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VOD
V jedno augustové ráno 2019 som stála v Prahe pred budovou AMAVET-u s jas-

ným cieľom, zistiť čo predchádzalo vzniku AMAVET, ako vznikla myšlienka, kto-
rá pretrvala dodnes aj napriek turbulenciám už teraz dvoch samostatných krajín 
- Česka a Slovenska. AMAVET má 30 rokov a jeho spoluzakladateľ Ing. Stanislav 
Medřický bol pripravený zaloviť v minulosti, zaspomínať si na začiatky. Neskôr sme 
nakukli aj do tmavej miestnosti plnej spomienok, uložených v škatuliach, ktoré pri-
kryl niekoľkoročný prach.

Večer, cestou domov vlakom, som otvorila notebook a začala triediť kvantum 
informácií, ktoré Stano Medřický doslova sypal z rukáva.  Ďalšie mesiace sme si 
vymenili mnoho telefonátov a diskutovali sme o minulosti AMAVET-u. 

Ú
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NIEKDE NA ZAČIATKU
Začiatkom 80-tych rokov minulého storočia vyšiel článok v odbornom zahra-

ničnom časopise, ktorý na základe výskumu zistil, že najväčšia produktivita práce 
vedcov, výskumníkov a nové myšlienky vznikajú predovšetkým vo veku od 25 do 
42 rokov. 

V tom období vznikla v bývalom Československu iniciatívna skupina mladých 
výskumných pracovníkov, ktorá sa začala týmto faktom podrobnejšie zaoberať.. 
Vytvorili dotazníkový prieskum s názvom „Postavenie mladých ľudí vo výskume 
v Československu“. 

Mladí výskumníci sa rozišli po republike, vybrali si a navštívili rôzne výskumné 
ústavy, aby zistili aké je postavenie mladých ľudí, či spokojnosť prevyšuje nespo-
kojnosť, alebo naopak.

Niektorí išli na Slovensko a navštívili okrem iných aj nový Výskumný ústav ko-
vopriemyslu (VUKOV) Prešov, ktorý bol výnimočný tým, že riaditeľ mal iba 36 rokov 
a na pozíciách vedúcich skupín boli tiež mladí ľudia. Úlohou tohto ústavu už v tom 
čase bol výskum a vývoj priemyselných robotov, ktorí mali v budúcnosti nahradiť 
pracovníkov predovšetkým v automatizovaných prevádzkach priemyselných pod-
nikov. VUKOV bol pravdepodobne ako jediný inšpiratívny výskumný ústav pre mla-
dých výskumníkov. Získané poznatky výskumníci zapracovali do štúdie a začali hľa-
dať, komu by tento problém nezáujmu mladých ľudí o prácu vo výskume predložili. 
 

NÁHODA
Stano Medřický stretol jedného dňa v električke svojho spolužiaka z prvého 

ročníka Strojníckej fakulty ČVUT Láďu Novotného, ktorý na otázku, kde pracuje, 
odpovedal: „Robím na UV SSM (Ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže) 
v Rade mladých odborníkov.“ Bolo to hnutie mladých vynálezcov a zlepšovateľov, 
ktorí zavádzali racionalizačné opatrenia k zlepšeniu výroby. Stana napadlo, že štú-
dia postavenia mladých vo výskume by mohla nájsť uplatnenie v tejto organizácii. 
Po niekoľkých konzultáciách slovo dalo slovo a Stano sa stal členom Ústrednej 
rady mladých odborníkov, ktorej členmi bolo mnoho šikovných ľudí a asi za rok 
pracovníkom  ÚV SSM pre  túto oblasť. 

02
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Časom zistil, že v každej vekovej skupine sa realizujú nejaké špecifické vedec-
ko-technické činnosti vo voľnom čase, ale sú izolované, bez vzájomnej previaza-
nosti, bez zamerania na budúce inovačné zmeny vo výrobe. Preto navrhol program 
rozvíjajúci účasť detí a mládeže vo vedecko-technickom rozvoji. Na ÚV SSM bolo 
zriadené pracovisko „Centrum pre mládež, vedu a techniku“ s cieľom systematicky 
prepojiť činnosť detí - od najmenších pionierov formou technických a prírodoved-
ných krúžkov až po študentov vysokých škôl a mladých pracovníkov vo výrobe 
a vedecko-výskumnej základni. V roku 1983 bola v Prahe s úspechom usporiadaná 
celoštátna výstava vedecko-technických aktivít detí a mládeže ZENIT (Zručnosť, 
Elán, Náročnosť, Iniciatíva a Tvorivosť). Po skončení výstavy Stano Medřický na-
stúpil do novo zriadeného Odboru vedecko-technickej činnosti mládeže a propa-
gandy ako riaditeľ z poverenia podpredsedu vlády a predsedu Štátnej komisie pre 
vedecko-technický rozvoj Jaromíra Obzinu.

INŠPIRÁCIA Z QUEBECU
Socialistický zväz mládeže (SZM) získal na tú dobu nemalé financie, približne 

30 mil. korún československých na nákup výpočtovej techniky a na zriadenie sie-
te okresných a krajských klubov vedecko-technickej činnosti mládeže. Vtedajšie 
usporiadanie Československého štátu malo približne 130 okresov a 12 krajov. Kľú-
čové bolo, že v každom okrese vznikol Okresný klub vedecko-technickej činnosti 
mládeže a v každom kraji Krajský klub vedecko-technickej činnosti mládeže. Penia-
ze poskytnuté vládou boli rozdelené na mzdové náklady, prenájom priestorov, pre-
vádzkové náklady a vybavenie. Tak mal v celej republike každý okres 3 zamest-
nancov na vedecko-technickú činnosť mládeže a v každom kraji 5 zamestnancov. 

A do tohto rozbehnutého vlaku, kedy rástla sieť vedecko-technických klubov 
v Československu, prišla pozvánka na medzinárodnú výstavu vedecko-technických 
projektov mládeže v kanadskom Quebecu. Z Československa sa ako pozorovatelia 
zúčastnili štyria zástupcovia. Ako sa neskôr ukázalo, toto stretnutie malo kľúčový 
význam pre ďalší vývoj v Československu. Písal sa rok 1987.

Na výstave v Quebecu vznikla svetová organizácia MILSET, medzinárodné hnu-
tie vedecko-technickej činnosti mládeže vo voľnom čase. Delegácia z Českoslo-
venska, v ktorej bol aj Stanislav Medřický, bola jedinou zo socialistických krajín 
a mala štatút pozorovateľa. Bolo to prvýkrát, kedy bola možnosť nahliadnuť na 
činnosť za tzv. železnou oponou. 

03
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Generálnym sekretárom MILSET sa stal Francúz, Jean-Claude Guiraudon, ktorý 
bol spolu s výkonným výborom pozvaný na celoštátnu výstavu ZENIT v roku 1988. 
Delegácia MILSET-u bola prekvapená rozsahom činnosti SZM (SSM) a recipročne 
pripravili študijnú týždennú cestu do francúzskych vedecko-technických centier. 
Informácie z Francúzska a predovšetkým návšteva francúzskej asociácie ANSTJ 
(planete-scienes.org) tvorili neskôr podklad pri koncipovaní vzniku novej vedec-
ko-technickej neziskovej organizácie v Československu.

Jean-Claude Guiraudon je nesmierne charizmatický človek a sprevádza 
kroky AMAVET-u dodnes. Ľudia, ktorí stáli pri vzniku AMAVET- u, v podstate 
stáli aj pri vzniku MILSET-u.

ZAČIATKY, AJ PROGRAMOVANIA 
Pred založením AMAVET-u Ing. Peter Gabriš z Ústavu výpočtovej techniky 

vysokých škôl Univerzity Komenského v Bratislave spolupracoval so Slovenskou 
televíziou na celoštátnej relácii „Škola programovania.“ Nadobudnuté skúsenosti 
s mladým tímom využil na rozbehnutie činnosti vznikajúceho AMAVET-u a vytvo-
ril súbor aktivít na rozšírenie počítačovej gramotnosti s názvom „Programátorská 
univerzita mládeže (PUM).“

PUM bolo masové vzdelávanie, počítače  požičiavali takmer všetci, čo ich už 
mali, najmä tie poruchové PMDčka. Zo stredoškolákov a vysokoškolákov sa prak-
ticky zo dňa na deň stali inštruktori ako napríklad Branislav Vítek či Rastislav Jano-
ta z Gymnázia na Novohradskej ulici v Bratislave, ale aj mnohí ďalší.

Igor Vavro a Andrej Blaho, žiaci GAMČA a neskôr študenti FMFI UK v Bratislave 
vylepšili PMDčka do použiteľnej úrovne prerobením operačného systému a inter-
pretátora BASIC. Inovatívne riešenie predstavili na výstave mládežníckych vedecko 
technických aktivít v Prahe, kde bola prvý krát nadviazaná spolupráca so Stanom 
Medřickým. Pravdepodobne tu sa začalo diskutovať o vzniku novej organizácie.

Tieto udalosti sa uskutočnili v čase 1988-1989.

01
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ZALOŽENIE AMAVET-U
Prišiel rok 1989 a s ním Nežná revolúcia, ktorá priniesla okrem iného aj zastave-

nie financovania Socialistického zväzu mládeže (SZM) v Československu, zamest-
nanci krajských a okresných klubov vedecko- technickej činnosti mládeže nemali 
peniaze na činnosť. Bola to doba plná neistoty a nestability, ale aj množstva no-
vých možností, ktoré v období ČSSR (1960-1990) prakticky neexistovali.

 Koncom roku 1989 oslovil Stano kolegov z rôznych organizácií, ktorí mali 
skúsenosť s vedecko-technickými aktivitami detí a mládeže a vznikla „iniciatívna 
skupina“. Tak ako postupoval politický vývoj, tak sa myšlienka založenia novej or-
ganizácie stávala reálnejšia. 

Komunikácia iniciatívnej skupiny vyvrcholila zvolaním celoštátneho stretnutia 
v počte asi 200 ľudí, na ktorom bol predložený návrh na založenie organizácie, kto-
rú pomenovali Asociácia pre mládež, vedu a techniku, skratka AMAVET. Stretnutia, 
ktoré sa uskutočnilo 4. 1. 1990 v Prahe, sa zúčastnili aj perspektívni výskumní 
pracovníci zo Slovenska, ako napr. RNDr. Marián Kečkeš CSc., RNDr. Ján Šípoš, 
CSc., Ing. Peter Gabriš.  Z českej strany nezastupiteľnú úlohu zohrali Ing. Stanislav 
Medřický, CSc., Ing. Jaroslav Kasika a Franta Roun. To bol rozhodujúci impulz k za-
hájeniu práce na založení  novej organizácie detí a mládeže v Československu, 
s rešpektovaním vtedajšieho federálneho usporiadania štátu a tak organizačná 
štruktúra AMAVET-u mala svoju federálnu aj národnú časť.

V období búrlivých spoločenských zmien sa dobrá myšlienka presadila.

Obr. č. 1, 
zľava Milan Roztočil, RNDr. 

Ján Šípoš, CSc., 
Jan Bělohlávek, námestník

ministra školstva, 
mládeže a telovýchovy  

Ing. Stanislav Medřický, 
CSc., RNDr. Marián Kečkéš
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Obr. č. 2,   AMAVET Revue, marec, 1991
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ZAMERANIE
Hlavnou myšlienkou vo vtedajšom Československu bolo vytvoriť sieť klubov, 

v ktorých budú deti a mládež tráviť voľný čas a pod odborným vedením sa sys-
tematicky venovať vede a technike. Hlavnou náplňou zakladajúcich klubov bol 
rozvoj detí a mládeže v oblastiach ako je informatika, fyzika, chémia, elektronika, 
ekológia, modelárstvo, astronómia... Kluby dostali stovky návodov na jednoduché 
kreatívne fyzikálne a chemické pokusy pre deti. V tejto línii pokračujeme stále. Aj 
v súčasnosti sa učitelia môžu inšpirovať pokusmi, ktoré sú dostupné na našom 
webe amavet.sk.

Jean-Claude Guiraudon nezištne poskytol AMAVET-u pre kvalitnejší  
rozvoj činnosti niekoľko zaujímavých kníh, metodicky zameraných  
na realizáciu fyzikálno-chemických pokusov pre deti.  

Obr. č. 3, 
Expo Sciences 

International 1999, 
Puebla, Mexiko

Jean-Claude 
Guiraudon, hore, 

tretí sprava
Stanislav Medřický, 

hore, prvý sprava
Ján Šípoš, 

dole, prvý sprava
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ČLENSKÁ ZÁKLADŇA AMAVET
Členská základňa na Slovensku sa vyvíjala trochu odlišným spôsobom ako 

v Čechách. Kým v Čechách sa využil potenciál z bývalých klubov vedecko-tech-
nickej činnosti, na Slovensku sa na základe mnohých osobných kontaktov z pred-
chádzajúceho obdobia využil odborný potenciál zo Staníc mladých technikov 
a prírodovedcov, ktoré pracovali ako súčasť bývalých Domov pionierov a mládeže. 
Preto v tejto fáze sa AMAVET orientoval na prácu s nadanými deťmi, z ktorých 
chcel vytvoriť potenciál šikovných, ekologicky a technicky moderne orientovaných 
mladých ľudí. Tu sa využili projekty Ministerstva školstva SR na popularizáciu 
vedy, techniky a vedecko-technickú turistiku.

07
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PRVÉ SLOVENSKÉ LOGO AMAVET
Občianske združenie s tak vznešenými cieľmi ako AMAVET by malo mať logo 

ale aké, keď veda je tak rozsiahla, že sa ju dá len ťažko obsiahnuť v jednom logu. 
Zakladatelia združenia si nad ním lámali hlavu.

Rozhodli sa vychádzať z prvého písmena skratky AMAVET. Pôvodne bolo pís-
meno A navrhnuté vo farbách dúhy v poradí modrá, žltá a zelená s vysvetlením: 
modrá farba symbolizuje vzduch a vodu, žltá farba energiu, flexibilitu a smelosť, 
zelená farba prírodu, mladosť, vitalitu. Pod písmeno A navrhli takzvanú základňu 
ako symbol stability. Cieľom farebného loga bolo vysielať energiu mladosti a túžbu 
po vzdelaní.

Neskôr sa pri používaní loga v praxi zistilo, že farby nie veľmi dizajnovo zapada-
jú do seba. Pristúpilo sa k zjednodušeniu farby loga, bola vybraná modrá farba. Vý-
ber farby bol šťastný, pretože aj po 30-tich rokoch AMAVET používa modrú farbu. Aj 
tvar loga sa zachoval dodnes s výnimkou takzvanej základne, čiary symbolizujúcej 
stabilitu.

Niekoľko krát sme počas troch desaťročí zvažovali modernizáciu loga, ale 
návrhy akokoľvek kreatívne, nikdy neboli lepšie ako to 30 rokov staré logo.

Kedysi som farebné logo AMAVET-u videla, aj mi napadlo archivovať ho  
pre prípad ako je 30. výročie. Ale po niekoľkých sťahovaniach sekretariátu 
AMAVET som ho už bohužiaľ nenašla. 

ROZDELENIE
Súčasne so založením AMAVET-u, vznikli ďalšie 3 subjekty. Po stretnutí 4. ja-

nuára 1990 sa paralelne konalo druhé stretnutie, kde sa zúčastnené strany dohodli 
na založení druhej organizácie Mládežnícke vedecko-technické združenie, neskôr 
sieť klubov pri Zväze mladých a Zväz vedecko-technickej vojenskej mládeže. Všet-
ci očakávali, že majetok po SZM sa bude deliť medzi mládežnícke organizácie.

Do AMAVET-u vstúpilo asi 42 klubov. Historicky prvé Valné zhromaždenie AMA-
VET-u sa konalo v apríli 1990, kde boli schválené stanovy organizácie, federálny 
výkonný výbor a národné orgány. Národné orgány kopírovali aktuálne federálne 

09
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orgány štátu (Česká a Slovenská Federatívna Republika, ktorá existovala od 23. 4. 
1990 do 31. 12. 1992). Valné zhromaždenie sa konalo každý rok pokiaľ neprišiel rok 
1993. Tak ako sa dva národy rozdelili a vznikla Slovenská republika a Česká repub-
lika, tak sa rozdelil aj AMAVET a vznikol AMAVET v Slovenskej a  AMAVET v Českej 
republike. Federálna zložka AMAVET-u prestala existovať. 

Prvým predsedom slovenského AMAVET-u sa stal RNDr. Marián Kečkeš. Pred-
sedom českého AMAVET-u sa stal Ing. Stanislav Medřický, CSc.

Rok 1993 bol zlomovým rokom aj vo financovaní novovzniknutých mládežníc-
kych organizácií. Vedelo sa, že keď budú finančné zdroje na činnosť detí a mládeže, 
budú sa prideľovať z rozpočtu Ministerstva školstva SR a ČR. Ministerstvo však 
uvoľnilo málo peňazí, ktoré nepokryli náklady na mzdy vedúcich klubov. Nastali 
krušné chvíle, pretože neboli peniaze ani na základný chod a prevádzku činnosti 
klubov, AMAVET-u hrozil zánik.

SLOBODA SPOZNÁVANIA
Pred rokom 1989 nebolo možné slobodne cestovať po krajinách Európy či 

mimo Európy. V 90-tych rokoch, po otvorení sa iným krajinám, nastal hlad po ces-
tovaní a poznávaní.

Riešenie sa ponúklo vo forme spoznávania európskych centier pre popularizá-
ciu vedy a techniky. „Vedecká turistika pre deti a mládež“ patrila k najatraktívnej-
ším projektom AMAVET-u v 90-tych rokoch, čím napĺňal ciele ako je popularizácia 

Obr. č. 4,  
Lulea 1991
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výsledkov vedy a techniky, zapájanie detí do voľnočasových aktivít, ako je klubová 
činnosť, organizovanie výstav a súťaží mladých vedcov, seminárov a pod.

Ako prvé sme navštívili Prírodovedné a Technické múzeum vo Viedni. Taktiež 
Deutsches múzeum v Mníchove bolo výborným príkladom ukážky moderných 
učebných pomôcok. AMAVET dokázal teóriu v škole prepojiť s praktickými ukážka-
mi rôznych fyzikálnych zákonov hravým, neformálnym spôsobom.

Vďaka vynikajúcim kontaktom so Jean Claude Guiraudonom, vtedy poradcom 
pre mládež v jednom z najväčších centier pre popularizáciu vedy a techniky na sve-
te Mesta vedy a techniky (La Villette) v Paríži, mali slovenskí a českí žiaci niekoľko 
rokov exkluzívny vstup do tohto zariadenia. Jean Claude Guiraudon momentálne 
pôsobí ako honorárny prezident Medzinárodného hnutia vedecko - technickej záuj-
movej činnosti vo voľnom čase MILSET a je tiež čestným predsedom slovenského 
AMAVET-u, 

Členovia AMAVET-u navštívili aj ďalšie krajiny, ako napr.  Škandináviu formou 
Subpolárnej expedície, s cieľom spoznávať divokú prírodu. 

Jednou z úspešných expedícií a zároveň jednou z prvých prezentácií ekologic-
kých činností bola spolupráca AMAVET-u na medzinárodnom skautskom stretnutí 
vo Švédsku neďaleko mesta Lulea v roku 1991. Pre mnohých účastníkov zo západ-
ných krajín bolo prekvapením, že u nás existujú ľudia, ktorí sa zaoberajú ochranou 
prírody a nielenže im nie je ľahostajný prístup k ochrane prírody, ale majú aj vedo-
mosti a ochotu vychovávať v tomto duchu deti a mládež. Významnú propagačnú 
úlohu tu zohrala spolupráca s odborným tímom redakcie Zenit pionierov (neskôr 
po revolúcii Zenit a Zenit+Elektrón), dvojtýždenník o vede a technike, určený pre 
deti a mládež. 

Obr. č. 5,  
Štokholm 1999

HISTÓRA AMAVET
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AMAVET sa otváral medzinárodným aktivitám a spoluprácam. Jedna takáto 
spolupráca, s nemenovanou juhoeurópskou krajinou však dopadla dosť rozpačito. 
Kým  počas spoločnej expedície na najsevernejší cíp Európskeho kontinentu na 
nórskom polostrove Nordkin Slováci cez deň so záujmom spoznávali prírodu, fotili, 
písali si poznámky do denníka, južania cez deň tvrdo spali, unavení z nočného žúro-
vania. Aj keď boli podmienky expedície náročné - dlhé hodiny strávené v autobuse, 
spanie vo vlastných stanoch mimo kempu a sprchy, strava ešusová - to čo videli 
bolo úžasné. Aj juhoeurópania to uznali, keď sa doma pozerali na fotografie, vtedy 
vyvolané ešte z negatívov.

 
 

ORIENTÁCIA V HISTÓRII SZM 
Socialistický zväz mládeže (skratka SZM) bola organizácia pôsobiaca v Česko-

slovenskej socialistickej republike medzi rokmi 1970 až 1989, združujúca mladých 
ľudí vo veku 15 – 35 rokov, ktorej súčasťou bola aj pionierska organizácia. SZM 
vznikol v roku 1970, po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy a počas prebiehajúcej nor-
malizácie, ako nástupnícka organizácia Československého zväzu mládeže. Zák-
ladom činnosti bolo ideologické pôsobenie na deti a mládež, schôdze, účasť na 
štátom organizovaných oslavách, napríklad Dňa práce – 1. mája, majálesoch, ta-
nečných zábavách. Dodnes sa zachovala napríklad tradícia výstupu na Rysy. Jed-
nou z činnosti boli  aj brigády počas víkendov, na ktorých sa mladí ľudia okrem zbe-
ru poľnohospodárskych surovín zapájali aj do výstavby mládežníckych zariadení. 

To, čo sa stalo s majetkom SZM je náročné opísať, ale v podstate to odzrkadľo-
valo následky divokej doby, ktorú priniesla nežná revolúcia.

V roku 1990 SZM zaniklo a jeho majetok bol až v roku 1993 prevedený na Fond 
detí a mládeže (FDaM). Majetok v správe FDaM bol prenajímaný za nevýhodných 
podmienok, vo viacerých prípadoch na 20 až 30 rokov. V roku 1993 založil FDaM 
stopercentnú dcérsku spoločnosť Hotely mládeže Slovakia (HMS). V roku 2001 
Ministerstvo školstva SR, Rada mládeže Slovenska a Študentská rada vysokých 
škôl založili Nadáciu mládeže Slovenska (NMS). Na túto nadáciu bol prevedený 
majetok štátu v správe FDaM na území Slovenska v účtovnej hodnote takmer 270 
miliónov korún (9 mil. eur), ďalších 500 miliónov korún získala nadácia v akciách. 

11
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Ešte predtým stihol fond prenajať niekoľko hotelov za nevýhodných podmienok - 
chatu v Piatrovej, Juniorhotel v Demänovej spolu s blízkou chatou Björnson. Naprí-
klad  nájomníkom Junior hotela v Bratislave sa stali bratia D. z podsvetia. FDaM bol 
zrušený v septembri 2003 a nahradila ho Nadácia Intenda, ktorej vznik sa datuje 
v roku 2001. Prevod majetku sa realizoval až do konca roka 2005. Celkový prevá-
dzaný majetok pozostával z 28 nehnuteľností a 100 percentného podielu v akcio-
vej spoločnosti HMS, a.s., ktorej je odvtedy nadácia jediným akcionárom. Cieľom 
Nadácie Intenda bol zisk z prenájmov a iného zhodnocovania majetku prerozdeľo-
vať prostredníctvom grantov na projekty mladých ľudí v oblasti rozvoja občianskej 
spoločnosti, podpory kultúry, umenia a vedy. (1)

Krátke zhrnutie v číslach:  roku 1991 bola predbežne vyčíslená celková hodnota 
majetku bývalého SZM v ČR a SR na necelé 2,9 mld. Kčs, to je 96 mil. euro (obsta-
rávacia cena). Z toho vo federácii cca 1 500 mil. Kčs, v ČR cca 860 mil. Kčs a v SR 
cca 510 mil. Kčs, to je 17 mil. eur. (2) 

Aktuálne, v roku 2020, Nadácia Intenda s plánom podporovať aktivity mladých 
ľudí nefunguje. 

Faktom však je, že organizácie pracujúce pre deti a mládež, ktoré by radi prijali 
dedičstvo po SZM, nedostali a nedostanú nič. A možno vďaka tomuto veľkému NIČ 
si členovia v AMAVET-e uvedomili, že je len a len na nich, či zvládnu fungovať dlhšie 
ako len 5-10 rokov.

ASOCIÁCIA MALÝCH DEBRUJÁROV A AMAVET
Slovo debrujár pochádza z francúzštiny, čo znamená šikovný, obratný, opiera 

sa o zvedavosť, detskú predstavivosť a hravosť.  Debrujárska činnosť rozvíja det-
skú osobnosť, vedie k pochopeniu rôznych zákonitostí a javov, objavovaniu vedy 
a vytváraniu nových ciest k poznaniu a tvorivosti. Zmyslom debrujárskej činnosti 
je ukázať, že veda môže byť zábavná a ľahko pochopiteľná. 

V roku 1993 vznikla potreba rozdeliť činnosť AMAVET-u podľa veku detí. Aktivity 
pre menšie deti do 15 rokov začala realizovať Asociácia malých debrujárov (AMD) 

Obr. č. 6,  
Časopis 

Debrujárov, 
1993
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ako súčasť AMAVET-u podľa vzoru debrujárov z Quebecu a aktivity pre mládež nad 
15 rokov realizoval AMAVET s cieľom podpory práce na vedecko-technických pro-
jektoch, prezentujúcich bádateľskú činnosť pomocou posterovej prezentácie.

V roku 1995 na valnom zhromaždení (VZ) pani Renáta Vadásyová informovala 
o nepriaznivej situácií AMD. V spolupráci s pánom Hollým oslovili bývalé debrujár-
ske kluby s cieľom zvolať Valné Zhromaždenie debrujárskej  asociácie, kde sa do-
hodli na spôsobe fungovania. AMD požiadala AMAVET o finančnú podporu na pre-
nájom priestorov v Šali, inventár a vydanie prvého čísla časopisu TIVI. Slovenská 
výkonná rada AMAVET-u (dnes predsedníctvo) schválila dotáciu vo výške 8000 Sk 
a štartovací balík. V roku 1996 bolo schválené nové znenie stanov AMD, zmenilo sa 
sídlo zo Šale do Bratislavy a bolo zvolené nové predsedníctvo AMD v zložení: Boris 
Selko, predseda, Renáta Vadásyová, podpredsedníčka a členovia Rudolf Horňák, 
Jozef Ristvej ml., Zoran Samoľ. Funkcionárom z predchádzajúceho vedenia asoci-
ácie, Michalovi Malárikovi a Helene Palkovej sa poďakovali za spoluprácu. 

V roku 1999 sa Asociácia malých debrujárov osamostatnila a vzniklo samo-
statné občianske združenie.

PRELOM
„Rok 1995 bol pre AMAVET mimoriadne zložitý až prelomový. Na valnom zhro-

maždení sa stretlo 44 zástupcov z 32 klubov slovenského AMAVET-u a dohodli sa 
na cieľoch a činnosti organizácie, pričom vychádzali z personálnych, finančných, 
materiálnych možností a taktiež zo záujmu členskej základne.

Problémy spôsobené rôznymi nedostatkami v činnosti od roku 1994 spôsobilo 
zrušenie plánovaných projektov a následné vracanie dotácii Ministerstvu školstva 
SR (MŠ SR). Nebola vytvorená vhodná základňa pre žiadanie finančného príspevku 
na ďalšie ročné obdobie z MŠ SR.

Oproti roku 1994 AMAVET získal v roku 1995 o 323 tisíc korún menej. K tomuto 
problému sa pričlenili aj viaceré záväzky z predchádzajúcich rokov.“

Úryvok z časopisu AMAVET Revue, 2.2.1996, ročník VI., s 10 (3)

„Po dvoch náročných rokoch a uvedomení si, že bez práce nie sú koláče, v roku 
1996 získal AMAVET takmer 2 mil. korún z MŠ SR a zaradil sa medzi najúspešnej-
šie roky fungovania AMAVET-u.“

Úryvok z časopisu AMAVET Revue, 14.6.1996, ročník VI., s 2 (4)
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Myslím si, že roky 1995-96 boli obdobím učenia sa projektovému ma-
nažmentu. Nie vždy sa dostaví úspech okamžite, v prípade AMAVET-u to bolo 
obdobie potknutia, poučenia sa a pokračovania v ešte kvalitnejšej činnosti. 

PROJEKT METEO 1995
Projekt Meteo bola výstava na kolesách, zorganizovaná vďaka priateľom z Fran- 

cúzska, finančnej pomoci Francúzskeho inštitútu v Bratislave, Ministerstvu škol-
stva SR, technickej pomoci Hydrometeorologického ústavu, Gymnázia Metodova 
v Bratislave a Katedry meteorológie a klimatológie UK Bratislava.

Expozíciu obsluhovali dvaja pracovníci – animátori, z ktorých jeden bol zároveň 
vodičom kamiónu.

Výstava bola určená pre žiakov od 7 do 16 rokov, ale aj pre širokú verejnosť. 
Expozícia názorne ukazovala základy meteorológie pomocou modelov, fotografic-
kého materiálu, priamych údajov z meteorologických satelitov a iných meracích 
zariadení a počítačových animácií. Expozícia bola priamo napojená pomocou sa-
telitu na francúzsky METEOSAT, ktorý poskytoval aktuálne meteorologické údaje 
z celého sveta. Expozícia bola doplnená o výukové programy pre žiakov základ-
ných škôl, ktoré slúžili aj ako zábavný testovací program na zistenie vedomostí 
o meteorológii.Výstava putovala jeden mesiac od západu na východ Slovenska 
a navštívilo ju cca 2500 návštevníkov. 

Obr. č. 7,  
Projekt Meteo, 

1995
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INTERNET
„Už je to tu! Možno ste to už vedeli, možno nie, ale stalo sa to. AMAVET má 

vlastnú e-mailovú adresu a to svr@amavet.savba.sk. Konečne už ani zástupcovia 
AMAVET-u nebudú pozerať na kolegov zo zahraničia ako vyorané myši, keď po nich 
niekto bude chcieť e-mail.

Je tu jedinečná možnosť  pre všetkých, ktorí majú počítač (stačí 286) a mo-
dem (tu postačuje rýchlosť 2400Bd, ale lepšia je 9600Bd). Ako to vlastne funguje? 
Postup: Vytvoríme vám konto. Keď budete chcieť poslať e-mail, alebo si budete 
chcieť pozrieť, či vám nejaký prišiel, stačí keď vytočíte počítačom číslo našej BBS 
a pripojíte sa na ňu. 

Ak sa nájdu aspoň 3 kluby, napríklad na východnom Slovensku, ktoré budú mať 
záujem o email, je to pre nás signál, aby sme vytvorili ďalší bod pripojenia. Klub 
z Marhane už prejavil záujem, takže treba ešte dvoch.“

Úryvok z časopisu AMAVET Revue, 24.4.1996, ročník VI., s 23 (5

DNI AMAVET-U, NESKÔR  
FESTIVAL VEDY A TECHNIKY

V roku 1991 bol vyhlásený prvý ročník súťaže vedecko-technických projektov 
detí a mládeže s názvom Dni AMAVET-u. Cieľom bolo hľadať šikovných mladých 
vedátorov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na svetovej výstave Expo Sciences 
International, organizovanej každé dva roky medzinárodným hnutím pre vedec-
ko-technickú činnosť MILSET. 

Obr. č. 8,   
Posledný ročník 
Dni AMAVET-u 
a prvý ročník 
Festivalu vedy 
a techniky
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Súťaž bola prehliadkou celoročnej práce detí na klubovej úrovni, ktoré svoje 
výsledky prezentovali na  národnej úrovni, na Dňoch AMAVET-u. 

Každý rok sa Dni AMAVET-u konali v inom meste v poradí: r. 1991 Martin, r. 1992  
Martin, r. 1993 Bardejov, r. 1994 Šaľa, r. 1995 Považská Bystrica, r. 1996 Nitra, r. 1997  
Bratislava a v roku 1998 Liptovský Mikuláš. V roku 1998 bol názov „Dni AMAVET-u“ 
premenovaný za obsahovo výstižnejší Festival vedy a techniky (FVaT), ktorý poz-
najú mladí ľudia aj v súčasnosti.  

SPOLUPRÁCA
Tak ako Slovenský a český AMAVET aktívne spolupracovali v minulosti, vzá-

jomne si pomáhajú až dodnes. 

Stali sme sa napríklad iniciátormi nového usporiadania európskych krajín v me-
dzinárodnom hnutí mládežníckych vedeckých organizácií, ktoré sa venujú populari-
zácii vedy - MILSET a postupne vznikli pobočky ako MILSET Afrika, MILSET Amlat, 
MILSET Ázia, MILSET Noram, MILSET Vostok a MILSET Europe. Cieľom MILSET-u 
je rozvoj vedeckej kultúry medzi mladými ľuďmi prostredníctvom organizácie ve-
decko-technických programov vrátane vedeckých veľtrhov, táborov, kongresov  
a iných kvalitných podujatí.

Aktivity na medzinárodnej úrovni sa rozvíjali do takej miery, že v roku 1996 čes-
ký AMAVET zorganizoval prvú európsku výstavu vedecko-technických projektov 
Expo Sciences Europe v Prahe. Slovenský AMAVET zorganizoval Expo Sciences 

Obr. č. 9,  
Expozícia 

Expo Sciences 
International 

v roku 2011 
v Bratislave
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Europe v roku 2002 v Bratislave a v roku 2014 v Žiline. V roku 2011 si AMAVET 
v Bratislave trúfol  aj na zorganizovanie svetovej výstavy mladých vedcov, ktorá sa 
koná každé dva roky vždy na inom kontinente - Expo Sciences International. 

Asi dva mesiace pred realizáciou Expo Sciences International, som mala 
telefonát z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky: „Dostali sme po-
zvánku na svetové podujatie, ale pán prezident je žiaľ veľmi zaneprázdne-
ný.“ Neviem, kde som vzala tú drzosť, ale na konci rozhovoru som poveda-
la: „Ešte sa nestalo, aby prezident krajiny, v ktorej sa koná Expo Sciences  
International, neprišiel.“ Priznám sa, ani som netušila, či to tak je. Dňa 20. júla 
2011 prezident SR navštívil v poradí trinásty ročník svetovej súťaže vedec-
kých prác talentovanej mládeže. 

 
 

EXPO SCIENCES INTERNATIONAL  
– ESI 2011

Túto svetovú výstavu som spomenula v predchádzajúcom príbehu ale...

AMAVET získal poverenie od medzinárodnej organizácie MILSET, pripraviť sve-
tovú výstavu mladých vedcov Expo-Sciences International (ESI). Poverenie sme 
získali na základe preukázaných schopností v konkurenčnom boji medzi niekoľký-
mi krajinami, boli to: Singapur, Saudská Arábia, Portugalsko a Slovensko. 

Na trinástom ročníku ESI Bratislava hostila 1000 víťazov národných kôl mla-
dých vedátorov z 50-tich krajín. Do médií sme vtedy vypustili vetu: „Bratislava má 
najvyššie IQ na svete.“

Obr. č. 10,   
Valné  
zhromaždenie  
MILSET 2011  
v Bratislave
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Počas svetovej výstavy, ktorá sa realizuje každé dva roky a vždy na inom kon-
tinente, koná sa aj Valné zhromaždenie medzinár. organizácie MILSET. Pre malú 
krajinu ako je Slovensko so slabou podporou popularizácie vedy bolo takmer nad 
ľudské sily zabezpečiť masové podujatie na kvalitnej úrovni.

Dali sme do toho všetko. Chceli sme ukázať, že AMAVET dokáže zorganizovať 
akciu svetového formátu. Preto sme s obavou prijali pozvanie zúčastniť sa Val-
ného zhromaždenia MILSET. Nervozita troch Slovákov zastupujúcich AMAVET 
sa dala krájať. To, čo sa vzápätí stalo, bolo vykúpením. Všetci účastníci Valného 
zhromaždenia MILSET začali tlieskať nám, organizátorom ESI. Morálne ocenenie, 
uznanie, úcta a rešpekt, ktorý sme dosiahli tvrdou prácou, to bolo ocenenie, ktoré 
sa nedá vyvážiť ničím. 

Traja Slováci, ktorí s hrdosťou prijali potlesk a dodnes podporujú AMAVET svo-
jimi vedomosťami a znalosťami  boli:  Gabriela Kukolová, Jozef Ristvej a Marián 
Giba.

Smart Slovensko = smart ľudia.

JUNIOR INTERNET
V auguste 2005 prišiel do AMAVET-u v Bratislave mladý muž Jirka Peterka 

z českého občianskeho združenia Together, myslím, že mal vtedy 17 rokov. Roz-
prával o konferencii Junior Internet a vychádzal z predpokladu, že znalosti prá- 
ce s internetom sú v dnešnej dobe nevyhnutné. Do mesiaca bola dohodnutá  
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spolupráca s cieľom vytvorenia národných konferencií v štyroch štátoch strednej 
Európy - v Poľsku, Maďarsku, Česku a Slovensku. Boli vytvorené dve súťažné ka-
tegórie JuniorWeb a JuniorText, ktoré sa časom rozšírili na JuniorDizajn, Junior-
Learn a JuniorApp. Konferencia sa konala vo všetkých štyroch krajinách do roku 
2013. Neskôr sme spolupracovali s českým OZ Together, potom sa naše cesty 
rozišli úplne, ale súťažná konferencia pre začínajúcich webových programátorov, 
grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov zostáva na-
ďalej súčasťou AMAVET-u, s možnosťou objavovania talentov v oblasti informač-
ných technológií. Hlavným cieľom konferencie je prispieť k podpore digitálneho 
vzdelávania a upevnenia kreatívneho myslenia žiakov základných a stredných škôl  
s cieľom prispievať k rozvoju informačných technológií v bežnom živote.

Až pri sumarizovaní histórie AMAVET-u som si spomenula na dve ocene-
nia, ktoré získala konferencia  Junior Internet. Aby sa na to nezabudlo, tak ako 
sa to stalo mne, sú to tieto:

JI bol ocenený v roku 2007 za najväčší prínos k rozvoju informačnej 
spoločnosti Cenou ministerky informatiky ČR. Taktiež v roku 2007 potvrdil 
jedinečnosť konferencie predseda Senátu Parlamentu Českej republiky, pán 
Přemysl Sobotka Pamätným listom, ktorým ocenil myšlienku a pokrokovosť 
v troch krajinách, na Slovensku, Česku a Poľsku.

V roku 2018 Digitálna koalícia udelila AMAVET-u ocenenie Digitálna jed-
notka za aktívny prístup a vynikajúce plnenie záväzkov v roku 2018.

Obr. č. 12, 
Junior Internet, 2019, 
Únava zloží aj víťazov



27

HISTÓRIA AMAVET

MORE, SLNKO, PLÁŽ AJ VEDA,  
TO JE NAŠA ĎALŠIA SFÉRA

V novembri 2005 som vycestovala spolu so sestrou do Chorvátska. Možno 
sme to považovali viac za výlet, možno sa pýtala nejaká zmena... Určite nás 
ovplyvnila už neexistujúca cestovná kancelária Tiptour, v ktorej sme chvíľu 
pracovali a hlavne myšlienka samostatne realizovať tábory za hranicami Slo-
venska. Po príchode do kempu, unavené zo 14 hodinovej cesty autom a ďal-
šou bagetou v bruchu, nás prebrala vôňa pínií, nádherná príroda a more. To 
stačilo na naštartovanie nového produktu v AMAVET-e.

V roku 2006 sme prvýkrát postavili 12 stanov v srdci Makarskej riviéry v kempe 
Baško Polje, uprostred borovicového lesa s množstvom veveričiek. 

Nádherná lokalita pri mori a vytvorené laboratórium pod holým nebom, boli zá-
kladné predpoklady pre tábory plné huncútstiev malých vedátorov. AMAVET odvte-
dy pripravovuje každý rok letné tábory pre deti, rodiny a učiteľov. 

V roku 2013 sme vďaka štedrému sponzorovi kúpili 12 mobilných domov, pre-
pravili ich do kempu namiesto stanov, postavili k nim terasy, zabezpečili vodu, elek-
triku, plyn a spustili sezónu v novom šate. Vďaka tomuto vysunutému pracovisku 
poskytujeme deťom, rodinám a moru chtivým mladým ľuďom pobyt v kempe, kde 
je príjemná prázdninová atmosféra spojená s kúpaním a poznávaním okolia. 

Pre mladých priaznivcov vedy sú pripravené netradičné experimenty, ktoré pre-
zentujú a realizujú animátori v novom laboratóriu pod holým nebom. 

Kto má rád všetko, čo šumí, buble, vybuchuje alebo horí, ten je naša krvná sku-
pina a nebude sa nudiť (zvedavivedci.sk).

Obr. č. 13,  
Letný tábor 
v roku 2012
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Neobyčajnú štedrosť sponzora sa snažíme každý rok vyvažovať vysielaním detí 
zo znevýhodneného prostredia do táborov. Každý rok sa AMAVET-u podarí zozbie-
rať peniaze na 25 až 35 detí. Ako sa hovorí: „Aký požičaj, taký vráť“.

Úryvok listu dieťaťa, účastníka tábora.

„Takže ahojte, tento tábor milujem, som tu už 3-krát, takže asi tak. Chcem napísať 
pozitívnu kritiku pretože tento tábor je najlepší zo všetkých. Neskutočne úžasní ľudia, 
výborné prostredie, výborné more, najlepší delegát, úžasní vedúci, výborný program, 
skrátka všetko. Ďakujem. Chcem sa sem vrátiť ako animátor len cesta je únavná, ale 
stojí to za to. S pozdravom Braňo“

NOSITEĽ NOBELOVEJ CENY 
SO SLOVENSKÝMI KOREŇMI

Na pozvanie AMAVET privítal zaujímavých Slovenských vedcov, ako napríklad:

• profesor Ján Vilček, držiteľ ocenenia za technologický pokrok National Medal 
of Technology and innovation, USA,

• profesor Karel Šafařík z CERN-u zodpovedný za fyzikálny experiment Alice, 
ktorý ako sám hovorí pozoruje stav, v ktorom bol vesmír 10 až 100 mikrose-
kúnd po veľkom tresku,

• doc. Peter Chochula, PhD. z CERN-u, zástupca koordinátora kontrolného sys-
tému experimentu ALICE na urýchľovači LHC,

• prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., informatik a vysokoškolský pedagóg, pô-
sobiaci ako profesor na ETH v Zürichu vo Švajčiarsku.

Profesor Douglas Dean Osherof, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, s manželkou 
prijal pozvanie a v júni 2012 sme ho privítali na Slovensku. Najväčšia aula STU 
v Bratislave praskala vo švíkoch, bola plná žiakov zo základných a stredných škôl, 

Obr. č. 14,   
Pozvánka na 
hodinu otázok s no-
siteľom Nobelovej 
ceny
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učiteľov aj univerzitných kolegov a členov AMAVET-u, ktorí sa dobre pripravili for-
mou ukážok svojej celoročnej činnosti. Hodina otázok s nositeľom Nobelovej ceny 
sa niesla v priateľskej atmosfére. Profesor Osherof trpezlivo odpovedal nielen na 
detské zvedavé otázky, ale aj na odborné.

Okrem fyziky sa profesor venuje otázkam globálneho otepľovania, popularizá-
cii vedy a bol tiež členom vyšetrovacieho tímu tragédie raketoplánu Columbia.

Ľudia veľkého formátu sú v podstate veľmi skromní ako vyššie spomenutí 
vedci a mnohí iní, ktorých kroky sprevádzajú AMAVET dodnes.

 
 

 
 
 

 

ONLINE SÚŤAŽ LABÁK
Stalo sa to na jar 2012. Víťaz Festivalu vedy a techniky Michal Zajaček prišiel 

jedného dňa do kancelárie na Žarnovickej ulici v Bratislave a hovorí: „Mali by sme 
vymyslieť online súťaž, takú čo bude iná ako tie čo poznáme...“. O pár dní prišiel 
s myšlienkou LaBáK-u. 

Vznikla multidisciplinárna súťaž určená pre žiakov základných a stredných 
škôl, ktorá spája rozdielne predmety - matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geo-
vedy - do jedného celku a časti „Pokus“, ktorý je zameraný na praktickú realizáciu 
a vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia.

Dávid Richter vytvoril logo charakterizujúce prirodzené bádanie a záujem o prí-
rodné vedy u detí v každom veku.

Jedinečnosťou LABÁK-u v porovnaní s tradičnými korešpondenčnými seminár-
mi je jeho interdisciplinarita a dôraz na praktické poznávanie prírodných zákonov 
formou pokusov v 4 súťažných kolách počas školského roka.

Obr. č. 15,  
LaBáK, rok 2019 
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Najväčšou zmenou v roku 2018 bolo rozdelenie kategórií, ktoré umožnili objek-
tívnejšie hodnotenie súťažiacich vzhľadom na ich vek. 

Do súťaže sa zapojili aj materské školy, ktoré zážitkovou formou vedú deti k zís-
kavaniu vzťahu k prírodným vedám.

Posledný ročník súťaže 2018/2019 prekvapivo prevalcovali počtom deti 
z materských škôl. Zapojilo sa  až 67 tímov, kde jeden tím je zložený z 2 až 5 
detí. Popularita najmä v tímových kategóriách LaBáK-u rastie každým rokom, 
je to aj vďaka koordinátorovi Jurajovi Vasekovi.

VLAJKOVÁ LOĎ – FESTIVAL VEDY  
A TECHNIKY AMAVET

Ako som v inom príbehu spomínala, v roku 1998 bolo podujatie „Dni AMAVETu“ 
premenované za obsahovo výstižnejší Festival vedy a techniky (FVAT), ktorý poz-
najú mladí ľudia aj v súčasnosti.

Festival vedy a techniky AMAVET je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedec-
ko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Od roku 2005 sa 
stal súčasťou Týždňa vedy a techniky v Európe a od roku 2016 patrí medzi hlavné 
podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Stali sme sa spoluorganizátormi.

O kredite festivalu svedčí pravidelná záštita Ministra školstva, vedy, výskumu  

Obr. č. 16,   
Festival vedy  
a techniky,  
2019
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a športu SR, odborná garancia Slovenskej akadémie vied, Prírodovedeckej fakulty 
UK v Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline a univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. 
AMAVET každoročne vysiela vybraných víťazov festivalu na prestížne partnerské 
súťaže a výstavy v Európe, ale aj v USA a Číne, kde mladé slovenské talenty zazna-
menávajú úspechy v podobe zisku medailí rôzneho lesku.

Nedá mi napísať aj to, čo je boľavé. Veľmi dlho, určite viac ako 10 rokov 
žiadame MŠVVaŠ SR o zaradenie FVAT do „Zoznamu súťaží medzinárodných 
projektov a programov na základe ktorého ministerstvo prideľuje finančné 
prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov“. Finančné prostriedky prideľuje 
motivačne školám za prácu nad rámec formálneho vzdelávania. Na svetových 
súťažiach má AMAVET uznanú afiliáciu svedčiacu o profesionalite a výsledky 
to dokazujú. No v našej krajine to bohužiaľ niekomu nestačí. 

 

MEDAILE RÔZNEHO LESKU
AMAVET každoročne vysiela víťazov FVAT na rôzne medzinárodné súťaže 

a prehliadky vedeckých projektov. Spomedzi šikovných víťazov, ktorých je veľa, 
uvádzam ako príklad štyroch, ktorí obstáli na svetových súťažiach a ukázali, že 
malé Slovensko má šikovných budúcich vedcov.

Marek Buchman, víťaz FVAT 2009, ktorý vybojoval krásne 2. miesto v kategó-
rii Chémia na súťaži Intel ISEF 2010, konanej v meste San Jose, Kalifornia, USA. 
Vďaka prezentácii projektu s názvom „Využitie špecificky subsituovaných imínov 
pri syntéze prekurzorov liečiva Stobadínu, resp. jeho analógov“ je po Marekovi po-
menovaný asteroid „Bučman“, ako Mareka radi volali organizátori. 

Michaela Brchnelová potvrdila, že aj dievčatám patrí veda a úspechy v súčas-
nosti. Víťazka FVAT 2012 si prvýkrát na súťaži Intel ISEF 2013, ktorá sa uskutočnila 
v meste Phoenix, Arizona, v USA, vybojovala dve špeciálne ceny. Pacifická astro-
nomická spoločnosť a Americká astronomická spoločnosť ocenili jej projekt „X-ray 
merania dynamiky vybraných pozostatkov supernov“ v kategórii Fyzika a astro-
nómia a cena Priscilla a Bart Bok. Michaela sa umiestnila na 2. mieste v odbore 
Fyzika a astronómia. S druhým projektom „Dokazovanie zosilnenia magnetického 
poľa na západnom okraji Tychovho pozostatku po supernove“ sa ako víťazka FVAT 
v roku 2014 zúčastnila súťaže Intel ISEF v Los Angeles, USA. Z tohto ročníka si Mi-
chaela odniesla krásne 1. miesto v odbore Fyzika a astronómia. Jej meno si bude 
pamätať ešte veľa ľudí.
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Miriam Feretová a Samuel Smoter získali na najprestížnejšej projektovej sú-
ťaži na svete Intel ISEF 2017 druhé miesto. V kategórii Animal Sciences uspeli so 
spoločným projektom „Prírodné éterické oleje  v prevencii pred kliešťami rodu Der-
macentor“. Ich mená budú blúdiť vesmírom na asteroidoch, ktoré sú po nich pome-
nované. Na Intel ISEF získali špeciálne ocenenie Special Awards a cenu od China 
Association for Science and Technology (CAST) s finančnou odmenou. V tom is-
tom roku cestovali do Číny na pozvanie CAST, kde potvrdili svoje vedomosti a od-
niesli si domov 2. miesto.

Marek Buchman 
2. miesto v kategórii Chémia

Michaela Brchnelová 
1. miesto v kategórii Fyzika a astronómia

Miriam Feretová a Samuel Smoter  
2. miesto v kategórii  

Animal Sciences

Obr. č. 17,  Víťazi 
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FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV
Festival štyroch živlov sa stal akýmsi predskokanom pre Festival vedy a techni-

ky AMAVET, ktorý je odrazovým mostíkom pre talentovaných žiakov, najmä stred-
ných škôl, do sveta vedy a techniky. Z roka na rok sa zvyšuje úroveň súťažiacich 
projektov na FVAT, a tak našim talentovaným drobcom sa postupové priečky väč-
šinou neujdú. Preto bol logický dôvod ponúknuť žiakom základných škôl od prvá-
kov po deviatakov hravú formu vedecko-technickej súťaže, ktorí prezentujú svoj 
projekt pomocou panelovej prezentácie. Princípom je prostredníctvom tvorby ve-
dátorských 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. Nosnou témou hravej vedá-
torskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem.

V roku 2018 sme sa rozhodli zorganizovať pre túto cieľovú skupinu prvýkrát 
Festival štyroch živlov. 

Zorganizovanie prvého ročníka bola malina. Vyhodnotiť 11 projektov a 17 
súťažiacich bolo nenáročné, dokonca sme mali veľa priestoru na diskusiu. 
O rok neskôr sa stal presný opak. Na súťaž sa prihlásilo 130 žiakov, 41 spre-
vádzajúcich pedagógov a rodičov so 63 projektami. Budúci organizátori kraj-
ských súťaží sa začali dobrovoľne hlásiť.

Obr. č. 18,  Víťazka F4Ž, 2018
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Obr. č. 19,  
Účastníci F4Ž, 
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CESTY ZA VEDOU
Od vzniku AMAVET-u sme navštevovali interaktívne a encyklopedické zariade-

nia v Európe, kde žiaci priebežne získavajú užitočné informácie o rozvoji vedy, ži-
vota a kultúry iných krajín a zúčastňujú sa tak neformálneho vzdelávania, ktoré vo 
svojej podstate úspešne dopĺňa školské osnovy. 

Každý rok zorganizujeme niekoľko tematicky zameraných poznávacích poduja-
tí ako napr. „Veda a umenie v Paríži“, „Exkurzia do CERN-u“, „Po stopách Leonarda 
da Vinci“ a pod. 

Projekt, ktorý si počas dlhoročnej existencie získal veľa priaznivcov z radov 
žiakov, študentov a pedagógov, prepája formálne vzdelávanie s neformálnym, po-
máha pochopiť súvislosti medzi učivom v knihách a minulou, prítomnou a budúcou 
realitou. 

Medzi „top“ záujem patrí exkurzia do CERN-u. Európska organizácia pre jadrový 
výskum ponúka návštevníkom možnosť oboznámiť sa s výskumom, experimenta-
mi na Veľkom Hadrónovom Urýchľovači (LHC), testovacími halami na supravodivé 
magnety a množstvom interaktívnych prezentácií s výkladom od miestnych ved-
cov, aj slovenských.

Program Cesty za vedou žiaci veľmi radi absolvujú o čom svedčia aj čísla. 
Ročne absolvuje tento program 1000 účastníkov. V časoch po Nežnej revolú-
cii,  hlad po poznávaní Európyznásobil ročnú návštevnosť až na 4000 účast-
níkov.

Obr. č. 20,   
Exkurzia do 
CERN-u,  
2012
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ROBORAVE
Svetová súťaž RoboRAVE International vznikla v štáte Nové Mexiko, USA pre 

žiakov vo veku od 9 do 19 rokov. Od roku 2015 je AMAVET súčasťou svetového or-
ganizačného tímu. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” pri-
náša súťaž v štýle športov, ktoré zbližujú deti s akademickými a praktickými schop-
nosťami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet inovatívnych „vysokých“ 
technológii. Súťaž vyhľadáva talenty v robotike, sprístupňuje im výskumné, vývojo-
vé a výrobné pracoviská a laboratóriá vysokých škôl.

Súťaž učí žiakov a učiteľov navrhovať, vytvárať, programovať a testovať roboty 
na vykonávanie rôznych úloh a každý rok má vyvrcholenie na svetovej úrovni.

Na národnom kole sa súťaží v piatich robotických kategóriách. Medzi najzau-
jímavejšiu kategóriu patrí „Fire Fighting“ (Hasenie ohňa), čo je najnáročnejšia ka-
tegória celej súťaže autonómnych robotov. To však Slovákom nevadí a dokázali 
v roku 2018 v rámci sveta vo finále v Albuquerque obsadiť krásne 3. a 4. miesto 
tímom z Martina a Vranova nad Topľou. Svoje vynikajúce vedomosti obhájili medzi 
1500 súťažiacimi. 
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Obr. č. 21,   
Robo Rave,  
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AKO VČELIA KRÁĽOVNÁ
Historicky prvý klub, ktorý vznikol na Slovensku založila Mgr. Ľubica Morková. 

Bol to AMAVET klub 501 v Lučenci. Dlhé roky fungoval na základnej škole, kde boli 
vytvorené výborné podmienky na spoluprácu. Mesto Ľubici a jej milovanej fyzike 
vyšlo v ústrety a poskytlo budovu v blízkosti centra mesta, kde vytvorila množstvo 
pokusov v záhrade, vo vnútorných priestoroch aj v pivnici, v spolupráci s deťmi. 
Neskôr založila v Lučenci AMAVET klub 973 na súkromnom gymnáziu a  pomeno-
vala ho „Heuréka“. Do tretice, ako včelia kráľovná sa pričinila o založenie tretieho 
AMAVET klubu 976, v Lučenci. Prvý založený klub mal číslo 501 a posledný dnes 
976. Počas 30 ročnej existencie AMAVET-u vzniklo dokopy 476 klubov, z toho nie-
ktoré boli aktívne rok či dva, iné fungujú naprieč celou históriou AMAVET-u dodnes. 
 

OCENENIE
Napriek rozdeleniu AMAVET-u na slovenský a český, zostal cieľ v oboch kraji-

nách rovnaký - systematicky, neformálne vzdelávať deti a mládež v oblasti vedy 
a techniky a jej popularizovanie. 

Obr. č. 22,  
Cena za vedu a techniku, 
v kategórii Popularizátor 
vedy, 2018
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Klubmi AMAVET-u prešlo za obdobie 30 rokov obrovské množstvo žiakov zák-
ladných a stredných škôl. Za pomoci stoviek dobrovoľníkov a pedagógov po škol-
skom vyučovaní objavujú vedu a techniku,  rozvíjajú a zdokonaľujú svoj potenciál. 
Výsledkom je 4 500 členov v 56 kluboch po celom Slovensku, ktoré formujú túto 
obrovskú masu detí a pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. 

Za 30 rokov svojej činnosti vyrástlo v kluboch niekoľko desiatok tisíc detí. Čas je 
najlepší kritik a výsledky troch desaťročí práce už možno považovať za objektívne. 
AMAVET prináša do neformálneho  vzdelávania na Slovensku stále nové impulzy. 

Ich prínos zhodnotila v roku 2018 Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, 
výskumu a športu udelením Ceny za vedu a techniku, v kategórii Popularizátor 
vedy. AMAVET-u ju udelila za „popularizáciu vedy a techniky medzi žiakmi základ-
ných a stredných škôl“.

Na začiatku sú to deti, ktoré sa hrajú na vedcov, voláme ich vedátori. Ne-
skôr a zábava a hra vyvinie na seriózne bádanie. Súťaživosť mladých ľudí po-
súva ich poznanie vpred na súťažiach a víťazi prinášajú zo sveta domov krás-
ne ceny. To je kniha, ktorú píšeme my v AMAVET-e. 

SIEŇ VEDÁTORSKÝCH TALENTOV
Od založenia AMAVET-u vzniklo množstvo hodnotných, inšpiratívnych a osudo-

vých príbehov, ktoré posunuli mnohé deti a mladých dospelákov na životnú cestu 
objavovania vedecko-technických poznatkov. Nepreskúmaných prírodných záko-
nitostí 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 zís-
kame pre štúdium prírodných a technických vied. V roku 2017 sme založili tradíciu 
oceňovania úspešných žiakov, ktorí svojim bádaním dosiahli mimoriadne výsledky 
vo svete.  Preto sme založili Sieň vedátorských talentov AMAVET, kde každý rok 
zverejňujeme mladých Slovákov a ich víťazstvá na svetových súťažiach.

Pre AMAVET je to vysvedčenie, ktoré udeľujú organizácie svetového mena vo 
forme medailových umiestnení Slovákom a ich projektom.

30



38

AMAVET

2019
world awards

Vladimíra Hricová, Sára Mária Majerníková, Jakub Uličný, Adrián Kaš�l, Erick Vozár, 
Aneta Anna Dunajová, Kris�án Greif, Oliver Lipka, Laura Nižníková, Dominika Pánska, 
Matúš Mlynár, Alžbeta Alexandra Rigoová, Miriam Feretová, Samuel Smoter, Samuel 
Skaličan, Simona Strejčková, Natália Jiránková

Par�cipants

2
China

Elektrina a mechanika
 

Rádiovo ovládané au�čko
 

Viliam Podhajecký a Richard Maguľák

USA
4

Biológia
 

Náhrada synte�ckých UV-absorbentov lignínom
 

Ján Maťufka a Peter Škripko

Matema�ka 

Číslo π vo hviezdach

Alexandra Zavadská

Special award
The best project presented in the categoryRussia

Informa�ka a počítačové inžinierstvo 

Zabránenie podvádzaniu v e-športoch

Ján Varga

Special award
Na�onal Workshop on Coding TheoryBulgaria

Obr. č. 23,  Sieň vedátorských talentov AMAVET        
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AMAVET vytvára neformálnym 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 našej organizácie. 
Uvedomujeme si, že hra je pre dieťa najprirodzenejšou cestou na získavanie no-
vých poznatkov a zručností už od jeho najútlejšieho veku. V okamihu, keď dieťa 
začne vidieť, začína neúnavne skúmať svoje okolie. Keď objaví svoje ruky, začína 
s ešte väčším nasadením experimentovať a vnímať súvislosti. 

Činnosť AMAVET-u je možné rozdeliť do 4 základných pilierov, ktoré na seba 
prirodzene nadväzujú:

1) klubová činnosť
2) popularizačné aktivity
3) súťaže pre deti a mládež 
4) dobrovoľnícka práca mládeže.

ÚČASNOSŤS
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ
AMAVET pracuje na princípe klubov, ktoré sú nosným prvkom činnosti organi-

zácie a tvoria jeho pevnú kostru. V kluboch po celom Slovensku ich vedúci pracujú 
s deťmi na princípe pravidelných stretnutí. Systematickým a najmä hravým spô-
sobom odhaľujeme deťom záhady prírodných, technických, ale aj spoločenských 
vied. Základom je pozorovanie. 

Pozorovaním okolia spoločne s deťmi hľadáme, odvodzujeme a dokazujeme 
fyzikálne a chemické zákonitosti, o ktorých sa v škole učia najmä vo forme rov-
níc a čísel. Tie však v pamäti väčšiny detí ostávajú len do najbližšieho skúšania. 
Následne ich mozog prirodzene vytesní pre dieťa zaujímavejšími a pútavejšími im-
pulzmi. 

Našou snahou je ukotvenie teoretických vedomostí formou hravého experi-
mentu. Úlohou detí je vymyslieť a vyrobiť model/hračku, ktorá tieto zákonitosti do-
káže jednoduchým spôsobom demonštrovať a ukotviť tak v pamäti natrvalo. 

Myšlienku tvorby hravého experimentu samotným dieťaťom vnímame v dvoch 
rovinách: 

Obr. č. 24,   
Vedátorské pokusy  
pre verejnosť
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a) dieťa samostatne alebo v skupine hľadá vlastné riešenia. Aby uspelo, podve-
dome spája svoje vedomosti, predstavivosť a kreativitu do celku. 

b) realizáciou vlastného nápadu dieťa nadobúda teoretické aj praktické skúse-
nosti a manuálne zručnosti. 

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

 
 
 
 

POPULARIZAČNÉ AKTIVITY

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

Obr. č. 25,   
Vedátorské pokusy  

pre verejnosť
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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. Prezentujeme hravé experimenty, 
ktoré si deti môžu samé vyskúšať, smelo klásť akékoľvek otázky, či prinášať vlast-
né nápady. 

Experimenty, ktoré s deťmi vymýšľame a realizujeme na klubovej úrovni, sú prí-
nosom 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 sa učí jasne formulovať svoje myšlienky a pohotovo reagovať na otáz-
ky k danej problematike zo strany verejnosti. Vnímame to ako dôležitú nadstavbu 
jeho komplexného rastu.

b) 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: 

autor experimentu sa pri popularizačných aktivitách učí kriticky myslieť  
a jasne formulovať svoje myšlienky,

návštevníci popularizačných aktivít AMAVET-u si odnášajú silnú motiváciu 
a nový pohľad na prírodné vedy.
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SÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ
Dieťa, ktoré vytvorí svoj vlastný hravý experiment, či iný vedátorský projekt  

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 podujatia. 
Festival štyroch živlov AMAVET a Festival vedy a techniky AMAVET sú súťaže 
s posterovou prezentáciou bádateľských aktivít detí a mládeže. Ide o formát me-
dzinárodne uznávanej prezentácie, ktorej zvládnutie otvára deťom cestu do vedec-
kého sveta na medzinárodnej úrovni.

Súťažná prehliadka prác malých vedátorov pod názvom Festival štyroch živlov 
AMAVET je určená pre deti základných škôl. 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 
svojho 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 sebarozvoj. 

Obr. č. 26,   
Vedátorské pokusy  

pre verejnosť
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Súťažnou prehliadkou s medzinárodnou účasťou, určenou starším žiakom základ-
ných a stredných škôl, je Festival vedy a techniky AMAVET. Festival už tradične 
charakterizuje vysoká vedecká úroveň jednotlivých súťažných prác. Práce stredo-
školákov hodnotia vysokokvalifikovaní odborníci z oblastí vedy, výskumu, praxe, 
popularizácie vedy a univerzít. 

Zaujímavým fenoménom je skutočnosť, že okrem veľmi hodnotných vý-
skumných prác viaceré zo súťažných projektov práve na Festivale vedy a techniky 
odštartovali svoju cestu a v nasledujúcich rokoch sa zaradili medzi úspešné slo-
venské startupy. 

Silnou motiváciou pre všetkých a najväčšou odmenou pre tých najlepších stre-
doškolákov je postup z celoslovenského kola na najprestížnejšie medzinárodné 
súťažné i nesúťažné prehliadky vedeckých prác vo svete. Tieto sa konajú v USA, 
Číne, Belgicku a ďalších krajinách po celom svete. 

Nádejní slovenskí vedci tak majú možnosť konfrontovať svoje dlhodobé báda-
teľské a výskumné úsilie s prácami svojich rovesníkov na svetovej úrovni a nadvä-
zovať svoje prvé medzinárodné vedecké kontakty. 

Dôkazom správnosti nastúpenej cesty sú pravidelné medailové umiestnenia 
projektov slovenských stredoškolákov na tých najrenomovanejších medzinárod-
ných súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže. 

Tých najúspešnejších každoročne odmeňuje AMAVET zaradením do Siene ve-
dátorských talentov AMAVET-u, ktorá je verejne prístupná na pôde Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republik

Výstup: 

a) Festival vedy a techniky AMAVET je jedinečnou súťažou výskumných 
prác mladých vedcov a konštruktérov v rámci Slovenskej republiky. Súťaž sú-
streďuje budúcu vedeckú komunitu Slovenska. 

b) zmysel zahraničnej konfrontácie vlastného projektu na svetovej úrov-
ni je pre mládež obrovským vnútorným motivátorom pre ďalšiu systematickú 
a cieľavedomú vedeckú činnosť. 
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DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ MLÁDEŽE
Dôraz kladieme na vnútornú motiváciu detí, na ich vedomostný rast, ale aj rozvoj 
ich ľudského potenciálu. S potešením konštatujeme, že prirodzenou 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 generácie malých vedátorov.

 

Výstup: Dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí, ktorí boli účastníkmi a vy-
rástli na podujatiach AMAVET-u, sú priamym dôkazom správnosti nášho sys-
tému 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. 

Obr. č. 27,  
 Dobrovoľnícke 

aktivity 

AMAVET je živý organizmus, ktorého základným kameňom je hravý experiment 
a radosť z objavovania nepoznaného.
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ZÁKLADNÉ 
PILIERE 
ČINNOSTI

KLUBOVÁ ČINNOSŤ
hra, experiment, súvislosť, 
vlastné riešnie, manuálna 
zručnosť

POPULARIZAČNÉ 
AKTIVITY
porozumenie problému, 
jasná formulácia  
vlastných myšlienok  
a zistení

VEDÁTORSKÉ  
SÚŤAŽE
identifikácia,  
sebarozvoj,  
systematická práca

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ
práca v tíme,  
odovzdávanie skúseností
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ÁVER
Na záver sa chcem v mene AMAVET-u poďakovať stovkám dobrovoľníkov, od-

borníkov z univerzít aj z praxe, vedcom, pedagógom základných a stredných škôl, 
ktorí s nami dobrovoľne spolupracovali a spolupracujú. Sú to naši spojenci, preto-
že vedia, čo je dôležité pre našu budúcnosť i budúcnosť našich budúcich pokolení. 
To, že AMAVET napreduje, je zásluhou nielen stoviek dobrovoľníkov, ale aj podpo-
rovateľov, partnerov, sponzorov a donorov, ktorí nám pomáhajú už 30 rokov a bez 
nich by sme nedosiahli to, čo sa nám dodnes podarilo. Za to im patrí veľká vďaka.

Jeden múdry človek povedal: „Skutočná sila a skutočné šťastie spočíva v poro-
zumení samého seba, v akceptovaní samého seba a v tom, že v seba veríte.“

My v AMAVET-e v seba veríme.

Z
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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



49

HISTÓRIA AMAVET

• Vznik Festivalu štyroch živlov (F4Ž).

• MŠVVaŠ SR udelilo Cenu za vedu a techniku  
   v kategórii Popularizátor vedy.

• Microsoft udelil Cenu NGO Awards v kategórii  
  Technológia pre cieľovú skupinu.

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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PREDSEDOVIA AMAVET-U   
1990-1993 RNDr. Marián Kečkeš

1994 Ing. Ivan Baranovič

1995-1999 RNDr. Ján Šípoš, CSc.

2000-2003 Ing. Gabriela Kukolová

2004 RNDr. Marcel Tribus

2005-2006 Martin Kuštek

2005 rozdelená právomoc medzi predsedom a štatutárom

2005 - doteraz  štatutárnou zástupkyňou sa stala Ing. Gabriela Kukolová

2007 - doteraz predsedom sa stal prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

SÍDLA SEKRETARIÁTU AMAVET
Medveďova 40, 831 51  Bratislava  15. 10. 1991 – 30. 4. 1995 

YMCA, Karpatská 2, 811 05  Bratislava  1. 6. 1995 – 14. 4. 1997

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok  14. 4. 1997 – 2000

Moyzesova 10, 902 01  Pezinok  2001 - 2003

Krivá 18, 040 01  Košice  2004

Žarnovická 7, 831 06  Bratislava  1. 4. 2005 – 31. 12. 2013

Hagarova 4, 851 51  Bratislava  1. 1. 2014 – doteraz
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OTOGALÉRIAF
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Obr. č. 29, 15. výročie AMAVET-u, zľava Jozef Ristvej st., Marián Kečkeš, Stanislav Medřický, Ján Šípoš

Obr. č. 28,  10. výročie AMAVET-u, zľava hore Jean Claude Guiraudon, Stanislav Medřický,  
 Helena Palková, Ján Šípoš, zľava dole Michal Malárik, Belo Rakovský, Ľudovít Gábor, 
 Gabriela Kukolová, Milan Roztočil
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Obr. č. 31, 25. výročie AMAVET-u, zľava Jozef Ristvej, Gabriela Kukolová, Marián Giba

Obr. č. 30, 20. výročie AMAVET-u, zľava Stanislav Medřický, Gabriela Kukolová, Jean Claude Guiraudon, 
 Beverly Bělková, Jozef Ristvej, Andrej Ferko
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Obr. č. 33,  Valné zhromaždenie a školenie 2008, Tatranská Štrba

Obr. č. 32,  Valné zhromaždenie 2004, Bardejov, zľava Monika Sabolová, Peter Blass, 
 Marcel Tribus, Miroslav Vojtek
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Obr. č. 35,  Valné zhromaždenie 2014, Tatranská Štrba

Obr. č. 34,  Valné zhromaždenie a školenie 2009, Tatranská Štrba
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Obr. č. 37,  Valné zhromaždenie 2016, Bešeňová

Obr. č. 36,  Valné zhromaždenie 2015, Žilina
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Obr. č. 38, Valné zhromaždenie 2017, Bešeňová

Obr. č. 39, Valné zhromaždenie 2019, Bešeňová
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ODKAZY ÚČASTNÍKOV
„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, školá-
ci.“ „Milí mladí vedci, robte vedu, ktorá vás baví a robte ju s nadšením. Lebo práve 
vtedy je to na vás vidieť.“ „Festival vedy a techniky mi priniesol veľa nových mož-
ností na zlepšenie projektu.“ „FVAT mi dal nových kamarátov, nové nápady a viac 
odvahy.“ „Vďaka AMAVET-u a Festivalu vedy a techniky sme sa dostali na najpre-
stížnejšie vedecké súťaže a výstavy po celom svete.“ „AMAVET nám otvoril brány 
do sveta – či už išlo o súťaže, granty, jazykové pobyty alebo prijatie na vysokú ško-
lu bez prijímacích skúšok.“ „Tejto neziskovej organizácii patrí obrovská vďaka za to, 
čo robia pre mládež a pre vedu na Slovensku.“ „Víťazstvo na FVAT bolo zásadným 
bodom v projekte ChemPlay. Bol to silný impulz, aby zo súťažného projektu vznikol 
produkt, ktorý dnes v školách aj doma pomáha deťom pochopiť základy chémie.“ 
„Páčil sa mi záujem širokej verejnosti, vyskúšať si ako jednotlivé projekty pracujú.“ 
„Junior Internet mi priniesol nové skúsenosti s prezentovaním.“ „Získal som nový 
pohľad na Informatiku.“  „Bolo to úžasné! Konečne niekto, kto si všíma prácu detí 
a podporuje ich v tom, čo robia.“ „Mala som možnosť prvý krát vidieť syna prezen-
tovať a bola som ohromená tým, aký profesionál sa z neho stane, keď chytí do ruky 
mikrofón. Vidieť ako sa teší z ocenenia, stalo za to. Na fakulte sme sa cítili veľmi 
dobre, vládlo tam skvelé tvorivé ovzdušie.“ „Ďakujeme.“ „Osobne si myslím že JI mi 
dal veľa skúsenosti a odhodlanie pokračovať v to, čo robím.“ „Do CERN-u sa chceme 
určite vrátiť.“ „Skladám klobúk dole tým, ktorí chcú mladým ukázať svet.“ „Nevedela 
som, že fyzika môže byť taká zaujímavá.“ „Mladí ľudia potrebujú veľa inšpirácie.“ 
„Bolo tam super a chcem sa tam vrátiť.“ „Chcela by som sa Vám veľmi poďakovať 
za financie, ktoré ste nám poskytli.“ „Bol to úžasný výlet, po ktorom nám ostanú 
tie najlepšie spomienky a zážitky.“ „Keďže školstvo nám nedáva šancu učenia in-
terakciou a využitím poznatkov v praxi, či už vyskúšaním platnosti zákonov, teórií, 
som potešená, a zároveň s úctou ďakujem za možnosť byť tu a vidieť centrum vedy 
naživo.“ „Vidieť všetky tie priestory, lepšie porozumieť fungovaniu LHC a rozprávať 
sa s ľuďmi, ktorí tam pracujú. Veľmi sa mi to páčilo a odniesol som si odtiaľto veľa 
zážitkov, spomienok a fotiek.“  „Exkurzie sme sa zúčastnili so synom (14 r.), ktorý 
sa celý rok intenzívne venoval chémii a fyzike a plánuje sa chémii aj ďalej venovať.“ 
„Som veľmi rada, že AMAVET podporuje a propaguje vedu a rovnako, že ste sa 
rozhodli podporiť tento výlet.“ „Exkurzia bola podnetná a vysoko motivačná nielen 
pre študentov, ale aj pre učiteľov.“ „Dúfam, že aj v budúcnosti podporíte vzdelávanie 
mladých ľudí.“  „V súčasnosti je čoraz ťažšie získavať mládež na štúdium a krúž-
ky s fyzikálnym alebo aj technickým zameraním. Keďže pracujem práve v takejto 
oblasti, nádejam sa, že sa zhostím týchto úloh úspešnejšie a súčasne zábery z ex-
kurzií použijem do svojich prednášok.“ „Som rada, že som sa do CERN-u dostala.“ 
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„Viem si predstaviť, že by som v CERNe pracovala.“ „Bolo úžasné byť na mieste, kde 
pracuje toľko múdrych hlavičiek.“ „Oslovili nás experimenty, ktoré sme videli, a prá-
ca vedcov nás očarila.“ „Je fascinujúce, že vedci sa stále snažia objavovať nové 
a nové veci, ktoré na prvý pohľad nemajú zmysel pre jednoduchého človeka. Veľmi 
rady by sme sa do CERN-u vrátili! Ďakujeme za podporu a nezabudnuteľné zážitky“. 
„Naučili sme sa veľa nových vecí, ktoré využijeme v budúcom zamestnaní alebo 
v živote.“ „Tento výlet ma motivoval využiť každú šancu v mojom živote a zároveň 
urobiť svet lepším miestom s pomocou vedy.“ „Pre mňa ako niekoho, kto v CERN-e 
predtým nebol to veľa znamená. Na zoznámenie sa so Švajčiarskom, získanie skú-
seností z pohľadu turistu – začiatočníka, náhľad na CERN ako vrcholové vedecké 
pracovisko ale aj ako na, podľa mňa, jeden z najväčších úspechov v dejinách ľudí 
v oblasti spolupráce – na všetkých možných úrovniach od obyčajných vzťahov 
až po medzinárodné kooperácie. Minimálne z týchto dôvodov ma cesta upevnila 
v presvedčení, že sa tam chcem určite vrátiť a dozvedieť sa viac.“ „Tento rok som 
neriešila LaBáK kvôli výsledkom, ale kvôli sústredeniu – to je vždy nezabudnuteľ-
né.“ „2x som bola na Aničkinej prednáške - veľa som sa naučila.“ „Anička mala vždy 
pripravené aj videá, nové zaujímavosti a bola vždy veľmi ústretová.“ „Prednáška  
u Mišky bola viac odbornejšia a náročnejšia ale tiež bola zaujímavá a bolo vidno, že 
Miška je už na VŠ. Mohlo by ich byť aj viacej + z viacerých oblastí.” „Super súťaž pre 
deti, ale aj náročná pre učiteľku. V texte bolo zašifrovaných aj viac úloh.” „Webová 
stránka LaBáK-u prehľadná, jednému zadaniu sme trošku nerozumeli, ale ochota  
z vašej strany nám pomohla vyriešiť problém.” „Niektoré úlohy boli náročnejšie, ale 
tak to má byť. Deti by sa mali v živote stretnúť s tým, že na to, aby niečo dosiahli, 
musia niekedy vynaložiť viac energie a času na, aby im výsledok práce priniesol 
radosť. Nekompromisnosť k tomu patrí.” „Úlohy boli celkom ľahké, nešlo o to, čo je 
napr. viskozita, ale išlo o to, že deti bádali, skúmali, hľadali odpovede, kde sa s tým 
v bežnom živote vedia stretnúť, skúmali vlastnosti látok. Vďaka LaBáK-u som sa 
ja ako pedagóg zamerala vo svojej atestačnej práci ako rozvíjať prírodovednú gra-
motnosť bádateľskými metódami (pokus, experiment) v predškolskom veku, kde 
som popísala ako riešim úlohy z LaBáK-u.” „Úlohy aj hodnotenie nám vyhovovali. 
Užili sme si experimentovanie, aj keď sme neobsadili popredné priečky v hodnotení 
:)” „Ďakujeme za príležitosť porovnať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi. 
„Ocenili by sme rýchlejšie hodnotenie úloh.“ „Niektoré úlohy boli ľahké a niektoré 
ťažké. Najradšej som mala pracovné listy.“ „Času na riešenie je dosť, náročnosť úloh 
bola väčšinou v poriadku, ale čakal by som niekedy lepšiu spätnú väzbu k úlohám.“ 
„Tábor sa mi veľmi páčil. Bola som tu prvý krát a dúfam, že nie naposledy.“ „Zatiaľ 
najlepší tábor zo všetkých.“ „Takže ako každý rok tu boli fajnové pokusy, srandy 
kopa ale hlavne veľa zábavy.“ „Skrátene, bolo to tu super.“ „Bolo tu dobre a prídem aj 
nabudúce.“ „Animátori boli milí, varili dobre a na kamarátstva, ktoré tu vznikli a na 
zážitky, ktoré sme zažili len tak ľahko nezabudnem.“ „Ďakujem, mám Vás všetkých 
rada.“ „Najlepšie strávených 8 dní z celých prázdnin.“ „Nemyslela som, že sa sem 
dostanem, ale keď ma vybrali tak som bola nadšená.“ „Celý tábor bol super len 
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škoda, že ubehol tak rýchlo.“ „Boli tu super ľudia a úžasní animátori.“ „Program sa 
mi vždy páčil a určite odporúčam každému sem prísť.“ „Stretol som tu veľa dobrých 
ľudí a aktivity boli celkom fajn.“ „Určite naňho tak rýchlo nezabudnem.“ „V chatkách 
bolo veľmi super, strava bola veľmi super, program bol veľmi super a najlepšie bolo, 
že sme sa všetci skoro každý deň mohli kúpať v mori.“ „Sľúbim Vám, že na budúci 
rok dojdem sem a budem oveľa lepší.“ „No, ako začať, bolo tu vynikajúco, super, 
skvele, mega.“ „Ubehlo to ako voda ale veľmi som si to užil.“ „Ďakujem za pekné 
zážitky, ktoré si budem pamätať do konca života.“ „Pred pár rokmi som na súťaži 
stretol skvelú partiu ľudí.“ „Zistil som, že to sú ľudia, ktorí ťahajú AMAVET. Ich nad-
šenie ma presvedčilo, aby som sa zapojil do aktivít AMAVET-u a to vytvorením klu-
bu na našom gymnáziu vo Vranove nad Topľou.“ „Odvtedy sme spolu získali mnoho 
úspechov doma a aj v zahraničí v oblasti medicíny, robotiky, fyziky a informatiky.“ 
„Som vďačný za podporu a zázemie ľudí v AMAVET-e.“

„Ministerstvo školstva pokladá AMAVET za jeden z najlepších mechanizmov 
povzbudzovania tvorby vedeckých projektov medzi deťmi a mládežou.“ 

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.,  
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu



62

AMAVET

Názov História AMAVET-u
Vydal  AMAVET 
	 Asociácia	pre	mládež,	vedu	a	techniku 
	 Hagarova	4,	831	51		Bratislava
Autor		 Ing.	Gabriela	Kukolová
Spoluautori	 Ing.	Peter	Gábriš 
	 doc.	JUDr.	Marián	Giba,	PhD. 
	 RNDr.	Marián	Kečkeš,	CSc. 
	 Ing.	Anna	Kravárová 
	 Ing.	Stanislav	Medřický,	CSc. 
	 prof.	Ing.	Jozef	Ristvej,	PhD.
Náklad	 500	ks
Miesto	a	rok	vydania	 Bratislava,	2021,	2.	vydanie
Tlač	 Centrum	vedecko-technických	informácií	SR
Webové	stránky		 http://amavet.sk 
	 http://festivalvedy.sk 
	 http://juniorinternet.sk 
	 http://zvedavivedci.sk 
	 http://labak.net
ISBN:		 978-80-88953-82-1
EAN:		 9788088953821
Neprešlo	jazykovou	úpravou.



63

HISTÓRIA AMAVET



64

AMAVET

ISBN 978-80-88953-82-1

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu


