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Úvod 
 

Skončil sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku a s ním aj jedno z hlavných 
podujatí Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Jeho 21. ročník bol od 8. do 9. 
novembra 2018 opäť oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských 
projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na 
celoslovenské finále do bratislavskej Incheby. Takmer 120 talentovaných 

žiakov základných a stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, 
Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriách. 
Prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, 
obhajovali svoje bádateľské poznatky pred členmi odbornej hodnotiacej 
komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. 
Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju 
školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach 
a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže: Intel ISEF (USA), EUCYS 
(Bulharsko), CASTIC (Čína), MILSETT Expo Sciences International (Spojené 
arabské emiráty) a ďalších súťažiach. Úspešní súťažiaci získali aj ocenenie 
dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných 
cien. Ako uviedol v hodnotení predseda odbornej komisie a súčasne predseda 
Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., 
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„vzhľadom na vysokú odbornú úroveň všetkých projektov a limitovaný počet 
cien, porota sa rozhodla udeliť aj Cenu poroty Festivalu vedy a techniky pre 18 
projektov“.  

 
Ocenení boli aj organizátori. Ministerka 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Martina Lubyová udelila 28. ročnému 
občianskemu združeniu, Asociácii pre 
mládež, vedu a techniku CENU ZA VEDU 
A TECHNIKU za rok 2018 v kategórii 
„Popularizátor vedy“ – za rozvoj 

popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Je to 
ocenenie práce stovky dobrovoľníkov v 55-tich kluboch po celom Slovensku 
s počtom členov 4500. Nie je náhoda, že AMAVET má prívlastok „živná pôda 
na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky“. 
Generálnym partnerom Festivalu vedy a techniky bola Incheba, a.s., ktorá už 
tretí rok vytvorila pre mladé slovenské talenty podmienky a festival sa stal 
logickou súčasťou veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika, ktoré mali aj 
spoločné otvorenie. Súťažiaci žiaci tak mali možnosť pocítiť, že veda a techniky 
nie sú izolované od bežného života, ba práve naopak, sú jeho súčasťou. 
Pre návštevníkov Incheby bola príťažlivá aj výstava „Veda netradične“, ktorá 
bola súčasťou festivalu. Organizovalo ju Centrum vedecko technických 
informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky 
v spoločnosti, ktorí priblížili širokej verejnosti vedu a techniku populárnou 
formou. Návštevníci si mohli exponáty 
doslova ohmatať, aby sa presvedčili, že veda 
vie byť aj hravá. 
Festival vedy a techniky, podporujúci rozvoj 
talentov na Slovensku, by nemohol 
existovať dve desaťročia bez podpory 
významných partnerov 
http://www.festivalvedy.sk, sekcia partneri, 

http://www.festivalvedy.sk/
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ktorí si uvedomujú, že zvýšiť inovačnú úroveň slovenskej ekonomiky nemožno 
bez kvalifikovaných odborníkov najmä v oblasti vedy a techniky. 
Do súťaže sa zaregistrovalo 203 žiakov so 138 vedátorskými projektami. 
Najviac súťažiacich bolo v kategóriách Biológia 24, Elektrina a mechanika 23, 
Environmentálne vedy 19 a Fyzika a astronómia 14 prihlásených projektov. 
Najviac žiakov bolo z posledného  - 4. ročníka stredných škôl. 
 

O organizátorovi 
AMAVET od svojho založenia v roku 1990 vystupuje ako aktívny člen 
medzinárodnej organizácie MILSET. Od roku 1991 sa zúčastňuje svetovej 
prehliadky projektov ESI (Expo Sciences International) a od roku 1996 
európskej prehliadky projektov ESE (Expo Sciences Europe).  
 
AMAVET je od roku 2006 členom Society for Science & the Public, americkej 

spoločnosti pre vedu a spoločnosť, organizujúcu najprestížnejšiu súťaž 

projektov stredoškolských vedeckých prác prezentovaných formou posterovej 

prezentácie na svete Intel ISEF.  Intel ISEF - International Science and 

Engineering Fair so sídlom vo Washingtone udelil AMAVET-u afiliáciu vysielať 

víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET na svetovú súťaž Intel ISEF, ktorej sa 

každoročne zúčastňuje približne 80 krajín. Za Slovensko môže na Intel ISEF 

vyslať žiakov AMAVET, ktorý má výhradné právo na výber účastníkov našej 

krajiny, aby nás reprezentovali na vynikajúcej úrovni. 

V  roku  2008  bol  AMAVET  tiež  pri  založení  súťaže I-SWEEEP v Texase. V roku 
2002 po prvýkrát na Slovensku zorganizoval úspešne európsku prehliadku 
projektov ESE (Expo Sciences Europe) a v roku 2011 svetovú prehliadku 
projektov ESI (Expo Sciences International). V roku 2014 usporiadal pre 300 
účastníkov z 24 krajín EXPO SCIENCES EUROPE na Žilinskej univerzite v Žiline. 
Bližšie informácie: http://www.amavet.sk/. 
 

http://www.amavet.sk/
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AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe 

neziskovej organizácie už 28 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich 

kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. 

Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú 

zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie 

a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné 

skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, 

biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné 

aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, interaktívna 

konferencia Junior Internet, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné 

tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom, seminár LaBáK. 

 

Prečo to robíme? 
V poslednom období zápasíme s nezáujmom mládeže, ale aj laickej verejnosti 

o štúdium vedeckých disciplín ako oblastí ich budúceho profesijného 

pôsobenia. Preto chceme aj prostredníctvom Festivalu vedy a techniky 

AMAVET prebudiť a udržiavať u mladých ľudí tvorivého ducha v rámci rozvoja 

vedy a techniky na Slovensku. 

Ciele festivalu 
• poskytnúť talentovaným mladým ľuďom možnosť prezentovať 

výsledky svojej výskumnej a bádateľskej činnosti odbornej, ale aj 

laickej verejnosti, 

• ponúknuť možnosť diskutovať s odborníkmi z vedeckej oblasti a 

prípadne vylepšiť svoj vedecko-výskumný projekt, 

• podporovať deti a mládež vo vzťahu k vede a tvorivej mimoškolskej 

činnosti, 

• vytvoriť možnosť nadviazať nové kontakty so svojimi rovesníkmi a 

prípadne si vymeniť skúsenosti zo svojej práce, 
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• poskytnúť šancu najlepším zabojovať o postup na európske a svetové 

súťaže (Intel ISEF, EUCYS, CASTIC, ESI, ESE a ďalšie), 

• poskytnúť šancu najlepším prezentovať svoj projekt na partnerských 

súťažiach a prehliadkach vedecko-výskumných projektov v Španielsku, 

Belgicku, Rusku, 

• nadviazať priateľské kontakty so zahraničnými účastníkmi a 

delegáciami. 

Cieľová skupina 
 

Podujatie Festival vedy a techniky 

AMAVET je primárne určené pre deti a 

mládež zo slovenských základných a 

stredných škôl so záujmom o vedu a 

techniku. Festival bol jedinečným 

stretnutím mladých ľudí, prezentujúcich 

svoju mimoškolskú činnosť formou 

panelových prezentácií. 

Účastníci majú možnosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi, diskutovať navzájom 

o svojich projektoch. Odborný dialóg vedú s hodnotiacou komisiou, 

pozostávajúcou z vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov 

univerzít, Slovenskej akadémie vied. 

Na projekte spolupracuje organizačný tím zo sekretariátu AMAVET a mladí 

dobrovoľníci, ktorých hlavnou úlohou je kvalitne pripraviť podujatie pre 

všetkých účastníkov. Popri organizovaní projektu si môžu vyskúšať a zdokonaliť 

sa v tímovej práci, komunikačných schopnostiach a zručnostiach. 
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Vyhodnotenie Festivalu vedy a techniky 
 

História Festivalu vedy a techniky 

AMAVET mu dáva právom 

postavenie jedného z hlavných 

podujatí Týždňa vedy a techniky 

na Slovensku. Dvadsiaty prvý 

ročník festivalu počas dvoch dní 

od 8. novembra do 9. novembra 

to aj potvrdil. Obdivuhodné 

nápady, vedecké nadšenie 

a sebavedomie mladých Slovákov z roka na rok vzrastajú. Úroveň projektov 

žiackych vedeckých prác, prezentovaných panelovou formou dosahuje 

medzinárodné parametre. Zhodli sa na tom členovia odbornej hodnotiacej 

komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. 

Tí najúspešnejší mladí vedátori reprezentujú Slovensko na najprestížnejších 

svetových súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných miestach.  Spojenie 

Festivalu vedy a techniky AMAVET s veľtrhom Bibliotéka a výstavou 

Pedagogika sa ukázalo ako veľmi zmysluplné a plánujeme aj v ďalších 

ročníkoch realizovať festival v Inchebe. Organizátor, Asociácia pre mládež, 

vedu a techniku – AMAVET, víta ústretovosť Incheby, pretože kvalitné 

profesionálne súťažné projekty mladých ľudí si vyžadujú aj prezentáciu 

v kvalitných profesionálnych výstavných priestoroch. 

Oduševnené vystupovanie prezentujúcich nielen pred členmi hodnotiacej 

komisie, ale aj pred laickou verejnosťou vyvolávalo úctu k tvorcom. Vedecké 

nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov napĺňalo všetkých zúčastnených 

optimizmom. Napätie pred vyhlásením výsledkov sa dalo krájať. Následné 

nadšenie víťazov, ale aj spokojnosť porazených s perfektnou organizáciou  mali 
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možnosť osobne vidieť zúčastnení významní partneri festivalu, ktorým patrí 

úprimná vďaka a ich zoznam uvádzame na konci tohto vyhodnotenia! 

Záštita MŠVVaŠ SR, odborná garancia Slovenskej akadémie vied a ďalších 

slovenských univerzít, udelenie CENY ZA VEDU A TECHNIKU za rok 2018 

v kategórii „Popularizátor vedy“ dávajú Festivalu vedy a techniky AMAVET 

pečať rešpektovanej súťaže a veríme, že v tomto duchu nás budú víťazi 

reprezentovať aj v zahraničí. 

Festival mal aj bohatý nesúťažný 

program. Pre všetkých účastníkov sa 

uskutočnili motivačné diskusie s 

vedcami, ale aj s víťazmi 

predchádzajúcich festivalov - Science 

Talks. Stalo sa už tradíciou, že 

súčasťou festivalu počas Týždňa vedy 

a techniky na Slovensku bola aj 

interaktívna výstava Veda 

netradične, organizovaná Centrom vedecko-technických informácii a 

Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Sme veľmi radi, že sa rozšíril okruh významných partnerov a  všetci dokázali 

spojiť sily a usilovne pracovať na prípravách tohto podujatia. 

Festival bol vyvrcholením práce žiakov, učiteľov, konzultantov a organizátorov, 

ktorí pracujú na svojich projektoch dlhé mesiace a obetujú im aj svoje letné 

prázdniny  len preto, aby sa venovali oblasti, ktorá ich baví a aby mohli 

prezentovať svoje aktivity na národných a medzinárodných súťažiach. 

Od príchodu účastníkov, cez registráciu, otvárací ceremoniál, prednášky, až po 

samotnú prezentáciu súťažných projektov bolo cítiť obrovské nadšenie, snahu 

a emócie účastníkov ako aj radosť hodnotiteľov z toľkých kvalitných prác a 

projektov. 
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Najväčšími víťazstvami sú však určite umiestnenia na medzinárodných 

súťažiach v Európe a v USA. Hodnotiaca komisia rozhodla o postupe celkovo 

25 súťažiacich s 16 projektmi. 

Emócie, ktoré zatvárací ceremoniál vyvolal boli také silné, že zasiahli snáď 

každého, kto sa na ňom nachádzal. Radosť účastníkov, ich učiteľov či rodičov v 

nás organizátoroch vyvolala pocit, že aj napriek náročnej príprave je táto súťaž 

každý rok štartom, základnou časťou úspechu mladých vedcov, ktorá ich 

dokáže posunúť na miesta, o ktorých ani sami netušia.  

Už len účasť na Festivale vedy a techniky AMAVET je im odmenou, pretože ich 

učí nebáť sa vystúpiť z radov, tvoriť, experimentovať, zlepšovať sa a bojovať o 

svoje miesto medzi najlepšími mladými vedcami z celého sveta. A samozrejme 

radosť účastníkov vyvoláva v nás organizátorov pocit, že to všetko opäť stálo 

za to. 

 

Prehľad účastníkov 
 

Zahraniční hostia Projekty Účastníci Sprievod 

Sciencia Joven, Mexiko 1 2 1 

Moscov State Center for Youth, 
Rusko 

6 6 2 

Jeunesses Scientifiques de 
Belgique, Belgicko 

1 3 1 

MAGMA, Španielsko 1 3 1 

Spolu 9 14 6 
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Záujem o súťažné kategórie v súťaži (vrátane krajských kôl) 
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Prehľad účastníkov (SR) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prihlásení žiaci  129 179 277 310 212 244 203 

Prihlásené projekty do 
súťaže (vrátane krajov) 

92 124 179 180 138 165 138 

Postúpené projekty do 
finále 

68 76 73 61 80 74 79 

Zúčastnení žiaci  103 114 107 96 117 108 111 

Zúčastnení pedagógovia a i. 27 42 34 27 51 43 51 
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Počet prihlásených na krajské kolá súťaže 

 

 

Realizátori krajských kôl FVAT 
Bratislavský a Trnavský kraj: Dávid Richter, sekretariát AMAVET-u, miesto 

konania: MATADOR, Bojnická 3, Bratislava. 

 

Nitriansky kraj: Mgr. Martin Mikuláš, AMAVET klub č. 836, miesto konania: 

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra. 

 

Žilinský kraj: Ing. Jozef Ristvej st., AMAVET klub č. 549, miesto konania: 

Priestory Novej MENZY, Vysokoškolákov 26, Žilina. 

 

Banskobystrický kraj: Vladimír Kováčik, AMAVET klub č. 937, miesto konania: 

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica. 
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Košický a Prešovský kraj: Mgr. Ivana Šmelková, AMAVET klub č. 849, miesto 

konania: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice. 

 

Trenčiansky kraj: Vladimír Mešter, AMAVET klub č. 836, miesto konania: 

Mestská Umelecká Agentúra Partizánske. 

 

Ceny Festivalu vedy a techniky AMAVET 

Postupy na medzinárodné súťaže a výstavy pre mladých vedcov 

POSTUP NA INTEL ISEF, PHOENIX, USA 

Kategória: Medicína a zdravotníctvo  
Projekt: Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora 
Autor: Aneta Anna Dunajová 
 
Kategória: Biológia  
Projekt: Náhrada syntetických opaľovacích prípravkov lignínom testovaným 
na HaCaT keratinocytoch 
Autor: Ján Maťufka a Peter Škripko 

POSTUP NA THE EUROPEAN UNION CONTEST FOR YOUNG SCIENTISTS-EUCYS, 

SOFIA, BULHARSKO 

Kategória: Chémia  
Projekt: Vývoj a aplikácia analytickej metódy  na stanovenie joidového aniónu  
v silne mineralizovaných vodných matriciach 
Autor: Laura Nižníková 
 
Kategória: Chémia  
Projekt: E250 - Tichý zabijak 
Autor: Dominika Pánska  
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Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo  
Projekt: Zabránenie podvádzaniu v e-športoch 
Autor: Ján Varga    

POSTUP NA CASTIC, ČÍNA 

Kategória: Elektrina a mechanika  
Projekt: Rádiovo ovládané autíčko 
Autor: Viliam Podhajecký a Richard Maguľak 

POSTUP NA MILSET EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL, ABÚ DHABÍ, SPOJENÉ 

ARABSKÉ EMIRÁTY 

Kategória: Environmentálne vedy  
Projekt: Ekologické odstránenie znečistenia ropou 
Autor: Samuel Skaličan   
 
Kategória: Medicína a zdravotníctvo  
Projekt: Komplexné biomechanické a predklinické testovanie biomateriálov 
pre účely implantológie a regeneračnej medicíny 
Autor: Miriam Feretová a Samuel Smoter 
 
Kategória: Medicína a zdravotníctvo  
Projekt: Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro 
Autor: Matúš Mlynár a Alexandra Alžbeta Rigoová 

VERNADSKY NATIONAL CONTEST, MOSKVA, RUSKO 

Kategória: Biológia  
Projekt: Prasacie oocyty a manipulácia s nimi 
Autor: Simona Strejčková a Natália Jiránková 
 
Kategória: Matematika  
Projekt: Číslo π vo hviezdach 
Autor: Alexandra Zavadská    
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Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo  
Projekt: DroneLogger 
Autor: Marco Pintér a Richard Kováč 

BELGIAN EXPO, BRUSEL, BELGICKO 

Kategória: Elektrina a mechanika  
Projekt: Inteligentný solárny generátor so solárnym panelom reagujúcim na 
svetlo 
Autor: Kristián Greif a Oliver Lipka 

EXPO SCIENCE AMAVET, PARDUBICE, ČR 

Kategória: Biológia  
Projekt: Vplyv nanočastíc striebra na mikroorganizmy. 
Autor: Jakub Uličný a Vladimíra Hricová 
 
Kategória: Biológia  
Projekt: Ideálna teplota eliminovania inklúznych teliesok s maximálnym 
ziskom proteínu AsLOV2 
Autor: Sára Mária Majerníková    
 
Kategória: Elektrina a mechanika  
Projekt: Záchranárska Trikoptéra 
Autor: Adrián Kaštíl a Erick Vozár 
 

Ceny partnerov podujatia 
 

Cena PCREVUE 

Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo  
Projekt: DroneLogger 
Autor: Marco Pintér a Richard Kováč 
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Hlasovanie verejnosti o najlepší projekt a cena koučing od Andy Profantovej 

Kategória: Biológia  
Projekt: Ideálna teplota eliminovania inklúznych teliesok s maximálnym 
ziskom proteínu AsLOV2 
Autor: Sára Mária Majerníková    

Špeciálna cena CERN pre učiteľov 

RNDr. Miriam Feretová 
Ing. Tatiana Hoffmanová 
Ing. Milana Buhajová 

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“ 

Kategória: Medicína a zdravotníctvo 
Projekt: Metóda na meranie latencie evokovaného potenciálu P300 pomocou 
BioRadia 
Autor: Ján Mederly    

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „stredoškoláci“ 

Kategória: Medicína a zdravotníctvo 
Projekt: Bakteriostatické účinky koloidného striebra in vitro 
Autor: Erik Mokroš a Hana Špaleková 

Hlavná cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK 

Kategória: Biológia  
Projekt: Náhrada syntetických opaľovacích prípravkov lignínom testovaným 
na HaCaT keratinocytoch 
Autor: Ján Maťufka a Peter Škripko 
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Ceny poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET 
 

Cena poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET 

Kategória: Biológia  
Projekt: Hodnotenie ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na 
základe bentických rozsievok 
Autor: Dagmar Budd    
 
Kategória: Environmentálne vedy  
Projekt: Vplyv magneticky upravenej vody na obsah účinných látok, klíčenie a 
rast vybraných druhov rastlín 
Autor: Paula Kucháriková a Annamária Chovancová 
 
Kategória: Chémia  
Projekt: Toxicita hliníka 
Autor: Karin Iková    
 
Kategória: Fyzika a astronómia  
Projekt: Analýza látok pomocou kapilárnej elektroforézy s laserovou 
detekciou 
Autor: Matej Gajdoš    
 
Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo  
Projekt: δFinder 
Autor: Pavol Padyšák    
 
Kategória: Fyzika a astronómia  
Projekt: Akustický levitátor 
Autor: Martin Mitro    
 
Kategória: Energia a transport  
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Projekt: Atmosférické MHD 
Autor: Samuel Pernička a Daniel Pernička 
 
Kategória: Medicína a zdravotníctvo  
Projekt: Endovaskulárne zákroky - budúcnosť kardiochirurgie? 
Autor: Viliam Glézl a Denis Vavrek 
 
Kategória: Environmentálne vedy  
Projekt: Environmentálny vplyv banskej činnosti na životné prostredie 
povodia rieky Hnilec 
Autor: Norbert Popeláš    
 
Kategória: Biológia  
Projekt: Fajčenie teenagerov 
Autor: Vladimír Molnár    
 
Kategória: Chémia  
Projekt: Faktory ovplyvňujúce rýchlosť premeny laktózy na kyselinu mliečnu 
Autor: Júlia Štupáková a Jarmila Paučová 
 
Kategória: Biológia  
Projekt: Klíčenie semien pod LED lampou 
Autor: Ivana Andrejčíková  
 
Kategória: Fyzika a astronómia  
Projekt: Magnetické delo 
Autor: Benjamin Jakub Trokan    
Kategória: Elektrina a mechanika  
Projekt: Mechatronika 
Autor: Šimon Devera a Nikolas Jankal 
 
Kategória: Medicína a zdravotníctvo  



 
 

Strana | 19 
 

Projekt: Metóda na meranie latencie evokovaného potenciálu P300 pomocou 
BioRadia 
Autor: Ján Mederly    
 
Kategória: Chémia  
Projekt: Modrotlač - chémia a umenie 
Autor: Kristína Dovalová a Anna Lehocká 
 
Kategória: Geovedy  
Projekt: Ontogenetický rast a pohlavný dimorfizmus fosílnych žabích krabov 
Spiša 
Autor: Adam Heteš    
 
Kategória: Environmentálne vedy  
Projekt: Pod rúškom znečistenej noci 
Autor: Alexandra Juščáková    
 
Kategória: Environmentálne vedy  
Projekt: Prírodné materiály pre remediáciu kyslých podzemných vôd 
technológiou priepustných reaktívnych bariér 
Autor: Klaudia Klapáčová a Zuzana Čurillová 
 
Kategória: Chémia  
Projekt: Vplyv koncentrácie kyseliny octovej na rozpúšťanie uhličitanu 
vápenatého 
Autor: Ivana Jonáková    
 
Kategória: Spoločenské vedy  
Projekt: Závislosť procesu zabúdania od výberu vyučovacej metódy 
Autor: Michaela Mrníková a Kristína Horanská 
 
Kategória: Fyzika a astronómia  
Projekt: Vplyv svetla na makulu 
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Autor: Bruno Hubinský 

Cena pre najlepší zahraničný projekt 

Kategória: Fyzika  
Projekt: Tanktra 
Autor: Antoine Godard, Pierre Frankin, Nathan Godechal 

Program podujatia 
Dátum Miesto Popis 

7.11.2018 streda   

14:00-18:00 Hala A0 Registrácia účastníkov, príprava 
panelov 

17:00-19:00 Hala A0 Studená večera, odchod na hotel 
autobusom 

8.11.2018 štvrtok   

06:30-08:00 Hotel  Raňajky a odchod z hotela 
autobusom 

09:00-18:00 Hala A0 Prezentácia projektov a hodnotenie 

10:00-10:30 EXPO klub Slávnostné otvorenie 

11:30-13:00 B1 balkón Obed 

18:00-19:30 B1 balkón Večera, odchod autobusmi 
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9.11.2018 piatok   

06:30-08:00 Hotel  Raňajky a odchod z hotela 
autobusom 

09:00-18:00 Hala A0 Prezentácia projektov pre verejnosť 

09:00-10:00 Hodnotiaca 
komisia 

Centrum vzdelávania vedátorov, 
prednáška pre učiteľov 

10:00-11:30 Hala A0 SCIENCE TALKS 1 – úspechy Slovákov 
v zahraničí 

11:30-13:00 B1 balkón Obed 

14:00-17:00 Hala A0 SCIENCE TALKS 2 – CERN, Google 

17:00-18:00 Hala A0 Vyhlásenie výsledkov FVAT 

18:00-18:30 Hala A0 Odinštalovanie projektov  

18:30-22:00 Hala B0 Večera, sprievodný zábavný 
program, odchod autobusmi 

10.11.2018 sobota   

07:30-09:00 hotel Raňajky a odchod z hotela 
individuálne 
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Záštita, spoluorganizátori, odborní garanti a partneri podujatia 
 

Záštita 

     

Spoluorganizátori podujatia 
  

         

Odborní garanti 

                         

 
Generálny partner 

 

Hlavní partneri                  

 
 

                

 

https://www.minedu.sk/
http://www.uniba.sk/
http://www.fns.uniba.sk/
https://www.uniza.sk/


 
 

Strana | 23 
 

Hlavný mediálny partner 

     

 

Partneri podujatia 

                    

 

             

 

                 

    

              

Zahraniční partneri 

                     

 

                

 

https://eduworld.sk/
http://www.vuje.sk/
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Poďakovanie 
 

V mene Asociácie pre mládež, vedu a techniku si dovoľujeme poďakovať 

všetkým ľuďom, spoločnostiam a inštitúciám, ktoré prispeli k výbornému 

priebehu Festivalu vedy a techniky AMAVET. 

Zvláštne poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorí participovali na príprave 

a realizácii podujatia, menovite ďakujeme: Márii Babinčákovej, Anke 

Kravárovej, Timei Sňahničanovej, Miške Kardohelyovej, Radke Oklepkovej, 

Terezi Fabuľovej, Mariánovi Babinčákovi, Martinovi Králičkovi, Milošovi 

Králičkovi, Danielovi Ondrovi, Alexovi Valachovi, členom a sympatizantom 

AMAVET klubu 959 SOVA. 

Odkazy na ďalšie prílohy 

 

Fotogaléria: https://foto.amavet.sk/index.php?/category/268  

Video zostrih: https://youtu.be/RiqphEqui_8  

Facebook AMAVET: https://www.facebook.com/amavet/  

AMAVET newsletter: http://e-revue.amavet.sk/?page_id=21  

  

https://foto.amavet.sk/index.php?/category/268
https://youtu.be/RiqphEqui_8
https://www.facebook.com/amavet/
http://e-revue.amavet.sk/?page_id=21
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Zostavili 
 

Gabriela Kukolová, Dávid Richter 

 

Neprešlo jazykovou úpravou. Nepredajné. 

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy,  

výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú  

administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore nadácie SPP. 

NCP VaT - CVTI SR je spoluorganizátorom podujatia. 

 
 
 

 


