíc detí približne z 80 krajín sveta. Na Slovensku to 
bol v roku 2019 už 11. ročník. 
Turnaj sa uskutočnil 29. novembra 2019 v Spojenej škole, Kremnička 10, 
Banská Bystrica.  Do súťaže sa prihlásilo 6 tímov s celkovým počtom súťažiacich 
47 žiakov ZŠ, SŠ a 6 trénerov. Súťažné kategórie  turnaja boli Robot desing, 
Tímová práca, Prezentácia výskumného projektu a Robot Game.  Úlohami pre 
súťažné tímy bola príprava a naprogramovanie robotov, postavených zo 
stavebníc LEGO a ich používanie v jednotlivých kategóriách na splnenie 
zadaných tém. Celkovým víťazom sa stal tím RoboGen – ZŠ TROJKA, Zvolen. 
Cenu poroty získal tím DonBoti, Ján Tomko, Trnava. Najlepšie tímy postúpili do 
ďalších semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival.  
V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske hnutie Hands on 
Technology.  
Poďakovanie za úspešný priebeh súťaže patrí členom klubu AMAVET  Ing. 
Róbertovi Sviatkovi, Mgr. 
Simone Bigasovej, Bc. Blanke 
Hraškovej, Ing. Jarmile 
Kubišovej, vedeniu Strednej 
školy, konkrétne riaditeľovi 
PaedDr. Milanovi Ponickému. 
Chceme poďakovať aj ÚKC 
ZSVTS  za ceny pre súťažiacich, 
ktoré zakúpili s podporou BBSK. 
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RoboRAVE Slovakia 2019 
Turnaj Sumo robotov na Žilinskej univerzite 
22. novembra 2019 sme v priestoroch Žilinskej univerzity zorganizovali ďalší 
ročník turnaja Sumo robotov pod hlavičkou medzinárodnej robotickej súťaže 
RoboRAVE. O túto výzvu je medzi mladými robotikmi rastúci záujem, no v roku 
2019 nás zaskočil mimoriadne vysokou účasťou. Nezľakli sme sa množstva 
prihlásených účastníkov, pozvali sme aj všetkých náhradníkov a v suteréne 
Stavebnej fakulty sa nakoniec stretlo 91 súťažiacich v sprievode svojich 19 
pedagógov z celého Slovenska, ktorí si pripravili až 60 robotov. 
Súťažilo sa v 3 súťažných kategóriách - LEGO Sumo Junior pre mladších žiakov 
do 14 rokov, mierne náročnejšej LEGO Sumo, určenej hlavne pre žiakov 
stredných škôl a po prvýkrát aj Sumo Open, v ktorej mohli súťažiť všetci bez 
obmedzenia veku a použitých súčiastok. Veľmi nás potešil záujem pokročilých 
študentov o Open kategóriu, preto by sme ju radi ponechali aj v ďalších 
ročníkoch a mohli tak vidieť ďalšie prepracované výtvory na báze vlastnej 
elektroniky alebo platforiem ako napríklad Arduino a s využitím 3D tlače, 
prípadne iných pokročilejších techník. 
Po ukončení registrácie a homologizácie robotov začali mladí robotici súperiť v 
rámci troch kvalifikačných skupín v každej kategórii. Súťažiaci postupne zbierali 
cenné body systémom každý s každým a po dobrom obede na univerzitnej 
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menze sa už postupne začali tvoriť finálové skupiny z tých najlepších robotov. 
Aby sme sa všetci poriadne zabavili a užili si veľa súbojov, tak aj roboty vo 
finálovej skupine zápasili systémom každý s každým. Po napínavom odohratí 
viac ako 270 zápasov a podstatne viac jednotlivých súbojov (keďže jeden zápas 
sú 2-3 súboje) sme spoznali víťazov. Nálada neklesla ani počas chvíľky 
potrebnej na prípravu diplomov. Naopak - medzi deťmi to ešte chvíľu vrelo 
počas niekoľkých deatmatchov, kde sa mohol na jedno veľké ihrisko postaviť 
do spoločného zápasu na život a na smrť každý. Ihrisko sa po odštartovaní 
premenilo na malé mravenisko a počas veľkého kriku súťažiacich z neho 

postupne vypadávali 
jednotlivé roboty. Víťazom 
deathmatch zápasov sme 
odovzdali niekoľko cien od 
našich sponzorov. Pekný deň 
skončil vyhlásením konečných 
výsledkov po odovzdaní 
vecných cien, diplomov, 
medailí a ručne vyrábaných 
trofejí víťazom, ktorým 
gratulujeme. 
Projekt na zabezpečenie 

tohto podujatia bol spolufinancovaný mestom Žilina, finančne ho rovnako 
podporil aj AMAVET z vlastnej grantovej výzvy a sponzormi na zabezpečenie 
ďalších nákladov a bohatej nádielky vecných cien pre víťazov boli spoločnosti 
Matador Group, Avast Software a mesto Žilina. Všetkým víťazom v kategórii 
LEGO Sumo, určenej žiakom stredných škôl odovzdali aj ďalšie vecné ceny od 
spoločnosti Matador Group. 
Súčasťou súťaže bola aj Konferencia pre vedúcich tímov a pracovníkov Žilinskej 
univerzity na tému “Motivácia práce vedúcich pracovníkov s mládežou na 
robotických súťažiach”.  
Súťaž bola v roku 2019 realizovaná vďaka výbornej tímovej spolupráci 
žilinského a martinského AMAVET klubu (958 a 549), ICM, n.o. v Martine, 
dobrovoľníkov zo spoločnosti INLOOPX by Avast Žilina a Žilinskej univerzity v 
Žiline. Celkovo sa na organizovaní podieľalo 20 dobrovoľníkov, ktorí podujatie 
pomohli zabezpečiť počas svojho voľna. Všetkým veľmi pekne ďakujeme! 

https://www.zilinak.sk/lokality/zilina


TALENTY 
 

63 

Festival vedy a techniky AMAVET 2019 

MOTIVÁTOR A POPULARIZÁTOR VEDY 
„Som úplne fascinovaný z toho čo tu vidím ako aj 
úžasné projekty, ktoré mladí ľudia dokážu 
spraviť. Ja som nanešťastie nemal také možnosti 
počas môjho štúdia, nemal som zlých učiteľov, 

ale nebola tam tá dodatočná energia, pridaná hodnota AMAVET-u. Ako 
vidím na FVAT, že profesori na stredných školách sa venujú svojim študentom 
aj vo voľnom čase! Tak to je kľúčová vec, aby pritiahli mladých ľudí k 
vede.“ Týmito slovami zhodnotil súťaž mladých vedátorov RNDr. Roman Nagy, 
PhD., astrofyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. 
22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 7. do 8. 
novembra 2019 v Bratislave, v areáli výstaviska INCHEBA, kde bol súčasťou 
spolu otvorenia veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika. FVAT je už tradične 
jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, čo potvrdila 
aj účasť významných hostí na otvorení. Ministerka školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Martina Lubyová vo svojom príhovore okrem iného zdôraznila 
kontinuitu súťaží, ktoré organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku 
(AMAVET). Koncom školského roka sa zúčastnila Festivalu štyroch živlov 
AMAVET, ktorý motivuje žiakov základných škôl ku prírodovedným 
predmetom. FVAT je už 22. rok živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti 
vedy a techniky najmä pre stredoškolákov. Aj keď organizátori nazývajú svoju 
súťaž dôsledne „Festival vedy a techniky AMAVET“, ministerka to zostručnila 
na „Festival AMAVET“ s vysvetlením, že je viac súťaží a prehliadok 
s prívlastkami o vede, ale Festival AMAVET je len jeden! 
Už tretí rok je odborným garantom FVAT Slovenská akadémia vied spoločne s 
univerzitami –Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Žilinská univerzita v 
Žiline a Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach. Za všetkých garantov v otváracom 
príhovore prehovoril predseda Slovenskej akadémie vied Prof. RNDr. Pavol 
Šajgalík, DrSc., ktorý zdôraznil význam FVAT pri vyhľadávaní talentov. 
AMAVET zohráva významnú úlohu pri vytváraní motivačného prostredia pre 
žiakov mimo školských lavíc. 
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Neskôr, pri motivačných rozhovoroch Science talks, to zo svojich osobných 
skúseností potvrdila aj bývalá viacnásobne úspešná súťažiaca festivalu 
Michaela Brchnelová, ktorá teraz študuje na prestížnej európskej univerzite 
v Delfte v Holandsku, na Fakulte leteckého a vesmírneho inžinierstva a 
venuje sa vysokorýchlostnej aerodynamike: „Ja som zvykla chodiť na FVAT, 
dôvod prečo som tam, kde som, je vďaka týmto festivalom pretože zo mňa 
urobili kvázi vedca a stále mi to dávalo motiváciu pokračovať v tom. Takže sa 
viem do vás súťažiacich dobre vcítiť, keď som vás hodnotila. Nebojte sa, aj keď 
niekedy niečo nevyjde, to vás posunie dopredu.“ 
V rozhovoroch o vede jej kontroval Michal Zajaček, amaveťák, absolvent  
IMPRS scholar at University of Cologne, 1. Physikalisches Institut v Nemecku, 
v súčasnosti pôsobí v Poľsku, odkiaľ sa zapojil do diskusie cez skype: „Kľúčové 
bolo to, že som sa mal možnosť zúčastniť FVAT v roku 2008. To ma práve 
nakoplo sa vede venovať na profesionálnej úrovni. Veľa som si v posledných 
rokoch odniesol ako hodnotiteľ FVAT, bolo to pre mňa veľmi poučné, že som 
mohol debatovať s mnohými študentmi z celého Slovenska a tiež sa veľa pri 
hodnotení priučiť. To bola určite neopakovateľná skúsenosť, či už ako účastník 
alebo ako hodnotiteľ.“ 
Na motivačný rozhovor pre súťažiacich prišiel aj čerstvý Laureát ocenenia 1. 
ročníka ESET Sience Award „Výnimočná osobnosť slovenskej vedy“ Ján Tkáč, 
ktorý pôsobí v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Čo by poradil 
súťažiacim pri začiatkoch ich kariéry, ak sa chcú stať vedcami?: „Stáže v 
zahraničí sú neoceniteľná skúsenosť. Ak chcete dlhodobo robiť kvalitnú prácu, 
pobyt v zahraničí je to najdôležitejšie, čo musíte vyskúšať. Ľudia, ktorí sa 
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rozhodli čas svojej kariéry stráviť v zahraničí, sú tí, ktorí sú otvorení novým 
myšlienkam, ktorí sa neboja skúšať nové veci a dôležitým výstupom pobytu v 
zahraničí je nadobudnutie neoceniteľných kontaktov, ktoré vám neskôr vo 
vašej práci dosť dramaticky môžu pomôcť.“ 
Nechýbali ani zahraniční účastníci, ktorí prezentovali 6 projektov - z Belgicka 
a Ruska. Potvrdením úspešnej medzinárodnej spolupráce je delegácia z Ruska. 
Po prekonaní prvotnej ostýchavosti sa začala zoznamovať so slovenskými 
súťažiacimi. Po dvoch dňoch to bolo priateľstvo, ktoré bude mať pokračovanie. 
Slovenskí chlapci, noví kamaráti ruskej delegácie zloženej z dievčat, získali 
postup na National Vernadsky Contest v Moskve.  

 
Aj napriek vysokej úrovni súťažných projektov, nie všetci mohli zvíťaziť na 
celoslovenskom finále. Veda je už taká, že neúspech posúva poznanie vpred. 
Mnohí žiaci si to už v tomto veku aj uvedomujú. Dôkaz o tom prišiel mailom od 
Lýdie Špánikovej, učiteľky zo ZŠ Školská v Považskej Bystrici: „Chcem ešte raz 
poďakovať za seba aj mojich žiakov za ústretovosť, ochotu aj celú organizáciu 
súťaže FVAT celému kolektívu AMAVET-u. Aj keď sme si neodniesli cenu či 
diplom, a boli aj slzičky chlapcov, získali sme nove skúsenosti, zážitky a 
kamarátstva.“ 
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A čo je najdôležitejšie Festival vedy a techniky AMAVET 2019 bol aj súčasťou 
praktickej realizácie projektu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  
„Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“. 
 

 
 
Súčasne na FVAT 2019 sa zrealizovali aktivity v rámci projektu „Inovácia 
poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej 
participácie  s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých 
regiónov v oblasti vedy a techniky“,  ktorého riešiteľom je AMAVET od roku 
2019 a bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR Operačného 
programu Efektívna verejná správa - Občianska informovanosť a participácia - 
Menej rozvinutý región SR. Celý projekt je orientovaný na oblasť verejnej 
správy a jej zefektívnenie s cieľom podpory štúdia a vzdelávania mladých ľudí 
v oblasti vedy a techniky. 

 

 

 
Rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých 

regiónov v oblasti vedy a techniky 

Diskusia za Okrúhlym stolom, 8.11.2019 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a občianske združenie I4A - 
Institute 4 Academy sú riešiteľmi projektu „Inovácia poznatkov k prosperite – 
budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie  s dôrazom na rozvoj 
potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a 
techniky“ ktorý bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR OP EVS 
DOP-PO1-SC1.1-2017-5 - Občianska informovanosť a participácia - Menej 
rozvinutý región SR. Oba subjekty sa dlhodobo zaoberajú oblasťou vzdelávania 
a prácou s mládežou, najmä nástrojmi neformálneho vzdelávania. 
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V rámci praktickej realizácie projektu riešitelia realizujú prieskumy, analýzy, 
diskusie, či popularizačné aktivity, ktorých cieľom je dospieť ku komplexnému 
prehľadu skúmanej problematiky. Získané názory, myšlienky, argumentácie 
z praxe budú základom pre vytvorenie koncepčných materiálov na úrovni 
regionálneho a vysokého školstva ako aj neformálneho vzdelávania.  
Počas konania celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 
(FVAT) riešitelia projektu pozvali k Okrúhlemu stolu 10 inštitúcií, ktoré sú 
aktívne v práci s mládežou a majú aj veľmi pekné výsledky. Záhadou však bolo, 
prečo mnohí oslovení nechcú verejne rozprávať o prekážkach v práci s 
mládežou, ktoré ich rovnako trápia tak ako AMAVET. Organizátorov však 
potešila účasť Rady mládeže Slovenska (RmS) za Okrúhlym stolom. RmS, ako 
strešná organizácia, zastupuje 23 mládežníckych organizácií. Takže nakoniec za 
Okrúhlym stolom bolo pomyselne ešte viac účastníkov ako bolo pôvodne 
pozvaných. 
Okrúhly stôl sa uskutočnil v piatok 8. novembra 2019 na výstavisku Incheba v 
Bratislave, v konferenčnom priestore súťaže FVAT. Okruhy tém diskusie boli: 
systémové riešenia podpory práce s mládežou, finančné mechanizmy podpory 
práce s mládežou, motivácia mládeže k mimoškolskej činnosti s akcentom na 
vedu a techniku, vplyv účasti mládeže na mimoškolských vzdelávacích 
aktivitách, úloha dobrovoľníctva a námety na ich aktivizáciu. 
Účastníci Okrúhleho stola: Katarína Batková, riaditeľka RmS, Peter Gabriš, 
spoluzakladateľ AMAVET-u a Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET-u. 
Motivácia mládeže k mimoškolskej činnosti s akcentom na vedu a techniku. 
Katka: Mladí ľudia potrebujú mať možnosť stretávať sa v bezpečnom 
priestore. Existuje mnoho miest a dedín, ktoré nedokážu, napriek snahám 
organizácií, poskytnúť takéto miesto. Niekoho baví vzdelávať sa aj vo voľnom 
čase, iný chce tráviť čas v prírode alebo umelecky tvoriť. Potrebujeme mladým 
ľuďom dať väčší priestor na rozvíjanie svojich záľub a nadaní s podporou. 
Peter: robte to, čo vás baví, nedajte sa odradiť prípadným neúspechom, 
pretože po ňom nasleduje úspech, počkajte si naňho a potom si ho užívajte. 
To, že vyhráte na FVAT je len tou čerešničkou na vrchole, po ktorom ste stúpali, 
ale vedomosti, ktoré pri tom kráčaní hore získate, to je to najvzácnejšie. 
Vplyv účasti mládeže na mimoškolských vzdelávacích aktivitách. 
Katka: 50 percent mladých ľudí býva na vidieku, kde je často jedinou ponukou 
na trávenie voľného času športový krúžok. Chceme to zmeniť. Pretože 
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vzniknuté vákuum vypĺňajú nedôveryhodné internetové stránky 
a extrémistické zoskupenia. 
Gabika: AMAVET podporuje deti v rôznych vedných disciplínach v 56 kluboch 
na Slovensku. Iste, mohlo by ich byť viac, pretože deti majú záujem 
o interaktívnu činnosť, kde sa môžu vzdelávať nenásilnou formou a len preto 
že ich to baví. A súťaživosť sa v deťoch nezaprie. Hlásia sa napríklad na krajské 
FVAT, z ktorých postupujú na národné FVAT. Je záujem o zakladanie nových 
klubov, ale len na čistom dobrovoľníctve vedúcich klubov to už nemôže zostať. 
Chýba systémovosť a rozvoj, ktorý v súčasných podmienkach nemôžeme 
realizovať. 
Peter: AMAVET začal pracovať, presnejšie myšlienka AMAVET-u sa začala 
rozvíjať už v roku 1989. Podpora rozvoja techniky a v tom čase výpočtovej 
techniky bola priorita. Videli sme obrovský priestor na rozvoj. 
Úloha dobrovoľníctva a námety na ich aktivizáciu. 
Gabika: Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávate vo svojom voľnom čase 
bez nároku na honorár v prospech niekoho. Rozvoj dobrovoľníctva, si myslím, 
že nenapreduje. V minulosti bolo cťou dobrovoľníka pomáhať a aj keď niekto 
vypadol, pretože napríklad neurobil skúšku v škole a musel sa pripravovať na 
opravný termín, vedeli sme ho nahradiť druhým dobrovoľníkom. Dnes je 
kvalitných dobrovoľníkov ako šafranu, ale vždy sa s nimi dá dohodnúť. 
Systémové riešenia podpory práce s mládežou. 
Katka: Potrebujeme zmeniť financovanie aktivít mládežníckych organizácii. 
V roku 2008 bol príspevok na jedného mladého človeka 39 eur/rok. Dnes 
je to 24 eur/rok. 
Gabika: Stotožňujem sa s Katkou, je to málo na celoročnú činnosť, keď 
napríklad ubytovanie a strava na jednu noc a dieťa je približne 24 eur. 
Predstavujem si niečo iné pod pojmom systémové riešenie podpory práce 
s mládežou. 
Finančné mechanizmy podpory práce s mládežou. 
Gabika: Bez sponzorov a partnerov by sme nemohli existovať! Využívame aj 
grantové a projektové výzvy, napríklad Nadácie Tatrabanky alebo Nadačný 
fond AXA, kde sa môžu mladí ľudia uchádzať aj individuálne o podporu dobrej 
myšlienky. Chýbajú však cielené finančné mechanizmy z centrálnych orgánov 
riadenia štátu. Nemožno len verbálne hovoriť o podpore mládeže, ktorá by sa 
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mala orientovať vo vzdelávacom procese na vedu a techniku, bez toho, aby na 
túto podporu boli vyčlenené systémovo aj finančné prostriedky. 

 
 

Sieň vedátorských talentov AMAVET 
Od založenia občianskeho združenia AMAVET v roku 1990 vzniklo veľké 
množstvo hodnotných, inšpiratívnych a osudových príbehov, ktoré posunuli 
mnohé deti a mladých dospelákov na životnú cestu objavovania nových 
vedecko-technických poznatkov. Nepreskúmaných prírodných zákonitostí je 
ešte veľa, tak ako je veľa aj mladých ľudí ochotných venovať vedeckému 
bádaniu svoj pracovný život v prípade, že ich v správnom okamihu zaujmeme 
a získame pre štúdium prírodných a technických vied.  
S cieľom budovania vedomostnej spoločnosti a ako motivujúci hnací motor 
a pozitívny príklad pre ďalšie generácie žiakov, založil AMAVET v roku 2017 
tradíciu oceňovania úspešných žiakov, ktorí svojim trpezlivým bádaním 
dosiahli mimoriadne výsledky v oblasti vedy a techniky. Ocenením bude ich 
uvedenie do  Siene vedátorských talentov AMAVET. 
V každom kalendárnom roku zosumarizujú v AMAVET-e svetové úspechy na 
jednotlivých súťažiach sveta a podľa vedných odborov. 
 
V roku 2019 to boli: 
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AMAVET snaží zväčšovať rozhľad čitateľov v oblasti práce s deťmi, pričom 

nezabúda ani na tých najmenších. Cieľovou skupinou boli a stále aj sú AMAVET 

kluby, roztrúsené po celom Slovensku. Pravidelne sa tu nachádzajú dôležité 

informácie, a tiež reportáže z podujatí organizácie a jej klubov. Od marca 2006 

začal AMAVET Revue vychádzať v elektronickej podobe a v tejto podobe je 

každý mesiac uverejnený na našej webovej stránke www.amavet.sk. 

Vydané publikácie v roku 2019 
NEMEC, J., RICHTER D. a G. KUKOLOVÁ. 2019. Výročná správa AMAVET 2018. 
Bratislava: Asociácia pre mládež, vedu a techniku. ISBN: 978-80-88953-74-6. 
NEMEC, J., RICHTER D. a G. KUKOLOVÁ. 2019. Sumár projektov Festivalu 
štyroch živlov AMAVET. Bratislava: Asociácia pre mládež, vedu a techniku. 
ISBN: 978-80-88953-75-3. 
RICHTER D., KUKOLOVÁ G. a J. RISTVEJ. 2019. Sumár projektov Festivalu vedy 
a techniky AMAVET. Bratislava: Asociácia pre mládež, vedu a techniku. ISBN: 
978-80-88953-77-7. 
VACULČIAKOVÁ, D. a G. KUKOLOVÁ. 2019. Adresár klubov 2019. Bratislava: 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku. ISBN: 978-80-88953-76-0. 
Neoddeliteľnou súčasťou súťaže LABÁK je aj Zbierka úloh tejto online súťaže. 
Zbierka úloh sa stala užitočným a obohacujúcim materiálom pre širokú 
verejnosť, no najmä pre učiteľov, ktorým môže slúžiť ako zdroj nápadov pre 
naplnenie časového rámca vyučovacej hodiny toho-ktorého predmetu. 

 

WEB STRÁNKY 
WWW.AMAVET.SK 
WWW.JUNIORINTERNET.SK 
WWW.FESTIVALVEDY.SK 
WWW.SUPERLETO.SK, WWW.ZVEDAVIVEDCI.SK 
WWW.LABAK.NET 
 

http://www.superleto.sk/
http://www.labak.net/
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Analýza financovania 2019 

 
PRÍJMY 

Dotácie z MŠVVaŠ SR      19,26 % 
Členské príspevky        0,43 % 
Dotácie subjektov verejnej správy      1,07 % 
Dotácie iného subjektu        6,89 % 
Štrukturálne fondy      17,90 % 
Ostatné príjmy       54,45 % 
Spolu                   100 %  
 
VÝDAJE 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 16,59 % 
Poistné a príspevok do poisťovní      5,76 % 
Bežné transfery                          19,54 % 
Tovary a služby                    58,11 % 
Spolu           100 % 
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Poďakovanie 
Členovia Asociácie pre mládež, vedu a techniku - AMAVET, predsedníctvo 
AMAVET-u a dobrovoľníci vyjadrujú úprimné poďakovanie všetkým osobám, 
spoločnostiam a inštitúciám, ktoré akoukoľvek formou prispeli k úspešnému 
zorganizovaniu podujatí AMAVET-u v roku 2019. 
 

Za rok 2019 úprimne ďakujeme: 
 
Záštita 

  
 

  
 

 

Odborní garanti 

     
 
Generálny partner 
 

 
  

http://www.uniba.sk/
http://www.fns.uniba.sk/
https://www.uniza.sk/
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Hlavní partneri 

 
  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
  

 

Partneri 
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Mediálni partneri 
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Zahraniční partneri 
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