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Príhovor 

Milí priatelia vedy a techniky, 

 

je mi opäť veľkým potešením prihovoriť sa našim budúcim 

vedcom, ktorým patrí budúcnosť vedy. Vitajte na 

Festivale vedy a techniky AMAVETu 2015, ktorý sa tento 

rok zároveň koná pri príležitosti 25. roka existencie našej 

Asociácie pre mládež vedu a techniku. Už 25 rokov 

spoločne popularizujeme vedu a techniku medzi mladými 

ľuďmi a najmä pre mladých ľudí, čo mňa osobne veľmi teší 

a som rád, že AMAVET tu je a môže vykonávať svoju 

prácu. Nie je to vždy ľahké, ale robíme všetko preto, aby sme napredovali. 

 

 

Napredovanie vnímam aj cez udržovanie úrovne Festivalu vedy a techniky 

AMAVETu. Účasť našich víťazov na Intel ISEF v USA, rovnako na I-Sweeep v USA 

a od tohto roku aj na EUCYS, súťaži mladých vedcov, ktorú organizuje Európska 

komisia. 

 

 

Toto všetko vnímame v AMAVETe veľmi pozitívne. Je to odzrkadlenie nášho 

úsilia v tejto oblasti. Sme radi, že Festival vedy a techniky AMAVETu vytvára 

priestor na úspechy mladých stredoškolských vedátorov, a tým vytvárame 

možnosti pre ich osobnostný rast a budúci rozvoj, čím podporujeme ich snahu 

o sebarealizáciu vo vede. Je to jeden z hlavných cieľov AMAVETu, podporiť 

možnosti, ktoré dnešný svet mladým ľuďom poskytuje a motivovať ich 

v budúcej kariére vo vede a technike, spoznávaním sveta spoznávajú sami seba 

a postupne budú zveľaďovať našu spoločnosť. 
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Pri tejto príležitosti ďakujem všetkým za podporu nášho úsilia pri popularizácii 

vedy a techniky v spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi. Naše 

poďakovanie patrí najmä Národnému centru pre popularizáciu vedy a techniky 

v spoločnosti – CVTI SR, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

Žilinskej univerzite v Žiline, spoločnosti Slovenské elektrárne, člen skupiny 

Enel, Nadácii Volkswagen Slovakia, Prírodovedeckej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave, firme Intel, Spoločnosti pre vedu a verejnosť, 

Európskej komisii a Vám všetkým našim priaznivcom a podporovateľom bez 

ktorých by Festival vedy a techniky AMAVETu nemohol existovať.  

 

 

Vo vede nie je až tak dôležité získať nové fakty,  

dôležitejšie je objaviť nové spôsoby premýšľania o nich. 

- William Henry Bragg - 

 

 

Prajem krásne diskusie o vede a vo vede 

 

 

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. 

 

predseda AMAVETu - riaditeľ Festivalu vedy a techniky AMAVETu 

prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline 
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O Festivale vedy a techniky AMAVETu 

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku usporadúva počas Týždňa 

vedy a techniky na Slovensku už 18. ročník mimoriadne atraktívnej súťaže 

a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov a výskumných prác žiakov 

základných a stredných škôl. Mladí ľudia prezentujú svoje práce už tradične na 

vynikajúcej úrovni formou posterovej prezentácie, alebo trojrozmerného 

exponátu. 

 

Ročne sa na tejto celoštátnej výstave aktívne zúčastní viac ako 100 mladých 

ľudí s projektmi z celej krajiny a na podujatie sa príde pozrieť veľké množstvo 

návštevníkov z radov študentov, pedagógov, vedeckých pracovníkov a širokej 

verejnosti. 

 

Festival vedy a techniky je už roky jedinečnou prehliadkou výsledkov vedecko-

výskumnej činnosti mladých ľudí. Z množstva projektov komisia zložená 

z odborníkov vyberá tie najlepšie a najzaujímavejšie, autori ktorých získajú 

množstvo hodnotných cien ako aj možnosť reprezentovať AMAVET 

a Slovensko na prestížnych medzinárodných podujatiach. 

 

V rámci programu Festivalu sú pre všetkých účastníkov pripravené diskusie 

s odborníkmi, workshopy a exkurzie. Na Festival vedy a techniky prijali 

pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Belgicka, 

Španielska a Česka, čím vytvárame podmienky na výmenu skúseností 

a nadväzovanie priateľstva medzi mladými ľuďmi. 
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O Asociácii pre mládež, vedu a techniku 

AMAVET od svojho založenia v roku 1990 vystupuje ako aktívny člen 

medzinárodnej organizácie MILSET. Od roku 1991 sa zúčastňujeme na svetovej 

prehliadke projektov ESI (Expo Sciences International) a od roku 1996 na 

európskej prehliadke projektov ESE (Expo Sciences Europe). Od roku 2006 je 

integrálnou súčasťou súťaže Spoločnosti pre vedu a verejnosť, ktorá organizuje 

súťaž Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA, ktorá je 

najstaršou a najprestížnejšou súťažou vedeckých projektov žiakov na úrovni 

našich stredných škôl na svete. 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 

dokonca 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/. 

Prehľad projektov v jednotlivých súťažných 

kategóriách 
 

Biológia 
V tejto kategórii sú projekty patriace do skupiny klasických aj moderných 
disciplín, ktoré sa zaoberajú štruktúrou, funkciou a úrovňou organizácie živých 
organizmov (molekulárna, bunková, orgánová…). Venuje sa aj vývojovým 
zmenám druhov – evolúcii. 
 

Názov projektu: Vplyv mikrovlnného žiarenia na modelový organizmus 
Číslo stánku: 1 
Autor: Ján Račko     
Rok narodenia: 1996  
Škola: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen 
Abstrakt: 
Cieľom mojej práce je dokázať pôsobenie vody upravenej v mikrovlnnej rúre 
na modelový organizmus – hrach siaty. Prostredníctvom fyzikálnych 

http://www.amavet.sk/
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výpočtov som zisťoval, či je možné, aby v mikrovlnnej rúre došlo ku 
chemickej prestavbe, resp. znehodnoteniu vody. Taktiež som zisťoval, či je 
možný únik mikrovĺn z mikrovlnnej rúry. Do práce som zahrnul aj 
energetickú pyramídu.  

 
Názov projektu: Mikrobiológia  jogurtov 
Číslo stánku: 2 
Autor: Zuzana Ďurišová, Nikola Rajnohová   
Rok narodenia: 1996, 1997 
Škola: Spojená škola, o.z. SPŠ, Námestie SNP 5, Partizánske 
Abstrakt: 
O úlohe potravín v prevencii ochorenia diskutujú odborníci z rôznych oblastí, 
ale o význame zdravého stravovania pri udržiavaní mladosti, vitality a 
zdravia už dnes niet pochýb. Spomedzi mliečnych výrobkov sú zvlášť 
hodnotné najmä kyslomliečne produkty s obsahom probiotických kultúr. 
Keďže jogurtov je na našom trhu neuveriteľné množstvo, chceli sme sa 
presvedčiť, ktoré druhy sú pre nás významné z hľadiska zdravia. 
 
Názov projektu: Včely volajú o pomoc 
Číslo stánku: 3 
Autor: Ema Spáčilová, Nina Adamčíková, Marek Mocňák 
Rok narodenia: 2003, 2003,2003 
Škola: Základná škola, Škultétyho 11, Topoľčany 
Abstrakt: 
Choroba včiel Varroa destructor postihla aj včelie spoločenstvo nášho 
vedúceho včelárskeho krúžku. Klieštik  parazituje na dospelých včelách. 
Pôsobí ako roztoč- vyciciava  jej hemolymfu-včeliu krv a hrozí až vyhynutie 
včelstva.  Varroa destruktor sa lieči  na jeseň - kvapkami Varidol. Presnými 
výpočtami sme zistili, že klieštik sa nachádzal približne na každej trinástej 
včele a liečením sme zachránili takmer 4 000 včiel. O celom priebehu sme 
natočili 12 minútový film Včely volajú o pomoc. 
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Názov projektu: Potenciálne využitie sekundárnych rastlinných 
metabolitov v ochrane rastlín proti parazitom 

Číslo stánku: 4 
Autor: Jana Čorňáková     
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 
Abstrakt: 
Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv koncentrácii tanínu na háďatko 
zemiakové (Globodera pallida) v  in vitro a in vivo experimente a  poukázať 
na využitie tohto sekundárneho metabolitu. Údaje z oboch experimentov 
boli podrobené štatistickej analýze LSD‘sT (PlotIT). Výskum ukázal, že tanín 
vyzerá byť vhodným prostriedkom na boj proti G. pallida, keďže potláča 
liahnutie vajíčok z cýst a tým aj mieru reprodukcie parazita. 

 
Názov projektu: Vplyv ovocných koncentrátov na fermentáciu kvasiniek 
Číslo stánku: 5 
Autor: Paula Kucháriková     
Rok narodenia: 2001  
Škola: Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 
Abstrakt: 
Cieľom nášho projektu bolo porovnať fermentačné schopnosti  štyroch 
vybraných kmeňov kvasiniek (Kluyveromyces marxianus, Debaromyces 
hansenii, Saccharomyces cerevisiae, Yarrowia lipolytica), pridaných k šiestim 
typom ovocných koncentrátov (jablko, hruška, hrozno, broskyňa, nektarinka 
a slivka). 

 
Názov projektu: Testovanie vpyvu DMSO na kuracie embryo 
Číslo stánku: 6 
Autor: Ester Tomajková     
Rok narodenia: 1996  
Škola: Gymnázium, Poštová 9, Košice 
Abstrakt: 
Dimetylsulfoxid (DMSO) je organická zlúčenina (vzorec C2H6OS), ktorá má 
široké použitie, napr. ako polárne rozpúšťadlo. Má schopnosť zvyšovať 
absorpciu testovacích látok. Cieľom práce je sledovať hmotnosť kuracích 



SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET 
 

Strana | 10 

embryí, ich sŕdc a pečení, vplyv na vaskulárny systém, eventuálne 
malformácie a stanovenie letálnej dávky po aplikácii DMSO. 

 

Chémia 
Táto kategória zahŕňa organickú aj anorganickú chémiu. Projekty môžu byť 
zamerané na rôzne oblasti od štruktúry atómov až po zložitejšie organické 
molekuly. Obzvlášť sú vítané projekty zamerané na efektívnejšiu produkciu 
látok. Pokročilejšie projekty by mali obsahovať chemické rovnice a vzorce. 
 

Názov projektu: Analýza piva 
Číslo stánku: 7 
Autor: Nikola Kotlárová     
Rok narodenia: 1996  
Škola: Spojená škola, o.z. SPŠ, Námestie SNP 5, Partizánske 
Abstrakt: 
Práca sa zaoberá senzorickou analýzou alkoholických pív z obchodnej siete. 
Senzorickou analýzou  sa posudzovali vybrané ukazovatele pív, a to čírosť, 
farba, chuť, pach, penivosť, horkosť. Fyzikálno-chemickou analýzou bol 
stanovený zákal a pH. 

 
Názov projektu: Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení 

alkylamínov pri výrobe gumárenských chemikálií 
Číslo stánku: 8 
Autor: Bálint Czíferi, Dominik Aschengeschwandtner   
Rok narodenia: 1997, 1996 
Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 

Bratislava 
Abstrakt: 
Benztiazoly sa používajú ako urýchľovače pri vulkanizácii prírodného a 
syntetického kaučuku. Cieľom práce je vyvýjať a testovať rýchlu, jednoduchú 
analytickú metódu. Našou prvou voľbou bola konduktometria.  
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Názov projektu: Inovácia chromatografickej metódy na stanovenie 
reziduií Kryptofixu - 2.2.2 v rádiofarmaku 18F-FDG 

Číslo stánku: 9 
Autor: Marián Pevný, Dominik Juračka   
Rok narodenia: 1999, 1996 
Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 

Bratislava 
Abstrakt: 
V tejto práci sme navrhli aplikáciu inovatívnej „spot-test“ metódy. 
Predkladaná metóda je veľmi jednoduchá, nenáročná a v porovnaní s 
klasickou metódou citlivá. Aplikované inovatívne „spot-testy“ môžeme 
zhodnotiť ako veľmi rýchle a citlivé dôkazové testy.  

 
Názov projektu: Jednoduchá kolorimetrická metóda stanovenia glukánu 
Číslo stánku: 10 
Autor: Juraj Radó, Kristián Jaček   
Rok narodenia: 1998, 1999 
Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 

Bratislava 
Abstrakt: 
Glukán je oligosacharid alebo polysacharid zložený z opakujúcich sa molekúl 
glukózy. Vďaka účinkom na obranyschopnosť sa využíva v mnohých 
výživových doplnkoch podporujúcich imunitu. Najväčší prirodzený výskyt 
tejto látky je v Hlive ustricovej (Pleurotus ostreatus).  
 
Názov projektu: Stanovenie fluoridových iónov vo vode pomocou N2-

fenylsemikarbazónu izatínu 
Číslo stánku: 11 
Autor: Viktória Piatriková, Kristína Gallová   
Rok narodenia: 1998, 1998 
Škola: Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad 

Hronom 
Abstrakt: 
Objektom skúmania našej práce bolo stanovenie fluoridových iónov v pitnej 
vode odobranej z rôznych lokalít stredného Slovenska a Bratislavy pomocou 
N2-fenylsemikarbazónu izatínu. Taktiež sme chceli poukázať na využitie 
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spektrofotometrie v štúdiu kvality a kvantity iónov pomocou ich interakcie 
so zlúčeninou močovinového typu. 
 
Názov projektu: Chráňme si zdravie so zeolitmi 
Číslo stánku: 12 
Autor: Daniel Kubovčík, Eva Marasová   
Rok narodenia: 1999, 1999 
Škola: Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 
Abstrakt: 
Zlá klimatizácia môže spôsobiť bolesti hlavy či iné zdravotné ťažkosti. Dokážu 
zeolity zabezpečiť ľuďom zdravšie životné a pracovné podmienky pri použití 
v klimatizácii? Zeolity majú dobrú sorbčnú schopnosť, preto sme sa rozhodli 
použiť ich na pohlcovanie zápachov a škodlivých látok.  

 
Názov projektu: Triklozán - nebezpečenstvo pre naše zdravie 
Číslo stánku: 13 
Autor: Martin Hric, Natália Bátorová   
Rok narodenia: 1999, 1999 
Škola: Gymnázium Krompachy, Lorencova 46, Krompachy 
Abstrakt: 
Triklozán je látka so silnými antibakteriálnymi účinkami. Cieľom nášho 
projektu “Triklozán ako hrozba “ je dokázať, že používanie triklozánu je 
zbytočné kvôli jeho nepriaznivým účinkom na organizmus. 

 
Názov projektu: Ľubovník bodkovaný 
Číslo stánku: 14 
Autor: Patrícia Gocníková     
Rok narodenia: 1997  
Škola: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava 
Abstrakt: 
V práci sa venujeme ľubovníku bodkovanému. Stanovovali sme stratu 
hmotnosti sušením, obsah hypericínov a obsah trieslovín. Stanovenia sme 
robili podľa metodiky Ph.Eur.8 a ČsL4. Základom našej práce boli tri 
hypotézy. V práci sme zistili, že pri sušení vňate ľubovníka bodkovaného 
strata sušeniu vyhovovala hodnotám liekopisu.  
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Názov projektu: Magnetické nanočastice a ich využitie v 
biomedicínskych aplikáciách 

Číslo stánku: 15 
Autor: Ivan Grega     
Rok narodenia: 1997  
Škola: Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, 

Škultétyho 10, Košice 
Abstrakt: 
Jedným zo známych medicínskych problémov je liečenie rakoviny. V 
súčasnosti často používané metódy sú síce účinné, no majú rozsiahle 
nežiadúce účinky. Menej rozšíreným liečebným postupom takýchto 
ochorení je magnetická hypertermia. V našej práci sme študovali 
hydrodynamické vlastnosti vybraných zložení magnetických nanokvapalín z 
pohľadu magnetickej hypertermie. 

 
Názov projektu: Mechanizmus polymerizácie m-aminobenzonitrilu 
Číslo stánku: 16 
Autor: Juraj Májek, Jakub Malina, Martin Gažo 
Rok narodenia: 1997, 1998, 1998 
Škola: Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava 

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, 
Teplická 7, Bratislava 

Abstrakt: 
Je všeobecne známe, že polymerizácia anilínu a väčšiny jeho derivátov 
prebieha oxidatívnym mechanizmom. V práci je však zistené, že polymér  m-
aminobenzonitrilu prekvapivo nie je možné  vytvoriť týmto spôsobom.  
Hlavné faktory  vplývajúce na reaktivitu m-aminobenzonitrilu  sú znížená 
elektrónová hustota na aromatickom jadre zlúčeniny a stérické bránenie 
kyano-skupiny.   
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Názov projektu: Vplyv stresu a interkalačných liečiv na štruktúru DNA 
Číslo stánku: 17 
Autor: Jakub Víglaský     
Rok narodenia: 1997  
Škola: Gymnázium, Trebišovká 12, Košice 
Abstrakt: 
Živé bunky sú neustále vystavené premenlivým  vonkajším podmienkam, 
ktoré sa veľmi často menia, a ktoré nútia bunky sa neustále prispôsobovať  
týmto zmenám. Niektoré organizmy dokážu prežívať aj v podmienkach, 
ktoré sú pre človeka a iné bunky  nezlučiteľné  s ich prežitím. 

 
Názov projektu: Energia z kontajnera 
Číslo stánku: 18 
Autor: Filip Vojtko, Michal Červenec   
Rok narodenia: 1998, 1998 
Škola: Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 
Abstrakt: 
Ľudstvo by malo hľadať spôsoby, ako užitočne a efektívne využiť odpad. 
Práve takúto možnosť ponúka tento projekt. Po meraniach uskutočnených 
na rôznych vzorkách hliníkového odpadu sa ukázalo, že z relatívne malého 
množstva odpadu je možné získať pomerne veľké množstvo vodíka, ktorý by 
sa dal použiť ako sekundárny zdroj elektrickej energie. 

 

Elektrina a mechanika 
Autori navrhujú nové komponenty a súčiastky do známych zariadení, napr. v 
záujme zvýšenia ich účinnosti. Môžu navrhnúť i nové stroje. V rámci 
elektrotechniky sa navrhujú nové elektrické obvody a súčiastky, ktoré sa 
následne implementujú do zariadení. 
 

Názov projektu: Arduino modulárny systém ochrany majetku 
Číslo stánku: 19 
Autor: Lukáš Pintér, Matúš Koterba, Filip Meloš 
Rok narodenia: 1998, 1998,1998 
Škola: Spojená škola - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, 

Banská Bystrica 
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Abstrakt: 
Vytvorili sme modulárny zabezpečovací systém ochrany majetku, ktorého 
podstata spočíva v stavebnici ARDUINO. Moderná spoločnosť sa snaží v čo 
najväčšej miere znižovať náklady na svoj život. V neposlednom rade sa 
snažíme čím viac napredovať pri využívaní alternatívnych zdrojov energie.  

 
Názov projektu: Model inteligentného domu s pripojením na Internet 
Číslo stánku: 20 
Autor: Branislav Ševc     
Rok narodenia: 1997  
Škola: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Komenského 44, Košice 
Abstrakt: 
Inteligentný dom je moderné riešenie ovládania domu cez Internet. My sme 
vytvorili model takéhoto domu. Celé ovládanie domu je realizované 
pomocou riadiacej jednotky a dotykového displeja. Ovládanie osvetlenia, 
brán a podobne je navyše realizované aj cez spínače. Súčasťou modelu je aj 
semafor, ktorý je plne automaticky ovládaný cez riadiacu jednotku. Zvyšné 
prvky sú väčšinou poloautomatické.  

 
Názov projektu: Riadiaci pult lokomotívy 363 
Číslo stánku: 21 
Autor: Damián Čambal, Vladislav Ilečko   
Rok narodenia: 1998, 1998 
Škola: Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 
Abstrakt: 
Cieľom projektu bolo vytvoriť funkčný reálny pult lokomotívy 363, ktorá je 
najpoužívanejšou lokomotívou v Česku aj na Slovensku. Rozhodli sme sa  ho 
navrhnúť a skonštruovať tak, aby nami vyrobený výrobok spolupracoval so 
simulačným programom a slúžil ako učebná pomôcka.  

 
Názov projektu: Mechanická ruka 
Číslo stánku: 22 
Autor: Tomáš Podušel     
Rok narodenia: 2000  
Škola: Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica 
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Abstrakt: 
Impulzom na zhotovenie mechanickej ruky bola moja záľuba o 
elektrotechniku všeobecne. Prakticky som chcel zostrojiť prístroj,  ktorý by 
prenášal ľahké predmety z jednej strany na druhú. Na zostrojenie som 
používal súčiastky z rôznych vyradených prístrojov, preto bol finančne 
nenáročný. Mechanická ruka sa ovláda bezdrôtovo diaľkovým ovládačom.  

 
Názov projektu: Zariadenie s inteligentným riadením naklápania za 

Slnkom 
Číslo stánku: 23 
Autor: Patrik Mikolášik, Ľubomír Macura   
Rok narodenia: 1998, 1999 
Škola: Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 

50, Žilina 
Abstrakt: 
Obnoviteľné zdroje energie môžu pokryť významnú časť našich 
energetických nárokov. Aj keď sa dnes montujú fotovoltické panely, používa 
sa väčšinou pevná poloha uchytenia panelov. My sme sa rozhodli pre 
sofistikovanejšie riešenie využívajúce poznatky o meniacej sa vzájomnej 
polohe slnka a Zeme počas dňa aj roka.  

 
Názov projektu: Robotické rameno na podvozku 
Číslo stánku: 24 
Autor: Adam Šujanský     
Rok narodenia: 2000  
Škola: ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Slovenských 

dobrovoľníkov 122/7, Žilina - Budatín 
Abstrakt: 
Robotické pohyblivé rameno s piatimi kĺbmi ovládané cez počítačový 
program cez USB port a pásový podvozok ovládaný cez počítač. Na 
robotickom ramene je nainštalovaná USB kamera, ktorá prenáša obraz na 
display počítača a vďaka tomu operátor pri činnosti nemusí priamo vidieť 
predmet, ktorý chce uchopiť.  
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Názov projektu: Model regulácie hladiny kvapaliny 
Číslo stánku: 25 
Autor: Rastislav Bobák, Roman Juročko   
Rok narodenia: 1998, 1998 
Škola: SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov 
Abstrakt: 
Výsledkom tohto projektu je funkčný model regulácie hladiny kvapaliny – 
vody. Model obsahuje dve plastové nádržky, ktoré sú usporiadané nad 
sebou. Na dne hornej nádrže je ½“ 90° kohút. Na dne dolnej nádrže je 
akvaristické vodné čerpadlo. Na ľavom a pravom okraji hornej nádrže sú 
umiestnené senzory. Vlastný program umožňuje modelovať jednoúrovňovú 
i dvojúrovňovú reguláciu výšky hladiny v hornej nádrži.  

 
Názov projektu: Veterná elektráreň 
Číslo stánku: 26 
Autor: Kristián Petrík, Dalibor Fecko, Patrik Škovranko 
Rok narodenia: 1997, 1996, 1997 
Škola: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 

Prešov 
Abstrakt: 
Je všeobecne známe, že podzemné zásoby uhlia, plynu, ropy sa vyčerpávajú. 
Vietor je zdrojom energie, ktorý nič nestojí. Preto sme sa aj my v našej práci 
zamerali na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, a to konkrétne na 
využívanie energie vetra prostredníctvom veternej elektrárne a následne 
uskladnenie. Ako hlavný cieľ práce bolo navrhnúť a skonštruovať zdroj 
elektrickej energie pre domácnosť, byt, chatu.  

 
Názov projektu: 3D tlačiareň 
Číslo stánku: 27 
Autor: Rastislav Tužinský, Peter Čapkovič   
Rok narodenia: 1997, 1996 
Škola: Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 
Abstrakt: 
Ťažiskom nášho projektu je návrh a stavba 3D tlačiarne a  možnosti použitia 
tejto technológie v oblasti strojárstva. Naša tlačiareň umožňuje vytváranie 
reálnych objektov z modelov. Z hľadiska uplatnenia je najviac využívaná 
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metóda Rapid prototyping –objekt je vytvorený z tenkých vrstiev, ktoré sú 
na seba postupne ukladané. 

 
Názov projektu: Protéza ruky ovládaná hlasom 
Číslo stánku: 28 
Autor: Martin Kamenický     
Rok narodenia: 1997  
Škola: Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 
Abstrakt: 
Cieľom projektu bolo vytvoriť konštrukčný návrh a realizáciu prototypu 
mechanickej protézy hornej končatiny. Čo má ruka spraviť sa určuje 
hlasovým príkazom (funguje iba hlas toho, kto príkazy nahovoril). Ruka 
ovláda pohyby jednotlivými prstami a príkazy ako napr. chyť, ukáž, a pod.  
Každý prst je ovládaný jedným servom -  sú upravené z pôvodných 180° na 
360°, čiže sa môžu otáčať neobmedzene do ktorejkoľvek strany.  

 

Energia a transport 
Projekty zahrnuté v tejto kategórií by mali skúmať efektivitu využívania 
klasických elektrární (vodných, jadrových, tepelných...), využitie fosílnych palív 
(uhlie, zemný plyn, ropa) a iných surovín. V projektoch zaoberajúcich sa 
dopravou sa autori môžu zamerať na efektivitu tradičných dopravných 
prostriedkov, ich využívaním, perspektívou do budúcnosti a pod. Autori sa 
rovnako môžu zamerať na alternatívne zdroje energií a dopravné prostriedky 
budúcnosti. 
 

Názov projektu: Malá prenosná vodná elektráreň 
Číslo stánku: 29 
Autor: Katarína Košaľková, Barbora Kováčová, Monika 

Šnelcerová 
Rok narodenia: 1999, 1998, 1999 
Škola: Gymnázium, C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou 
Abstrakt: 
Cieľom nášho projektu bol návrh a samostatné zhotovenie malej prenosnej 
vodnej elektrárne (MPVE). Hlavným cieľom sa stal výskum, zhodnotenie 
možností MPVE, ako aj možnosti budúceho využitia MPVE. Preskúmali sme 
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faktory, ktoré majú vplyv na elektromagnetické pole nami vytvoreného 
generátora elektrického prúdu.  

 
Názov projektu: Auto na superkondenzátor 
Číslo stánku: 30 
Autor: Vratislav Režo, Milan Kalina   
Rok narodenia: 1997, 1997 
Škola: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, 

Fraňa Kráľa 20, Nitra 
Abstrakt: 
Vytvorili sme funkčný model nabíjacej stanice a auta bez využitia klasických 
batérií. Doma alebo v práci si slnečným kolektorom necháte nabíjať 
kondenzátory v nabíjacej stanici, ktorá vás po nabití upozorní cez mobilnú 
sieť alebo si pozriete údaje na displeji. 
 
Názov projektu: Netradičné zdroje energií a ako ich možno využiť v 

doprave 
Číslo stánku: 31 
Autor: Peter Orosz, Daniel Pribula   
Rok narodenia: 1997, 1997 
Škola: SPŠ Dopravná, Hlavná 113, Košice 
Abstrakt: 
Vo svete narastá populácia a spolu s rastom ekonomiky sa zvyšuje aj životná 
úroveň obyvateľstva. To je pre automobilky dobrá správa, pretože si ich 
výrobky môže zaobstarať viac ľudí. Nasleduje jednoduchá matematika... 
Viac ľudí = viac áut = väčšia miera využitia fosílnych palív. 

 
Názov projektu: Výdrž nabíjateľných AA NiMH akumulátorov 
Číslo stánku: 32 
Autor: Michal Vojtek     
Rok narodenia: 2003  
Škola: ZŠ v Marhani, 115, Marhaň 
Abstrakt: 
S pribúdajúcimi prístrojmi na batériové napájanie bolo potrebné vyriešiť 
nákup vhodných akumulátorov s nabíjačkou. Ako prvé sme domov kúpili 
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akumulátory GP s kapacitou asi 1300 mAh. Odvtedy sme začali sledovať 
kapacity nových AA akumulátorov. 

 
Názov projektu: Príklady využitia energie superkapacitorov 
Číslo stánku: 33 
Autor: Roman Juročko, Rastislav Bobák   
Rok narodenia: 1998, 1999 
Škola: SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov 
Abstrakt: 
V rámci základného kolektívu klubu elektroniky sme testovali vlastnosti 
rôznych elektronických súčiastok. Zaujali nás superkondenzátory (SC). Robili 
sme s nimi niekoľko pokusov. 

 
Názov projektu: Interlight 
Číslo stánku: 34 
Autor: Karol Gajdoš     
Rok narodenia: 1996  
Škola: SPŠSaG, Drieňová 35, Bratislava 
Abstrakt: 
Cieľ témy – dosiahnutie maximálneho možného presvetlenia pri čo 
najmenšom narušení súkromia užívateľov. Zabezpečenie energetickej 
nezávislosti s použitím fotovoltaického obvodového plášťa budovy. 
Vytvorenie príkladného miesta pre zdravý život užívateľov. Poukázať na 
možné širšie využite trojuholníka v stavebníctve a správne odstránenie jeho 
nežiaducich ostrých uhlov. 

 

Environmentálne vedy 
Projekty v tejto kategórií by mali študovať životné prostredie a prebiehajúce 
javy, resp. zmeny v ňom. Autori by mali skúmať vzťahy medzi jednotlivými 
zložkami biosféry, prípadne narušenie týchto vzťahov. 
 

Názov projektu: Priemysel ako faktor ovplyvňujúci biodiverzitu avifauny 
a obojživeľníkov monitorovanej mokrade 

Číslo stánku: 35 
Autor: Peter Nociar     
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Rok narodenia: 2000  
Škola: Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec 
Abstrakt: 
Môj 3-ročný projekt sa na jednej strane venuje rozmanitosti vybraných 
druhov fauny v danej lokalite a na strane druhej hľadá dôkaz ovplyvňovania 
ekosystému rozširujúcim sa priemyslom. 

 
Názov projektu: Pôsobenie antibiotík na žeruchu siatu a reďkovku siatu 
Číslo stánku: 36 
Autor: Veronika Schlencová, Sabína Savková   
Rok narodenia: 1999, 1999 
Škola: Cirkevné gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, 

Snina 
Abstrakt: 
Z vybraných antibiotík sme pripravili 10% vodné roztoky. Prvú časť práce 
sme zahájili sejbou semien žeruchy siatej a reďkovky siatej. Po vyklíčení 
semien sme rastliny zalievali pripravenými roztokmi antibiotík. V druhej časti 
sme si pripravili mikroskopické preparáty z kontrolných vzoriek rastlín 
zalievaných vodou bez prídavku lieku.  

 
Názov projektu: Vývoj a testovanie enzýmovej metódy na jednoduché a 

rýchle stanovenie glyfozátu v životnom prostredí 
Číslo stánku: 37 
Autor: Marek Liška, Ramona Keszeghová   
Rok narodenia: 1998, 1999 
Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, 

Bratislava 
Abstrakt: 
Cieľom nášho projektu je vývoj a testovanie novej, rýchlej a ľahko dostupnej 
metódy (aj pre poľnohospodárov) na stanovenie tohto pesticídu v životnom 
prostredí. Projekt zahŕňa chemickú reakciu, na základe ktorej je možné 
stanoviť glyfozát vo vzorke. 
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Názov projektu: Model vysušovania krajiny a pôdnej erózie 
Číslo stánku: 38 
Autor: Boris Pálka     
Rok narodenia: 1998  
Škola: Gymnázium, Ul. 1. mája, 8, Malacky 
Abstrakt: 
Projekt prezentuje situáciu pred a po odlesnení územia so sklonom pod 
uhlom dvadsať a viac stupňov. Objektom skúmania môjho projektu bol vplyv 
odlesnených plôch na kvalitu pôdy, množstvo pitnej vody v krajine a ich 
dopady na životné prostredie. 

 
Názov projektu: Kvantitatívne stanovenie znečistenia ovzdušia 
Číslo stánku: 39 
Autor: Madeleine Catherine Fabušová, Martin Bolf   
Rok narodenia: 2002, 2002 
Škola: Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky 
Abstrakt: 
Účelom nášho projektu bolo zmerať prístrojom kvalitu ovzdušia a stupeň 
znečistenia ovzdušia  spomínanými látkami  na našom školskom dvore. 
Meraním sme zistili, že prostredie v našej škole je zdravé a vhodné na 
vyučovanie. 

 
Názov projektu: Vplyv kyslých dažďov na klíčenie rastlín 
Číslo stánku: 40 
Autor: Matej Bumbera, Michaela Švaralová   
Rok narodenia: 2003, 2003 
Škola: Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky 
Abstrakt: 
Náš experiment bol o tom, aký vplyv majú kyslé dažde na rast rastlín. Fazuľu, 
zrno, žeruchu siatu, trávu a šošovicu sme samostatne zasadili do troch 
kelímkov očíslovaných číslami 0, 1 a 2. 
 
Názov projektu: Monitoring hniezdnych preferencií dážďovníka 

tmavého (Apus apus L.) a podpora jeho hniezdnych 
možností v katastrálnom území mesta Svit 

Číslo stánku: 41 



SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET 
 

Strana | 23 

Autor: Nela Gloríková     
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 
Abstrakt: 
Dážďovník tmavý (Apus apus L.) patrí k typickým predstaviteľom 
synantropných druhov vtákov a vyskytuje sa v hniezdnom období (15. apríl 
– 15. august) na celom území Slovenska. Tento pôvodne lesný druh sa 
vplyvom urbanizácie prostredia prispôsobil na život v blízkosti človeka a v 
súčasnosti takmer 100 % populácie hniezdi v dutinách budov. 

 
Názov projektu: Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikačných 

prejavov Rhytisma acerinum L. 
Číslo stánku: 42 
Autor: Miriam Feretová     
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 
Abstrakt: 
Čiernu škvrnitosť listov javorov spôsobuje cudzopasná hubačerň javorová. 
Cieľom nášho projektu bolo porovnať výskyt R. acerinum v 2 lokalitách  
Slovenska (pozorovania 10 stromov v 1 lokalite- 2014 a 2015), potvrdiť 
súvislosť medzi intenzitou jej prejavov a meteorologickými prvkami, zistiť 
vplyv oxidov SOx na jej výskyt a obsah živín v listoch javorovaj v pôde, 
potvrdiť jej význam ako bioindikátora kvality ŽP. 

 
Názov projektu: Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu 

prostredníctvom adsorbentov na báze zeolitu 
Číslo stánku: 43 
Autor: Samuel Smoter     
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 
Abstrakt: 
Ťažké kovy patria medzi látky často kontaminujúce životné prostredie. 
Naším výskumom sme chceli  simulovať pôsobenie vybraných ťažkých 
kovov: Cd, Cu, Pb v 3 rôznych koncentráciách: 100 mg/l, 50 mg/l, 10 mg/l a 
následne navrhnúť a realizovať optimálne riešenie problému. 
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Názov projektu: Botanický výskum chránených území Mníchova úboč a 
Kyseľová so zameraním na čeľaď Orchidaceae 

Číslo stánku: 44 
Autor: Adriana Hološková     
Rok narodenia: 1996  
Škola: Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 
Abstrakt: 
Čeľaď Orchidaceae (vstavačovité) patrí medzi najohrozenejšie čeľade rastlín. 
Orchidey sú veľmi slabo konkurencieschopné, v degradujúcich biotopoch sú 
rýchlo vytláčané inými rastlinami. Nestačí teda iba ich územná ochrana, 
potrebný je aj určitý typ managementu. 

 

Fyzika a astronómia 
Projekty zahŕňajú fyzikálne riešenia rôznych problémov, predovšetkým tých, 
ktoré neboli zatiaľ vyriešené. Výsledky prác môžu byť navyše podporené 
vlastnými programami a počítačovými simuláciami. V rámci astronómie by sa 
autori mali zamerať na pozorovania nebeských objektov (dvojhviezd, 
asteroidov, zákrytov, premenných hviezd atď.) a získané dáta by mali použiť na 
vlastnú analýzu a vyslovenie ich záverov. 
 

Názov projektu: Časticová štruktúra hmoty a výskyt častíc vo forme 
kozmického žiarenia 

Číslo stánku: 45 
Autor: Pavol Šimko     
Rok narodenia: 1998  
Škola: Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 

Prievidza 
Abstrakt: 
Kozmické žiarenie predstavuje prúd častíc pochádzajúcich z oblastí mimo 
našej planéty. Jeho vplyv spočíva v tom, že môže spôsobovať choroby z 
ožiarenia, problémy s elektronikou alebo prírodné úkazy ako polárnu žiaru. 
Taktiež je veľmi dobre využiteľné pre vedcov ako prírodný časticový 
urýchľovač. 
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Názov projektu: Popularizácia astronómie a kozmonautiky v Novom 
Meste nad Váhom 

Číslo stánku: 46 
Autor: Beáta Plaskurová     
Rok narodenia: 1998  
Škola: Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Športová 

41, Nové Mesto nad Váhom 
Abstrakt: 
Problematikou môjho projektu je malý záujem žiakov a študentov o profesie 
v oblastiach vedy a techniky. Rozhodla som sa túto situáciu riešiť pomocou 
popularizácie astronómie a kozmonautiky. Tieto oblasti som si vybrala, 
pretože sa im venujem už veľmi dlhý čas. 

 
Názov projektu: Galvanické pokovovanie 
Číslo stánku: 47 
Autor: Tímea Necpalová     
Rok narodenia: 1997  
Škola: Gymnázium, Hlinská 29, Žilina 
Abstrakt: 
Náplňou môjho pokusu bolo zistiť, či sa čiastočky medi uložia na kov                  
(kľúčik) a ak áno, rovnomernosť alebo nerovnomernosť tohto rozloženia. 
Zlúčenina namiešaná z modrej skalice a vody slúži ako vodič stáleho 
elektrického prúdu. Pomocou tejto kvapaliny presúvam atómy medi na daný 
objekt (kľúčik). 

 
Názov projektu: Meranie elektromagnetického poľa mobilného 

telefónu 
Číslo stánku: 48 
Autor: Dávid Mažári, Lenka Kramárová   
Rok narodenia: 1998, 1998 
Škola: Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, Martin 
Abstrakt: 
V našej práci sme sa zaoberali aktuálnou témou elektromagnetických polí 
mobilných telefónov. Táto téma nás zaujala z dôvodu veľkého rozšírenia 
telekomunikačnej techniky vo svete, fungujúcej na princípe 
elektromagnetických vĺn. 
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Geovedy 
Zahŕňa štúdium rôznych procesov odohrávajúcich sa na Zemi, napr. 
zemetrasenia, globálne prúdenie v atmosfére, kontinentálny drift a pod.                      
V pokročilejších prácach by autori mali používať odborné výrazy z oblasti 
geológie, fyziky, prípadne matematiky. Geodetické práce patria tiež do tejto 
kategórie. 
 

Názov projektu: Porovnanie účinku chemickej metódy a fytoremediácie 
na odstránenie zasolenia pôdy v Solivare 

Číslo stánku: 49 
Autor: Peter Škripko     
Rok narodenia: 1999  
Škola: G a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianská 16, Prešov 
Abstrakt: 
V práci poukazujeme na nepriaznivé vplyvy, ktoré po ťažbe nastali a hľadáme 
riešenia, ktoré môžu danú situáciu vyriešiť. Zistili sme, že pôdy v Dobývacom 
priestore Prešov 1 – Solivar sú na niektorých miestach zasolené a obsahujú 
málo živín, čo nepriaznivo ovplyvňuje úrodu tejto oblasti. 

 

Názov projektu: Minerály môjho okolia ich opis a význam 
Číslo stánku: 50 
Autor: Peter Toth     
Rok narodenia: 1997  
Škola: Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske 
Abstrakt: 
Táto práca vyjadruje, že aj na takom malom území ako je širšie okolie môjho 
bydliska sa odohrali  rôzne geologické procesy, ktoré sa podpísali do rôznych 
typov hornín (premenené, usadené, vyvreté).  Zaoberá sa minerálmi, ktoré 
sa v týchto horninách našli a opisuje ich farbu, vlastnosti, kryštalický vzhľad 
a miesto, kde sa našli. 
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Informatika a počítačové inžinierstvo 
Táto kategória je veľmi široká. Zahŕňa hardware aj software. Čo sa týka 

hardwaru, autori môžu navrhnúť zmeny v štruktúre, a tým zväčšiť výkon 

počítača. V rámci software môžu vytvoriť užitočné programy, webstránky, hry 

a pod. 

 
Názov projektu: Počítačová 3D grafika 
Číslo stánku: 51 
Autor: Adrian Ďurči     
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice 
Abstrakt: 
V dnešnej dobe sa čím ďalej tým viac v praxi využíva počítačová grafika. V 
súčasnosti je už na vysokej úrovni. Od jednoduchej grafiky s textúrami bez 
simulovaného tieňovania sa počítačová grafika vyvinula až k najmodernejšej 
technológii, ktorá umožňuje simulovať presnú trasu svetelného lúča od 
kamery po zdroj svetla. 

 
Názov projektu: Inteligentný domáci server 
Číslo stánku: 52 
Autor: Arnold Krausz     
Rok narodenia: 1997  
Škola: Spojená škola o. z. Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická S. A. Jedlika, Komárňanská 28, Nové 
Zámky 

Abstrakt: 
Cieľom projektu je modernizácia a zvýšenie pohodlia domácnosti.  
Domáci server na báze Raspberry PC je doplnený pevným diskom. Vďaka 
tomu server je použiteľný aj ako NAS disk (Network Attached Storage).  
Nainštalovaný transmission torrent klient slúži ako torrent server. 

 
Názov projektu: Control it 
Číslo stánku: 53 
Autor: Jakub Mikoláš, Jozef Piatka   
Rok narodenia: 1997, 1996 
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Škola: Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina 
Abstrakt: 
Control it je webová aplikácia, s ktorou môžete monitorovať online vaše 
vozidlo.  Pomocou zariadenia (elektronickej súčiastky) nainštalovaného v 
OBD II riadiacej jednotke vozidla. Súčiastka komunikuje cez SIM kartu skrz 
internet s našim serverom, ktorý následne komunikuje s webovou 
aplikáciou. 

 
Názov projektu: DoorsOS 
Číslo stánku: 54 
Autor: Jan Varga     
Rok narodenia: 2000  
Škola: Súkromne Osemročné Gymnázium, Dneperská 1, Košice 
Abstrakt: 
Po dvoch rokoch výskumu sa DoorsOS dostal na úroveň, že je použiteľný. Pri 
tvorbe tohto systému som sa sústredil na rýchlosť, bezpečnosť a stabilitu. 
Zdrojový kód na len niečo cez 1.1megabytov. 

 
Názov projektu: PAKRAPOT RemOFF 4 
Číslo stánku: 55 
Autor: Juraj Vasek     
Rok narodenia: 1998  
Škola: Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, Martin 
Abstrakt: 
PAKRAPOT RemOFF 4 je softwér na online aj offline hromadnú správu 
počítačov vychádzajúci z minuloročného konceptu PAKRAPOT RemOFF 2. 
PAKRAPOT RemOFF 4 pozostáva z dvoch častí. Prvou časťou je PAKRAPOT 
RemOFF Client bežiaci na pozadí spravovaných počítačoch a iných 
zariadeniach so systémom Windows. 
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Názov projektu: Inteligentná domácnosť 
Číslo stánku: 56 
Autor: Jozef Varga, Martin Macej   
Rok narodenia: 1996, 1996 
Škola: SPŠE, Plzenská 1, Prešov 
Abstrakt: 
Téma inteligentnej domácnosti je v súčasnosti veľmi často spomínaná. 
Mnoho ľudí sa podieľa na vývoji a napredovaní informačných technológií a 
veľká časť z nich sa zaoberá práve touto problematikou. Náš projekt sme sa 
rozhodli prezentovať na modeli domu. 

 
Názov projektu: Cloudový informačný systém 
Číslo stánku: 57 
Autor: Marek Galovič, Jerguš Lejko, Štefan Štefančík 
Rok narodenia: 1997, 1996, 1997 
Škola: SPŠ Elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 
Abstrakt: 
Obsahom projektu je zjednotenie používaných aplikácii na stredných 
školách. Problémom bolo, že každá aplikácia, či už email alebo učebné 
materiály, bola dodávaná od iného výrobcu, a tým pádom mala nejednotné 
rozhranie. 

 
Názov projektu: Gonar - Ofenzívna / akčná hra (Mobilná hra) 
Číslo stánku: 58 
Autor: Filip Farkaš     
Rok narodenia: 1997  
Škola: SPŠe, Sibírska 8, Prešov 
Abstrakt: 
Gonar hra je založená na ochrane svojho Gonar (Čierna diera ktorá bola 
vytvorená na planéte na ktorú práve útočia ľudia) a tvojou úlohou je zničiť 
všetkých nepriateľov prichádzajúcich zo strán. Záleží tiež na tom aký typ hry 
si vyberiete. 
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Medicína a zdravotníctvo 
Práce v tejto kategórií sa zaoberajú ľudským telom, jeho anatómiou a 

chorobami. Autori môžu, napríklad, skúmať vplyv rôznych látok alebo žiarenia 

na rast baktérií a vývoj rakovinových buniek, čím môžu navrhnúť i nové metódy 

liečenia. 

 
Názov projektu: Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie 
Číslo stánku: 59 
Autor: Erik Szabó, Daniel Krchňák   
Rok narodenia: 1999, 1997 
Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 

Bratislava 
Abstrakt: 
V súčasnosti je stále frekventovanejším problémom rezistencia baktérií voči 
antibiotikám. Príčinou je nesprávne užívanie antibiotík. Kedysi jediným 
spôsobom liečenia boli liečivé rastliny. Postupom času tie boli vytlačené 
syntetickými preparátmi a antibiotikami. Cieľom našej práce bolo: 
potvrdenie antibakteriálneho účinku silíc. 

 
Názov projektu: Štúdium výroby a testovanie antimikrobiálneho účinku 

vybraných koloidných kovov 
Číslo stánku: 60 
Autor: Miroslava Farkašová     
Rok narodenia: 1997  
Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 

Bratislava 
Abstrakt: 
Projekt sa zaoberá výskumom antimikrobiálneho účinku koloidného striebra 
na rôzne druhy mikroorganizmov. Testovali sme nielen koloidné striebro, 
ktoré sa bežne predáva v lekárňach, ale aj nami vyrobené koloidné striebro. 
Koloidné striebro je roztok mikroskopicky malých elektricky nabitých častíc 
striebra v destilovanej vode. 
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Názov projektu: Pôsobenie Puškvorca obyčajného na fajčiarov 
Číslo stánku: 61 
Autor: Kristína Ježová     
Rok narodenia: 1997  
Škola: Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2, Žiar nad 

Hronom 
Abstrakt: 
Cieľom tejto práce bolo dokázať silné liečivé účinky Puškvorca obyčajného, 
ktorý by mohol byť prípadnou vhodnou prírodnou alternatívou spôsobu 
odvykania od fajčenia. Táto práca taktiež podrobne opisuje problematiku 
fajčenia, fungovanie cigariet a tiež okrajovo aj históriu tohto problému, 
ktorá nebola veľakrát uverejňovaná. 

 
Názov projektu: Úloha probiotických baktérií v rakovinovej prevencii 
Číslo stánku: 62 
Autor: Zuzana Lachová     
Rok narodenia: 1996  
Škola: Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice 
Abstrakt: 
Našim hlavným cieľom bolo sledovanie protinádorových účinkov 
probiotickej bakteriálnej kultúry podávanej samostatne alebo v kombinácii 
s prebiotikami na rakovinu prsníka v podmienkach in vivo. Podrobne sme sa 
oboznámili s problematikou a možnosťami rakovinovej prevencie a vykonali 
sme vlastný experiment, na ktorom sme tieto účinky skúmali. 

 

Spoločenské vedy 
Projekty by mali popisovať správanie rôznych živočíchov vrátane človeka, napr. 
môžu popisovať migráciu počas roka, ale i dlhšieho časového obdobia. Starší 
študenti by mali využívať primerané štatistické prostriedky. Táto oblasť 
pokrýva sociológiu, psychológiu, ekonomické vedy a aj pedagogiku. 
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Názov projektu: Komiks a jeho využitie pre potreby modernej 
vedomostnej spoločnosti 

Číslo stánku: 63 
Autor: Lukáš Štupák     
Rok narodenia: 2002  
Škola: Základná škola, Lúčna 8, Divín 
Abstrakt: 
Projekt sa zaoberá  možnosťami využitia  a aplikácie  komiksu do výchovno - 
vzdelávacieho procesu v súlade s potrebami modernej vedomostnej 
spoločnosti. Po konzultácii s učiteľmi  som sa pokúsil zostrojiť niekoľko 
komiksov na problematické  témy vo vyučovaní. 

 
Názov projektu: Minikvíz 
Číslo stánku: 64 
Autor: Slavomír Kepič, Radoslav Kosťun   
Rok narodenia: 1998, 1997 
Škola: Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova, 

Snina 
Abstrakt: 
Cieľom práce bolo na základe platných fyzikálnych javov, zákonov a 
poznatkov vytvoriť pre deti učebnú pomôcku, ktorej využitie by bolo na 
viacerých vyučovacích predmetoch. Pri samotnej konštrukcii sme využívali 
naše vedomosti o vodičoch, izolantoch a elektrickom obvode. 

 

Debrujári 
V tejto nesúťažnej kategórii prezentujú svoju voľnočasovú činnosť víťazné 
Slovenské tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach v súťažných 
kategóriách I. st. základných škôl, II. st. základných škôl a stredné školy na 
medzinárodnej súťaži Pohár vedy, ktorej finále sa koná v Prahe. 
 
Prostredníctvom súťaže Pohár vedy chceme mladú generáciu už od 
najútlejšieho veku - viesť k záujmu o fyziku a ďalšie prírodné vedy, ktoré 
dlhodobo skôr upadajú. Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, 
bádajú nad problémami a realizujú pokusy. Najlepšie tímy postupujú do 
medzinárodného finále. 



SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET 
 

Strana | 33 

 
Prostredníctvom účasti Slovenskej delegácie na súťaži Pohár vedy sa snažíme 
podchytiť deti od najútlejšieho veku, viesť ich pútavo k základom fyziky 
a ďalším prírodným vedám. Bližšie informácie: http://www.poharvedy.cz.  
 

Číslo stánku: 65 

Kategória: I. st. ZŠ 

Vedúci tímu: Mgr. Jana Šišková 

Členovia tímu: Karin Kovalčíková, Juraj Olekšák, Sebastián Šilon, Vladimír 

Prusák 

 

Číslo stánku: 66 

Kategória: I. st. ZŠ 

Vedúci tímu: Ing. Jana Šošovičková 

Členovia tímu: Artemis Cyprian, Charlote Silvia Démuthová, Soňa Prekopová 

 

Číslo stánku: 67 

Kategória: II. st. ZŠ 

Vedúci tímu: Roman Sány 

Členovia tímu: Zuzana Galková, Adela Mináriková, Samuel Karas, Ema 

Žáčiková 

 

Číslo stánku: 68 

Kategória: II. st. ZŠ 

Vedúci tímu: Michaela Kramárová 

Členovia tímu: Adrián Kaštíl, Natália Janechová, Jonáš Štepita, Andrej Hošták 

  

http://www.poharvedy.cz/
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Číslo stánku: 69 

Kategória: SŠ 

Vedúci tímu: Mgr. Pavol Mederly, PhD. 

Členovia tímu: Ján Mederly, Mária Mederlyová, Tomáš Miština, Timotej 

Miština 

 

Číslo stánku: 70 

Kategória: SŠ 

Vedúci tímu: Lenka Lešková 

Členovia tímu: Katarína Krempaská, Zuzana Soliarová, Barbora Šabľová Lenka 

Lešková 

 

Číslo stánku: 71 

Kategória: SŠ 

Vedúci tímu: Mgr. František Kahát 

Členovia tímu: Tomáš Balala, Peter Fupšo, Timea Fupšová, Ján Mičieta 

 

Zahraničné projekty 
 

Name of organization:  MAGMA, Spain 
Name of project: Study of the mass, structure and electrical 

charge of a soap bubble 
Stand number: 72 
Authors:  Mariona Paradell Naranjo 
Date of birth: 2000 

 

Name of organization:  ICIJA, Spain 
Name of project: Mindflex 
Stand number: 73 
Authors: Maria Soto, Pilar Gracia  
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Name of organization:  ICIJA, Spain 
Name of project: Frozen Smoke 
Stand number: 74 
Authors: Ines Carcas, Sara Teixido, Maria Caballero  

 

Name of organization:  JSB, Belgium 
Name of project: How strong is the spider net? 
Stand number: 75 
Authors: Edibe Basoglu, Beyza Yilmaz, Cemile Sen   
Date of birth: 1998, 1998, 1998 

 

Odborná hodnotiaca komisia AMAVET 
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. – predseda Odbornej hodnotiacej komisie 
Festivalu vedy a techniky AMAVET, predseda AMAVET, v súčasnosti pôsobí ako 
prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej Univerzity v Žiline 
a je docentom na Katedre krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného 
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zaoberá sa problematikami podpory 
informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom 
manažmente, modelovaním systémov a simuláciami. Vo svojom voľnom čase 
sa venuje popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi. 
 
Doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., je v súčasnosti prodekankou pre vzdelávanie 
na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej Univerzity v Žiline (FBI UNIZA) 
a docentkou na Katedre technických vied a informatiky FBI UNIZA. Zaoberá sa 
problematikou logistickej podpory riešenia krízových situácií a riadením rizík v 
doprave. Venuje sa tvorbe nových a aktualizácii existujúcich spôsobov, 
nástrojov a metód hodnotenia študentov. 
 
Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., je v súčasnosti riaditeľom 
Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Zaoberá sa chorobami prenášanými 
krv cicajúcimi parazitmi, epidemiológiou týchto nákaz a ekológiou kliešťov ako 
ich hlavných prenášačov so zameraním na vplyvy globálnej klimatickej zmeny 
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na ich šírenie do nových oblastí. Je významným popularizátorov vedy, vedúcim 
viacerých projektov na podporu mladých talentovaných študentov pre 
študentské vedecké práce v biologických vedách, nositeľ viacerých ocenení za 
popularizáciu vedy. 
 
Doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD., je vedúcim Pracoviska výskumu bezpečnosti 
na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zaoberá sa 
problematikou projektovania a hodnotenia účinnosti a efektívnosti systémov 
ochrany objektov a riadením informačnej bezpečnosti. Vo svojom voľnom čase 
sa venuje diaľkoplazom a vareniu dobrého zlatistého moku. 
 
JUDr. Marián Giba, PhD., je podpredsedom Asociácie pre mládež, vedu a 
techniku – AMAVET, a pôsobí ako prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu 
a vzťah s verejnosťou na Právnickej fakulte, Univerzity Komenského v 
Bratislave a odborným asistentom na Katedre ústavného práva, Právnickej 
fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING - vedúci úseku vedy a techniky Zväzu 
slovenských vedecko technických spoločností. V minulosti pracoval 10 rokov 
vo výskumnom ústave Slovenskej akadémie vied, kde sa venoval téme 
adsorbenty a katalyzátory na báze silikátov.  
 
Ing. Katarína Jelšovská, PhD., je akademickým pracovníkom na Matematickom 
ústave v Opave, Slezskej univerzity v Opave. Zaoberá sa problematikou 
krízového riadenia a aplikovaním matematických a manažérskych metód pri 
plánovaní riešenia krízových situácií. Pôsobí tiež ako certifikovaný lektor 
ochrany obyvateľstva u dospelého obyvateľstva, vrátane zamestnancov 
podnikov. 
 
Mgr. Jana Ristvej Laceková, PhD., obhájila v roku 2011 na Pedagogickej 
fakulte, Prešovskej univerzity v Prešove svoju dizertačnú prácu pod názvom: 
“Komparácia matematického vzdelávania v primárnych školách na Slovensku a 
v USA”. Profesionálne sa venuje vzdelávaniu na prvom stupni základnej školy. 
 
Ing. Marek Kukučka, PhD., je v súčasnosti vysokoškolským učiteľom na Ústave 
automobilovej mechatroniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej 
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technickej univerzity v Bratislave. Zaoberá sa problematikou biomechatroniky, 
lekárskej a automobilovej elektroniky, diagnostickými systémami, snímačmi, 
obvodmi a zariadeniami lekárskej elektroniky, mikroprocesorovou a 
telemedicínskou technikou. Je vedeckým sekretárom Spoločnosti 
biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky Slovenskej lekárskej 
spoločnosti. Vo svojom voľnom čase sa venuje filozofii, duchovnu a písaniu, 
roky publikuje v "OkO Časopise", periodiku študentov a zamestnancov STU. 
 
Ing. Martina Chlebcová, PhD., pracuje ako IT (a business) analytik pre oblasť 
DWH (dátové sklady) a business intelligence v OTP banke. Zároveň monitoruje 
dátovú kvalitu celej DWH architektúry. Medzi jej záľuby však patrí aj odborná 
literatúra z oblasti aplikovanej matematiky, štatistiky, metód operačného 
výskumu, amatérskej astronómie a fyziky. 
 
MUDr. Tomáš Szalay je analytikom Health Policy Institute, zaoberá sa 
zdravotnou politikou, ekonómiou zdravotníctva, kvalitou a dostupnosťou 
zdravotnej starostlivosti. V rámci projektu manažovanej starostlivosti je v 
každodennom kontakte so všeobecnými lekármi i pracovníkmi zdravotnej 
poisťovne. Baví ho spracovávanie dát, hľadanie odpovedí a presadzovanie 
inovácií. Vo voľnom čase – ak taký má – je posadnutý počúvaním hudby a 
čítaním hrubých knižiek (najmä literatúra faktu). 
 
Mgr. Ján Sarvaš pracuje vo Výskumno-vzdelávacom centre pre bioenergiu, kde 
sa zaoberá výskumom biomasy. Pracoval na projekte sanácie starých 
ekologických záťaží Spolana Dioxiny (Neratovice CZ). Má pracovné skúsenosti 
v oblasti zhodnocovania odpadov. Aktívne sa zaujíma o vedu a ochranu ŽP. 
 
Ing. Gabriela Kukolová, je výkonná riaditeľka Asociácie pre mládež vedu 
a techniku - AMAVET. 
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Odborná hodnotiaca komisia Prírodovedecká fakulta 

UK Bratislava 
 
Predseda: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. – odborná asistentka - 
Katedra genetiky PriF UK 
 
Členovia: 
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. – odborná asistentka – Katedra 
antropológie PriF UK 
doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD. – výskumný pracovník – Katedra 
anorganickej chémie PriF UK 
 
Koordinátorka odbornej hodnotiacej komisie za Prírodovedeckú fakultu UK: 
Ing. Viera Šebeňová – Dekanát PriF UK, oddelenie vedecko-výskumnej 
činnosti a zahraničných vzťahov. 
 

Kritéria pre hodnotenie projektov na festivale vedy 

a techniky 
 

Bodové hodnotenie projektov 
V rámci bodového hodnotenia sa hodnotia tieto základné kritéria: 

- Kreativita autora a originalita projektu 20,  

- Vedeckosť projektu 25,  

- Technický zámer projektu 15,  

- Schopnosti a zručnosti autora 10,  

- Porozumenie projektu autorom 15,  

za ktoré hodnotiteľ prideľuje jednotlivým projektom príslušný počet bodov. Je 

len na hodnotiteľovi, koľko bodov za ktorú oblasť hodnotenia projektu pridelí. 

Stanovené sú iba maximálne počty bodov pre jednotlivé kritériá, pričom 

maximálny možný počet pridelených bodov pre jeden projekt je 100. Tento 
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materiál je ,,iba“ pomôckou pre hodnotiteľa! Obsahuje pomocné otázky, ktoré 

by si mal samotný hodnotiteľ zodpovedať pred udelením príslušného počtu 

bodov. 

 

Kreativita autora a originalita projektu: Maximum 20 bodov 

Ukazuje daný projekt kreativitu autora a originalitu projektu? Prístup autora 

k riešeniu daného problému, analýza a interpretácia získaných údajov a dát, 

použité nástroje a metódy. 

 

Vedeckosť projektu: maximum 25 bodov 

Je daný problém dostatočne zhodnotený? Bol postavený plán na realizáciu 

projektu? Stanovil si autor ciele projektu správne? Sú získané údaje dostatočné 

pre daný projekt? Spoznal autor obmedzenosť údajov? Pochopil autor väzby 

na príbuznú vedu? Má autor predstavu o budúcnosti projektu? Študoval autor 

vedeckú aj náučnú literatúru alebo len noviny a časopisy? 

 

Technický zámer projektu: maximum 15 bodov 

Má projekt jasný zámer? Je predmet záujmu autora v projekte jeho školským 

pôsobením? Sú výsledky projektu použiteľné aj akceptovateľné v praxi, sú 

ekonomicky realizovateľné? Je výsledok pokrokom a zdokonalením iných 

alternatív? Boli výsledky testované? 

Päť krokov k úspechu 
1. Buď pripravený  

Aj keď ovládaš predmet svojho projektu zo všetkých strán, priprav si svoju 

ústnu prezentáciu vopred a poukáž v rámci nej na prvky, ktoré najlepšie zhrnú 

tvoj výskum. Predstav Tvoj predmet výskumu a použi vizuálne zdroje na to, aby 

si navzájom prepojil prvky tvojho projektu. Nezabudni na fakt, že nie všetci 

návštevníci sú vedcami, a preto sa s nimi budeš musieť rozprávať tak, aby im 

bolo všetko jasné. 
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2. Buď pozorný 

Daj si pozor na reč tvojho tela a všímaj si, či návštevníci počúvajú čo hovoríš. 

Musíš svoju prezentáciu tiež prispôsobiť času, ktorý má návštevník k dispozícii. 

Často budeš musieť celý svoj projekt krátko zhrnúť. Toto nie je jednoduché, ale 

aspoň Ti to pomôže identifikovať najdôležitejšie body tvojho projektu.  

 

3. Buď hrdý na svoju prácu 

Si hanblivý? Niektorí návštevníci sú možno ešte hanblivejší ako Ty. Nebudú 

vedieť ako sa Ťa na niečo opýtať, a preto budeš musieť urobiť prvý krok ty. 

Tvrdo si pracoval a dobre poznáš svoj predmet výskumu a toto bude ten 

správny čas dať to najavo. Neseď na svojej stoličke unudený, pretože si  

návštevníci budú myslieť, že Ťa budú vyrušovať ak sa prídu pozrieť na Tvoj 

stánok. Buď pripravený, nadšený a priateľský. 

 

4. Zachovaj svoj pôvodný odkaz 

Si to Ty, kto vymyslel a vypracoval projekt, je teda na Tebe od témy 

“neodbiehať”. Ubezpeč sa, že návštevníci rozumejú tvojmu vysvetľovaniu a 

zisti, či by o Tvojom projekte chceli vedieť ešte viac. 

 

5. Zisťuj ohlas na svoj projekt 

Neváhaj sa návštevníkov opýtať otázky, ako napr.: “Zaujalo vás to?” alebo “Je 

to pre vás zrozumiteľné?” Nezabudni na to, že ak Ti neporozumejú ihneď, bude 

neskôr ťažké udržať ich záujem. No a hlavne nezabudni správne ARTIKULOVAŤ! 

Čo ponúkame zúčastneným? 
 možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej 

práce verejnosti, 



SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET 
 

Strana | 41 

 možnosť komunikovať s mladými ľuďmi s podobnými záujmami zo 

Slovenska a zahraničia, 

 možnosť porovnať svoje postupy a metodiky práce s inými autormi, 

 možnosť diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a 

technických disciplín, 

 možnosť profilovať svoju budúcu profesiu a získavať náskok v oblasti 

vedomostnej politiky i skúsenosti s výskumnou prácou, 

 možnosť prežiť nezabudnuteľné dni v kolektíve seberovných mladých 

ľudí a nadviazať nové priateľstvá, 

 možnosti interkultúrneho vzdelávania. 

Súťaže v zahraničí 
Víťazi súťaže Festival vedy a techniky AMAVET získavajú postupy na zaujímavé 

európske výstavy a prestížne zahraničné súťaže, ktoré sa uskutočnia v roku 

2016: 

 

Medzinárodná vedecko-technická súťaž Intel ISEF 2016 (International Science 

and Engineering Fair), miesto: Phoenix, Arizona, USA. 

 

Medzinárodná olympiáda udržateľného rozvoja I-SWEEEP 2016 (International 

Sustainable World Energy Engineering Environment, Project Olympiad), 

miesto: Houston, Texas, USA. 

 

Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) je iniciatívou Európskej 

komisie, ktorá bola zriadená v roku 1989 s cieľom podporovať spoluprácu 

a výmenu medzi mladými vedcami a podporuje ich smerom k budúcej kariére 

vo vede a technike. 
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Účasť na národných výstavách v krajinách: 

Moskva, Rusko, 

Praha, Česko, 

Brusel, Belgicko, 

Barcelona, Španielsko. 

Organizátor festivalu vedy a techniky 
Od roku 2006 je AMAVET 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.  

 

Členovia našej asociácie sú v prevažnej miere mladí ľudia vo veku do 30 rokov, 

ktorí svoj voľný čas venujú výskumným aktivitám a rozvoju klubovej činnosti 

v danej oblasti. Majú záujem o výmenu skúseností so skupinami podobného 

zamerania v Európe. Ich snahou je získať čo najviac informácií o mladých 

ľuďoch s rovnakými záujmami v Európe, a tým prispievať k rozvoju metód 

komunikácie medzi mládežou a vedou.  

 

AMAVET zohráva popri školách a školských zariadeniach dôležitú úlohu pri 

formovaní mladého človeka prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré 

sa stáva plnohodnotnou súčasťou celoživotného vzdelávania. Aktívne 

pôsobenie detí a mládeže všeobecne v mládežníckych organizáciách je 

najefektívnejšou formou výchovy k aktívnemu občianstvu. Umožňujeme im 

rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a tým viesť 

plnohodnotný život v dospelosti, napríklad organizovaním projektov ako je  

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVETu (www.festivalvedy.sk) a JUNIOR 

INTERNET (www.juniorinternet.sk), súťažnej konferencii pre mladých 

internetových blogerov, grafikov a dizajnérov, programátorov, novinárov, či 

násťročných podnikateľov. 
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Medzi najvýznamnejšie úspechy organizácie patrí organizovanie celosvetovej 

prehliadky vedeckých projektov mladých ľudí – Expo Sciences International, 

ktorú sme úspešne za pomoci mnohých partnerov zorganizovali v júli 2011, ako 

aj Expo Sciences Europe 2002 v Bratislave a 2014 v Žiline. 

Dôležité informácie 

Organizačný štáb 
Jozef Ristvej, predseda AMAVETu    00421 903 310 246 

Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVETu   00421 905 430 069 

Dávid Richter, koordinátor Festivalu vedy a techniky 00421 948 345 177 

Katarína Lehotská, koordinátorka podujatí  00421 905 506 312 

Peter Topoľský, koordinátor činnosti klubov  00421 905 506 312 

Ján Nemec, koordinátor programu Modrá škola  00421 903 719 244 

 

Ubytovanie účastníkov 
Hotel a Ubytovňa Prim **  

Stará Vajnorská 37  

832 18 Bratislava  

Recepcia non-stop  

00421 2 44 257 106  

 

Hotel REMY spol. s r. o. 

Stará Vajnorská cesta 37 / a 

Bratislava 831 04 

Tel. +421 2  444 550 63 

Mob. +421  907  408 369 
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Príchod, ubytovanie a strava (mapa) 
Príchod a registrácia účastníkov: 

 Z Hlavnej železničnej stanice sa do Centra vedy dostanete prestupom 

o z linky 201 (trolejbus) na linku 4 (električka) – prestupná 

zastávka Trnavské mýto 

o z linky 61 (autobus) na linku 4 (električka) – prestupná 

zastávka Trnavské mýto 

o  Vystupujete na zastávke „Jurajov dvor“ 

 

 Z Autobusovej stanice Mlynské Nivy 

o  z linky 205 (trolejbus) na linku 65 (autobus) – prestupná 

zastávka Bulharská 

o  Vystupujete na zastávke „Jurajov dvor“ 

 plánovanie trasy MHD na http://imhd.zoznam.sk/ba/mhd.html 

 

 

http://imhd.zoznam.sk/ba/mhd.html
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Výstupná zastávka „Jurajov Dvor“ 

 

Centrum vedy, reštaurácia, kongresová sála

 

 

Hotel PRIM, vedľa konečnej zastávky „Zlaté piesky“. 
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Hotel REMY, 3 min od konečnej zastávky „Zlaté piesky“ smerom späť do 

centra. 

 

 

Zabezpečenie stravy 
Účastníci budú farebne rozdelení do 3 farebných skupín, na základe ktorých 

budú mať vyhradený čas na raňajky, obed a večeru. 

Prosíme o dodržiavanie programu a vyhradených časov, kvôli hladkému 

priebehu podujatia. 

Farebné rozdelenie budete mať označené na visačke, na základe ktorej Vám 

bude vydaná strava v čase podľa programu. 

Pri veľkom počte účastníkov na FVAT môže nastať časový sklz, preto Vás pri 

výdaji jedla prosíme o trpezlivosť a pri dojedení o uvoľnenie miesta ďalším 

stravujúcim sa. 
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Program Národnej  konferencie  SCIENTIX 

Pondelok    9.11.2015 
Konferenčná sála MATADOR, Bojnická 3. 
Vstup z administratívnej budovy MATADOR, z Bojnickej ulice (mapa str. 43). 
 
Projekt Scientix  podporuje širokú spoluprácu  na európskej úrovni medzi  
učiteľmi prírodovedného vzdelávania, výskumníkmi , expertmi, manažérmi  a 
inými odborníkmi v prírodovednom vzdelávaní. Združuje množstvo projektov, 
študijných zdrojov a  učebných materiálov pre záujemcov v tejto sfére. 
Poskytuje pedagógom možnosť účasti na seminároch, workshopoch, 
elearningových vzdelávacích tréningoch a konferenciách  v celej Európe. 
 
Na Slovensku má koordinačné pracovisko na Žilinskej univerzite v Žiline. 
 
Pondelok 9.11.2015 
8.00  -  8.45 Registrácia účastníkov 

09.00  Otvorenie Týždňa vedy a techniky,  príhovor ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraja Draxlera 

09.30  Medzinárodná výstava projektov mladých vedcov 

10.00  Scientix – platforma na podporu STEM vzdelávania a tvorba 

medzinárodných elearningových kurzov pre Scientix, Zuzana 

Christozová, ambasador Scientix, Spojená škola Martin 

10.30  Popularizácia vedy a techniky v spoločnosti,  Andrea Putalová, 

riaditeľka Národného centrum pre popularizáciu vedy a 

techniky v spoločnosti, CVTI SR 

10.50  Moderné technológie vo vzdelávaní, Doc. Ing. Ľubica 

Stuchlíková, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Slovenská technická univerzita Bratislava 

11.30 - 11.45   Prestávka, občerstvenie 
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Pondelok 9.11.2015 (pokračovanie) 

11.45  E‑laboratória – prostredie pre integrované rozvíjanie 

kľúčových kompetencií žiaka a učiteľa tretieho tisícročia - doc. 

RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. Katedry fyziky, PF, Trnavská 

univerzita, Trnava 

12.30  Výskumne ladená koncepcia a otázky trvalej udržateľnosti vo 

vzdelávaní (Projekt SUSTAIN), Katarína Kotuľáková, Katedra 

chémie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

13.15  Anglický jazyk ako tretí pilier vedy, PhDr. Petra Laktišová, 

Mgr. Daniela Sršníková, PhD, Sekcia cudzích jazykov Ústav 

celoživotného vzdelávania Žilinská univerzita v Žiline 

13.30 - 14.15   Obed 

14.15  eTwinning ako priestor pre projektové a tvorivé myslenie, 

príklad dobrej praxe, Beáta Marasová, Základná škola Š. 

Šmálika Tvrdošín 

14.45  Hodiny informatiky netradične- Scratch a virtualna trieda, 

Lýdia Cziriová Obchodná akadémia Levice 

 

15.15  Nanotechnológie v triede,  Zuzana Tkáčová, Gymnázium sv. 

Edity Steinovej Košice 

16.00  Záver 1. dňa konferencie, Jozef Ristvej, prorektor pre 

medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline 

18.00  Slávnosť 25.výročia AMAVET – spájanie platforiem STEM 

Utorok 10.11.2015 
9.00  -  13.00 Volkswagen Slovakia  – centrum duálneho vzdelávania. 
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Konferencia SCIENCE TALK 

Utorok  10.11.2015 
Konferenčná sála MATADOR, Bojnická 3. 
Vstup z administratívnej budovy MATADOR, z Bojnickej ulice (mapa str. 43). 
 
15:00 – 15:10   Privítanie a úvod k podujatiu Science Talk 

15:10 – 15:25  Prednáška – úspešný vedec 

Michaela Musilová    

Astrobiologička, Slovak Organisation for Space 

Activities 

15:27 – 15:37  Prednáška – Snail Robot-postup na svetovú súťaž 

I-SWEEEP 

Igor Žovtik      

Snail Robot 

15:39 – 15:54  Prednáška – absolvent Letnej školy energetiky 2015 

Ondrej Bajza      

Inovátorstvo a drevostaby  

15:56 – 16:11  Prednáška – úspešná vedkyňa 

   Kateřina Falk      

Plazmová fyzika, ELI Beamlines 

16:13 – 16:23 Prednáška – ako dodať svojmu projektu 

dôveryhodnosť 

   Michal Račko     

16:25 – 16:40  Prednáška – stredoškolský učiteľ 

   Mgr. Ivana Šmelková 

Ako motivovať žiakov k tvorbe 

16:40 – 17:00  Diskusia, záver a poďakovanie 

  

http://eli-beams.academia.edu/
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Myšlienka na záver 
Silnou motiváciou našej asociácie je pomáhať naplniť predstavy a myšlienky 

mladých ľudí, podporovať oblasť neformálneho vzdelávania a zvýšiť záujem 

o vedecké disciplíny aj na Slovensku. 

 

Inšpirujeme mladých ľudí k rozvoju vedy. 

Pomôžte nám aj vy! 

Ďakujeme. 

Poďakovanie 
Organizátor Festivalu vedy a techniky, Asociácia pre mládež, vedu a techniku – 

AMAVET, vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým osobám, spoločnostiam 

a inštitúciám, ktoré akoukoľvek formou prispeli k úspešnému zorganizovaniu 

súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov a výskumných prác 

mladých vedátorov – Festival vedy a techniky AMAVET. 
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