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Úvod 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zorganizovala v 

dňoch 8. – 11. novembra 2015 počas Týždňa vedy a techniky na 

Slovensku už 18. ročník atraktívnej celoštátnej súťaže a zároveň 

prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a 

stredných škôl Festival vedy a techniky AMAVET (ďalej len FVAT). 

Svoje projekty žiaci prezentovali v rámci vyhlásených desiatich 

súťažných kategórií prostredníctvom posterových prezentácií, ale 

aj výstavných exponátov členom odbornej hodnotiacej komisie 

zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších 

odborníkov.  

Vybraní víťazi sú následne vysielaní obhájiť svoj projekt a 

reprezentovať svoju školu, krajinu, ale aj AMAVET na prestížne národné a svetové vedecké 

súťaže a fóra vedecko-výskumnej činnosti mládeže (Intel ISEF, EUCYS, I-SWEEEP a ďalšie), 

ďalej sú ocenení cenami a oceneniami dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského a množstvom vecných cien. 

Podujatia sa zúčastnili vybraní žiaci z 

celého Slovenska so spoluúčasťou 

pozvaných zahraničných delegácií zo 

Španielskeho kráľovstva, Belgického 

kráľovstva a Českej republiky, čím sme 

vytvorili podmienky na výmenu skúseností 

a nadväzovanie priateľstiev medzi 

účastníkmi z jednotlivých zúčastnených 

krajín. FVAT tak nadobúda medzinárodný 

charakter. 

Súťažiaci tento rok prezentovali svoje projekty v týchto kategóriách: Biológia, Chémia, 

Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, 

Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, 

Spoločenské vedy. 

Festivalu vedy a techniky aj v tomto roku predchádzali krajské kolá Festivalu vedy a techniky 

AMAVET pre kraje: Košice a Prešov, Bratislava a Trnava, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj a 

Nitriansky kraj. Víťazi regionálnych kôl FVAT získali priamy postup na celoštátne kolo FVAT. 

Počas štyroch dní sa na FVAT konanom v Centre vedy, v Bratislave predstavilo 96 

slovenských žiakov, prezentujúcich 61 projektov. Sedemnásť zahraničných hostí predstavilo 

spolu 6 projektov. 
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Nosnou myšlienkou FVAT je prostredníctvom prehliadky, diskusií, workshopov a ďalších 

aktivít vyjadriť myšlienky mladých výskumníkov v oblasti vedy a techniky v celoštátnom 

meradle. 

V rámci FVAT sme vytvorili už druhýkrát Debrujársku dedinku, v ktorej prezentovali svoje 

vedecké experimenty úspešní víťazi medzinárodnej súťaže Pohár vedy NEURON 2015. 

Debrujárskej dedinky sa zúčastnilo 7 víťazných tímov zo Slovenska. 

O organizátorovi 
AMAVET od svojho založenia v roku 1990 vystupuje ako 

aktívny člen medzinárodnej organizácie MILSET. Od roku 

1991 sa zúčastňujeme svetovej prehliadky projektov ESI 

(Expo Sciences International) a od roku 1996 európskej 

prehliadky 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/. 

 

Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky: 

 vytváraním podmienok na klubovú činnosť pre deti a mládež s orientáciou na vedu, 

techniku a ekológiu,  

 organizovaním prázdninových pobytov pre deti a mládež s orientáciou na ucelené 

a tvorivé využívanie voľného času a vzdelávanie,  

 organizovaním domácich i zahraničných exkurzií a sústredení, poznávacích podujatí a 

medzinárodných výmen detí a mládeže,  

 vydávaním periodickej, neperiodickej literatúry a softvéru na popularizáciu vedy a 

techniky, metodík a námetov prác,  

 prípravou a realizáciou seminárov, workshopov a výstav s orientáciou na vedu, 

techniku a ekológiu pre deti a mládež. 
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Prečo to robíme? 
V poslednom období zápasíme s nezáujmom mládeže, ale aj laickej verejnosti o štúdium 

vedeckých disciplín ako oblasti ich budúceho profesijného pôsobenia. Preto chceme aj 

prostredníctvom Festivalu vedy a techniky prebudiť a udržiavať u mladých ľudí, ktorí tento 

záujem majú, tvorivého ducha v rámci rozvoja vedy a techniky na Slovensku. 

Ciele projektu 
 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, 

 poskytnúť šancu najlepším zabojovať o postup na európske a svetové súťaže (Intel 

ISEF, EUCYS, I-SWEEEP, 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 je 

jedinečným stretnutím mladých ľudí, prezentujúcich svoju 

mimoškolskú činnosť formou posterových (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, ďalej s pedagógmi 

samotnej Prírodovedeckej fakulty. Každoročne sa zúčastňujú podujatia aj zahraničné 

delegácie z Belgicka, Španielska Ruska a ďalších krajín, vďaka ktorým je umožnený 

účastníkom kontakt so zahraničím. 

 



  

             

Strana | 6 

Na projekte tiež pracuje tím mladých dobrovoľníkov, ktorého 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. 

Vyhodnotenie projektu 
Festival vedy a techniky AMAVET v roku 2015 dopadol 

z pohľadu účasti a kvality prác opäť vynikajúco! Svedčí o 

tom veľký počet prihlásených projektov 180 (r. 2013 – 124 

projektov).  

Takisto narástol počet zúčastnených učiteľov 

a dobrovoľníkov, pri ktorých nás teší ich záujem, 

zúčastňovať sa na projektoch AMAVETu a byť súčasťou 

takého výnimočného diania. 

Sme veľmi radi, že okruh dobrovoľníkov, partnerov, ktorí 

poznajú AMAVET sa rozšíril, a všetci dokázali spojiť sily a už 

v auguste usilovne pracovať na prípravách tohto podujatia. 

Všetky prihlásené projekty museli prechádzať 1. kolom 

hodnotenia, ktoré prebiehalo na základe elektronickej 

registrácie na stránkach súťaže www.festivalvedy.sk. 

Postupujúce projekty z regionálnych kôl súťaže hodnotením 

neprechádzali. 

Festival je vyvrcholením práce žiakov, učiteľov, 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, na ktorom sme privítali aj 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu, prednášky až po samotnú prezentáciu súťažných 

projektov, bolo na mieste, kde sa tieto mladé vedecko – technické talenty sústredili, cítiť 

obrovské nadšenie, snahu a emócie účastníkov, ako aj radosť hodnotiteľov z toľkých 

kvalitných prác a projektov.  

Najväčšími víťazstvami sú však určite umiestnenia na medzinárodných súťažiach v Európe a v 

USA. Hodnotiaca komisia rozhodla o postupe celkovo 19 súťažiacich s 12 projektmi. Emócie, 

ktoré zatvárací ceremoniál vyvolal, boli také silné, že zasiahli snáď každého, kto sa na ňom 

nachádzal. Spokojnosť účastníkov, ich učiteľov či rodičov v nás organizátoroch vyvolala pocit, 

že aj cez náročnú prípravu je táto súťaž každý rok tou základnou časťou úspechu mladých 

vedcov, ktorá ich dokáže posunúť na miesta, o ktorých ani netušia. Už len účasť na Festivale 
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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 v nás radosť účastníkov vyvolala i pocit, že to všetko opäť stálo 

za to. 

Prehľad účastníkov  
Prehľad účastníkov 2012 2013 2014 2015 

Prihlásení žiaci SR 129 179 277 310 

Prihlásené projekty SR 92 124 179 180 

Zúčastnené projekty SR 68 76 73 61 

Zúčastnení žiaci SR 103 114 107 96 

Zúčastnení pedagógovia SR (ako dozor) 27 42 34 27 

 

Zahraniční hostia podľa organizácií Projekty Ľudia 

MAGMA, Španielsko 1 2 

ICIJA, Španielsko 2 6 

JSB, Belgicko 1 5 

AMAVET, Česká republika 2 4 

Spolu 6 17 

 

Prehľad prezentujúcich projektov 2012 2013 2014 2015 

Biológia 8 12 12 6 

Chémia 8 5 9 11 

Informatika a počítačové inžinierstvo 10 5 5 8 

Elektronika a mechanika 11 13 9 10 

Energia a transport 5 8 5 6 

Geovedy 2 1 1 2 

Environmentálne vedy 8 8 12 10 

Medicína a zdravotníctvo 5 10 4 3 

Fyzika a astronómia 9 10 9 3 

Spoločenské vedy 2 3 2 2 

Matematika 0 1 0 0 

RoboRave - - 2 - 

Debrujárska dedinka - - 3 7 

SPOLU 68 76 73 68 
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Záujem o súťažné kategórie podľa zaslaných prihlášok 
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Zoznam ocenených a postupujúcich prác (AMAVET) 

Postupy na celosvetové súťaže 

Postup na Intel ISEF vo Phoenixe, Arizona, USA 
Ivan Grega 
za projekt Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách 
 
Jana Čorňáková 
za projekt Potenciálne využitie sekundárnych rastlinných metabolitov v ochrane rastlín proti parazitom 
 

Postup na EUCYS v Bruseli, Belgicko, EU 

cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Erik Szabó a Daniel Krchňák 
za projekt Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie 
 
Bálint Czíferi a Dominik Aschengeschwandtner 
za projekt Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov pri výrobe gumárenských 
chemikálií 
 

Postup na I-SWEEEP v Houstone, Texas USA, 

cena Slovenských elektrární, a. s. člena skupiny Enel 
Miriam Feretová 
za projekt Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikačných prejavov Rhytisma acerinum L. 
 
Samuel Smoter 
za projekt Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom adsorbentov na báze zeolitu 

 

Postupy na Európske súťaže 

Postup na Vernadského národnú súťaž v Moskve, Ruská federácia 
Marek Galovič, Jerguš Lejko a Štefan Štefančík 
za projekt Cloudový informačný systém 
 

Postup na európsku súťaž v Bruseli, Belgicko 
Juraj Májek, Jakub Malina a Martin Gažo 
za projekt Mechanizmus polymerizácie m-aminobenzonitrilu 
 

Postup na európsku súťaž v Barcelone, Španielsko 
Patrik Mikolášik a Ľubomír Macura 
za projekt Zariadenie s inteligentným riadením naklápania za Slnkom 
 
Beáta Plaskurová 
za projekt Popularizácia astronómie a kozmonautiky v Novom Meste nad Váhom 
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Postup na Európsku prehliadku (Expo Sciences Europe) v Toulouse, Francúzsko 
Ester Tomajková 
za projekt Testovanie vpyvu DMSO na kuracie embryo 
 
Branislav Ševc 
za projekt Model inteligentného domu s pripojením na Internet 
 

Cena poroty 

Cena poroty – čestné uznanie a diplom 
Ema Spáčilová, Nina Adamčíková, Marek Mocňák 
za projekt Včely volajú o pomoc 
 

Ocenenia za Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave 
 

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“ 
Ema Spáčilová, Nina Adamčíková a Marek Mocňák 
za projekt Včely volajú o pomoc 

 

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „stredoškoláci“ 
Filip Vojtko a Michal Červenec 
za projekt Energia z kontajnera 

 

Hlavná cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK 
Marián Pevný a Dominik Juračka 
za projekt Inovácia chromatografickej metódy na stanovenie reziduií Kryptofixu - 2.2.2 v rádiofarmaku 
18F-FDG 

  



  

             

Strana | 11 

Program 

Nedeľa 8.11.2015 
14:00 - 17:00 Centrum vedy (hala) Príchod účastníkov, registrácia, inštalácia posterov 

17:00 Centrum vedy (hala) Studená večera, odchod na hotel 
 

Pondelok 9.11.2015 
08:30 - 08:50 Centrum vedy (hala) Pokyny pre súťažiacich 

09:00 - 09:30 Centrum vedy (hala) 
Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 
Festivalu vedy a techniky AMAVET a Národnej konferencie 
SCIENTIX 

09:30 - 13:00 Centrum vedy (hala) Prezentácia a hodnotenie projektov 

10:00 - 16:30 Konferenčná sála Národná konferencia SCIENTIX (pedagógovia) 

14:00 - 17:00 Centrum vedy (hala) Prezentácia a hodnotenie projektov 
 

Utorok 10.11.2015 
08:30 - 13:00 Centrum vedy (hala) Prezentácia a hodnotenie projektov 

09:00 - 13:00 Parkovisko pred 
halou 

Exkurzia - Centrum duálneho vzdelávania VW (pedagógovia, 
kluboví vedúci, doprovod) 

14:00 - 15:00 Centrum vedy (hala) Prezentácia a hodnotenie projektov 

15:00 - 17:00 Konferenčná sála Konferencia SCIENCE TALK (účastníci FVAT) 

17:00 - 17:20 Centrum vedy (hala) Demontáž posterov 
  

Streda 11.11.2015 
09:30 - 11:30 Centrum vedy (hala) Slávnostné vyhodnotenie súťaže 

11:30 Centrum vedy (hala) Obedový balíček 
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Partneri podujatia 
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Poďakovanie 
V mene Asociácie pre mládež, vedu a techniku i v mene svojom si dovoľujem poďakovať všetkým ľuďom, 
spoločnostiam a inštitúciám, ktoré prispeli k výbornému priebehu Festivalu vedy a techniky AMAVET. 
 
Ďakujeme! 
Bratislava, 30.11.2015. 
 
Zostavil: 
Dávid Richter, Koordinátor Festivalu vedy a techniky AMAVET 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, 831 52  Bratislava 
 
Fotogaléria: http://foto.amavet.sk/index.php?/category/224 
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Výber odkazov od účastníkov súťaže 
 

Myslíte si, že Festival vedy a techniky prispel k Vášmu budúcemu uplatneniu? 

„Určite áno. Zistila som ako veľmi ma baví veda a technika. Keby nebolo FVaT, možno by som na mojej 

práci ani nezačala robiť.“ 

„Určite áno, upresnil som si, kde by som sa v budúcnosti mohol uplatniť.“ 

„Keďže ešte nie som ako tak dospelá, nerozhodujem sa kam ísť na vysokú , čo študovať, alebo vôbec, čo 

by som chcela robiť v budúcnosti. Nejakú predstavu mám ale tá sa môže v zlomku sekundy zmeniť. Ale 

určite mi tento festival pomohol sa zamyslieť a možno raz keď sa budem rozhodovať čo a ako tak si 

spomeniem aha tak tu sa niečo stalo.“ 

„Pre syna to bola výborná skúsenosť, a napriek tomu, že nebol medzi ocenenými si ju veľmi rád zopakuje   

(podľa jeho slov). Je to nenahraditeľná skúsenosť.“ 

 

Čo Vám podujatie prinieslo? 

 „Zdokonalenie prezentačných zručností a oboznámenie ľudí z mojim projektom.“ 

„Určite veľmi cenné rady ohľadom môjho projektu do budúcna od hodnotiacej komisie a nadviazanie 

nových kontaktov s ľuďmi, ktorí sa venujú podobnej problematike ako ja.“ 

„Podujatie mi dalo nový pohľad do budúcnosti, uvedomil som si možnosti, ktoré sa ponúkajú v prípade, že 

by som sa v budúcnosti venoval činnosti v technickej sfére. Spoznal som ľudí, ktorí mali množstvo 

zaujímavých projektov bolo zaujímavé pozorovať ich zanietenie vo oblasti vedy a techniky. Určite mi to 

dalo veľa a som rád, že som sa mohol zúčastniť.“ 

„Spoznala som veľa nových kamarátov, množstvo zaujímavých a dôležitých ľudí pre moje pokračujúce 

štúdium, získala som nové poznatky a informácie a presvedčila som sa, že moja práca a námaha nebola 

vôbec zbytočná.“ 

„Spoznal som  veľa mladých, ale aj starších nadšencov vedy,  ktorí prezentovali svoje projekty a návrhy. 

Dozvedel som sa nové informácie a troška viacej sa prehĺbil do sveta vedy a techniky.“ 

 „Toto podujatie mi dalo veľa. Mohla som sa zúčastniť celoslovenského kola a mala som možnosť vidieť 

mnoho zaujímavých projektov. Videla som veci o ktorých som ani v najmenšom nevedela a ak vedela , 

nevedela som o nich nič bližšie. Spoznala som mnoho ľudí z mnohých krajov, čiže i iných mravov. Mala 

som možnosť spýtať sa na hocičo, čo mi napadlo alebo ma zaujímalo. Mala som možnosť vidieť svoje 

nedostatky, lepšie povedané veci ktoré by som mohla zmeniť ale i ľudí, kt. môj/ náš projekt zaujímal a som 

hlavne rada, že moje/ naše poznatky som mohla šíriť ďalej. Ale najviac ma prekvapilo to , že ľudia kt. sa 

pristavili, aby sa niečo spýtali a dozvedeli, neboli iba obyčajný ľudia ale boli to vcelku zaujímavý ľudia, čo 

ma teší a napĺňa pocitom, že sme tam neboli nadarmo.“ 

„Nové možnosti a kontakty.“ 

 „Ako rodič som bola prekvapená, koľko šikovných a ambicióznych ľudí je medzi stredoškolákmi. 

Dozvedela a videla som veľa nových a inšpiratívnych vecí.“ 


