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HRAVÝ	EXPERIMENT	 
AKO	NÁSTROJ	VZDELÁVANIA
Asociácia	pre	mládež,	vedu	a techniku	(AMAVET)	už	30	rokov	vytvára	nefor-
málnym	vzdelávaním	deťom	a dospievajúcej	mládeži	priestor	k tomu,	aby	mali	
možnosť	vo	voľnom	čase	rozvíjať	svoj	osobnostný	aj	odborný	potenciál.	

Hravý experiment je základom neformálneho vzdelávania AMAVET-u. 
Hra	je	pre	dieťa	najprirodzenejšou	cestou	na	získavanie	nových	poznat-
kov	a zručností	už	od	jeho	najútlejšieho	veku.	V okamihu,	keď	dieťa	za-
čne	vidieť,	začína	neúnavne	skúmať	svoje	okolie.	Keď	objaví	svoje	ruky,	
začína	 s  ešte	 väčším	 nasadením	 experimentovať	 a  vnímať	 súvislosti.	
Neformálnym	vzdelávaním	sa	túto	základnú	potrebu	detí	snažíme	pod-
porovať	a ďalej	rozvíjať.	

Ja na nás dospelých, aby sme do maximálnej možnej miery podporovali 
v  deťoch prirodzenú zvedavosť a zachovali v  nich otvorenú myseľ tak, 
aby bola hnacím motorom túžby po nových poznatkoch a skúsenostiach 
nielen v detstve, ale aj v dospelosti. 

Činnosť AMAVET-u je možné rozdeliť do štyroch základných pilierov, 
ktoré na seba prirodzene nadväzujú:
1. klubová	činnosť
2. popularizačné	aktivity
3. súťaže	pre	deti	a mládež
4. dobrovoľnícka	práca	mládeže

1. PILIER:	KLUBOVÁ	ČINNOSŤ

AMAVET	pracuje	na	princípe	klubov,	ktoré	sú	nosným	prvkom	činnosti	
organizácie	a tvoria	jeho	pevnú	kostru.	V kluboch	po	celom	Slovensku	
ich	vedúci	pracujú	s deťmi	na	princípe	pravidelných	stretnutí.	Systema-
tickým	 a  najmä	 hravým	 spôsobom	 odhaľujeme	 deťom	 záhady	 prírod-
ných,	technických,	ale	aj	spoločenských	vied.	
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Základom je pozorovanie.	Pozorovaním	okolia	spoločne	s deťmi	hľadá-
me,	odvodzujeme	a dokazujeme	fyzikálne	a chemické	zákonitosti,	o kto-
rých	sa	v škole	učia	najmä	vo	forme	rovníc	a čísel.	Tie	však	v pamäti	
väčšiny	detí	ostávajú	len	do	najbližšieho	skúšania.	Následne	ich	mozog	
prirodzene	vytesní	pre	dieťa	zaujímavejšími	a pútavejšími	impulzmi.	

Našou snahou je ukotvenie teoretických vedomostí formou hravého  
experimentu. Úlohou detí je vymyslieť a vyrobiť jednoduchý model/hrač- 
ku, ktorá tieto zákonitosti dokáže jednoduchým spôsobom demonštro-
vať a ukotviť tak v pamäti natrvalo. 

Myšlienku	 tvorby	 hravého	 experimentu	 samotným	 dieťaťom	 vnímame	
v dvoch	rovinách:	
a) dieťa	samostatne	alebo	v	skupine	hľadá	vlastné	riešenia.	Aby	uspe-

lo,	podvedome	spája	svoje	vedomosti,	predstavivosť	a kreativitu	do
jedného	celku.

b) realizáciou	vlastného	nápadu	dieťa	nadobúda	teoretické	aj	praktické
skúsenosti	a	manuálne	zručnosti.

VÝSTUP:	
Pri	realizácii	hravého	experimentu	sa	dieťa	rozvíja	 
komplexne	a jeho	túžba,	spoznávať	všetko	nové,	rastie.	

2. PILIER:	POPULARIZAČNÉ	AKTIVITY

Uvedomujeme	si,	že	v kluboch	pracujeme	s deťmi,	ktoré	k nám	prichá-
dzajú	 dobrovoľne,	 z  vlastného	 záujmu,	 pretože	 majú	 vnútornú	 potrebu	
bádať	a spoznávať	vedu.	Táto dobrovoľnosť je základom ich úspechu. 

Bádateľský potenciál však vidíme v každom dieťati. Nie	každé	ho	v sebe	
objaví	doma,	či	v škole.	To	je	dôvodom,	prečo	sa	snažíme	popularizovať	
vedu	spôsobom	primeraným	ich	veku	na	veľkých	verejných	podujatiach,	
v spolupráci	so	školami,	alebo	formou	denných	či	pobytových	táborov	
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pod názvom Letná univerzitka, alebo Zvedaví vedci. Prezentujeme hravé
experimenty, ktoré si deti môžu samé vyskúšať, smelo klásť akékoľvek
otázky, či prinášať vlastné nápady.

Experimenty, ktoré s deťmi vymýšľame a realizujeme na klubovej úrov-
ni, sú prínosom pre realizátorov samotných. Ďalšou pridanou hodnotou 
je bod, kedy dieťa experiment dokáže vysvetliť a zrozumiteľne podať 
niekomu inému.

V tomto momente sa dejú paralelne dva procesy:
a) Dieťa, autor experimentu, ho v rámci klubovej činnosti zvládlo zreali-

zovať. V ďalšom kroku ho vedieme k tomu, aby dokázalo jednoducho
a zrozumiteľne vysvetliť jeho podstatu a význam. Pre väčšinu to nie
je prirodzené, preto ani jednoduché. Túto zručnosť je potrebné získať.
Dieťa sa učí jasne formulovať svoje myšlienky a pohotovo reagovať 
na otázky k danej problematike zo strany verejnosti. Vnímame to 
ako dôležitú nadstavbu jeho komplexného rastu.

b) Dieťa, ktoré je voči prírodným vedám apatické a  záujem doposiaľ
neprejavilo, prijme nové poznatky podstatne ľahšie pri hre a konzul-
tácii konkrétneho experimentu s rovesníkom, ktorý mu nudnú teóriu
dokáže pretaviť do pútavej hry. Dieťa si daný experiment zapamä-
tá, pretože si prirodzeným spôsobom získal jeho pozornosť, čo mu
výrazne pomôže pri zvládnutí danej teórie vo forme rovníc, ktorá
ho čaká v škole. Ak dieťa vďaka hravému experimentu porozumie 
podstate problému, je veľký predpoklad, že sa ďalšiemu štúdiu 
otvorí, že sa v ňom prebudí potreba samostatne bádať a tvoriť.

VÝSTUP:
a) autor experimentu sa pri popularizačných aktivitách učí

kriticky myslieť a jasne formulovať svoje myšlienky,
b) návštevníci popularizačných aktivít AMAVET-u si odnášajú

silnú motiváciu a nový pohľad na prírodné vedy.
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ni, sú prínosom pre realizátorov samotných. Ďalšou pridanou hodnotou 
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neprejavilo,	prijme	nové	poznatky	podstatne	ľahšie	pri	hre	a konzul-
tácii	konkrétneho	experimentu	s rovesníkom,	ktorý	mu	nudnú	teóriu
dokáže	 pretaviť	 do	 pútavej	 hry.	 Dieťa	 si	 daný	 experiment	 zapamä-
tá,	 pretože	 si	 prirodzeným	 spôsobom	 získal	 jeho	 pozornosť,	 čo	 mu
výrazne	 pomôže	 pri	 zvládnutí	 danej	 teórie	 vo	 forme	 rovníc,	 ktorá
ho	 čaká	 v	 škole.	 Ak dieťa vďaka hravému experimentu porozumie
podstate problému, je veľký predpoklad, že sa ďalšiemu štúdiu
otvorí, že sa v ňom prebudí potreba samostatne bádať a tvoriť.
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kriticky	myslieť	a	jasne	formulovať	svoje	myšlienky,
b) návštevníci	popularizačných	aktivít	AMAVET-u	si	odnášajú

silnú	motiváciu	a nový	pohľad	na	prírodné	vedy.
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3. PILIER:	SÚŤAŽE	PRE	DETI	A	MLÁDEŽ

Dieťa,	ktoré	vytvorí	svoj	vlastný	hravý	experiment,	či	iný	vedátorský	pro-
jekt	a	dokáže	ho	zrozumiteľným	spôsobom	vysvetliť,	je	vo	fáze,	kedy	je	
konfrontácia	 jeho	úsilia	s rovesníkmi	správnym	krokom	pre	 jeho	ďalší	
rast	a ukotvenie	vnútornej	bádateľskej	motivácie.		

AMAVET	každoročne	organizuje	pre	deti	a mládež	dve	významné	poduja-
tia.	Festival štyroch živlov AMAVET	a Festival vedy a techniky AMAVET 
sú	súťaže	s posterovou	prezentáciou	bádateľských	aktivít	detí	a mláde-
že.	Ide	o formát	medzinárodne	uznávanej	prezentácie,	ktorej	zvládnutie	 
otvára	deťom	cestu	do	vedeckého	sveta	na	medzinárodnej	úrovni.

Súťažná	prehliadka	prác	malých	vedátorov	pod	názvom	Festival štyroch 
živlov AMAVET	 je	 určená	 pre	 deti	 základných	 škôl.	 Práce	 malých	 ve-
dátorov	hodnotia	odborníci	z oblastí	vedy,	výskumu,	popularizácie	vedy	
a z akademickej	obce.	

Hlavným	prínosom	tohto	podujatia	je	deti	motivovať	k ďalšej	bádateľskej	
činnosti.	Vytvoriť	im	podmienky	pre	získavanie	skúseností	s realizáciou	
aj	prezentáciou	svojho	projektu,	pre	nadviazanie	nových	vedátorských	
kamarátskych	vzťahov,	ale	predovšetkým	-	hľadanie	a	objavovanie	svoj-
ho	vlastného	potenciálu.	

VÝSTUP:	
Dieťa	dostáva	príležitosť	objavovať	rôzne	odvetvia	vedy,	 
každý	rok	nazrieť	do	inej	oblasti,	a v konečnom	dôsledku	nájsť	
tú,	ktorá	ho	zaujíma	najviac.	Je	to	základ	pre	jeho	ďalšiu	 
systematickú	prácu	a vlastný	rozvoj.	

Súťažnou	prehliadkou	s medzinárodnou	účasťou,	určenou	starším	žia-
kom	základných	a stredných	škôl,	je	Festival vedy a techniky AMAVET. 
V rámci	Týždňa	vedy	a techniky	sa	v novembri	2020	uskutočnil	už	jeho	
23. ročník.
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Festival vedy a techniky AMAVET už tradične charakterizuje vysoká ve-
decká úroveň jednotlivých súťažných prác. Práce stredoškolákov hodno-
tia vysokokvalifikovaní odborníci z oblastí vedy, výskumu, praxe, popula-
rizácie vedy a univerzít.

Zaujímavým fenoménom je skutočnosť, že okrem veľmi hodnotných
výskumných prác viaceré zo súťažných projektov práve na Festivale vedy
a techniky AMAVET odštartovali svoju profesionálnu cestu a v nasledujú-
cich rokoch sa zaradili medzi úspešné slovenské startupy.

Silnou motiváciou pre všetkých a  najväčšou odmenou pre tých najlep-
ších stredoškolákov je postup z  celoslovenského kola na najprestíž-
nejšie medzinárodné súťažné i  nesúťažné prehliadky vedeckých prác
stredoškolskej mládeže vo svete. Tieto sa konajú v USA, Číne, Belgicku
a ďalších krajinách po celom svete.

Nádejní slovenskí vedci tak majú možnosť konfrontovať svoje dlhodobé
bádateľské a výskumné úsilie s prácami svojich rovesníkov na svetovej
úrovni a nadväzovať svoje prvé medzinárodné vedecké kontakty. Základ-
ným predpokladom postupu projektu do zahraničia je zvládnutie komuni-
kácie a svojho projektu v anglickom jazyku, čo ešte ani dnes nie je medzi
bežnou populáciou detí tohto veku celkom bežné.

Dôkazom správnosti nastúpenej cesty sú pravidelné medailové umiest-
nenia projektov slovenských stredoškolákov na tých najrenomovanejších
medzinárodných súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže.
Tých najúspešnejších každoročne odmeňuje AMAVET zaradením do Sie-
ne vedátorských talentov AMAVET-u, ktorá je verejne prístupná na pôde
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

VÝSTUP:
a) Festival vedy a techniky AMAVET je jedinečnou súťažou

výskumných prác mladých vedcov a konštruktérov v rámci
Slovenskej republiky. Súťaž sústreďuje budúcu vedeckú
komunitu Slovenska.

b) zmysel zahraničnej konfrontácie vlastného projektu na svetovej
úrovni je pre mládež obrovským vnútorným motivátorom
pre ďalšiu systematickú a cieľavedomú vedeckú činnosť.
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kamarátskych vzťahov, ale predovšetkým - hľadanie a objavovanie svoj-
ho vlastného potenciálu.

VÝSTUP:
Dieťa dostáva príležitosť objavovať rôzne odvetvia vedy,
každý rok nazrieť do inej oblasti, a v konečnom dôsledku nájsť
tú, ktorá ho zaujíma najviac. Je to základ pre jeho ďalšiu
systematickú prácu a vlastný rozvoj.

Súťažnou prehliadkou s medzinárodnou účasťou, určenou starším žia-
kom základných a stredných škôl, je Festival vedy a techniky AMAVET.
V rámci Týždňa vedy a techniky sa v novembri 2020 uskutočnil už jeho
23. ročník.
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Festival	vedy	a techniky	AMAVET	už	tradične	charakterizuje	vysoká	ve-
decká	úroveň	jednotlivých	súťažných	prác.	Práce	stredoškolákov	hodno-
tia	vysokokvalifikovaní	odborníci	z oblastí	vedy,	výskumu,	praxe,	popula-
rizácie	vedy	a	univerzít.	

Zaujímavým	 fenoménom	 je	 skutočnosť,	 že	 okrem	 veľmi	 hodnotných	 
výskumných	prác	viaceré	zo	súťažných	projektov	práve	na	Festivale	vedy	
a techniky	AMAVET	odštartovali	svoju	profesionálnu	cestu	a v nasledujú-
cich	rokoch	sa	zaradili	medzi	úspešné	slovenské	startupy.	

Silnou	 motiváciou	 pre	 všetkých	 a  najväčšou	 odmenou	 pre	 tých	 najlep-
ších	 stredoškolákov	 je	 postup	 z  celoslovenského	 kola	 na	 najprestíž-
nejšie	 medzinárodné	 súťažné	 i  nesúťažné	 prehliadky	 vedeckých	 prác	
stredoškolskej	mládeže	vo	svete.	Tieto	sa	konajú	v USA,	Číne,	Belgicku	
a ďalších	krajinách	po	celom	svete.	

Nádejní	slovenskí	vedci	tak	majú	možnosť	konfrontovať	svoje	dlhodobé	
bádateľské	a výskumné	úsilie	s prácami	svojich	rovesníkov	na	svetovej	
úrovni	a nadväzovať	svoje	prvé	medzinárodné	vedecké	kontakty.	Základ-
ným	predpokladom	postupu	projektu	do	zahraničia	je	zvládnutie	komuni-
kácie	a svojho	projektu	v anglickom	jazyku,	čo	ešte	ani	dnes	nie	je	medzi	
bežnou	populáciou	detí	tohto	veku	celkom	bežné.	

Dôkazom	správnosti	nastúpenej	cesty	sú	pravidelné	medailové	umiest-
nenia	projektov	slovenských	stredoškolákov	na	tých	najrenomovanejších	
medzinárodných	 súťažiach	 vedeckých	 prác	 stredoškolskej	 mládeže.	
Tých	najúspešnejších	každoročne	odmeňuje	AMAVET	zaradením	do	Sie-
ne	vedátorských	talentov	AMAVET-u,	ktorá	je	verejne	prístupná	na	pôde	
Ministerstva	školstva,	vedy,	výskumu	a športu	Slovenskej	republiky.

VÝSTUP:	
a) Festival	vedy	a techniky	AMAVET	je	jedinečnou	súťažou

výskumných	prác	mladých	vedcov	a konštruktérov	v rámci
Slovenskej	republiky.	Súťaž	sústreďuje	budúcu	vedeckú
komunitu	Slovenska.

b) zmysel	zahraničnej	konfrontácie	vlastného	projektu	na	svetovej
úrovni	je	pre	mládež	obrovským	vnútorným	motivátorom
pre	ďalšiu	systematickú	a cieľavedomú	vedeckú	činnosť.
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4. PILIER:	DOBROVOĽNÍCKA
ČINNOSŤ	MLÁDEŽE

Dôraz	kladieme	na	vnútornú	motiváciu	detí,	na	ich	vedomostný	rast,	ale	
aj	rozvoj	ich	ľudského	potenciálu.	S potešením	konštatujeme,	že	priro-
dzenou	potrebou	detí,	ktoré	s AMAVET-om	takpovediac	rastú,	je	ochota	
odovzdať	svoje	skúsenosti	ďalej.	Zo	zvedavých	detí,	ktoré	kladú	zvedavé	
otázky,	 sa	 časom	 stávajú	 mladí,	 zdravo	 sebavedomí	 a  vzdelaní	 ľudia,	
ktorí	 formou	 dobrovoľníckych	 aktivít	 pomáhajú	 pri	 všetkých	 zložkách	
našej	práce	a sú	ochotní	odpovedať	na	všetky	zvedavé	otázky	novej	ge-
nerácie	malých	vedátorov.	

Naši	 dobrovoľníci	 sú	 neoddeliteľnou	 súčasťou	 uzavretého	 funkčného	
cyklu,	ktorý	sa	nám	za	30	rokov	práce	podarilo	vytvoriť.	

VÝSTUP:	
Dobrovoľnícke	aktivity	mladých	ľudí,	ktorí	boli	účastníkmi 
a	vyrástli	na	podujatiach	AMAVET-u,	sú	priamym	dôkazom	 
správnosti	nášho	systému	práce	s mládežou	a dôkazom	 
komplexného	rozvoja	mladých	ľudí	nielen	ako	budúcich	 
vedeckých	kapacít,	ale	aj	ako	ľudí	schopných	pracovať	v tíme	
a	odovzdávať	svoje	skúsenosti	mladším	nasledovníkom.

«  AMAVET JE ŽIVÝ ORGANIZMUS, 
KTORÉHO ZÁKLADNÝM KAMEŇOM 
JE HRAVÝ EXPERIMENT A RADOSŤ 
Z OBJAVOVANIA NEPOZNANÉHO. »
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ČO VZAL A ČO DAL
ROK 2020, ROK V ZNAMENÍ
KOVIDU?

Cesty za vedou
Cestovanie po Európe

v stopách vedy
a vedcov

Labák

Zvedaví vedci
tábory s pokusmi

Festival
vedy a techniky

AMAVET

online

Akadémia AMAVET
webináre

Veda na živo

online

Festival
štyroch živlov

AMAVET

online

Junior internet
AMAVET

online

ČLENOVIA A ANALÝZA AKTIVÍT

Počet okresov: 31
Počet AMAVET klubov: 53
Počet členov do 30 rokov: 2945
Počet členov nad 30 rokov: 430
Počet základných kolektívov: 161
Počet stretnutí
základných kolektívov: 3420
Počet podujatí: 670
Jednodňové podujatia: 540
Viacdňové podujatia: 35
Pobytové podujatia: 18
Vzdelávacie podujatia: 54
Medzinárodné podujatia: 4
Informačné podujatia: 19

X

X

X
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COVIDOVÝ	ROK	2020	OČAMI	
PRACOVNÍKOV	CENTRÁLY

GABIKA KUKOLOVÁ, 
Riaditeľka

Rok	2020	bol	pre	nás	všetkých	nezvyčajný.	Zmenil	
to,	čo	sme	považovali	za	samozrejmé.	Začali	sme	si	
zvykať	na	módny	doplnok	na	tvári.	Pandémia	zme-
nila	spôsob	vzdelávania	a myslím	si,	že	všetci	zis-
tili	dôležitosť	prístupu	k	poznatkom.	Transformácia	
z  prezenčného	 vzdelávania	 na	 dištančné	 prinútila	
mnohých	zamyslieť	sa	nad	prístupom	k vzdelaniu.

AMAVET	takmer	zo	dňa	na	deň	stratil	možnosť	po-
skytovať	neformálne	vzdelávanie.	Do	začiatku	marca	2020	sme	dvakrát	
navštívili	európsku	organizáciu	pre	výskum	CERN	a potom	bol	koniec.	

Lenže	tam,	kde	je	koniec,	je	aj	začiatok.	Málo	využívané	online	prostredie	
sme	úspešne	preverili	v apríli	na	národnej	konferencii	Junior	Internet.	Zis-
tili	sme,	že	keď	sa	nedá	prezenčne,	tak	to	pôjde	dištančne.	

Po	sviežom	letnom	nadýchnutí,	kedy	sme	zorganizovali	táborové	aktivi-
ty,	znova	sme	prešli	do	online	priestoru.	Online	platforma	nie	je	ideálna,	
ale	možná	cesta,	ktorú	sme	zvolili	v AMAVET-e	a do	konca	roka	pripravili	
aktivity	ako	napríklad	Konferenciu	k 30-temu	výročiu	založenia	AMAVET,	
krajské	 a  národný	 Festivaly	 vedy	 a  techniky	 AMAVET,	 Festival	 4	 živlov	
a podobne.

Mnoho	mladých	ľudí	svoju	vedeckú	dráhu	začína	na	súťažiach	AMAVET,	
získavajú	 cenné	 skúsenosti,	 kontakty,	 spätnú	 väzbu	 k  svojim	 vedátor-
skym	 projektom	 a	 inšpiráciu	 pre	 svoju	 ďalšiu	 vedeckú	 prácu.	 AMAVET	
je	tu	30	rokov	a pod	rukami	mu	rastú	stále	noví	a noví	vedci.Voláme	ich	
vedátori,	pretože	najmä	tí	najmenší	vedu	ešte	 len	objavujú.	Dávame	im	
možnosť	hľadať	vlastné	nadanie	pri	objavovaní	rôznorodosti	a	krásy	vedy.	
Dávame	im	možnosť	rásť!	Vedecky	i osobnostne.	
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Aj príbeh AMAVET-u je príbehom VEDY! Súčasťou úspechov AMAVET-u
sú žiaci, pedagógovia, rodičia, mentori.

Rovnako ako čitateľská, matematická či finančná gramotnosť, aj nado-
budnutie vedeckej gramotnosti pomáha žiakom orientovať sa v  bež-
nom živote.

Celosvetová pandémia zmenila spôsob vzdelávania, ukázala dôležitosť
a podčiarkla neoceniteľný význam poznania. To je dôvod, prečo aj my
v AMAVET-e budeme pokračovať v neformálnom vzdelávaní.

DENISKA VACULČIAKOVÁ,
Koordinátorka rozvoja práce s mládežou

Dopisovala som posledné projekty do tabuľky in-
terného grantového systému 2020. Schválili nám
o  čosi viac financií cez štátnu dotáciu, takže sa
kluby činili a  v  rámci interného grantového systé-
mu  napísali viac projektov ako obvykle. Vyzeralo
to dobre, projekty boli zamerané na hromadné
podujatia, činnosť krúžkov, krajských súťaží, účasť
na medzinárodných súťažiach a rôzne iné aktivity.

Prišiel okamih kedy sa na chvíľu zastavil čas a  všetko sa odložilo na
neskôr. No realizácia aktivít klubov a sekretariátu po šoku opäť nabehla
a klinový remeň sa točil po ozubených vlnách aj s motorom ako obvykle.
Počas roka sa síce kontrolka motora niekoľkokrát rozsvietila, ale tá ne-
bránila k naštartovaniu. Veci, ktoré ma potešili: nové výzvy, online akti-
vity, digitalizovanie vedeckých pokusov, prezentovanie klubovej činnosti
v rámci webinárov, modrá obloha a o čosi väčší dôraz na elektronickú
komunikáciu so štátnymi aj neštátnymi inštitúciami. Digitalizácia sa po-
sunula veľkými krokmi dopredu. To, čo by trvalo roky, sa zmenilo za pár
mesiacov.
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DÁVID RICHTER
Výkonný	riaditeľ	súťaží	Festival	vedy	 
a	techniky	AMAVET	a	Junior	Internet

V	roku	2020	sme	sa	stali	všetci	tak	trochu	vedca-
mi,	začali	sme	skúmať	a	klásť	si	otázky	ako	trans-
formovať	výučbu,	voľnočasové	aktivity,	či	osobný	
kontakt	 do	 virtuálnej	 podoby.	 A	 aj	 ako	 aktivity	 
v	AMAVET-e	prerobiť	do	online	prostredia,	tak	aby	
množstvo	mladých	ľudí	po	celom	Slovensku	malo	
príležitosť	 rozprávať	 sa	 o	 svojich	 projektoch,	 vý-
skumoch,	o	tom	ako	oni	bádajú	vo	svojom	voľnom	

čase.	Našu	činnosť	sme	prispôsobili	na	online	formu	tak,	aby	mladí	ve-
dátori	ukázali	to	nadšenie,	ktoré	je	v	nich	a	zároveň	dostali	spätnú	väzbu	
od	 skutočných	 vedcov	 ako	 môžu	 rozvíjať	 svoj	 projekt	 ďalej	 a	 zároveň	
posúvať	vpred	sami	seba.	To	sme	docielili	aj	vďaka	našim	dobrovoľní-
kom	a	podporovateľom,	ktorí	spolu	s	nami	hľadali	odpoveď	na	otázku	
“Ako	sa	to	dá?”	a	neodpovedali	prečo	sa	to	nedá.	Verím,	že	otázku 	“Ako	
sa	to	dá?”	si	budeme	klásť	stále	častejšie.

LUKÁŠ PROCHÁSKA 
Koordinátor	poznávacích	podujatí	a	táborov

V	roku	2020	sme	sa	naučili	veľa	nových	vecí.	Do	plá-
nov	 nám	 zasiahla	 vis	 major,	 s	 ktorou	 nikto	 nerátal.	
Dokázali	 sme	 sa	 však	 prispôsobiť	 a	 preniesť	 naše	
tradičné	 podujatia	 -	 a	 napokon	 do	 veľkej	 miery	 aj	
naše	životy	-	do	virtuálneho	priestoru.	Žiacke	súťaže	
ako	Junior	Internet,	Festival	vedy	a	techniky	AMAVET	
a Festival	štyroch	živlov	sú	toho	najlepším	dôkazom.	
Skúsenosti	z	nich	si	odnášame	ďalej.	Zistili	sme,	že	
aj	cez	monitor	počítača	možno	zažiť	kopec	zaujíma-
vých	vecí	a	zábavy.	Napriek	tomu,	že	sme	počas	roka	nemohli	veľmi	ces-
tovať	a	stretávať	sa,	využili	sme	naplno	najmä	august.	Ten	bol	pre	mňa	
takým	 pokojným	 okom	 v	 strede	 hurikánu	 s	 menom	 pandémia.	 Spravili	
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sme všetko preto, aby sme zorganizovali aspoň augustové tábory. Nie-
len denné tábory v Bratislave, ale podarilo sa nám úspešne a bezpečne
zvládnuť aj letný tábor zvedavých vedcov v Chorvátsku. Všetci čakáme,
kedy sa život vráti do starých koľají. Vyzerá to však tak, že sme pripravení
na všetko.

JÁN NEMEC
Koordinátor projektov

Veda je nádej. Rok 2020, viac ako predošlé roky,
rukolapne ukázal, že nádejou pre ľudstvo je
veda! Nikdy predtým veda nevliezla tak priamo-
čiaro do obývačiek ako počas pandémie korona-
vírusu, a to po celom svete.

Zákazy podujatí, zákaz pravidelnej krúžkovej
činnosti a  dištančné vzdelávanie nás v  AMA-
VET-e prinútili robiť veci inak. Najvýznamnejšie
podujatia sa presunuli do online podoby, zozbieraný materiál a dáta sa
pretavili na publikácie, avšak pravidelnú prácu s mládežou efektívne na-
hradiť dištančnou formou ide len ťažko. Učiteľky a učitelia, ktorí aktívne
pracujú s deťmi síce svoju prácu vykonávajú pravidelne, ale stále viac
hľadajú podporu. AMAVET im ju podal formou webinárov, ktoré sa napl-
no rozbehli v posledných mesiacoch roka 2020.

V  AMAVET-e sme pochopili, že doterajšia 30-ročná cesta pri podpore
vzdelávania neformálne, hravo a  INAK bola správna aj bez skúsenosti
s  pandémiou. Nevypíname ramená, neuspokojujeme sa s  doterajšími
výsledkami. Pre rok 2021 zostávame v pokore. Čas nás preveril a vyfor-
moval v nás vnímanie skutočných hodnôt. Asi sme to všetci potrebovali,
celá naša planéta.
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DÁVID RICHTER
Výkonný riaditeľ súťaží Festival vedy
a techniky AMAVET a Junior Internet

V roku 2020 sme sa stali všetci tak trochu vedca-
mi, začali sme skúmať a klásť si otázky ako trans-
formovať výučbu, voľnočasové aktivity, či osobný
kontakt do virtuálnej podoby. A aj ako aktivity
v AMAVET-e prerobiť do online prostredia, tak aby
množstvo mladých ľudí po celom Slovensku malo
príležitosť rozprávať sa o svojich projektoch, vý-
skumoch, o tom ako oni bádajú vo svojom voľnom

čase. Našu činnosť sme prispôsobili na online formu tak, aby mladí ve-
dátori ukázali to nadšenie, ktoré je v nich a zároveň dostali spätnú väzbu
od skutočných vedcov ako môžu rozvíjať svoj projekt ďalej a zároveň
posúvať vpred sami seba. To sme docielili aj vďaka našim dobrovoľní-
kom a podporovateľom, ktorí spolu s nami hľadali odpoveď na otázku
“Ako sa to dá?” a neodpovedali prečo sa to nedá. Verím, že otázku  “Ako
sa to dá?” si budeme klásť stále častejšie.

LUKÁŠ PROCHÁSKA
Koordinátor poznávacích podujatí a táborov

V roku 2020 sme sa naučili veľa nových vecí. Do plá-
nov nám zasiahla vis major, s ktorou nikto nerátal.
Dokázali sme sa však prispôsobiť a preniesť naše
tradičné podujatia - a napokon do veľkej miery aj
naše životy - do virtuálneho priestoru. Žiacke súťaže
ako Junior Internet, Festival vedy a techniky AMAVET
a Festival štyroch živlov sú toho najlepším dôkazom.
Skúsenosti z nich si odnášame ďalej. Zistili sme, že
aj cez monitor počítača možno zažiť kopec zaujíma-
vých vecí a zábavy. Napriek tomu, že sme počas roka nemohli veľmi ces-
tovať a stretávať sa, využili sme naplno najmä august. Ten bol pre mňa
takým pokojným okom v strede hurikánu s menom pandémia. Spravili
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sme	všetko	preto,	aby	sme	zorganizovali	aspoň	augustové	tábory.	Nie-
len	denné	tábory	v	Bratislave,	ale	podarilo	sa	nám	úspešne	a	bezpečne	
zvládnuť	aj	letný	tábor	zvedavých	vedcov	v	Chorvátsku.	Všetci	čakáme,	
kedy	sa	život	vráti	do	starých	koľají.	Vyzerá	to	však	tak,	že	sme	pripravení	
na	všetko.

JÁN NEMEC 
Koordinátor	projektov

Veda je nádej. Rok	2020,	viac	ako	predošlé	roky,	
rukolapne	 ukázal,	 že	 nádejou	 pre	 ľudstvo	 je	
veda!	Nikdy	predtým	veda	nevliezla	tak	priamo-
čiaro	do	obývačiek	ako	počas	pandémie	korona-
vírusu,	a to	po	celom	svete.

Zákazy	 podujatí,	 zákaz	 pravidelnej	 krúžkovej	
činnosti	 a  dištančné	 vzdelávanie	 nás	 v  AMA-
VET-e	 prinútili	 robiť	 veci	 inak.	 Najvýznamnejšie	
podujatia	sa	presunuli	do	online	podoby,	zozbieraný	materiál	a dáta	sa	
pretavili	na	publikácie,	avšak	pravidelnú	prácu	s mládežou	efektívne	na-
hradiť	dištančnou	formou	ide	len	ťažko.	Učiteľky	a	učitelia,	ktorí	aktívne	
pracujú	s deťmi	síce	svoju	prácu	vykonávajú pravidelne,	ale	stále	viac	
hľadajú	podporu.	AMAVET	im	ju	podal	formou	webinárov,	ktoré	sa	napl-
no	rozbehli	v posledných	mesiacoch	roka	2020.

V  AMAVET-e	 sme	 pochopili,	 že	 doterajšia	 30-ročná	 cesta	 pri	 podpore	
vzdelávania	 neformálne,	 hravo	 a  INAK	 bola	 správna	 aj	 bez	 skúsenosti	
s  pandémiou.	 Nevypíname	 ramená,	 neuspokojujeme	 sa	 s  doterajšími	
výsledkami.	Pre	rok	2021	zostávame	v pokore.	Čas	nás	preveril	a vyfor-
moval	v nás	vnímanie	skutočných	hodnôt.	Asi	sme	to	všetci	potrebovali,	
celá	naša	planéta.
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AMAVET	ZORGANIZOVAL	 
JUNIOR	INTERNET	AJ	NAPRIEK	
KRÍZOVEJ	SITUÁCII

15. ROČNÍK	SÚŤAŽNEJ	KONFERENCIE
JUNIOR	INTERNET	SA	USKUTOČNIL	ONLINE
PROSTREDNÍCTVOM	VIDEOKONFERENCIE
Z  prihlásených	 152	 prác	 sa	 do	 finále	 súťaže	 prebojovalo	 39	 projektov,	
ktoré	cez	videokonferenciu	prezentovalo	48	súťažiach.	Počas	dvoch	dní	
24. a 25.	apríla	2020	prezentovali	žiaci	základných	a stredných	škôl	z ce-
lého	Slovenska	svoje	online	projekty	v súťažných	kategóriách	JuniorWEB,
JuniorAPP,	JuniorBLOG,	JuniorTEXT,	JuniorLEARN	a	JuniorDESIGN.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020



„Junior Internet je skvelá súťaž, na ktorej sa v národnom finále stretli 
mladí ambiciózni tvorcovia webu, grafiky, programátori aplikácii, blo-
ger a textári. Tento rok, na 15. ročníku súťaže JUNIOR INTERNET, mali 
žiaci základných a stredných škôl výhodu, že mohli prezentovať svo-
je projekty z pohodlia svojich domácností a teda nemuseli mať trému  
z publika, či z rozprávania do mikrofónu. V mene hodnotiacej komisie 
môžem konštatovať, že prezentované projekty boli na vysokej úrovni, 
boli plynulé a zaujímavé. Väčšina súťažiacich dodržala tri a pol minú-
tový čas prezentácie a promptne reagovala na otázky členov hodnotia-
cej komisie prostredníctvom aplikácie Zoom. Opäť ma teší stále väčší 
záujem dievčat o informačné technológie. V kategórii JuniorDESIGN 
mali 50 percentné obsadenie. Absolútny JUNIOR INTERNET, tzv. víťaz 
víťazov, sa stal Jakub Adamec s projektom www.zdrap.com.“ Povedal 
predseda hodnotiacej komisie a CEO Zones.sk Ing. Ľuboš Demovič.

O víťaznom projekte, ktorý získal hneď tri ocenenia – Cenu dekana Fa-
kulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, 1. mies- 
to v kategórii JuniorWEB a Cenu Absolútny JUNIOR INTERNET, poroz-
prával jeho autor Jakub Adamec: „Cieľom projektu www.zdrap.com je 
zjednodušiť komunikáciu medzi brigádnikmi a ich zamestnávateľom. 
Webová aplikácia nahrádza neprehľadný rozpis prác, zastupovanie  
v prípade PN a zjednodušuje hľadanie náhrady. Členovia tímu dostanú 
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automatické	upozornenie	o	voľnej	službe.	Brigádnik,	ako	aj	majiteľ	spo-
ločnosti,	vidia	rôzne	štatistiky	a	graf	produktivity.	Ďakujem	za	usporia-
danie	súťaže	a	príležitosť	projekt	odprezentovať.	Je	mi	cťou,	vyhodnote-
nie	ma	úprimne	prekvapilo.“	

Na otvorení súťaže bol prítomný online aj Peter Bíro, riaditeľ spoloč-
nosti SK-NIC a.s. Súťažiacim	 a  divákom	 odkázal:	 „Som	 veľmi	 rád,	 že	
naša	 spoločnosť	 mohla	 opäť	 podporiť	 túto	 výbornú	 súťaž,	 a	 to	 ešte	
vo	väčšom	meradle	ako	v	predchádzajúcich	ročníkoch.	Teší	ma	aj,	že	 
AMAVET	pristúpil	k	organizovaniu	virtuálnej	podoby	súťaže	a	organizá-
tori	sa	nevzdali.		Možno	to	inšpiruje	ďalších	a	vezmú	si	príklad,	ako	sa	
to	dá	spraviť.“

Cestovateľský bloger a nový hodnotiteľ súťaže Milan Bez Mapy ocenil	
projekt	http://tripytipy.sk/,	ktorý	získal	1.	miesto	v	kategórii	JuniorBLOG	
a	víťaznému	projektu	poskytne	marketingovú	konzultáciu	a	rozhovor	na	
svojom	blogu	https://bezmapy.com/.	

Zoznam	víťazov	aj	s odkazmi	na	ich	online	projekty	je	dostupný	
na	stránke	súťaže	https://www.juniorinternet.sk/cms/vyhodno-
tenie-15-rocnika-finale-suta-
ze-junior-internet/ 

AMAVET,	organizátor	súťaže,	 
ďakuje	všetkým	partnerom,	 
členom	hodnotiacej	komisie	 
aj	dobrovoľníkom,	ktorí	sa	podieľali	 
na	hladkom	priebehu	online	súťaže	 
JUNIOR	INTERNET.

Záznam	videokonferencie:
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PRVÝ	ONLINE	FESTIVAL	ŠTYROCH	ŽIVLOV	
AMAVET	–	3.	ROČNÍK
AMAVET	prvýkrát	organizoval	súťaž	pre	mladých	vedátorov	1.	a	2.	stup-
ňa	základných	škôl	Festival	štyroch	živlov	AMAVET	formou	online	pre-
zentácií	a	diskusií.	28.	októbra	2020	od	9:00	do	16:00	h	z	prihlásených	
22	projektov	od	37	žiakov	nakoniec	online	formou	prezentovalo	14	ve-
dátorských	 projektov	 23	 žiakov	 slovenských	 škôl.	 Toto	 číslo	 príjemne	
prekvapilo	organizátorov	3.	ročníka,	pretože	pre	túto	vekovú	kategóriu	
je	predsa	len	online	forma	súťaže	ešte	náročná	aj	po	technickej	stránke.



22

AMAVET

VÝSLEDKOVÁ	LISTINA

OCENENIE	ZA	POPULARIZÁCIU	VEDY	–	Patrik Olšiak  
v	kategórii	mladších	žiakov	s	projektom	Využitie	vzduchu	
na	bádanie	a	hravú	činnosť	žiakov.

OCENENIE	ZA	VEDOMOSTI	V	DANEJ	OBLASTI	A	PODPORU	
BIODIVERZITY	–	Martin Jurina v	kategórii	mladších	žiakov	 
s	projektom	Opeľovače.

OCENENIE	ZA	METODIKU	A	DÔSLEDNOSŤ	VÝSKUMNEJ	 
ČASTI		–	Júlia Štupáková a Sofia Ufrlová v	kategórii	starší	žiaci	
s	projektom	Vplyv	rôznych	zdrojov	osvetlenia	na	rast	 
Lactusa	sativa.	Marek Ištok v	kategórii	starší	žiaci	s	projektom	 
Farebný	plameň	(Plasty,	ich	používanie	a	likvidácia).

OCENENIE	ZA	VEDECKOSŤ	PROJEKTU	A	TÍMOVÚ	PRÁCU	–
Aneta Štefančínová a Radovan Štefančín v	kategórii	starší	žiaci	
s	projektom	Kvalita	niektorých	zdrojov	vody	v	okolí	Prešova.

OCENENIE	ZA	RIEŠENIE	AKTUÁLNEHO	PROBLÉMU	V	PRAXI
Leonard Gombár v	kategórii	starší	žiaci	s	projektom	 
Vplyv	použitého	droždia	na	kvalitu	chleba.	Marko Halčák  
v	kategórii	starší	žiaci	s	projektom	Čo	s	bioodpadom	z	kávy?

ŠPECIÁLNA	CENA	ZA	INOVATÍVNE	A	TECHNICKÉ	 
PREVEDENIE	PROJEKTU	–	Adam Kollár a Samuel Chudý 
s	projektom	Hydraulický	lis.

ŠPECIÁLNA	CENA	ZA	SPOLOČENSKÝ	DOSAH	 
A	PARTICIPÁCIA	NA	RIEŠENÍ	KOMUNITNÝCH	PROBLÉMOV
Dominika Goliášová, Adela Holčíková a Daniel Ondovčík  
s	projektom	Veľa	áut	…
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SLOVENSKEJ	VEDE	POMÔŽE	
SYNERGIA	VEDCOV	 
A	INŠTITÚCIÍ

TÝŽDEŇ	VEDY	A TECHNIKY	
NA	SLOVENSKU	OTVORILI	ONLINE	SÚČASNE	 
S FESTIVALOM	VEDY	A TECHNIKY	AMAVET	2020

Online otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) mohli sle-
dovať diváci v pondelok 9. novembra predpoludním na tomto odkaze: 
https://www.festivalvedy.sk/wp2/23-rocnik-festivalu-vedy-a-techni-
ky-amavet-online/, kde si možno pozrieť aj jedno z hlavných poduja-
tí TVT – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), súťaž najlepších  
stredoškolákov, finalistov v  tvorbe vedátorských projektov z  celého 
Slovenska.
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TVT a súčasne aj FVAT otvoril štátny tajomník Ministerstva školstve, 
vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.	Otázka	do	online	diskusie	aj	
s	ďalšími	šiestimi	hosťami	bola	jednoducho	vyslovená,	ale	ako	ukázala	
debata,	 nepôjde	 to	 „plesknutím	 biča“:	 „Akým	 spôsobom	 zabezpečiť	 na	
Slovensku,	aby	veda	a výskum	sa	stali	hybnou	silou	ekonomiky	a zvýšil	
sa	 záujem	 o  štúdium	 prírodovedných	 a  technických	 smerov?“. Ľudo-
vít Paulis zdôraznil najmä to, že: „Budeme	 na	 tom	 musieť	 najbližších	
5-10	rokov	tvrdo	pracovať.	Všetci	aj	my	na	ministerstve,	aj	na	akadémii	
vied,	vysokých	školách	ale	aj	stredných	a	základných	školách	a	v	celom	
nastavení	 spoločnosti.	 Ako	 vzor	 nám	 pomôžu	 naše	 osobnosti	 vedy	 
a	techniky.	Niektoré	z	nich	boli	aj	ocenené	napríklad	ako	Vedec	roka	ale-
bo	Eset	Science	Awards.	Ďalších	ťahúňov	možno	poznáte	z	médií	alebo	
možno	z	osobnej	skúsenosti.	Práve	FVAT	AMAVET	môže	takúto	skúse-
nosť	 sprostredkovať.	 Toto	 podujatie	 prostredníctvom	 bezprostredného	
(aj	keď	tento	rok	len	virtuálneho)	kontaktu	ukázalo,	že	veda	a	technika	
majú	význam,	dajú	sa	robiť	na	Slovensku	a	najmä,	že	to	je	veľká	zábava!“.

Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík zdôraznil, že „inve- 
stície	do	vedy	nie	sú	len	pre	vedcov,	ale	v konečnom	dôsledku	do	zvý-
šenia	 životnej	 úrovne	 a  zdravie	 všetkých	 občanov	 a  preto	 treba pre-
hodnotiť žalostne nízky podiel financií do vedy a výskumu na hrubom  
domácom produkte.	Výsledky	našich	špičkových	vedcov	sú	toho	dôka-
zom.	Vo	svete	sa	nemusíme	hanbiť.“

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK Peter Fedor použil na vysvetlenie 
symbol zrkadla: „Kľúčom k úspechu je obyčajné zrkadlo.	Zrkadlo,	ktoré	
si	postavíme	pred	seba	a ktoré	nám	ako	krajine	sine ira et studio, bez 
hnevu a predpojatosti, nahlas zakričí, že sme ako všade inde vo vyspe- 
lom svete. Že aj my máme pre talentovaných študentov atraktívne 
špičkové inštitúcie so svetovo renomovanými osobnosťami,	 ktorým	
je	nutné	vytvárať	svetové	podmienky	na	plodnú	prácu,	ale	rovnako,	ako	
všade	inde	vo	svete,	pochováva	kvalitu	podpriemerný	balast	pseudove-
deckých	inštitúcií,	odpudzujúcich	talenty	ďaleko	do	zahraničia.	Nastav-
me si zrkadlo a podporme tých najlepších.“
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Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter 
Blaškovitš zdôraznil, že „Treba podporovať aj behaviorálne inovácie – 
teda kreatívne myslenie, nové podnikateľské nápady a projekty, ktoré 
prerastú hranice našej krajiny.“

Slovenské elektrárne ako dlhoročný partner AMAVET-u má spoločen-
skú zodpovednosť za podporu mladých talentov a Miroslav Šarišský 
povedal: „Tento rok bol prvým rokom, kedy o tomto čase nezamrzlo Ark-
tické more. Je to priamy dôsledok klimatických zmien, ktoré my vidíme
každodenne a môže sa to negatívne preniesť aj do našich zemepisných
šírok rôznymi zmenami počasia, čo má vplyv na rôzne udalosti. Je to
otázka toho, akým spôsobom dokážeme vyrábať energie pretože až
tri štvrtiny skleníkových plynov, ktoré spôsobujú klimatickú zmenu sú
vypúšťané do ovzdušia práve v dôsledku toho, že vyrábame energie pri-
márne z fosílnych palív. Pevne verím a viem, že aj z minulých ročníkov
Festivalu vedy a techniky AMAVET množstvo mladých ľudí sa zaoberá
práve touto témou - ako dokážeme vyrábať našu energiu ekologickejšie
bez emisií skleníkových plynov.  Toto je aj ten dôvod, ktorý reaguje na
podporu festivalu Slovenskými elektrárňami.“

Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií Ján Kyse-
lovič, ako hlavný organizátor TVT, pozval vo svojom vystúpení na veľké
množstvo online podujatí po celom Slovensku. Sumár podujatí nájdete
na https://www.tyzdenvedy.sk/.

Predseda AMAVET-u a súčasne prorektor Žilinskej univerzity v Žiline 
Jozef Ristvej zdôraznil, že: „Budúcnosťou sú pre nás mladí ľudia a je
našou zodpovednosťou vzbudiť v nich záujem o techniku a prírodoved-
né predmety. Práve Festival vedy a techniky AMAVET je v tomto zmysle
jedinečnou príležitosťou pre motiváciu mladých, budúcich vedcov, na
rozvoj ich záujmu a otvorenie nových obzorov v tomto nekonečnom
a úžasnom príbehu. Dôležitý je, ale aj celospoločenský záujem a širo-
kospektrálna podpora v tomto snažení, bez ktorej to nepôjde. A preto
sme tento týždeň tu!“
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TVT a súčasne aj FVAT otvoril štátny tajomník Ministerstva školstve,
vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis. Otázka do online diskusie aj
s ďalšími šiestimi hosťami bola jednoducho vyslovená, ale ako ukázala
debata, nepôjde to „plesknutím biča“: „Akým spôsobom zabezpečiť na
Slovensku, aby veda a výskum sa stali hybnou silou ekonomiky a zvýšil
sa záujem o  štúdium prírodovedných a  technických smerov?“. Ľudo-
vít Paulis zdôraznil najmä to, že: „Budeme na tom musieť najbližších
5-10 rokov tvrdo pracovať. Všetci aj my na ministerstve, aj na akadémii
vied, vysokých školách ale aj stredných a základných školách a v celom
nastavení spoločnosti. Ako vzor nám pomôžu naše osobnosti vedy
a techniky. Niektoré z nich boli aj ocenené napríklad ako Vedec roka ale-
bo Eset Science Awards. Ďalších ťahúňov možno poznáte z médií alebo
možno z osobnej skúsenosti. Práve FVAT AMAVET môže takúto skúse-
nosť sprostredkovať. Toto podujatie prostredníctvom bezprostredného
(aj keď tento rok len virtuálneho) kontaktu ukázalo, že veda a technika
majú význam, dajú sa robiť na Slovensku a najmä, že to je veľká zábava!“.

Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík zdôraznil, že „inve-
stície do vedy nie sú len pre vedcov, ale v konečnom dôsledku do zvý-
šenia životnej úrovne a  zdravie všetkých občanov a  preto treba pre-
hodnotiť žalostne nízky podiel financií do vedy a výskumu na hrubom 
domácom produkte. Výsledky našich špičkových vedcov sú toho dôka-
zom. Vo svete sa nemusíme hanbiť.“

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK Peter Fedor použil na vysvetlenie 
symbol zrkadla: „Kľúčom k úspechu je obyčajné zrkadlo. Zrkadlo, ktoré
si postavíme pred seba a ktoré nám ako krajine sine ira et studio, bez 
hnevu a predpojatosti, nahlas zakričí, že sme ako všade inde vo vyspe-
lom svete. Že aj my máme pre talentovaných študentov atraktívne 
špičkové inštitúcie so svetovo renomovanými osobnosťami, ktorým
je nutné vytvárať svetové podmienky na plodnú prácu, ale rovnako, ako
všade inde vo svete, pochováva kvalitu podpriemerný balast pseudove-
deckých inštitúcií, odpudzujúcich talenty ďaleko do zahraničia. Nastav-
me si zrkadlo a podporme tých najlepších.“
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Súčasťou festivalu AMAVET bola aj online Konferencia o popularizá-
cii vedy a techniky na Slovensku pri príležitosti 30. výročia AMAVET-u 
v stredu 11. novembra 2020 od 10:00 do 12:00 h.	Organizátori	majú	pre	
ňu	nový	slogan	AMAVET-u:	„AMAVET – VEDECKÝ KOMPAS PRE MLA- 
DÝCH.“	V živých	príbehoch	mladých	ľudí,	ale	aj	už	dospelých	osobností,	
bolo	možno	vidieť	ako	neformálne	vzdelávanie	prináša	inšpirácie	a roz-
víja	mladé	talenty.	Vo	vystúpeniach	dnes	už	úspešných	ľudí	ukázali	nie-
koľko	konkrétnych	príkladov	ako	neformálne	vzdelávanie	ovplyvnilo	ich	
budúcu	profesiu.

Na záver hodinovej diskusie sa všetci siedmi aktéri 
dohodli na POSOLSTVE OTVORENIA TVT na Slovensku:

POZITÍVNE	VÝCHODISKA	SÚČASNÉHO	STAVU	
VEDY	A VÝSKUMU	NA	SLOVENSKU:

• Vieme	vyhľadať	talenty	a dať	im	priestor	na	rozvoj
v mimoškolskom,	neformálnom	vzdelávaní.

• Máme	vedecké	osobnosti,	kapacity	uznávané	po	celom	svete.
• Veda	sa	stala	v týchto	dňoch	nádejou,	aby	sme	sa	dostali

z vírusovej	pandémie.
• Špičkové	vedecké	pracoviská	a firmy	ukázali	svoje

nadpriemerné	výkony	a dokázali	v krátkom	čase	vyvinúť
a vyrábať	unikátne	diagnostické	testy.
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Aby veda a výskum sa stali hybnou silou 
slovenskej ekonomiky, musíme:
•  Využiť potenciál špičkových vedeckých pracovísk a firiem, 

ktorého aktuálnym príkladom je spolupráca Vedeckého parku UK,
Biomedicínskeho centra SAV a spoločnosti MultiplexDX, ktorí 
ukázali excelentný príklad dokonalej synergie vedeckého umu, 
biochémie a virológie.

•  Zvýšiť sebaúctu síce k malému Slovensku, ale s Veľkými
osobnosťami vedy a techniky a so špičkovými vzdelávacími, 
vedeckými inštitúciami, aby mladé vedecké talenty realizovali
svoj um DOMA.

• Zmeniť doterajšie spriemerované hodnotenie vedeckých inštitúcii 
a nastaviť hodnotiace kritéria financovania vedeckých pracovísk
podľa dosiahnutých výsledkov.

• Výrazne podporiť kreatívne myslenie v inováciách a nové
podnikateľské nápady a projekty, ktoré majú potenciál
prerásť hranice Slovenska.

•  Vytvárať príležitosti pre mladých ľudí po vyučovaní, 
aby svoj talent mohli za podpory systémových opatrení 
a zabezpečenia financovania rozvíjať v neformálnom 
vzdelávaní, ktorého príkladom je 30-ročné občianske združenie
AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku)
ako „Vedecký kompas pre mladých“.
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FESTIVAL	VEDY	A TECHNIKY	
AMAVET	–	KRAJSKÉ	KOLÁ
Festival	 vedy	 a	 techniky	 AMAVET	 je	 postupová	 súťaž,	 ktorej	 predchá-
dzajú	krajské	kolá.	V	roku	2020	AMAVET	v	spolupráci	s	klubmi	a	kraj-
skými	 hodnotiacimi	 komisiami	 zrealizoval	 6	 online	 podujatí,	 v	 ktorých	
prezentovali	svoje	projekty	žiaci	zo	všetkých	krajov	Slovenska.	Spolu	sa	
krajských	 kôl	 zúčastnilo	 148	 žiakov	 zo	 100	 projektami.	 Na	 celoštátne	
finále	postúpilo	45	žiakov	a	31	projektov.

VÝSLEDKY	23.	ROČNÍKA	SÚŤAŽE	 
FESTIVAL	VEDY	A TECHNIKY	AMAVET	2020
PRVÝ	ONLINE	FESTIVAL	AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) organizovala svoju 
prestížnu súťaž pre mladých vedátorov Festival vedy a techniky AMA-
VET vo svojej 23-ročnej histórii prvýkrát formou online prezentácií  
a diskusií. V pondelok 9. novembra 2020 od 10:00 do 18:00 h prezen-
tovalo na celoslovenskom finále 31 vedecko-technických projektov  
45 žiakov slovenských škôl. Zaujímavosťou bola vysoká účasť dievčat, 
ktorých bolo 14, chlapcov 31, čo svedčí o tom, že veda a technika pri-
ťahuje čoraz viac aj dievčatá.
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Festival	AMAVET	bol	tento	rok	iný.	Súťažiaci	si	už	na	krajských	kolách	
mohli	vyskúšať	online	prezentáciu	svojho	projektu	hodnotiacej	komisii	
cez	 mikrofón	 a  webkameru.	 Výsledky	 svojich	 projektov	 prezentovali	
formou	elektronického	postera	a zdieľania	obrazovky,	na	ktorej	ukázali	
výsledky	svojej	vedátorskej	práce	počas	predchádzajúcich	mesiacov.

Najväčšie	 zastúpenie	 na	 celoštátnom	 finále	 súťaže	 mali	 žiaci	 z  miest	
Prešov	-	9	žiakov,	Bratislava	-	4	žiaci	a Nové	Zámky	-	3	žiaci.	45	žiakov,	
finalistov	krajských	kôl	súťaže,	bolo	z 26	miest	alebo	obcí	Slovenska.

Deväť	 súťažných	 kategórií	 (biológia,	 environmentálne	 vedy,	 medicína	
a  zdravotníctvo,	 chémia,	 elektrina	 a  mechanika,	 energia	 a  transport,	
fyzika	 a  astronómia,	 informatika	 a	 počítačové	 inžinierstvo,	 spoločen-
ské	vedy)	hodnotilo	18	členov	odbornej	hodnotiacej	komisie,	ktorí	mali	
možnosť	vypočuť	si	prezentácie	žiakov	a diskutovať	s nimi	v oddelených	
video-konferenčných	miestnostiach.

Táto	 forma	 súťaže	 poskytla	 väčší	 priestor	 pre	 diskusiu	 a  osobnejší	 
rozhovor	 medzi	 súťažiacim	 a  členom	 komisie,	 čo	 nám	 potvrdili	 aj	 jej	
členovia.

Je však neuveriteľné a veľmi smutné, že niektorým súťažiacim aj so 
svojimi konzultantami projektov (učiteľmi) vypli na škole wifi a na po-
slednú chvíľu sa museli  premiestniť do súkromia s použitím vlastnej 
wifi siete, len aby mohli prezentovať svoj vedátorský um. Takáto „pod-
pora“ vedy a techniky na úrovni škôl nepotrebuje už žiaden komentár...

Škoda,	 že	 aj	 vyhodnotenie	 súťaže,	 vyhlásenie	 výsledkov	 a  odovzdanie	
cien	muselo	byť	online.	Uskutočnilo	sa		v utorok	10.	novembra	a pri	svo-
jich	monitoroch	boli	okrem	iných	osobností	vedy	a výskumu	aj	štátna	
tajomníčka	 Ministerstva	 školstva,	 vedy	 výskumu	 a  športu	 SR	 Monika	
Filipová,	prodekan	PRIF	UK	Peter	Hanajík	a	predseda	odbornej	hodno-
tiacej	komisie	Jozef	Ristvej.
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA VEDECKO-TECHNICKEJ
SÚŤAŽE PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH

A STREDNÝCH ŠKÔL FESTIVAL VEDY
A TECHNIKY AMAVET 2020 (FVAT) – 23. ROČNÍK

OCENENIA PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
KATEGÓRIA MLADŠÍ ŽIACI – Aneta Štefančínová a Iveta 
Štefančínová s projektom Rádioaktivita vybraných prameňov
v okolí Prešova v kategórii Environmentálne vedy.
KATEGÓRIA STARŠÍ ŽIACI – Anna Jambrichová s projektom
Rola spánku v depresii v súvislosti s acetylcholínom v kategórii
Medicína a zdravotníctvo.
CENA DEKANA PRIF UK – Matúš Mlynár s projektom Interakcia
medzi genetickými a endokrinnými faktormi v etiopatogenéze
porúch autistického spektra v kategórii Medicína a zdravotníctvo.

OCENENIA HODNOTIACEJ KOMISIE FVAT AMAVET
V KATEGÓRII MLADŠÍ ŽIACI
Alex Kanderka s projektom Perzeidy vs. svetelný smog
v kategórii Fyzika a astronómia.
Bruno Rybársky a projektom Inteligentná brána
v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo.

EXPO-SCIENCES LUXEMBOURG (VIRTUÁLNE)
Expo-Sciences Luxembourg je nesúťažná medzinárodná vedecká výstava,
ktorú organizuje Nadácia mladých vedcov Luxembourg pod záštitou
Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu. Združuje mladých laureátov
z celého sveta, ktorí prezentujú svoje vedecké projekty v rovnakom
čase ako naši národní účastníci.
Jakub Nagy a Adam Bednář s projektom Pikobalón v kategórii
Informatika a počítačové inžinierstvo
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Festival AMAVET bol tento rok iný. Súťažiaci si už na krajských kolách
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cez mikrofón a  webkameru. Výsledky svojich projektov prezentovali
formou elektronického postera a zdieľania obrazovky, na ktorej ukázali
výsledky svojej vedátorskej práce počas predchádzajúcich mesiacov.

Najväčšie zastúpenie na celoštátnom finále súťaže mali žiaci z  miest
Prešov - 9 žiakov, Bratislava - 4 žiaci a Nové Zámky - 3 žiaci. 45 žiakov,
finalistov krajských kôl súťaže, bolo z 26 miest alebo obcí Slovenska.

Deväť súťažných kategórií (biológia, environmentálne vedy, medicína
a  zdravotníctvo, chémia, elektrina a  mechanika, energia a  transport,
fyzika a  astronómia, informatika a počítačové inžinierstvo, spoločen-
ské vedy) hodnotilo 18 členov odbornej hodnotiacej komisie, ktorí mali
možnosť vypočuť si prezentácie žiakov a diskutovať s nimi v oddelených
video-konferenčných miestnostiach.

Táto forma súťaže poskytla väčší priestor pre diskusiu a  osobnejší
rozhovor medzi súťažiacim a  členom komisie, čo nám potvrdili aj jej
členovia.

Je však neuveriteľné a veľmi smutné, že niektorým súťažiacim aj so 
svojimi konzultantami projektov (učiteľmi) vypli na škole wifi a na po-
slednú chvíľu sa museli premiestniť do súkromia s použitím vlastnej 
wifi siete, len aby mohli prezentovať svoj vedátorský um. Takáto „pod-
pora“ vedy a techniky na úrovni škôl nepotrebuje už žiaden komentár...

Škoda, že aj vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a  odovzdanie
cien muselo byť online. Uskutočnilo sa v utorok 10. novembra a pri svo-
jich monitoroch boli okrem iných osobností vedy a výskumu aj štátna
tajomníčka Ministerstva školstva, vedy výskumu a  športu SR Monika
Filipová, prodekan PRIF UK Peter Hanajík a predseda odbornej hodno-
tiacej komisie Jozef Ristvej.
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VÝSLEDKOVÁ	LISTINA	VEDECKO-TECHNICKEJ	
SÚŤAŽE	PRE	ŽIAKOV	ZÁKLADNÝCH	 

A	STREDNÝCH	ŠKÔL	FESTIVAL	VEDY	 
A TECHNIKY	AMAVET	2020	(FVAT)	–	23.	ROČNÍK

OCENENIA	PRÍRODOVEDECKEJ	FAKULTY	 
UNIVERZITY	KOMENSKÉHO	V BRATISLAVE	
KATEGÓRIA	MLADŠÍ	ŽIACI	–	Aneta Štefančínová	a	Iveta  
Štefančínová	s projektom	Rádioaktivita	vybraných	prameňov	
v	okolí	Prešova	v kategórii	Environmentálne	vedy.
KATEGÓRIA	STARŠÍ	ŽIACI	–	Anna Jambrichová	s projektom	
Rola	spánku	v	depresii	v	súvislosti	s acetylcholínom	v kategórii	
Medicína	a	zdravotníctvo.
CENA	DEKANA	PRIF	UK	–	Matúš Mlynár	s projektom	Interakcia	
medzi	genetickými	a	endokrinnými	faktormi	v	etiopatogenéze	
porúch	autistického	spektra	v kategórii	Medicína	a zdravotníctvo.

OCENENIA	HODNOTIACEJ	KOMISIE	FVAT	AMAVET	
V KATEGÓRII	MLADŠÍ	ŽIACI
Alex Kanderka	s projektom	Perzeidy	vs.	svetelný	smog	
v kategórii	Fyzika	a	astronómia.	
Bruno Rybársky	a projektom	Inteligentná	brána	 
v kategórii	Informatika	a	počítačové	inžinierstvo.

EXPO-SCIENCES	LUXEMBOURG	(VIRTUÁLNE)
Expo-Sciences	Luxembourg	je	nesúťažná	medzinárodná	vedecká	výstava,	
ktorú	organizuje	Nadácia	mladých	vedcov	Luxembourg	pod	záštitou	 
Jeho	kráľovskej	výsosti	veľkovojvodu.	Združuje	mladých	laureátov	 
z	celého	sveta,	ktorí	prezentujú	svoje	vedecké	projekty	v	rovnakom	 
čase	ako	naši	národní	účastníci.
Jakub Nagy	a Adam	Bednář	s projektom	Pikobalón	v kategórii	
Informatika	a	počítačové	inžinierstvo
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VERNADSKY	NATIONAL	CONTEST	MOSKVA
Je	ruská	vedecká	súťaž	pomenovaná	po	ruskom	geológovi	Vladimirovi	
Ivanovičovi	Vernadskom,	ktorá	je	organizovaná	každý	rok	v	apríli	v	Moskve.	
Úlohou	súťaže	je	podporovať	mladých	vedcov	v	získavaní	vedomostí	 
o	svete	prostredníctvom	výskumu.	

Slavomír Slezák	a Michal	Kišeľák	s projektom	Bezpečnosť	
na	železnici	z	pohľadu	budúcich	rušňovodičov	v kategórii	 
Energia	a transport

MILSET	EXPO-SCIENCES	INTERNATIONAL	MEXICO
ESI	je	prestížne	svetová	výstava	spojená	s	multikultúrnym	programom,	
organizované	každé	dva	roky	na	inom	kontinente.	Určené	je	pre	žiakov	
základných	a	stredných	škôl,	mladých	i	skúsenejších	vedcov	 
so	záujmom	o	vedu.	

Igor Michalec	s projektom	Armádny	robot	
v kategórii	Elektrina	a mechanika

CASTIC	ČÍNA	–	CENA	VUJE,	A.S.
CASTIC	je	súťaž	určená	pre	milovníkov	vedy	od	12	do	20	rokov.	 
Má	30	ročnú	históriu,	ročne	sa	jej	zúčastní	500	čínskych	 
a	200	medzinárodných	účastníkov	z	viac	ako	40	krajín.	

Adrián Komanek	a Patrik Michlian	s projektom	 
Friendly	Dalek	-	autonómny	robot	v kategórii	Informatika	
a	počítačové	inžinierstvo

REGENERON	ISEF	(VIRTUÁLNE)	
ISEF	je	najprestížnejšou	súťažou	pre	mladých	vedcov	na	svete.	 
Každoročne	sa	jej	zúčastní	približne	1800	mladých	ľudí	stredných	škôl	 
z	viac	ako	75	krajín	a	regiónov	sveta,	kde	majú	možnosť	prezentovať	 
svoj	výskum	a	súťažiť	o	ceny	v	hodnote	5	milióny	dolárov.

Jakub Gál s projektom	Efektívna	neurónová	sieť	na	autonómnom	
robotickom	všesmerovom	systéme	v kategórii	Informatika	 
a	počítačové	inžinierstvo
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OCENENIE MŠVVAŠ – ZA NAJLEPŠÍ ŽIACKY PROJEKT
(CENA MŠVVAŠ SR – EUCYS)
Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) je iniciatívou Európskej
komisie, ktorá bola zriadená v roku 1989 s cieľom podporovať spoluprácu
a výmenu medzi mladými vedcami a podporuje ich smerom k budúcej
kariére vo vede a technike.

Laura Burdová s projektom Využitie kombinácie acidifikácie
extracelulárneho pH nádorových buniek a účinkov rottlerinu ako
jedného zo spôsobov protinádorovej terapie v kategórii Biológia
Matúš Mlynár s projektom Interakcia medzi genetickými
a endokrinnými faktormi v etiopatogenéze porúch autistického
spektra v kategórii Medicína a zdravotníctvo

OCENENIE „ČESTNÉ UZNANIE“ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA,
VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SR PRE PEDAGÓGOV,
KTORÍ VIEDLI ŽIACKE VEDÁTORSKÉ PROJEKTY
RNDr. Miriam Feretová,
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
Ing. Tatiana Hoffmannová, 
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Ing. Martin Šmihál,
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica n. Váhom
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.,
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mgr. Ludmila Štupáková, 
Základná škola Dívín, Lúčna 8, Divín
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ŽIVÉ	PRÍBEHY	V 30-ROČNEJ	
HISTÓRII	AMAVET-U

KONFERENCIA	O POPULARIZÁCII	
VEDY	A TECHNIKY	NA	SLOVENSKU	

Festival vedy a techniky AMAVET 2020 (FVAT) bol jedným z hlavných 
podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), ktorý sa začal 
v  pondelok 9. novembra. Na tretí deň FVAT, v  stredu 11. novembra, 
sa uskutočnila aj online Konferencia o  popularizácii vedy a  techniky 
na Slovensku, kde rezonovali životné príbehy úspešných vedátorov 
z  rôznych súťaží Asociácie pre mládež, vedu a  techniku (AMAVET). 
AMAVET sa v roku 2020 dožil už 30 rokov! Dospelý mládenec tak už 
môže odovzdávať svoje skúsenosti v  neformálnom vzdelávaní, ktoré 
sú inšpirujúce pri popularizácií vedy a techniky.

V  živých	 príbehoch	 mladých	 ľudí,	 ale	 aj	 už	 dospelých	 osobností,	 divá-
ci	online	konferencie	mohli	vidieť	ako	neformálne	vzdelávanie	prináša	
inšpirácie	 a  rozvíja	 mladé	 talenty,	 podporuje	 dobré	 nápady	 a  pomáha	
získavať	 hodnotné	 skúsenosti.	 Aktivity	 AMAVET-u	 za	 30	 rokov	 sú	 od-
razovým	mostíkom	do	sveta	vedy	a	techniky.	Vo	vystúpeniach	dnes	už	
úspešných	ľudí	ste	mohli	vidieť	niekoľko	konkrétnych	príkladov	ako	ne-
formálne	vzdelávanie	ovplyvnilo	ich	budúcu	profesiu.
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Napríklad	 Ema Klučovská	 zvíťazila	 na	 súťaži	 Junior	 Internet	 AMAVET	
(JI)	v kategórii	JuniorDESIGN	a dnes	veľmi	úspešne	pôsobí	v Los	An-
geles	 v  USA	 ako	 animátorka	 príšeriek	 a  filmových	 postáv.	 Predĺžila	 si	
noc	a pripojila	sa	online	o jednej	hodine	miestneho	času	v LA.	V milom	
rozhovore	sme	sa	dozvedeli,	že	súťaž	AMAVET-u	Junior	Internet	jej	veľ-
mi	 pomohla	 na	 presadenie	 sa	 v  Amerike.	 Jej	 ctižiadostivá,	 ale	 pritom	
skromná	 povaha	 bez	 strachu	 z  neúspechu	 bola	 charakteristická	 už	
počas	súťaže	JI	v roku	2016.	Dostala	zaujímavé	pracovné	ponuky,	ako	
napríklad	robiť	animácie	pre	budúce	filmy	Avatar	alebo	Netflix	seriály.	
Momentálne	čaká	v USA	na	pracovné	povolenie.

Z  východného	 pobrežia	 USA	 sa	 na	 online	 konferenciu	 pripojil	 Marek 
Buchman.	 Moderátor	 konferencie	 ho	 oslovil	 citáciou,	 že	 Marek	 vravel	
pre	 niektoré	 svetové	 médium,	 že	 „...raz	 budem	 nositeľom	 Nobelovej	
ceny.“	Marek	Buchman	reagoval	s úsmevom:	„Myslím si, že Nobelová 
cena je snom veľkej väčšiny vedcov, momentálne pracujem na vývoji 
nových, efektívnejších metód na výrobu liekov, tak aby sa čo najviac 
znížili výrobné náklady a aby k nim mohol mať prístup každý, kto ich 
potrebuje po celom svete.“ Ako	ďalej	povedal,	AMAVET bol pre neho od-
razový mostík, ktorým sa dostal do sveta a zistil ako tam veda funguje! 
Do	USA	po	prvýkrát	prišiel	ako	víťaz	Festivalu	vedy	a techniky	AMAVET,	
z ktorého	postúpil	na	najprestížnejšiu	súťaž	stredoškolských	vedátorov	
vo	 svete	 –	 na	 Intel	 ISEF.	 Bolo	 to	 v  máji	 2010.	 Na	 ďalší	 rok	 2011	 opäť	
postúpil	na	Intel	ISEF.	Na	oboch	ročníkoch	zvíťazil	a	Američania	po	ňom	
pomenovali	asteroid,	ktorý	obieha	okolo	zemegule	a volá	sa	„Bučman“.	
To	poznačilo	jeho	ďalší	profesionálny	život.	Na	Oxfordskú	univerzitu	vo	
Veľkej	 Británii	 nastúpil	 so	 štipendiom	 v  októbri	 2011.	 „Počas letných 
prázdnin medzi 2. a 3. ročníkom som prvýkrát stážoval v laboratóriu 
môjho PhD. supervízora: Dr. K. C. Nicolaou. Aj keď som strávil len pár 
týždňov v jeho labáku, v roku 2013 mi ponúkol štúdium na PhD. u neho 
vo výskumnej skupine, keď skončím Oxford. Keďže sa mi tam veľmi 
páčilo - tak som stážoval u neho niekoľko týždňov aj v roku 2014, pred-
tým ako som začal svoje PhD. v Houstone na Rice University v auguste 
2015, asi mesiac po skončení Oxfordu.
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Počas môjho PhD. sme dotiahli do úspešného konca viacero projektov, 
prevažne v oblasti syntézy prírodných látok a ich analógov s protira-
kovinovým potenciálom a nových potenciálnych antibiotík, ktoré vyús-
tili do niekoľkých patentov a publikácii v  renomovaných časopisoch. 
Po 3 a pol rokoch ako PhD. študent sa mi podarilo obhájiť prácu a ako 
Dr. som začal pracovať pre farmaceutický gigant AbbVie, ktorý dokon-
ca licencoval jeden z patentov, na ktorom som ako spoluautor pracoval!“.

Toľko v stručnosti príbeh Mareka Buchmana, na začiatku ktorého
bol AMAVET. Na dva a pol hodinovej online Konferencii odznelo
ešte mnoho príbehov, ktorých spoločným menovateľom boli aktivity
AMAVET-u počas 30-tich rokov.

Klikni na link: https://youtu.be/2omS6dVe-vA

Členov AMAVET-u pri tejto príležitosti
potešili aj viaceré video zdravice, ktoré
sú tiež impulzom do ďalších rokov práce
v neformálnom vzdelávaní.

Veríme, že slogan „AMAVET – VEDECKÝ KOMPAS PRE MLADÝCH“,
sa naplní ďalšími krásnymi osudmi mladých vedcov, technikov
a top manažérov.
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vo výskumnej skupine, keď skončím Oxford. Keďže sa mi tam veľmi 
páčilo - tak som stážoval u neho niekoľko týždňov aj v roku 2014, pred-
tým ako som začal svoje PhD. v Houstone na Rice University v auguste 
2015, asi mesiac po skončení Oxfordu.
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Počas môjho PhD. sme dotiahli do úspešného konca viacero projektov, 
prevažne v oblasti syntézy prírodných látok a ich analógov s protira-
kovinovým potenciálom a nových potenciálnych antibiotík, ktoré vyús-
tili do niekoľkých patentov a publikácii v  renomovaných časopisoch.  
Po 3 a pol rokoch ako PhD. študent sa mi podarilo obhájiť prácu a ako 
Dr. som začal pracovať pre farmaceutický gigant AbbVie, ktorý dokon-
ca licencoval jeden z patentov, na ktorom som ako spoluautor pracoval!“. 

Toľko	v stručnosti	príbeh	Mareka	Buchmana,	na	začiatku	ktorého	 
bol	AMAVET.	Na	dva	a pol	hodinovej	online	Konferencii	odznelo	 
ešte	mnoho	príbehov,	ktorých	spoločným	menovateľom	boli	aktivity	
AMAVET-u	počas	30-tich	rokov.	

Klikni	na	link:	https://youtu.be/2omS6dVe-vA

Členov	AMAVET-u	pri	tejto	príležitosti	
potešili	aj	viaceré	video	zdravice,	ktoré	
sú	tiež	impulzom	do	ďalších	rokov	práce	
v neformálnom	vzdelávaní.	

Veríme,	že	slogan „AMAVET – VEDECKÝ KOMPAS PRE MLADÝCH“, 
sa	naplní	ďalšími	krásnymi	osudmi	mladých	vedcov,	technikov	 
a top	manažérov.
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NAJVÝZNAMNEJŠIE	MÍĽNIKY	
AMAVET-U	DO	ROKU	2020

Založenie AMAVET-u 4.1.1990 
AMAVET	sa	stal	členom MILSET,	medzin.	hnutie	vedecko	
technickej	činnosti	mládeže	vo	voľnom	čase	Založená	súťaž	
Dni	AMAVET-u	(od	r.	1998	Festival	vedy	a	techniky)

1990

Rozdelenie	Československa,	vznik Slovenského 
AMAVET-u	a	Českého	AMAVET-u	
Vznik	loga AMAVET.	Založenie	Asociácie	mladých	
debrujárov,	organizačná	zložka	AMAVET-u

1993

Osamostatnenie	Asociácie	mladých	debrujárov	 
od	AMAVET-u	(skratka	AMD)	Premenovanie súťaže	
Dni	AMAVET-u	na	Festival vedy a techniky (FVaT)

1998

Podpísanie	Charty MILSET Europe	o	medzinárodnej	 
spolupráci.	AMAVET	vysiela	víťazov	FVaT	na	súťaž	 
EU	Contest	for	Young	Scientists	(EUCYS),	partnerstvo

2000

Založenie MILSET Europe —	medzinárodné	hnutie	pre	 
vedecko-technickú	činnosť,	AMAVET	spoluzakladateľ	AMAVET	
organizuje	na	Slovensku	Expo Sciences Europe (ESE) 

2002

Vznik	národnej	IT	konferencie	Junior Internet.  
AMAVET	získava	afiliáciu	vysielať	víťazov	FVaT	na	Intel	ISEF	
(International	Science	and	Engineering	Fair)	

2006

41

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Vznik Festivalu štyroch živlov (F4Ž)
MŠVVaŠ SR udelilo Cenu za vedu a techniku
v kategórii Popularizátor vedy

2018

AMAVET organizuje na Slovensku Expo Sciences Europe (ESE)

2014

Cena Ministerky informatiky ČR za prínos
k rozvoju informačnej spoločnosti

2007

AMAVET organizuje na Slovensku
svetovú výstavu Expo Sciences
International (ESI)

2011

Digitálna koalícia udelila Cenu Digitálna jednotka za aktívny
prístup a vynikajúce plnenie záväzkov v roku 2018
AMAVET má 55 klubov a 4029 členov na Slovensku

2019

30-te výročie založenia AMAVET-u

2020

AMAVET sa stal spoluorganizátorom Týždňa vedy
a techniky na Slovensku

2017

Vznik online korešpondenčného
seminára LaBáK

2012
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LETNÉ	POBYTOVÉ	TÁBORY	
ZVEDAVÝCH	VEDCOV

Počas leta sa nám podarilo nadvia- 
zať až v auguste na tábory Zveda- 
vých vedcov v chorvátskom kempe 
Baško Polje.	 Za	 tradičným	 podu-
jatím,	 ktoré	 prináša	 kopec	 detskej	
radosti,	je	tiež	veľa	práce	a	vôle	po-
môcť.	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	štu-
dijné	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.	Počúva-
me 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 aj v roku 2020 prihlásili na školenie animačného 
programu Zvedaví vedci dobrovoľníci, ktorí boli v minulosti pravidel-
nými návštevníkmi našich táborov. To nám robí radosť, pretože tábory 
AMAVET-u sa oproti bežným táborom a letným pobytom zameriavajú  
najmä na pridanú hodnotu.	Našim	cieľom	je	rozvinúť	prirodzený	poten-
ciál	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 
13 detí vo veku od 9 do 16 rokov, a to vďaka spoločnosti Volkswagen, 
mestu Modra, Mestskej časti Rača, a anonymným donorom. 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	 zmy- 
sluplnej	 činnosti.	 Budeme	 v	 tom	 pokračovať	 aj	 naďalej	 v  slovenskom	
prostredí	prírody.
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DENNÉ LETNÉ
TÁBORY V RAČI

Počas augusta podali pomocnú ru-
ku pracujúcim rodičom animátori
Asociácie pre mládež, vedu a tech-
niku. Konali sa tri turnusy denných
táborov, v ktorých dobrovoľníci pri-
pravili školákom (ne)obľúbené prí-
rodovedné predmety formou hry
a zo žiakov sa stali ZVEDAVÍ VEDCI.
Uskutočnili sa rôzne exkurzie vonku, ale aj bádateľské aktivity v klu-
bovni - 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, návštevy
Strojníckej fakulty STU v Bratislave, prírodovedný program v spolupráci
s Mestskými lesmi Bratislava a iné hravé aktivity. Deti mali denne zabez-
pečenú desiatu, obed, pitný režim a mnoho zážitkov.

EXKURZIE DO CERN-U

Aj napriek tomu, že bol rok 2020 ná-
ročný pre cestovateľov, sa nám po-
darilo úspešne zorganizovať dve ex-
kurzie do CERN-u, ktoré sa uskutoč-
nili ešte pred prepuknutím pandémie
vo februári. Účastníci navštívili inte-
raktívne múzeum s  fyzikálnymi po-
kusmi - Technoramu vo Winterthure,
prešli sa po hlavnom meste kantónu

Ženevy, navštívili Palác národov OSN a zúčastnili sa programu v CERN-e
aj s výstavami Microcosmos a Globe, kde ich celý čas sprevádzali aj slo-
venskí vedci pracujúci v CERN-e. Na záver cesty ešte mali možnosť zažiť
centrum Bernu aj s Múzeom A. Einsteina, alebo čokoládovňu Cailler so
syrárňou Gruyére.
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PROJEKT	-	CENTRUM	ĎALŠIEHO	
VZDELÁVANIA	VEDÁTOROV

ZATRAKTÍVNENIE	VYUČOVANIA	PREDMETOV	
PRÍRODOVEDNÉHO	ZAMERANIA	NA	ŠKOLÁCH

30-ročné skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
v oblasti neformálneho vzdelávania umožňujú dnes reálne sa podieľať
sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Rok
2020 bol predposledným rokom trojročného projekt AMAVET-u „Cen-
trum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Tento projekt sa realizo-
val vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ak
mali učitelia záujem zatraktívniť vyučovanie predmetov prírodoved-
ného zamerania na svojej škole, AMAVET im ponúkol krátke školenia
žiakov I. a II. stupňa základných škôl, pri dodržaní všetkých hygienic-
kých opatrení.	Vzhľadom	na	pandemickú	situáciu	sa	takýchto	školení
zorganizovalo	relatívne	veľa.

V  rámci	 CVV	 odborne	 vyškolení	 lektori	 vykonávali	 školenia	 pre	 žiakov	
ZŠ	ako	vytvoriť	vedátorský	projekt.	Princípom je prostredníctvom tvor-
by 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.

Panelová/posterová	 prezentácia	 je	 forma	 uverejnenia	 výsledkov	
vlastnej	 tvorivej	 vedátorskej	 práce,	 uznávaná	 vedeckou	 komunitou	 
po	celom	svete.	Umožňuje	ľahšie	posúdiť	vedomosti,	kreativitu	a	 cel- 
kové	 vystupovanie	 žiaka	 v	 relatívne	 krátkom	 čase.	 Projekt	 umož- 
nil	mladým	ľuďom	získať	schopnosti,	využívať	nadobudnuté	poznatky	 
z	formálneho	vzdelávania,	efektívnejšie	pracovať	s	dostupnými	tech-
nológiami,	 rozvíjať	 prácu	 v	 skupinách	 i	 autonómne	 a	 sebavedomo	
vystupovať	a	prezentovať	vlastné	závery.	Projekt	sa	realizoval	vo	všet-
kých	krajoch	Slovenska	okrem	Bratislavského	samosprávneho	kraja.
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Lektori odovzdávali svoje praktické skúsenosti s hravou formou vzdeláva-
nia a rozvíjali schopností žiakov v oblasti prírodných a technických vied.

Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a tech-
nické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa
na trhu práce.

PROJEKT - EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

O ČOM SME HOVORILI PRI OKRÚHLYCH STOLOCH?

V  utorok 22. septembra 2020 AMAVET spečatil spoluprácu s  dvomi 
samosprávnymi krajmi podpísaním memoránd. V Prešovskom samo-
správnom kraji nás privítal predseda Milan Majerský a v  Košickom 
samosprávnom kraji predseda Rastislav Trnka. Okrem slávnostných 
podpisov memoránd o spolupráci predsedami samosprávnych krajov 
a riaditeľky AMAVET Gabriely Kukolovej sme začali v rámci okrúhlych 
stolov diskutovať na viacero spoločných tém, ktoré sú predmetom pro-
jektu „Inovácia poznatkov k prosperite“ operačného programu Efektív-
na verejná správa.

Cieľom projektu je zvýšenie záujmu mládeže o štúdium vedecko-technic-
kých smerov, v čom má AMAVET už bohatú prax, a zároveň ide o súčasť
slovenskej stratégie vzdelávania. Pri okrúhlych stoloch sme preto hovo-
rili najmä o tom, ako dokážu kraje v spolupráci s AMAVET-om prispieť
k naplneniu týchto cieľov.

Na oboch stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia samospráv a AMAVET-u
a preberali sme v súvislosti so vzdelávaním špecifickú situáciu, v ktorej
sa nachádzajú jednotlivé kraje. Vzhľadom na širokú škálu aktivít, ktoré
AMAVET ponúka v rámci neformálneho vzdelávania, dokážeme prispieť
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v oblasti neformálneho vzdelávania umožňujú dnes reálne sa podieľať 
sa na rozvoji potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Rok 
2020 bol predposledným rokom trojročného projekt AMAVET-u „Cen-
trum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Tento projekt sa realizo-
val vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ak 
mali učitelia záujem zatraktívniť vyučovanie predmetov prírodoved-
ného zamerania na svojej škole, AMAVET im ponúkol krátke školenia 
žiakov I. a II. stupňa základných škôl, pri dodržaní všetkých hygienic-
kých opatrení. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa takýchto školení
zorganizovalo relatívne veľa.

V  rámci CVV odborne vyškolení lektori vykonávali školenia pre žiakov
ZŠ ako vytvoriť vedátorský projekt. Princípom je prostredníctvom tvor-
by 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.

Panelová/posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov
vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou
po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a cel-
kové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase. Projekt umož-
nil mladým ľuďom získať schopnosti, využívať nadobudnuté poznatky
z formálneho vzdelávania, efektívnejšie pracovať s dostupnými tech-
nológiami, rozvíjať prácu v skupinách i autonómne a sebavedomo
vystupovať a prezentovať vlastné závery. Projekt sa realizoval vo všet-
kých krajoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
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Lektori	odovzdávali	svoje	praktické	skúsenosti	s	hravou	formou	vzdeláva- 
nia	a rozvíjali	schopností	žiakov	v	oblasti	prírodných	a	technických	vied.

Cieľom	projektu	CVV	je	zvýšenie	záujmu	mladých	ľudí	o	prírodné	a	tech-
nické	vedy	a	rozvoj	ich	kľúčových	kompetencií	pre	lepšie	uplatnenie	sa	
na	trhu	práce.

PROJEKT	-	EFEKTÍVNA	VEREJNÁ	SPRÁVA

O ČOM	SME	HOVORILI	PRI	OKRÚHLYCH	STOLOCH?

V  utorok 22. septembra 2020 AMAVET spečatil spoluprácu s  dvomi 
samosprávnymi krajmi podpísaním memoránd. V Prešovskom samo- 
správnom kraji nás privítal predseda Milan Majerský a v  Košickom 
samosprávnom kraji predseda Rastislav Trnka. Okrem slávnostných 
podpisov memoránd o spolupráci predsedami samosprávnych krajov 
a riaditeľky AMAVET Gabriely Kukolovej sme začali v rámci okrúhlych 
stolov diskutovať na viacero spoločných tém, ktoré sú predmetom pro-
jektu „Inovácia poznatkov k prosperite“ operačného programu Efektív-
na verejná správa.

Cieľom	projektu	je	zvýšenie	záujmu	mládeže	o štúdium	vedecko-technic-
kých	smerov,	v čom	má	AMAVET	už	bohatú	prax,	a zároveň	ide	o	súčasť	 
slovenskej	stratégie	vzdelávania.	Pri	okrúhlych	stoloch	sme	preto	hovo-
rili	najmä	o tom,	ako	dokážu	kraje	v spolupráci	s AMAVET-om	prispieť	
k naplneniu	týchto	cieľov.	

Na	oboch	stretnutiach	sa	zúčastnili	zástupcovia	samospráv	a AMAVET-u	 
a preberali	sme	v súvislosti	so	vzdelávaním	špecifickú	situáciu,	v ktorej	
sa	nachádzajú	jednotlivé	kraje.	Vzhľadom	na	širokú	škálu	aktivít,	ktoré	
AMAVET	ponúka	v rámci	neformálneho	vzdelávania,	dokážeme	prispieť	
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k  zvýšeniu	 záujmu	 o  vedu	 a  techniku.	 Isté	 nedostatky	 však	 vnímame	
v  informovanosti.	 Napriek	 bohatej	 účasti	 na	 našich	 podujatiach	 stále	
existujú	školy,	pre	ktoré	sú	takéto	príležitosti	neznáme,	prípadne	nema-
jú	 dostatok	 informácií	 na	 to,	 aby	 zhodnotili	 kvalitu	 jednotlivých	 aktivít	
v záplave	množstva	iných	ponúk.	Navrhovaným	riešením	tohto	stavu	by	
mohlo	byť	v rámci	regiónov	prevzatie	záštity	nad	podujatiami	predseda-
mi	samosprávnych	krajov.	Informácie	o aktivitách	AMAVET-u	a	odporú-
čania	priamo	z kraja	na	účasť	škôl	v kompetencii	samosprávneho	kraja	
majú	inú	váhu	ako	bežné	formy	komunikácie.	Zástupcovia	prešovského	
aj	košického	samosprávneho	kraja	s týmto	návrhom	súhlasili	a prisľúbili	
účasť	na	koordinácii	vedecko-technických	podujatí.

Záštita	nad	podujatím	je	často	podceňovaná,	no	od	účastníkov	Festivalu	
vedy	a techniky	AMAVET	vieme,	že	to	má	efekt,	a platí	to	aj	v zahraničí.	
Žiaci	to	vnímajú	ako	niečo	významné	a vidia,	že	o ich	prácu	je	záujem.	
Je	preto	 tiež	vhodné,	aby	sa	na	podujatiach	zúčastňovali	zástupcovia	
krajov,	k čomu	je	priestor	napríklad	aj	v hodnotiacich	komisiách	súťaží.	
Nad	takouto	záštitou	možno	uvažovať	aj	nad	rámec	kraja,	pretože	žiaci	
pozitívne	vnímajú,	keď	ich	prídu	podporiť	aj	na	národné	podujatie	(ako	to	
robia	aj	niektoré	univerzity).	Napokon	máme	skúsenosti	aj	s pozitívnou	
spätnou	väzbou	zo	strany	ministrov,	ktorí	ohodnotili	podujatia	ako	zmys-
luplné.	Existuje	tiež	priestor	na	propagáciu	aktivít	zo	strany	regionálnych	
médií,	s čím	by	mohli	kraje	pomôcť.

Kraje	 majú	 záujem	 o  informácie	 o  úspešných	 talentovaných	 žiakoch	
a radi	by	ich	prezentovali	ako	pozitívne	príklady,	ktoré	by	mohli	inšpiro-
vať	ďalších.	Tento	prístup	je	veľmi	vítaný,	pretože	na	základe	výskumov	
vieme,	že	žiaci	tento	typ	informácií	prijímajú	skôr	od	rovesníkov	než	od	
rodičov	či	učiteľov.	Kraje	však	dostávajú	informácie	o takýchto	žiakoch	
neskoro,	až	po	podujatí,	zvyčajne	v rámci	tlačovej	správy	od	škôl.	Nedo-
kážu	ich	preto	včas	a	efektívne	podporiť,	napríklad	prostredníctvom	fon-
du	zriadeného	pre	talenty.	AMAVET	v tejto	veci	prisľúbil	asistenciu	prie-
bežným	informovaním	o úspešných	žiakoch	z daných	regiónov.	Takáto	 
podpora	je	špeciálne	dôležitá	pre	žiakov,	ktorí	pochádzajú	zo	sociálne	
znevýhodneného	prostredia	alebo	 im	škola	neumožňuje	naplno	využiť	
svoj	potenciál.	Pre	mnohých	účastníkov	Festivalu	vedy	a techniky	AMA-
VET	v minulosti	bola	už	samotná	možnosť	vycestovať	a prezentovať	sa	
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obrovskou motiváciou. Zároveň majú šancu spoznať sa s ďalšími žiakmi
a vznikajú kontakty, z ktorých vzájomne profitujú. Vnímame tiež v rámci
podujatí príležitosť na zlepšenie mäkkých zručností, ktoré v rámci for-
málneho vzdelávania nie sú tradične veľmi zveľaďované.

Napriek tomu, že najtalentovanejší žiaci sú inšpiráciou pre ostatných,
treba sa zameriavať na všetkých žiakov, ktorí majú záujem o  vedu
a techniku. Aj na tých, ktorí nie sú víťazi, ale majú záujem pracovať na
svojich projektoch a  študovať. Práve klubová činnosť a  neformálne
vzdelávanie im poskytuje takýto priestor. Formálne vzdelávanie nie je
atraktívne pre mnohých žiakov, pretože nedokáže pokryť širokú škálu ich
motivácií a reflektovať ich osobnostné charakteristiky. Na druhú stranu
existujú štúdie, ktoré odhadujú, že si žiaci, zapojení do neformálneho
vzdelávania, postupne vytvárajú záujem o dané predmety, čo sa potom
spätne ukazuje aj v škole v rámci formálneho vzdelávania. Vzniká tam
synergický efekt. AMAVET poskytuje žiakom možnosť výberu práce na
tom, čo ich baví. Pedagógom na druhú stranu poskytuje metodiku pre
prácu s mládežou. Na základe výsledkov prieskumu vieme, že naši uči-
telia sú silne vnútorne motivovaní a väčšinou pracujú s mládežou bez
nároku na odmenu vo svojom voľnom čase. Je to na jednej strane pekná
vizitka, avšak na druhej strane vnímame v budúcnosti potrebu nájsť spô-
sob, ako ich lepšie podporiť v činnosti. Kluby dostávajú financie v rámci
AMAVET-u vzhľadom na ich činnosť, je však potrebné lepšie materiálne
zabezpečenie. V budúcich projektoch by sme sa preto chceli venovať aj
tejto problematike.

Zástupcovia krajov sa zhodli na tom, že je možná spolupráca v rámci
uvedených plánov a vyjadrili ochotu otvárať v budúcnosti aj ďalšie témy.
AMAVET má takisto záujem o spätnú väzbu zo strany jednotlivých regió-
nov. Každý kraj má špecifické potreby a nechceli by sme riadiť činnosti
klubov bez spätnej väzby. Ďalej sa preto budeme zameriavať aj na dis-
kusie k dôležitým témam vzdelávania v oblasti vedy a techniky a veríme,
že sa zapoja aj ďalší relevantní partneri.
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k  zvýšeniu záujmu o  vedu a  techniku. Isté nedostatky však vnímame
v  informovanosti. Napriek bohatej účasti na našich podujatiach stále
existujú školy, pre ktoré sú takéto príležitosti neznáme, prípadne nema-
jú dostatok informácií na to, aby zhodnotili kvalitu jednotlivých aktivít
v záplave množstva iných ponúk. Navrhovaným riešením tohto stavu by
mohlo byť v rámci regiónov prevzatie záštity nad podujatiami predseda-
mi samosprávnych krajov. Informácie o aktivitách AMAVET-u a odporú-
čania priamo z kraja na účasť škôl v kompetencii samosprávneho kraja
majú inú váhu ako bežné formy komunikácie. Zástupcovia prešovského
aj košického samosprávneho kraja s týmto návrhom súhlasili a prisľúbili
účasť na koordinácii vedecko-technických podujatí.

Záštita nad podujatím je často podceňovaná, no od účastníkov Festivalu
vedy a techniky AMAVET vieme, že to má efekt, a platí to aj v zahraničí.
Žiaci to vnímajú ako niečo významné a vidia, že o ich prácu je záujem.
Je preto tiež vhodné, aby sa na podujatiach zúčastňovali zástupcovia
krajov, k čomu je priestor napríklad aj v hodnotiacich komisiách súťaží.
Nad takouto záštitou možno uvažovať aj nad rámec kraja, pretože žiaci
pozitívne vnímajú, keď ich prídu podporiť aj na národné podujatie (ako to
robia aj niektoré univerzity). Napokon máme skúsenosti aj s pozitívnou
spätnou väzbou zo strany ministrov, ktorí ohodnotili podujatia ako zmys-
luplné. Existuje tiež priestor na propagáciu aktivít zo strany regionálnych
médií, s čím by mohli kraje pomôcť.

Kraje majú záujem o  informácie o  úspešných talentovaných žiakoch
a radi by ich prezentovali ako pozitívne príklady, ktoré by mohli inšpiro-
vať ďalších. Tento prístup je veľmi vítaný, pretože na základe výskumov
vieme, že žiaci tento typ informácií prijímajú skôr od rovesníkov než od
rodičov či učiteľov. Kraje však dostávajú informácie o takýchto žiakoch
neskoro, až po podujatí, zvyčajne v rámci tlačovej správy od škôl. Nedo-
kážu ich preto včas a efektívne podporiť, napríklad prostredníctvom fon-
du zriadeného pre talenty. AMAVET v tejto veci prisľúbil asistenciu prie-
bežným informovaním o úspešných žiakoch z daných regiónov. Takáto
podpora je špeciálne dôležitá pre žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia alebo im škola neumožňuje naplno využiť
svoj potenciál. Pre mnohých účastníkov Festivalu vedy a techniky AMA-
VET v minulosti bola už samotná možnosť vycestovať a prezentovať sa
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obrovskou	motiváciou.	Zároveň	majú	šancu	spoznať	sa	s ďalšími	žiakmi	
a vznikajú	kontakty,	z ktorých	vzájomne	profitujú.	Vnímame	tiež	v rámci	
podujatí	príležitosť	na	zlepšenie	mäkkých	zručností,	ktoré	v rámci	for-
málneho	vzdelávania	nie	sú	tradične	veľmi	zveľaďované.	

Napriek	 tomu,	 že	 najtalentovanejší	 žiaci	 sú	 inšpiráciou	 pre	 ostatných,	
treba	 sa	 zameriavať	 na	 všetkých	 žiakov,	 ktorí	 majú	 záujem	 o  vedu	
a techniku.	Aj	na	tých,	ktorí	nie	sú	víťazi,	ale	majú	záujem	pracovať	na	
svojich	 projektoch	 a  študovať.	 Práve	 klubová	 činnosť	 a  neformálne	
vzdelávanie	 im	 poskytuje	 takýto	 priestor.	 Formálne	 vzdelávanie	 nie	 je	
atraktívne	pre	mnohých	žiakov,	pretože	nedokáže	pokryť	širokú	škálu	ich	
motivácií	a reflektovať	ich osobnostné	charakteristiky.	Na	druhú	stranu	
existujú	 štúdie,	 ktoré	 odhadujú,	 že	 si	 žiaci,	 zapojení	 do	 neformálneho	
vzdelávania,	postupne	vytvárajú	záujem	o dané	predmety,	čo	sa	potom	
spätne	ukazuje	aj	v škole	v rámci	formálneho	vzdelávania.	Vzniká	tam	
synergický	efekt.	AMAVET	poskytuje	žiakom	možnosť	výberu	práce	na	
tom,	čo	ich	baví.	Pedagógom	na	druhú	stranu	poskytuje	metodiku	pre	
prácu	s mládežou.	Na	základe	výsledkov	prieskumu	vieme,	že	naši	uči-
telia	sú	silne	vnútorne	motivovaní	a väčšinou	pracujú	s mládežou	bez	
nároku	na	odmenu	vo	svojom	voľnom	čase.	Je	to	na	jednej	strane	pekná	
vizitka,	avšak	na	druhej	strane	vnímame	v budúcnosti	potrebu	nájsť	spô-
sob,	ako	ich	lepšie	podporiť	v činnosti.	Kluby	dostávajú	financie	v rámci	
AMAVET-u	vzhľadom	na	ich	činnosť,	je	však	potrebné	lepšie	materiálne	
zabezpečenie.	V budúcich	projektoch	by	sme	sa	preto	chceli	venovať	aj	
tejto	problematike.

Zástupcovia	krajov	sa	zhodli	na	tom,	že	 je	možná	spolupráca	v rámci	
uvedených	plánov	a vyjadrili	ochotu	otvárať	v budúcnosti	aj	ďalšie	témy.	
AMAVET	má	takisto	záujem	o spätnú	väzbu	zo	strany	jednotlivých	regió-
nov.	Každý	kraj	má	špecifické	potreby	a nechceli	by	sme	riadiť	činnosti	
klubov	bez	spätnej	väzby.	Ďalej	sa	preto	budeme	zameriavať	aj	na	dis-
kusie	k dôležitým	témam	vzdelávania	v oblasti	vedy	a techniky	a veríme,	
že	sa	zapoja	aj	ďalší	relevantní	partneri.
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SIEŇ	VEDÁTORSKÝCH	TALENTOV
AMAVET	2020

Od	 založenia	 občianskeho	 združenia	
AMAVET	v roku	1990	vzniklo	veľké	množ- 
stvo	 hodnotných,	 inšpiratívnych	 a  osu-
dových	 príbehov,	 ktoré	 posunuli	 mnohé	
deti	 a  mladých	 dospelákov	 na	 životnú	
cestu	objavovania	nových	vedecko-tech-
nických	 poznatkov.	 Nepreskúmaných	
prírodných	 zákonitostí	 je	 ešte	 veľa,	 tak	
ako	 je	 veľa	 aj	 mladých	 ľudí	 ochotných	
venovať	 vedeckému	 bádaniu	 svoj	 pra-
covný	život	v prípade,	že	ich	v správnom	
okamihu	 zaujmeme	 a  získame	 pre	 štú-
dium	prírodných	a technických	vied.	

S  cieľom	 budovania	 vedomostnej	 spo-
ločnosti	 a  ako	 motivujúci	 hnací	 motor	
a  pozitívny	 príklad	 pre	 ďalšie	 generácie	
žiakov,	založil	AMAVET	v roku	2017	tra- 
díciu	oceňovania	úspešných	žiakov,	ktorí	

svojim	trpezlivým	bádaním	dosiahli	mimoriadne	výsledky	v oblasti	vedy	
a	techniky.	Ocenením	bude	ich	uvedenie	do		Siene	vedátorských	talen-
tov	AMAVET.

V každom	kalendárnom	roku	sumarizujú	v AMAVET-e	svetové	úspechy	
na	jednotlivých	súťažiach	sveta	a podľa	vedných	odborov.
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SIEŇ VEDÁTORSKÝCH TALENTOV
AMAVET 2020

Od založenia občianskeho združenia
AMAVET v roku 1990 vzniklo veľké množ-
stvo hodnotných, inšpiratívnych a  osu-
dových príbehov, ktoré posunuli mnohé
deti a  mladých dospelákov na životnú
cestu objavovania nových vedecko-tech-
nických poznatkov. Nepreskúmaných
prírodných zákonitostí je ešte veľa, tak
ako je veľa aj mladých ľudí ochotných
venovať vedeckému bádaniu svoj pra-
covný život v prípade, že ich v správnom
okamihu zaujmeme a  získame pre štú-
dium prírodných a technických vied.

S  cieľom budovania vedomostnej spo-
ločnosti a  ako motivujúci hnací motor
a  pozitívny príklad pre ďalšie generácie
žiakov, založil AMAVET v roku 2017 tra-
díciu oceňovania úspešných žiakov, ktorí

svojim trpezlivým bádaním dosiahli mimoriadne výsledky v oblasti vedy
a techniky. Ocenením bude ich uvedenie do Siene vedátorských talen-
tov AMAVET.

V každom kalendárnom roku sumarizujú v AMAVET-e svetové úspechy
na jednotlivých súťažiach sveta a podľa vedných odborov.
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PUBLIKAČNÁ	ČINNOSŤ

AMAVET	eREVUE

Vydávaním	elektronického	mesačníka	AMAVET	eRevue,	ISSN	1337-1703,	 
sa	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	elektro-
nickej	 podobe	 a	 v	 tejto	 podobe	 je	 každý	 mesiac	 uverejnený	 na	 našej	
webovej	stránke	www.amavet.sk.

VYDANÉ	PUBLIKÁCIE	V ROKU	2020
FESTIVAL	VEDY	A	TECHNIKY	AMAVET	SUMÁR	PROJEKTOV 
ISBN:	978-80-88953-84-5

VEDA	NAŽIVO 
ISBN:	978-80-88953-83-8

HISTÓRIA	AMAVET-U 
ISBN:	978-80-88953-82-1

ASOCIÁCIA	PRE	MLÁDEŽ,	VEDU	A	TECHNIKU 
VÝROČNÁ	SPRÁVA	AMAVET	2019 
ISBN:	978-80-88953-81-4

JUNIOR	INTERNET 
ISBN:	978-80-88953-79-1

JUNIOR	INTERNET 
ISBN:	978-80-88953-80-1

WEB	STRÁNKY

www.amavet.sk
www.festivalvedy.sk
www.juniorinternet.sk
www.zvedavivedci.sk	 
www.superleto.sk
www.labak.net
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ANALÝZA	FINANCOVANIA	2020

PRÍJMY

VÝDAJE

31 % Mzdy,	platy,	
služobné	príjmy	
a ostatné	osobné	
vyrovnania	

11 % Poistné	a	príspevok	
do	poisťovní

Bežné	transfery 25 %

Tovary	a služby 33 %

40 % Dotácie	z	MŠVVaŠ	SR	

2 % Členské	príspevky	

2 % Dotácie	iného	subjektuŠtrukturálne	fondy 26 %

Ostatné	príjmy 30 %
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POĎAKOVANIE
Členovia Asociácie pre mládež, vedu a techniku - AMAVET, predsedníc-
tvo AMAVET-u a dobrovoľníci vyjadrujú úprimné poďakovanie všetkým
osobám, spoločnostiam a inštitúciám, ktoré akoukoľvek formou prispeli
k úspešnému zorganizovaniu podujatí AMAVET-u v roku 2020.

Za rok 2020 úprimne ďakujeme:

ZÁŠTITA

ODBORNÍ GARANTI
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Záštita

Odborní garanti
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HLAVNÍ	PARTNERI
Hlavní partneri
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MEDIÁLNI	PARTNERI

ZAHRANIČNÍ	PARTNERIZahraniční partneri
Zahraniční partneri
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Ceny za vedu a techniku 2018  
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