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Milí priatelia vedy a techniky, 

Nobelove ceny za rok 2017 sú už rozdané, poďme na 
tie AMAVET-ové... :)  

Je mi opäť veľkým potešením prihovoriť sa našim 
budúcim vedcom. Vitajte na Festivale vedy a 
techniky AMAVET 2017, ktorý sa koná v priestoroch 
Incheba EXPO.  Asociácia pre mládež, vedu a 
techniku – AMAVET je spoluorganizátorom Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku, tak ako minulý rok. 

Odbornú garanciu nad Festivalom vedy a techniky AMAVET premiérovo 
prebral predseda Slovenskej akadémie vied, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
Slovenská akadémia vied, ako národná inštitúcia, realizuje vedecký výskum v 
Slovenskej republike a je poprednou vedecko-výskumnou inštitúciou 
neuniverzitného typu, známou po celom svete. 

Účasť našich víťazov bude tradične na Intel ISEF (International Science and 
Engineering Fair) v USA, na I-Sweeep v USA, na Vernadského národnej súťaži v 
Moskve a na EUCYS (European Union Contest for Young Scientists), súťaži  
organizovanej Európskou komisiou. 

Sme radi, že Festival vedy a techniky AMAVET vytvára priestor pre úspechy 
mladých stredoškolských vedátorov, našich budúcich vedcov. Asociácia pre 
mládež, vedu a techniku vytvára možnosti pre ich osobnostný a vedomostný 
rast, čím podporuje ich snahu o sebarealizáciu vo vede. Toto je jeden z 
hlavných cieľov AMAVET-u, ponúkať 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. 

Pri tejto príležitosti ďakujem všetkým za podporu nášho úsilia pri popularizácii 
vedy a techniky v spoločnosti,  najmä medzi mladými ľuďmi. Naše poďakovanie 
patrí spoločnostiam Incheba, Matador GROUP, Nadácii SPP, Nadácii 
Volkswagen Slovakia, Transpetrol, Slovenské elektrárne, Nadácii Orange, 
Slovenskej akadémii vied, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, 
Centru vedecko-technických informácií SR a Národnému centru pre 
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Ministerstvu školstva, vedy, 
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výskumu a športu SR, Žilinskej univerzite v Žiline, Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, firmám Intel a Kvant, Spoločnosti pre 
vedu a verejnosť, Európskej komisii a stálemu zastúpeniu Európskej komisie na 
Slovensku, hlavnému mediálnemu partnerovi Hospodárskym novinám a najmä 
vám všetkým, našim priaznivcom a podporovateľom, vďaka ktorým Festival 
vedy a techniky AMAVET-u môže existovať a rásť.  

 

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 AMAVET-u, riaditeľ Festivalu vedy a techniky AMAVET, 

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

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku usporadúva počas Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku jubilejný 20. 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 súťaži aktívne zúčastní viac ako 250 mladých ľudí s projektami 
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 AMAVET 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 vedcami, ale aj víťazmi festivalu - Science Talk. Na Festival vedy a techniky 
AMAVET 2017 prijali pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii 
z Belgicka, Ruska, Mexika a Česka, čím vytvárame podmienky na výmenu 
skúseností a nadväzovanie priateľstva medzi mladými ľuďmi. 
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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: Staré banské záťaže ako zdroj antibiotiká 
produkujúcich streptomycét 

Číslo stánku: 1 
Autor/autori: Jana Hennelová    
Rok narodenia: 2000  
Klub: AMAVET klub č. 727 
Škola: Gymnázium, Krompachy, Lorencova 46, Krompachy 
Abstrakt: 
Nadmerné užívanie antibiotík v súčasnosti spôsobuje, že patogénne baktérie 
sa voči nim stávajú rezistentné. Práve preto je kľúčové nájsť nové druhy 
mikroorganizmov, produkujúce nové antibiotiká. V mojom projekte som sa 
zamerala na izoláciu baktérií rodu Streptomyces z oblastí, ktoré boli výrazne 
ovplyvnené banskou činnosťou a testovala som ich antimikrobiálnu aktivitu 
voči rôznym bakteriálnym kmeňom. 
 
Názov projektu: Potenciálne využitie lignínu a rastlinných olejov v 

prevencii proti UVA/UVB žiareniu 
Číslo stánku: 2 
Autor/autori: Peter Škripko a Ján Maťufka 
Rok narodenia: 1999, 2000 
Klub: AMAVET klub č. 957 
Škola: Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, 

Prešov 
Abstrakt: 
Cieľom projektu bolo navrhnúť potenciálne využitie lignínu a prírodných 
olejov (malinový/neemový) v prevencii proti UVA/UVB žiareniu. Lignín 
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absorbuje UVB žiarenie vo vodnom roztoku na úrovni 86 %.  Malinový olej 
absorboval UVB žiarenie na úrovni 24 % a neemový olej 62 %. V práci 
pozorujeme absorpčné, fluorescenčné spektrá daných látok, vplyv UV 
žiarenia a času na vlastnosti látok a ochranný účinok na napodobeninách 
kože a bunkách. 
 
Názov projektu: Druhová diverzita avifauny, ako podklad pre program 

"Atlas vtákov Slovenska 2014-2018" 
Číslo stánku: 3 
Autor/autori: Peter Nociar    
Rok narodenia: 2000  
Klub: AMAVET klub č. 894 
Škola: Súkromné gymnázium Lučenec, Gemerská cesta 1, 

Lučenec 
Abstrakt: 
Cieľom projektu bolo zaznamenať druhovú diverzitu avifauny vo zvolenom 
kvadráte o veľkosti 10×10 km v sieti Európskeho pozemného referenčného 
systému (ETRS), označeného kódom E503N284 s názvom Rapovce, zistiť 
hniezdiace, zimujúce a migrujúce druhy. Výskum prebiehal od 01.01.2014 
do 30.09.2017. Výsledky boli priebežne nahrávané do „AVES –SYMFONY“ 
online systému mapovania a budú slúžiť ako podklad na vytvorenie nového 
Atlasu vtákov Slovenska. 
 
Názov projektu: Vnútrobunkový mechanizmus využitia flavonoidov v 

reakcii na  oxidačný stres rastlín 
Číslo stánku: 4 
Autor/autori: Tatiana Mečiarová a Vanesa Šimková 
Rok narodenia: 1999, 1999 
Škola: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, Nováky 
Abstrakt: 
Práca sa zaoberá sledovaním reakcie rastlinných buniek na zaťaženie 
prostredia chemickými látkami, ktoré sa považujú za príčinu oxidačného 
stresu. Ako modelový organizmus boli využité  kultivary Tradescantia 
pallada. Rastliny boli zaťažované chemickými látkami, ktoré sú zdrojom 
voľných radikálov. Pomocou konfokálnej mikroskopie a spektrofotometrie 
sa sledoval vplyv oxidačného stresu na rastlinnú bunku, distribúciu a 
množstvo flavonoidov. 
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Názov projektu: Imobilizácia enterokinázy pomocou kapsúl z alginátu 
vápenatého 

Číslo stánku: 5 
Autor/autori: Lucia Krahulcová a Andrej Szabó 
Rok narodenia: 1999, 2000 
Škola: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen 
Abstrakt: 
V našej práci sme sa snažili imobilizovať enzým enterokinázu v kapsulách 
zložených z alginátu vápenatého v kombinácii s uhličitanom sodným tak, aby 
sa enterokináza vo veľkej miere neuvoľňovala. Tento enzým slúži pri výrobe 
katelicidínu, ľudského antimikrobiálneho peptidu, ktorý má antimikrobiálne, 
angiogénne a protizápalové účinky. 
 
Názov projektu: Acidobázická rovnováha v tele človeka 
Číslo stánku: 6 
Autor/autori: Simona Zigová a Michaela Markovičová 
Rok narodenia: 2003, 2004 
Škola: ZŠ s MŠ Urmince, 298, Urmince 
Abstrakt: 
Jednou z podmienok života človeka je udržanie acidobázickej rovnováhy. 
Cieľom práce je sledovať túto rovnováhu u žiakov ôsmeho a deviateho 
ročníka Základnej školy v Urminciach. Na základe priamych pozorovaní a 
meraní zistiť, ako ich stravovacie návyky, pitný režim a športová záťaž 
ovplyvňujú acidobázickú rovnováhu v tele, ktorú sme zisťovali pomocou pH 
potu. Cieľom bolo aj skúmať tep a tlak krvi žiakov po záťaži na hodinách 
telesnej výchovy. 
 
Názov projektu: Vplyv mikrovlnného žiarenia na klíčivosť semien 
Číslo stánku: 7 
Autor/autori: Ivana Andrejčíková a Terézia Tomášová 
Rok narodenia: 2004, 2005 
Škola: Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina 
Abstrakt: 
Základom úspechu v zeleninovej záhradke je klíčivosť semien. Cieľom 
projektu bolo zistiť vplyv mikrovlnného žiarenia na klíčivosť semien. Siali sme 
semená fazule záhradnej, uhorky siatej, reďkovky bielej, žeruchy siatej, 
hrachu záhradného, reďkovky červenej, šalátu siateho a rukoly. Doba 
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žiarenia v mikrovlnke 5, 10, 15, 20 a 25 sekúnd. Sledovali sme počet 
vyklíčených semien po 24, 48, 72 a 96 hodinách. Vypočítali sme percento 
klíčivosti. 
 
Názov projektu: Vplyv 17α-etinylestradiolu na rast Lens culinaris 
Číslo stánku: 8 
Autor/autori: Anna Mojžišová    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava 
Abstrakt: 
Práca sledovala zmeny v ontogenéze šošovice jedlej (lens culinaris) po 
pridaní 17α-etinylestradiolu (ďalej EE). Pri ovplyvňovaní semien sa so 
zvyšujúcou koncentráciou EE spomaľoval trend rastu, zvyšovalo percento 
nevyklíčených semien a klesala priemerná dĺžka aj hmotnosť výhonku. Pri 
ovplyvňovaní rastlín mala vyššia koncentrácia EE za následok plytkejšiu 
koreňovú sústavu. Bol preukázaný značný inhibičný vplyv EE na rast šošovice 
jedlej. 
 
Názov projektu: Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného 

polyvinylchloridu 
Číslo stánku: 9 
Autor/autori: Filip Fábik    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto 
Abstrakt: 
Základnou príčinou nárastu znečisťovania ovzdušia je zväčšovanie populácie 
a tým aj zvýšenie množstva odpadu, ktoré sa odstraňuje spaľovaním. Naša 
práca sa zamerala na ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkkých PVC 
pomocou červov druhu Zophobas morio. 
 
Názov projektu: Vplyv fajčenia na ľudský organizmus 
Číslo stánku: 10 
Autor/autori: Sabina Prištiaková    
Rok narodenia: 2004  
Škola: 
 
 

Základná škola Andreja Kmeťa, M.R.Štefánika 34, Levice 
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Abstrakt: 
Je dokázané, že za väčšinu chorôb, ktoré napádajú pľúca stojí fajčenie. 
Účelom tohto projektu bolo oboznámiť verejnosť, no najmä osloviť moju 
generáciu a poukázať na život ohrozujúce choroby, ktoré s fajčením úzko 
súvisia. Pokus ,,Prečo je fajčenie nebezpečné?“ a výskumy merania vitálnej 
kapacity pľúc a rýchlej chôdze poukazujú na negatívny vplyv fajčenia na 
ľudský organizmus. 
 

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: Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na 

mezenchýmových tukových kmeňových bunkách 
Číslo stánku: 11 
Autor/autori: Samuel Smoter a Miriam Feretová 
Rok narodenia: 1999, 1999 
Klub: AMAVET klub č. 957 
Škola: Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, 

Prešov 
Abstrakt: 
Cieľom našej práce bolo zistiť toxický vplyv biomateriálov z PEEKu na 
mezenchýmové tukové kmeňové bunky (MKB). Do 24 jamkovej kultivačnej 
platne sme nasadili MKB, v každej jamke bolo cca 10 000 buniek. Po 
týždňovej kokultivácii s PEEK materiálom s najväčšou hrúbkou (2,7 mm)  
vlákna  boli MKB 1,8-krát väčšie, mali rozdielny cytoskelet v porovnaní s 
negatívnou kontrolnou skupinou. Momentálne testujeme priamu toxicitu 
MKB s PEEK biomateriálmi. 
  
Názov projektu: Vplyv vybraných sekundárnych metabolitov rastlín na 

biologickú aktivitu gliomových  buniek 
Číslo stánku: 12 
Autor/autori: Jana Čorňáková    
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Rok narodenia: 1999  
Klub: AMAVET klub č. 957 
Škola: Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, 

Prešov 
Abstrakt: 
Esenciálne oleje sú látky rastlinného pôvodu, ktoré sa vďaka unikátnemu 
chemickému zloženiu vyznačujú rôznymi účinkami.  Hlavným cieľom našej 
práce bolo zistiť potenciálny cytotoxický účinok vybraných EO - Thymus 
vulgaris a Ylang ylang, na ľudské nádorové bunky U87 MG kvantitatívnymi aj 
kvalitatívnymi analýzami a následne porovnať účinnosť EO s účinnosťou 
alkoholových extraktov. Vyhodnotenie experimentu ukázalo cytotoxický 
efekt vybraných látok. 
 
Názov projektu: Vplyv regulátorov PKCδ na výsledok fotodynamickej 

terapie 
Číslo stánku: 13 
Autor/autori: Janka Motešická    
Rok narodenia: 2000  
Klub: AMAVET klub č. 964 
Škola: Gymnázium, C.Daxnera 88, Vranov nad Topľou 
Abstrakt: 
V mojom projekte podrobne rozoberám spôsob zlepšenia jednej z 
najnádejnejších metód, ktorá sa využíva na liečbu nádorových ochorení. Ide 
o fotodynamickú terapiu, ktorá má veľké aplikačné výhody a praktické klady, 
ktoré ostatné metódy nemajú.  Zistili sme, že pomocou enzýmu PKCδ a jej 
regulátorov dokážeme pozmeniť nielen správanie a dĺžku života 
študovaných gliómových buniek, ale aj výsledok samotnej fotodynamickej 
terapií. 
 
Názov projektu: Cystická fibróza 
Číslo stánku: 14 
Autor/autori: Michaela Križová    
Rok narodenia: 1999  
Klub: AMAVET klub č. 894 
Škola: Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec 
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Abstrakt: 
Práca sa zaoberá problematikou cystickej fibrózy, život ohrozujúceho 
ochorenia. Mnohí vedci aj lekári sa snažia nájsť najvhodnejšie metódy liečby 
a ochrany života pacientov. Skúma príčiny vzniku ochorenia, jeho vplyv na 
jednotlivé orgánové sústavy. Rozoberá liečbu a prevenciu.Zaoberá sa 
vytvorením blogu, ktorý nielen informuje, ale aj povzbudí pacientov CF. 
Približuje život pacienta s cystickou fibrózou. 
 
Názov projektu: Dostupné byliny a ich účinky v prípravku 
Číslo stánku: 15 
Autor/autori: Erik Mokroš    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava 
Abstrakt: 
Cieľom práce bolo pripraviť bylinnú masť na liečbu rôznych kožných 
problémov z dostupných liečivých rastlín a porovnať ju s našim masťovým 
základom. V teoretickej časti sme sa zamerali na byliny a ich obsahové látky. 
Praktická časť spočíva vo vymyslení receptu na masť, masťový základ a overiť 
ich účinky testovaním na respondentoch. Prínosom práce je masť vyrobená 
bez konzervantov z domácich surovín s podobným účinkom ako masti 
dostupné v lekárni. 
 
Názov projektu: Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť 
Číslo stánku: 16 
Autor/autori: Diana Musová    
Rok narodenia: 1998  
Škola: Spojená škola - Gymnázium M. Galandu, Horné Rakovce 

1440/29, Turčianske Teplice 
Abstrakt: 
Práca je zameraná na skúmanie činností mozgu, ktoré súvisia s pamäťou, 
sluchom a zrakom. Cieľom bolo preskúmať vplyv hudby na činnosť mozgu a 
kvalitu krátkodobej pamäti. U mladých ľudí (10-18 rokov) sme testovali, ako 
ich krátkodobú pamäť ovplyvňujú rôzne druhy hudby. Výsledky skúmania 
mozgovej činnosti v špecifických podmienkach sme verifikovali na 
konzultácii s neurológom. Výskum potvrdil, že počúvanie hudby ovplyvňuje 
pamäť pozitívne. 
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Environmentálne vedy 
Projekty v tejto kategórií študujú životné prostredie a prebiehajúce javy, resp. 
zmeny v ňom. Autori skúmajú vzťahy medzi jednotlivými zložkami biosféry, 
prípadne narušenie týchto vzťahov. 
 

Názov projektu: Svetelné znečistenie a jeho vplyv na rastliny 
Číslo stánku: 17 
Autor/autori: Samuel Amrich    
Rok narodenia: 1999  
Klub: AMAVET klub č. 978 
Škola: Gymnázium, Poštová 9, Košice 
Abstrakt: 
Projekt je zameraný na kvalitatívne a kvantitatívne určenie miery vplyvu 
svetelného stresu, spôsobené svetelným znečistenim, na rastliny. 
Experiment bol vykonaný na dvoch rôznych rastlinách, a to hrach a fazuľa. 
Experimenty boli vykonané v kontrolovanom prostredí. Výsledkom a 
záverom  práce bolo preukázanie patogenneho vplyvu svetelného 
znečistenia na rastliny. 
 
Názov projektu: Dýchame v miestnosti zdravý vzduch ? 
Číslo stánku: 18 
Autor/autori: Andrea Hojová    
Rok narodenia: 1999  
Klub: AMAVET klub č. 937 
Škola: SŠ,SPŠ stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica 
Abstrakt: 
Žijeme v dobe, kde kvalita životného prostredia okolo nás sa rovná kvalite 
nášho zdravia. Podľa štatistických zistení až 90% svojho času trávi väčšina 
ľudí vo vnútornom prostredí budov. Rozhodla som sa vypracovať prácu o 
kvalite vzduchu v interiéri pomocou merania hladiny CO2 v rôznych typoch 
domov. Navrhla som varianty zlepšenia kvality vzduchu v miestnostiach. 
Práca je zverejnená v rámci blogu konzultantky na internete www.alegre.sk. 
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Názov projektu: Stanovenie účinných látok vybraných rastlín pomocou 
SERS spektroskopie 

Číslo stánku: 19 
Autor/autori: Paula Kucháriková a Annamária Chovancová 
Rok narodenia: 2001, 2001 
Klub: AMAVET klub č. 957 
Škola: Katolícka spojná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, 

Prešov 
Abstrakt: 
Cieľom nášho projektu bolo charakterizovať molekulárne zloženie výťažkov 
z 3 rastlín (mäta prieporná, medovka lekárska a bazalka pravá) metódou 
SERS spektroskopie. Najväčší výťažok detekovateľnej látky sme získavali z 
čerstvých výluhov rastlín, ktoré vieme použiť s aplikačným výstupom. 
Porovnávame vyplavovanie éterických olejov vodou, upravenou 
permanentným magnetom a bez úpravy (množstvo účinnej látky a spektrum 
látok). 
 
Názov projektu: Biomonitoring čistoty vodných tokov v okolí Prešova v 

priebehu roka 
Číslo stánku: 20 
Autor/autori: Kristína Katuščáková a Barbora Kuchárová 
Rok narodenia: 2002, 2002 
Klub: AMAVET klub č. 957 
Škola: Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, 

Prešov 
Abstrakt: 
Bioindikátory sú organizmy, ktoré svojím výskytom alebo neprítomnosťou, 
odrážajú stav životného prostredia. Hlavným cieľom projektu bolo 
mikroskopicky pozorovať a porovnať výskyt a diverzitu vybraných skupín 
mikroorganizmov v 4 vodných tokoch v 4 ročných obdobiach. Najviac 
zástupcov Diatoma anceps sme zaznamenali vo vodnom toku Delňa, 
najmenej v Šebastovke. Najviac indikátorov Melosira varians a Tubifex 
tubifex sme  zaznamenali v toku Šebastovka. 

 
Názov projektu: Včely volajú o pomoc 2 
Číslo stánku: 21 
Autor/autori: Nina Adamčíková a Ema Spáčilová 
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Rok narodenia: 2005, 2004 
Škola: Základná škola, Škultétyho 11, Topoľčany 
Abstrakt: 
Zaujali nás informácie o celosvetovom znižovaní počtu včelstiev. Pomôcť 
sme chceli výchovou nových včelích matiek. Pri pokuse sme použili dve 
metódy a to: larvovaním do matečníkových misiek a vložením vajíčok do 
bezmatečného včelstva. Zistili sme, že včely sa pri použitých metódach 
správali odlišne. Druhou metódou sa nám však podarilo získať včeliu rodinu 
a darovať ju mladému začínajúcemu včelárovi. Pokusy sme realizovali na 
našej školskej včelnici. 
 
Názov projektu: Vermikompostovanie je užitočné. 
Číslo stánku: 22 
Autor/autori: Gregor Ondra a Juraj Petruš 
Rok narodenia: 2008, 2008 
Škola: ZŠ Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 90001 Modra, 

Komenského 1/A, Modra 
Abstrakt: 
Vermikompostovanie je užitočné spracovanie bio odpadu, čím vzniká 
prírodné hnojivo. Cieľom je zistiť produkciu bio odpadu v triede a znížiť ho 
prostredníctvom vermikompostovania.  Dážďovky žijú na celej našej planéte 
a majú vplyv na zdravie a úrodnosť pôdy, plnia úlohu živých pluhov a 
prostredníctvom ich činnosti vzniká kompost využiteľný pri pestovaní 
črepníkových kvetín v triede. Aj takto znižujeme bio odpad v triede. 
 
Názov projektu: Výroba bioplastu a jeho rozklad v prírode 
Číslo stánku: 23 
Autor/autori: Alexandra Habiňáková    
Rok narodenia: 2004  
Škola: ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice 
Abstrakt: 
Objektom skúmania bolo zistiť, či sa dá plast vyrobiť nie len zo syntetických 
polymérov. Vypracovali sme návrh, ako by sa dal plast vyrobiť inou, zdraviu 
a prostrediu neškodlivou formou. Plast, ktorý by sa v prírode rýchlo rozložil.         
Cieľom projektu je poukázať na to aké je dôležité chrániť našu prírodu a dať 
do pozornosti, ako hľadať nové alternatívy na výrobu plastových materiálov. 
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Názov projektu: Prieskum starých banských diel v okolí Turzovskej 
doliny 

Číslo stánku: 24 
Autor/autori: Dominika Hadbavná    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium Gelnica, SNP 1, Gelnica 
Abstrakt: 
Gelnica je staré banské mesto. Cieľom práce je zmapovať stav banských diel, 
vykonať rozbor plynov, hornín, minerálov, vody a navrhnúť banský náučný 
chodník. Rozbor vzoriek chalkopyritu, hematitu, kremeňa, sideritu, azuritu a 
porfyroidu zariadením EDAX (spolupráca s PF UPJŠ) a röntgenovým 
spektrometrom (spolupráca s BERG TU) potvrdil značné množstvá prímesí. 
Objavili sme neznáme štôlne. Banská voda mala vysokú vodivosť. Obsah 
plynov detekoval GasBadge PLUS. 
 
Názov projektu: Vplyv emisií na rastlinný organizmus 
Číslo stánku: 25 
Autor/autori: Ondrej Jaňák    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 860/9, 

Liptovský Mikuláš 
Abstrakt: 
Objektom skúmania našej práce bol vplyv emisií na rastlinný organizmus. V 
mojom experimente som sa venoval vplyvu oxidu siričitého na rastliny. 
Pokus som vykonával na rastlinnom modelovom organizme pšenice ozimnej 
pri rôznych koncentráciách SO2 v rôznych časových intervaloch. Zistil som, 
že chlorofyl sa chemickými reakciami zmení na feofytin, ktorý už nie je 
schopný fotosyntézy. Môj názor je, že rastliny sú vhodnými bioindikátormi 
emisií. 
 
Názov projektu: Predikcia areálu rozšírenia večernice Saviho (Hypsugo 

savii) v Európe 
Číslo stánku: 26 
Autor/autori: Nela Gloríková    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 
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Abstrakt: 
Na území Slovenska už niekoľko desaťročí prebieha výskum a monitoring 
netopierov. Jedným z posledne zaznamenaných druhov bola večernica 
Saviho. Cieľom našej práce bolo: (i) urobiť literárnu rešerš z vedeckých 
článkov o výskyte tejto večernice, (ii) predpovedať zmenu areálu rozšírenia 
tohto druhu na roky 2050 a 2070. Hlavným prínosom našej práce je 
komplexná mapa s predikciou areálu rozšírenia večernice Saviho v Európe 
vytvorená s využitím glm. 

 

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: Prírodná kozmetika z našej záhrady 
Číslo stánku: 27 
Autor/autori: Kristína Dovalová a Nikola Iliašová 
Rok narodenia: 2005, 2004 
Klub: AMAVET klub č. 937 
Škola: Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín, Tajovského 2, 

Badín 
 
Abstrakt: 
Chémia tvorí kozmetiku, ale musíme si dávať pozor, aby jej vplyv bol 
pozitívny a nepriniesol ľuďom v honbe za krásou, či pôžitkom, viac škody, 
ako úžitku. Projekt Prírodná kozmetika z našej záhrady  nesie práve tento 
dôraz a posolstvo. Na chemickom krúžku Kremík pripravujeme mydielka, 
miešame balzamy na pery, šumivé bomby do kúpeľa, či vonné vosky. Tiež 
získavame niektoré esenciálne oleje a kvetové hydroláty z rastlín destiláciou 
vodnou parou. 
 
Názov projektu: Bubbleology 
Číslo stánku: 28 
Autor/autori: Juliána Dovalová a Lucia Zajacová 
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Rok narodenia: 2004, 2003 
Klub: AMAVET klub č. 949 
Škola: Základná škola, Ul. Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 
Abstrakt: 
Autorky sa vo svojej práci zaoberajú výskumom bubbleology. Sledujú nový  
fenomén, ktorý ovládol trh. Skúmajú bubbleology z hľadiska histórie, vôní, 
chutí a prípravy. V experimentálnej časti sa zaoberajú sledovaním vplyvu na 
ľudský organizmus a jeho škodlivosti. Porovnávajú   rôzne typy pomocou 
jednoduchých chemických pokusov. V práci tiež sledujú zdroj vôní a chutí, 
tzv. guličky, ktoré významne vplývajú na chuť bubbleology. 
 
Názov projektu: Polymérne nanočastice ako farmakotaxíky 
Číslo stánku: 29 
Autor/autori: Alexandra Mýtniková a Katarína Sujová 
Rok narodenia: 1999, 1999 
Škola: Súkromné gymnázium Mercury, Zadunajská 27, 

Bratislava 
Abstrakt: 
Cieľom našej práce bolo vytvoriť polymérne nanočastice, ktoré by po 
naplnení simvastatínom, liečivom znižujúcim hladinu LDL cholesterolu v 
pečeni, vykazovali vlastnosti vhodné na prenos aktívnych látok. Naše častice 
dosahovali požadovanú veľkosť (300 – 400 nm), liečivo sa z nich postupne 
uvoľňovalo a nevykazovali cytotoxicitu. V budúcnosti by sa teda mohli využiť 
v medicíne pri cielenom transporte liečiv a slúžiť tak ako šetrné 
farmakotaxíky. 
 
Názov projektu: Inovácia metódy na stanovenie kreatinínu v moči a 

krvnom sére 
Číslo stánku: 30 
Autor/autori: Kristián Jaček a Barbora Fülöpová 
Rok narodenia: 1999, 1999 
Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 

Bratislava 
Abstrakt: 
Kreatinín je metabolitom pri energetickom metabolizme svalov. Je 
dôležitým indikátorom správnej funkcie obličiek a pri diagnostike chorôb. 
Inovácia metódy, nahradenie kyseliny pikrovej kyselinou 3,5-
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dinitrosalicylovou, prípadne kyselinou 3,5-dinitrobenzoovou zabezpečuje 
vyššiu presnosť stanovenia a bezpečnosť pri jeho výkone. 
 
Názov projektu: Antioxidačné látky v koreninách 
Číslo stánku: 31 
Autor/autori: Nikola Paľáková a Natália Harcegová 
Rok narodenia: 1999, 1999 
Škola: Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 
Abstrakt: 
Porovnanie výsledkov štúdií, ktoré sa zameriavajú na antioxidačné účinky 
korenín, sú problematické hneď v niekoľkých ohľadoch. Rôznu antioxidačnú 
kapacitu vykazujú samotné rastliny a inú extrakty z nich. Toto ovplyvňuje aj 
podnebie krajiny a substrát, v ktorom rastlina vyrástla. 
 
Názov projektu: Inovácia syntézy 1-fenylpentán-1-olu s využitím 

biotechnológie kvasiniek 
Číslo stánku: 32 
Autor/autori: Marek Liška a Ramóna Keszeghová 
Rok narodenia: 1998, 1999 
Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 

Bratislava 
Abstrakt: 
Cieľom práce bola inovácia metódy na výrobu liečiva - fenipentolu 
(fenylpentán-1-olu). Toto liečivo zvyšuje objem vylučovanej žlče a v nej 
rozpustených látok, čím inhibuje tvorbu žlčových kameňov. V súčasnosti sa 
toto liečivo vyrába redukciou z valerofenónu s využitím toxického 
bórhydridu sodného. Táto toxická látka bola v novej metóde nahradená za 
NADPH, čo je redukujúci kofaktor nachádzajúci sa v mitochondriách buniek 
rôznych mikroorganizmov. 
 
Názov projektu: Prírodné alternatívy zubných pást 
Číslo stánku: 33 
Autor/autori: Lucia Navarová a Paulína Vykročová 
Rok narodenia: 2000, 2000 
Škola: Gymnázium, Golianova 68, Golianova 68, Nitra 
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Abstrakt: 
Porovnávali sme zloženie zubných pást a zaoberali sme sa možnými 
toxickými účinkami látok ako fluoridy, sodium lauryl sulfát, triklosan, ktoré 
sa v nich nachádzajú. Nahradili sme jednotlivé zložky zubnej pasty 
prírodnými látkami a vyrobili sme zdravšie prírodné pasty z dostupných 
surovín, z kokosového oleja, aktívneho uhlia, mäty, škorice tak, aby mali 
podobný čistiaci, bieliaci a dezinfekčný účinok a zároveň nemali negatívny 
vplyv na zdravie. 
 
Názov projektu: Cukor ako hrozba 
Číslo stánku: 34 
Autor/autori: Anton Mozola a Jakub Nemec 
Rok narodenia: 2003, 2003 
Škola: Základná škola Valentína Beniaka s MŠ Chynorany, 

Školská 186/13, Chynorany 
Abstrakt: 
V projekte skúmame, či nadmerný príjem sacharidov má vplyv na zdravie 
človeka. Pomocou dotazníka sme zisťovali, ako sú na tom so sladkosťami 
naši spolužiaci. Pozreli sme sa bližšie na potraviny, ktoré sú súčasťou našich 
domácností, sledovali sme v nich obsah sacharidov. Zhodnocujeme klady a 
zápory používania cukrov a ponúkame aj užitočné rady ohľadom ich príjmu. 
Navrhujeme aj iné využitie cukrov, napríklad na výrobu ekopalív. 
  
Názov projektu: Pravda o mlieku 
Číslo stánku: 35 
Autor/autori: Júlia Štupáková a Jarmila Paučová 
Rok narodenia: 2007, 2006 
Škola: ZŠ Divín, Lúčna 8, Divín 
Abstrakt: 
V projekte sme sledovali  rozdiely medzi mliekami, ako tieto mlieka kysnú, 
množstvo a vlastnosti z nich pripraveného tvarohu a syra. Naše pozorovania 
sme si zapísali do tabuliek, neskôr sme pozorovali správanie sa mlieka po 
zmiešaní s bežne dostupnými látkami. 
 
Názov projektu: Analýza láskavcových olejov so skvalénom, získaných 

rôznymi separačnými metódami 
Číslo stánku: 36 
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Autor/autori: Lukáš Kamenský    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen 
Abstrakt: 
Projekt prioritne hľadá odpoveď na otázku: „Akým spôsobom nenásilne a 
ekologicky získať maximum skvalénu?“ Ide o významný antioxidant s 
potvrdenými protirakovinovými účinkami. V tomto smere je spomínaný 
skvalén skutočne veľmi perspektívny a ak chceme jeho protinádorovú 
aktivitu ďalej skúmať, musíme ho vedieť efektívne získať. 
 

Matematika 
V tejto kategórií autori prezentujú práce a vety matematikov s ich vlastnými 
aplikáciami alebo dôkazmi. Môžu sa taktiež pokúsiť dokázať vety a hypotézy, 
ktoré neboli zatiaľ dokázané, resp. autorov dôkaz a aplikácia je originálna. 
 

Názov projektu: Levi-Civitov symbol v Hilbertovom priestore L2 
Číslo stánku: 37 
Autor/autori: Dušan Daniel    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 

1, Malacky 
Abstrakt: 
Operácie na Hilbertových priestoroch nám umožňujú vytvoriť jednotnú 
teóriu pre zdanlivo úplne odlišné oblasti matematiky. Pomocou tejto teórie 
sme v našej práci zovšeobecnili Levi-Civitov symbol v priestore funkcií, čím 
sme vytvorili objekt so spojitými indexmi. Takto sme vytvorili všeobecný 
analytický nástroj na počítanie rôznych, doteraz neriešiteľných úloh, ktoré 
možno uplatniť v rôznych oblastiach matematiky, fyziky, ale aj bežného 
života. 
 

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

a pod. 

 
Názov projektu: Diaľkovo ovládaný robot na solárny pohon 
Číslo stánku: 38 
Autor/autori: Adam Šujanský a Matej Milan 
Rok narodenia: 2000, 2000 
Klub: AMAVET klub č. 686 
Škola: Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Komenského 

50, Žilina 
Abstrakt: 
Prezentujeme projekt Robot na Solárny pohon. Na solárny pohon, 
využívame tu dva solárne panely. Batériu dokážu nabiť za približne 4-5 
hodín. Robot pozostáva z hliníkového podvozku a robotického ramena. O 
celý chod Robota sa stará vývojová doska ARDUINO Mega. Využitie tohto 
robota je hlavne v rádioaktívnych prostrediach, pretože má zabudovanú 
Geiger-Müllerovu trubicu na meranie radiácie. Ovládanie robota je 
bezdrôtové technológiou Bluetooth. 
 
Názov projektu: Ranger 
Číslo stánku: 39 
Autor/autori: Šimon Devera    
Rok narodenia: 2004  
Klub: AMAVET klub č. 686 
Škola: Základná škola s matertskou školou, Sv. Gorazda 1, 

Žilina 
Abstrakt: 
Základ robota Ranger tvorí elektronická stavebnica HITech, umožňuje 
variabilitu. Konštrukciu netreba spájkovať, ovládanie je pomocou mobilnej 
aplikácie, komunikuje pomocou Bluetooth. Srdce robota tvorí Arduino Mega 
2560. Pripojených môže byť až 10 senzorov. Stavebnica je kompatibilná so 
všetkými prvkami z Arduino platformy a tak nie je problém ju kedykoľvek 
rozšíriť a získať tak nové možnosti pre robota. 
 
Názov projektu: TREZOR NUT 2017 
Číslo stánku: 40 
Autor/autori: Martin Hošek a Lukáš Hošek 
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Rok narodenia: 2000, 2004 
Klub: AMAVET klub č. 808 
Škola: Gymnázium, Komenskeho 2/1074, Partizánske 
Abstrakt: 
Cieľom nášho projektu bolo vybudovať niečo, čo reálne existuje a je 
využiteľné. Rozhodli sme sa postaviť trezor, ktorý sme naprogramovali. Ako 
vstup do trezora sa používajú identifikačné karty a PIN kód k príslušnej karte. 
Po zadaní správneho PIN-kódu sa otvorí menu s možnosťou zmeny hesla na 
príslušnej karte alebo s možnosťou otvoriť/zatvoriť trezor. Projekt obsahuje 
trezor, návod na použitie, aby užívateľ dokázal s ním bez problémov 
pracovať. 
 
Názov projektu: doors 
Číslo stánku: 41 
Autor/autori: Ján Varga    
Rok narodenia: 2000  
Klub: AMAVET klub č. 849 
Škola: SG Dneperská 1, Dneperská 1, Košice 
Abstrakt: 
simpleNeurons je knižnica určená na vývoj AI pomocou neurónových sieti. 
Neurónové siete sú som vybral, pretože sú najbližšie reálnym inteligenciám. 
Druhá časť projektu, doorsOS, je zameraná na vytvorenie operačného 
systému pre osobné počítače, ktorý je rýchly, spoľahlivý a bezpečný. 
flatEvolution je zameraný na využitie neurónových sieti v simulácií. Simuluje 
jednoduché stvorenia, každé má vlastnú neurónovú sieť, ktorú vie ľubovoľne 
modifikovať. 
 
Názov projektu: Hologramy 
Číslo stánku: 42 
Autor/autori: Patrik Bašo    
Rok narodenia: 2004  
Klub: AMAVET klub č. 956 
Škola: ZŠ Kubranská 80, Kubranská 80, Trenčín 
Abstrakt: 
Môj projekt je zameraný na hologramy. Chcel by som dokázať ich využitie 
nielen v zábavnom priemysle, ale aj v medicíne a v telekomunikačných 
technológiach. V praktickej časti budem porovnávať typy holografickej 
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projekcie na rôznych elektronických zariadeniach. Cieľom mojej práce bolo 
porovnať kvalitu projekcie na jednotlivých hranoloch. 
 
Názov projektu: Strojové videnie 
Číslo stánku: 43 
Autor/autori: Juraj Frolo a Matúš Ševčík 
Rok narodenia: 1998, 1998 
Škola: SOŠ, Športová 675, Stará Turá, Športová 675, Stará Turá 
Abstrakt: 
Projekt rieši úlohu „strojového videnia“ robotov. V praxi to znamená, že 
robot musí objekt nájsť, uchopiť ho a preniesť s požadovanou presnosťou a 
rýchlosťou. Výstupom projektu je spolupráca robota ABB s inteligentnou 
kamerou Cognex. Robot hrá hru „Človeče nehnevaj sa“, pomocou kamery 
zosníma polohu hracej kocky, odčíta počet bodiek na kocke a uchopí ju. Hodí 
kockou a presunie hraciu príslušnú figúrku po hracej ploche o počet bodiek 
na kocke. 
 
Názov projektu: Pomocný navádzací systém pre multirotory 
Číslo stánku: 44 
Autor/autori: Richard Kováč a Marco Pintér 
Rok narodenia: 2000, 2000 
Škola: Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. 

Jedlika, Komárňanská 28, Nové Zámky 
Abstrakt: 
Náš projekt - Pomocný navádzací systém pre multirotory (LGS - Light 
Guidance System) je navádzací systém pre viacmotorové lietajúce stroje 
schopný obojstranne digitálne komunikovať, zobrazovať video downlink a 
vzdialene ovládať základné funkcie fotoaparátu. 
 
Názov projektu: RingSYS - Zvoniaci systém pre školy 
Číslo stánku: 45 
Autor/autori: Gejza Molnár a Tamás Csanda 
Rok narodenia: 1999, 2001 
Škola: Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter 

Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky 
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Abstrakt: 
Projekt RingSYS je integrovaný programovateľný zvoniaci systém pre školy. 
Pomocou nízkonákladových komponentov sa dá nahradiť priemyselný 
systém, ušetriť peniaze a integrovať ho do už existujúceho prostredia. 
Uľahčuje prácu personálu, pomocou webového rozhrania umožňuje 
riadenie z ktoréhokoľvek miesta pokrytého miestnou sieťou. Jednoduchosť 
používania administračného panelu umožňuje systém prispôsobiť 
požiadavkám harmonogramu školského života. 
 
Názov projektu: Cing 
Číslo stánku: 46 
Autor/autori: Stanislav Jochman a Veronika Nemjová 
Rok narodenia: 2000, 2004 
Škola: Gymnázium, Alejová 1, Košice, Alejová 1, Košice 
Abstrakt: 
Cing - Robot pre deti i dospelých Chcete naučiť seba alebo svoje dieťa 
programovať? Alebo ste programátorom a hľadáte nové výzvy? Robot Cing 
je tu práve pre vás. Vďaka možnosti programovania na niekoľkých úrovniach 
a zábavnej forme učenia je obľúbený medzi všetkými vekovými kategóriami, 
od začiatočníkov až po expertov. Pre viac informácií sledujte šípky na zemi k 
nášmu stánku, alebo sa pozrite na webovú stránku: 
https://galeje.github.io/Cing 
 
 
Názov projektu: Ovládanie robota pomocou volantu 
Číslo stánku: 47 
Autor/autori: Ján Mederly    
Rok narodenia: 2004  
Škola: Základná škola Andreja Kmeťa, ul. M. R. Štefánika 34, 

Levice 
Abstrakt: 
Minulý rok som urobil robota na demonštráciu asistenčných systémov z 
automobilov. Ovládal sa 4 tlačidlami (dopredu, dozadu, doľava, doprava). 
Tento rok som výrazne zlepšil jeho ovládanie použitím hráčskeho volantu. 
Otáčanie je vyriešené pribrzďovaním kolies na vnútornej strane zákruty 
podľa natočenia volantu. Čas na testovacej trase klesol o 60%. Vytvoril som 
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tiež signalizáciu nárazu zatrasením volantu a jednoduchý systém na 
spúšťanie kamery. 
  
Názov projektu: My Spy 
Číslo stánku: 48 
Autor/autori: Miroslav Murin    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 

Michalovce 
Abstrakt: 
Naším cieľom bolo urobiť monitorovaciu aplikáciu, ktorá dokáže zvýšiť 
bezpečnosť na internete a počítači. My Spy je monitorovacia aplikácia, ktorá 
pracuje na osobnom počítači, ale aj na telefóne. Naša aplikácia dokáže 
monitorovať a blokovať internetové stránky a sociálne siete, ďalej tiež 
dokáže blokovať a zistiť, aké aplikácie užívateľ používal, zistiť, čo užívateľ 
písal, nastaviť maximálny čas na počítači a veľa ďalších funkcií. 
 
 
Názov projektu: Trevo, stromy ako výsledok algoritmu. 
Číslo stánku: 49 
Autor/autori: Filip Kučerák    
Rok narodenia: 2001  
Škola: Gymnázium, Veľká okružná, Gymnázium, Veľká okružná 

22, Žilina, Žilina 
Abstrakt: 
Evolúcia je proces, ktorý v prírode dosiahol neuveriteľné výsledky, ako sme 
my a všetko naokolo. Tento proces som sa rozhodol napodobniť v aplikácii 
Trevo. Aplikácia sa venuje vývoju modelov rastlín pomocou genetického 
algoritmu. Umožňuje používateľovi celý proces pozorovať, študovať a 
zasahovať do neho. Algoritmus zahrnutý v simulácii často prináša nečakané 
výsledky, ktoré prekvapili aj autora. 
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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: Prieskum miery zataženia prostredia banskými 
sedimentmi v oblasti Pezinka 

Číslo stánku: 50 
Autor/autori: Juraj Radó    
Rok narodenia: 1998  
Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 

Bratislava 
Abstrakt: 
Voda pretekajúca priestormi bane obmýva jej povrch a vyplavuje čiastočky 
horniny, obsahujúce nebezpečné zlúčeniny na viditeľnú zemskú pôdu. 
Výsledkom mojej práce bolo potvrdenie, že znečistená voda počas prietoku, 
či státí na pôde, sa ochudobňuje o tieto látky a ponecháva ich v pôde svojho 
toku. 
 

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: Využitie 3D tlačiarne na optimalizáciu súčiastok pre RC 
model 

Číslo stánku: 51 
Autor/autori: Adrian Kaštíl    
Rok narodenia: 2004  
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Klub: AMAVET klub č. 966 
Škola: Súkromná ZŠ Nová Dubnica, SNP 96/366, Nová Dubnica 
Abstrakt: 
Projekt rieši využitie 3D tlače na výrobu optimalizovaných súčiastok pre 
súťažné RC modely. Na tieto súčiastky sú kladené protichodné požiadavky 
(vysoká pevnosť - nízka hmotnosť). Tiež rôzna tepelná rozťažnosť materiálov 
ovplyvňuje rozmery súčiastok a spôsobuje problémy pri montáži. Cieľom 
bolo nájsť najvhodnejší materiál. Z vybraných materiálov  boli vytlačené 
súčiastky pre RC model. 
 
Názov projektu: Elektromagnetická indukcia v pokusoch 
Číslo stánku: 52 
Autor/autori: Zoran Trnka    
Rok narodenia: 2000  
Klub: AMAVET klub č. 894 
Škola: Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec 
Abstrakt: 
Prostredníctvom experimentov vysvetľujem vznik elektromagnetickej 
indukcie a jej využitie v praxi. Ako ukazovateľ indukovaného prúdu,ktorý 
vznikol pohybom magnetu v dutine cievky, som použil farebné LED diódy. 
Porovnal som výhody ohrevu vody klasickým a indukčným varičom ako aj 
priebeh teploty v závislosti od času. Roztavil som cín pomocou el. mag. 
indukcie a vírivých prúdov. 
 
Názov projektu: Sú drahšie zvukové káble naozaj lepšie? 
Číslo stánku: 53 
Autor/autori: Dávid Popovič    
Rok narodenia: 2002  
Klub: AMAVET klub č. 894 
Škola: Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 

Lučenec 
Abstrakt: 
Mnoho ľudí si myslí, že drahé káble naozaj zlepšia kvalitu prenášaného 
obrazu (zvuku). V tomto stručnom výskume porovnávam kvalitu 4 typov 
káblov a merania som vykonal pomocou osciloskopu. Skúmal som vplyv 
externého elektromagnetického žiarenia na kvalitu prenosu. Zistil som, že 
kvalita prenosu nie je ovplyvňovaná dĺžkami káblov a káble s veľmi nízkou 
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kvalitou (lacnejšie) sú ľahko ovplyvňované externým elektromagnetickým 
žiarením. 
 
Názov projektu: Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici 
Číslo stánku: 54 
Autor/autori: Sebastian Ivan a Jakub Fecko 
Rok narodenia: 1998, 1998 
Škola: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 

2832/1, Prešov 
Abstrakt: 
Tento projekt je funkčný  model vysokonapäťového odpojovača. Riadený je 
pomocou arduina Mega 2560, ktoré dostáva príkazy prostredníctvom 
mobilu vďaka aplikácii, ktorú sme si sami vytvorili. Aplikácia posiela príkazy 
do arduina cez bluetooth. Vďaka tomu sa nám podarilo vytvoriť učebnú 
pomôcku, ktorá je zaujímavá nielen pre energetikov, ale aj pre 
programátorov. 
 
Názov projektu: Objavy Nikolu Teslu stále aktuálne 
Číslo stánku: 55 
Autor/autori: Peter Schuster a Jozef Ryška 
Rok narodenia: 1999, 2000 
Škola: SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice 
Abstrakt: 
Elektrická energia nás svojimi účinkami stále fascinuje. Jeho pokus je 
aktuálny aj dnes a preto sme aj my experimentovali s vlastným návrhom. 
Najskôr na malom Teslovom transformátore, ale výboje boli málo viditeľné. 
Preto sme navinuli a skonštruovali ďalší Teslov transformátor, kde sú efekty 
oveľa krajšie a viditeľnejšie. Pre bezpečnosť sme umiestnili model do 
Faradayovej klietky. 
 
Názov projektu: Meteorologické prístroje 
Číslo stánku: 56 
Autor/autori: Matúš Dancák a Jozef Ryška 
Rok narodenia: 2001, 2001 
Škola: Stredná priemyselná škola Dopravná, Hlavná 113, 

Košice 
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Abstrakt: 
Sledovanie počasia a najmä jeho predpoveď zaujímala ľudí už v dávnej 
minulosti. My sme si chceli vyskúšať využiť poznatky, ktoré máme z práce s 
legom a s Arduinom na vlastnú konštrukciu meteostanice, zariadenia, ktoré 
bude merať rýchlosť a silu vetra, teplotu a vlhkosť a merané veličiny 
zobrazovať na display. 
 
Názov projektu: Konštrukcia a diaľkové ovládanie objektov – tank, loď 
Číslo stánku: 57 
Autor/autori: Adam Vašek a Timon Plichta 
Rok narodenia: 2002, 2005 
Škola: Gymnázium Golianova, Golianova 68, Nitra 
Abstrakt: 
Pomocou programu Sketch Up sme vytvorili 3D nákres objektov -  tank a loď. 
Niektoré časti objektov sme vytlačili v 3D tlačiarni. Skonštruovali sme 
funkčný tank a loď, ovládané diaľkovo podľa vlastných návrhov. Vlastný 
výskum sme robili pri overovaní vhodnosti použitých komponentov a 
zisťovali sme dosiahnuté technické parametre ako je rýchlosť, ťažná sila, 
dosah ovládania a podobne. 
 
Názov projektu: Tlačiareň omalovánok MANDALA 
Číslo stánku: 58 
Autor/autori: Patrik Golier    
Rok narodenia: 2005  
Škola: ZŠ s MŠ Nové Sady 176, Hlavná 176, Nové Sady 
Abstrakt: 
Technika okolo nás je fascinujúca a LEGO preto poskytlo možnosti, ako dať 
do pohybu predstavy z mojej hlavy. Postavil som už viac pohybujúcich sa 
autíčok a chrobákov (bez návodu, podľa mojich predstáv). Rozhodol som sa  
vyskúšať poskladať spinograf. Moje predstavy sa dostali do reálneho stavu a 
fungovali. Tlačiareň používa pero, ktoré sa dá prestaviť do viacerých polôh a 
vznikajú tak rôzne mandaly. 
 
Názov projektu: Elektromagneticky vidlicový dvanásť valcový motor 
Číslo stánku: 59 
Autor/autori: Peter Raždík    
Rok narodenia: 1999  
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Škola: Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 
Kysucké Nové Mesto 

Abstrakt: 
Model elektromagnetického vidlicového dvanásť valcového motora sme sa 
rozhodli skonštruovať preto, lebo sme ho chceli priniesť k rozvoju 
povedomia a overiť nové trendy v oblasti vývoja motorov. Taktiež sme chceli 
navrhnúť motor šetrný k životnému prostrediu. 
 
Názov projektu: Loď na zbieranie odpadu na riekach 
Číslo stánku: 60 
Autor/autori: Igor Michalec    
Rok narodenia: 2003  
Škola: ZŠ  Školská, Školská 235/10, Považská Bystrica 
Abstrakt: 
Impulzom na zhotovenie lode na odpadky bola moja záľuba o 
elektrotechniku všeobecne. Chcel som vyrobiť niečo, čo by dokázalo 
odpadky z povrchu vody odstrániť šetrne a ekologicky. Loď sa ovláda 
diaľkovým ovládačom. Pri jej výrobe som použil modelársku elektroniku a 
rôzne materiály. Loď sa dokáže pohybovať vďaka elektromotorom (dopredu, 
doľava, doprava) a pomocou servomotoru, siete a ramena dokáže vyťahovať 
odpadky z vody. 
 
Názov projektu: Úprava elektrickej minirúry  
Číslo stánku: 61 
Autor/autori: Andrej Tadeáš Bača    
Rok narodenia: 2001  
Škola: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 

2832/1, Prešov 
Abstrakt: 
Cieľom tejto práce bolo upraviť bežne dostupnú elektrickú minirúru, ktorá 
by tento proces umožňovala. Na ovládanie minirúry slúži otočný enkodér z 
tlačidlom. LCD display zobrazuje nastavenú aj aktuálnu teplotu a časové 
údaje. Časovač sa spustí, ak v priestore minirúry je dosiahnutá nastavená 
teplota. Pájkovanie viacerých súčiastok prebehlo v požadovanej kvalite v 
primeranom čase. Elektrická minirúra vyhovuje účelu, na ktorý bola 
upravená. 
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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: Hyperloop 
Číslo stánku: 62 
Autor/autori: Benjamin Trokan    
Rok narodenia: 2006  
Klub: AMAVET klub č. 956 
Škola: ZŠ Kubranská, Kubranská 80, Trenčín 
Abstrakt: 
Hyperloop je nový druh dopravy. Má byť rýchly, ekologický, lacný a 
bezpečný.  Prepravná kapsula sa pohybuje v nízkotlakovom oceľovom 
potrubí postavenom na pilieroch  rýchlosťou až 1225 km/h. Využíva 
vzduchový kompresor,  lineárny elektromotor a systém pasívnej 
magnetickej levitácie (indutrack). Na projekte pracujú dve spoločnosti: 
Hyperloop One a Hyperloop Transportation Technologies. 
 
Názov projektu: Systém vetrania s rekuperáciou tepelnej energie 
Číslo stánku: 63 
Autor/autori: Ľudmila Čániová    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium Detva, Štúrova 849, Detva 
Abstrakt: 
Zmyslom tejto práce bola snaha vyriešiť problém so zhoršenou kvalitou 
vzduchu v interiéri domov, ku ktorému dochádza pri znižovaní energetickej 
náročnosti budov. Cieľom bolo vytvoriť funkčný prototyp rekuperátora. Táto 
práca obsahuje metodiku skúšania, priebeh testov a spracováva výsledky 
merania. Naše ciele boli splnené a rekuperačná jednotka so spätným 
získavaním tepla formou akumulácie do keramických obkladačiek potvrdila 
svoju funkčnosť. 
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Fyzika a astronómia 
Projekty zahŕňajú fyzikálne riešenia rôznych problémov, predovšetkým tých, 
ktoré neboli zatiaľ vysvetlené. 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: Zlepšenie vodivých vlastností polymérov pomocou 
organických prímesí 

Číslo stánku: 64 
Autor/autori: Barbora Pacovská a Nikola Mikulová 
Rok narodenia: 2000, 2000 
Klub: AMAVET klub č. 727 
Škola: Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 
Abstrakt: 
Našim cieľom bolo zlepšiť elektrickú vodivosť vodivých polymérov pomocou 
prímesí. Využívali sme komerčnú disperziu vodivého polyméru PEDOT:PSS. 
Skúšali sme rôzne organické látky. Zmesi sme tlačili sieťotlačou na sklo a na 
systém vodivých Ag elektród. Skúmali sme zmenu vodivosti polyméru. 
Zmeny sme zisťovali rôznymi metódami infračervenej spektroskopie a 
výsledky znázornili na grafoch.  Zistili sme, že tieto prímesi znížili elektrický 
odpor. 
 
Názov projektu: Modifikácie povrchu dreva fyzikálnymi metódami 
Číslo stánku: 65 
Autor/autori: Veronika Valenčíková a Zuzana Legátová 
Rok narodenia: 2000, 2000 
Klub: AMAVET klub č. 727 
Škola: Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 
Abstrakt: 
Drevo je prírodný materiál na výrobu nábytku. Vďaka rôznym vplyvom sa 
opotrebováva, poškriabe aj napriek laku. Farby či laky sú riediteľné vodou. 
Pomocou rôznych metód sme menili povrch dreva a tým sme chceli zvýšiť 
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jeho zmáčavosť.  Najväčší pokrok sa nám podaril so smrekom červeným, 
pretože sme z neho dostali živicu. Potvrdilo sa nám, že úpravou povrchu 
správnym spôsobom sa zväčší aj zmáčavosť, čiže farby a laky vydržia dlhšie. 
 
Názov projektu: Magnetizmus 
Číslo stánku: 66 
Autor/autori: Viliam Kubičár    
Rok narodenia: 2005  
Klub: AMAVET klub č. 949 
Škola: Základná škola, Ul. Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 
Abstrakt: 
Ročníková práca popisuje princíp magnetizmu, vysvetľuje základné fyzikálne 
pojmy, týkajúce sa magnetizmu a príklady využitia magnetizmu v 
každodennom živote. Práca obsahuje vysvetlenie i krátke videozáznamy s 
názornou ukážkou diamagnetizmu a paramagnetizmu. V kapitole o 
supravodivosti sa venuje vysvetleniu a využitiu javu magnetickej levitácie. 
Popisuje zloženie magnetickej kvapaliny. 
 
Názov projektu: Optická pinzeta - stavba a využitie 
Číslo stánku: 67 
Autor/autori: Gabriel Paľko    
Rok narodenia: 1999  
Klub: AMAVET klub č. 964 
Škola: Gymnázium vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 88, 

Vranov nad Topľou 
Abstrakt: 
Optická pinzeta je zariadenie, ktoré využíva mechanický účinok 
fokusovaného laserového zväzku k priestorovému zachyteniu a 
premiestňovaniu mikro objektov. Dnes optické pinzety našli svoje 
uplatnenie v širokom spektre vedeckých aplikácií. My sme sa zamerali na 
stavbu aparatúry a jej využitie.  Ide o fascinujúci a vysoko inovatívny 
experiment, ktorý by nám dokázal uľahčiť život v mnohých oblastiach. 
 
Názov projektu: Lapač iónov 
Číslo stánku: 68 
Autor/autori: Andrea Škvareninová a Radka Veselá 
Rok narodenia: 1999, 1998 
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Škola: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen 
Abstrakt: 
Hlavným cieľom nášho projektu bolo zostrojenie jednoduchého Paulovho 
lapača iónov s využitím ľahko dostupných pomôcok, bez potreby 
profesionálneho laboratória, ktorý môže slúžiť na demonštráciu a určenie 
ideálnych podmienok zachytávania iónov. Tento projekt je jediným 
spracovaním témy, ktoré popisuje zostrojenie a experimentovanie s 
vybraným lapačom iónov v slovenčine. Projekt tiež ponúka foto 
dokumentáciu zostrojenia a samotného experimentovania. 
 
Názov projektu: Závislosť vlnovej dĺžky  LED od prúdu. 
Číslo stánku: 69 
Autor/autori: Robert Choma a Michaela Mrníková 
Rok narodenia: 1998, 2000 
Škola: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 

Martin 
Abstrakt: 
Merali sme zmenu vlnovej dĺžky LED diódy pri zmene prúdu. Merali sme 
tromi spôsobmi, a to: zvyšovaním prúdu, znižovaním prúdu a prerušovane 
Meraním sa preukázala takmer lineárna závislosť frekvencie červenej LED od 
prúdu, ktorý ňou prechádzal. Naopak u modrej a zelenej LED vlnová dĺžka s 
rastúcim prúdom klesala a jej zmena bola omnoho menšia ako pri červenej 
LED. Tento rozdiel je daný rozličnosťou použitého materiálu na PN priechode 
diód. 
  
Názov projektu: Extrasolárne planéty 
Číslo stánku: 70 
Autor/autori: Romana Králiková a Kristína Kosnovská 
Rok narodenia: 2000, 2001 
Škola: Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 

Partizánske 
Abstrakt: 
Extrasolárne planéty sú planéty, obiehajúce inú hviezdu ako Slnko a tak 
patria do jej planetárnej sústavy. Zaraďujeme sem aj osamotené planéty, 
ktoré neobiehajú žiadnu planétu. Majú veľmi malú jasnosť. Súčasnými 
ďalekohľadmi sa nedajú pozorovať priamo. Metódy objavovania: 1. Tranzit, 
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2. Gravitačná šošovka, 3. Gravitačný vplyv na dráhu hviezdy- Dopplerov jav, 
4. Zmeny v spektre hviezdy, 5. Detekcia tepelnej emisie. 
 
Názov projektu: Mikro-elektroforéza: nový spôsob detekcie iónov v 

roztokoch 
Číslo stánku: 71 
Autor/autori: Peter Burda    
Rok narodenia: 1998  
Škola: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, 

Košice 
Abstrakt: 
Kapilárna elektroforéza je klasická analytická technika, ktorá oddeľuje ióny 
na základe ich elektroforetickej pohyblivosti a aplikovaného napätia. 
Klasické metódy elektroforetickej separácie neumožňujú rozpoznať krátko 
žijúce ióny napr.agregáty hypericínu lebo vzdialenosti medzi elektródami sú 
na úrovni niekoľkých milimetrov. Hlavnou motiváciou bolo detegovať 
agregáty hypericínu rôznych veľkostí, ktoré sú vo vzájomnej dynamickej 
rovnováhe. 
 
Názov projektu: Meteostanica HANS 
Číslo stánku: 72 
Autor/autori: Filip Geib    
Rok narodenia: 1999  
Škola: Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 860/9, Liptovský 

Mikuláš 
Abstrakt: 
Tento projekt je zameraný na skonštruovanie plne funkčného 
meteorlogického systému. Ten pozostáva z meteorologickej stanice, servera 
spracúvajúceho dáta a informačnej webstránky. Pri jeho tvorbe boli využité 
poznatky rôznych oborov, ako sú: meteorológia, metrológia,  datamining, 
softvérové inžinierstvo, elektrotechnika. Aktuálne hodnoty, 24-hodinové 
grafy a história meraní sú zobrazované na webovej stránke projektu: 
www.projekthans.eu. 
 
Názov projektu: Čo je to vesmír? 
Číslo stánku: 73 
Autor/autori: Martin Stroka    
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Rok narodenia: 1998  
Škola: Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 
Abstrakt: 
Albert Einstein v roku 1915 publikoval teóriu relativity. Pred dvomi rokmi 
uplynulo od tejto udalosti už sto rokov a za tento čas sa uskutočnilo veľké 
množstvo objavov a vznikali rôzne zaujímavé teórie. V mojej práci som sa 
zameral na zmapovanie týchto teórii, ale aj rôznych zaujímavých, ktoré 
vznikli aj pred Einsteinom. Záverom mojej práce je, že nevieme povedať čo 
je to vesmír. Tiež obsahuje osobný pohľad na vesmír. 
 
Názov projektu: Fyzikálne javy v časozbernom videu – nový spôsob 

pozorovania Coriolisových síl 
Číslo stánku: 74 
Autor/autori: Lukáš Kohutovič    
Rok narodenia: 2003  
Škola: ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica 
Abstrakt: 
Mnohé pomalé javy v prírode môžeme dnes snímať fotokamerou a 
premietať ako časozberné video. Zaoberal som sa sledovaním kryštalizácie z 
rôzne nasýtených roztokov KAl(SO4)2.12H2O. Zistil som, že čím vyššia bola 
koncentrácia, tým boli kryštály menšie, až boli tak malé, že na hladine 
roztoku plávali a dokonca sa samovoľne hýbali a rotovali. Zistil som, že 
príčinou boli Coriolisove sily a tiež som prišiel na to, že časozberným videom 
sa dajú dokázať. 

 

Zahraničné projekty 
Krajina: Česká republika 
Názov projektu: Bernoulliho rovnice - experimentální měření 
Číslo stánku: 75 
Autor/autori: Ondřej Herink a Petr Kavička 
Organizácia: Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. 
Abstrakt: 
Cílem bylo stanoveno experimentální ověření Bernoulliho rovnice v 
amatérských podmínkách s použitím školního či lacině zakoupeného 
vybavení. K tomuto účelu slouží sestavená aparatura se vzduchem (hnané 
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médium). Během experimentu jsme počítali se základním zněním 
zmíněného vztahu pro ideální kapalinu a chtěli bychom tedy zjistit, jestli je 
možno nahradit kapalinu vzduchem. 
 
Krajina: Česká republika 
Názov projektu: Tepenné krvácení 
Číslo stánku: 76 
Autor/autori: Marek Kalvoda 
Organizácia: Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. 
Abstrakt: 
Cílem mé práce je vytvořit takové podmínky, aby si moji spolužáci mohli 
praktičtěji vyzkoušet první pomoc při masivním tepenném krvácení. Také 
jsem vytvořil elektronický model tepenného krvácení z membránové 
pumpičky, aby byl praktický nácvik autentičtější. Také jsem spolužáky opět 
seznámil s ideálním postupem, aby byli připravenější případně řešit takovou 
situaci. 
 

 

Krajina: Belgické kráľovstvo 
Názov projektu: Little beasts "faming methane cleanly" 
Číslo stánku: 77 
Autor/autori: Said Belaroussi 
Organizácia: Jeunesses Scientifiques de Belgique 
Abstrakt: 
Biomethanation is a naturel process which consists of degrading organic 
matter by bacteria without the presence of dioxygen, which will produce 
biogas (including methane). Biogas is used to power gas engines to generate 
electricity and heat. Main models used in the project: model of a digester 
that produces methane, model of a cylinder of a gas engine, model that 
shows how heat is obtained from engines. 

 
Krajina:  Mexiko 
Názov projektu: Puik bone, sustainable panels for construction industry 
Číslo stánku: 78 
Autor/autori: Emmanuel Amezquita Magaña, Javier Arturo López 

Molina 
Organizácia: Sciencia Joven 
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Abstrakt: 
The main goal is to explore new materials in the construction industry, 
studying features of panels developed with alternative materials, which are 
commonly considered as a waste in our region. These panels are made with 
chicken feathers and oyster shells. Several trials (strength, endurance, cost), 
were done and we present positive results. 
 
Krajina:  Ruská federácia 
Názov projektu: Design and development of a hand prosthesis using 

Arduino UNO microcontroller board 
Číslo stánku: 79 
Autor/autori: Aleksandr Fedotov 
Organizácia: MILSET VOSTOK 
Abstrakt: 
Prostheses are often not comfortable or cosmetically unappealing. The use 
of electromyographic prostheses with a high degree of affinity to the arm’s 
anatomy, featuring similar locomotion dynamics, allows effective 
rehabilitation. During the study a metallic prosthesis was constructed which 
was connected via direct cable Arduino UNO board to a PC. Muscle 
contractions were recorded using the “MyoBand”-sensor that sent preset 
movements combinations to the PC via Bluetooth-technology, from where 
the processed signal sent back to the board. A microcontroller connected to 
the Arduino UNO board activated the servomotors to move the prosthesis’s 
digits. In this study different myographic sensors were tested and compared, 
and their efficiency was analyzed. 

 

Krajina: Ruská federácia 
Názov projektu: Unmanned Aerial Vehicle Constructor Kits 
Číslo stánku: 80 
Autor/autori: Ilia Sezko 
Organizácia: MILSET VOSTOK 
Abstrakt: 
This study provides data on technical characteristics and cost of various UAV 
components thus enabling the optimal selection of components for a UAV. 
The UAV quadcopter flight distance, non-stop flying time, altitude and speed 
were vigorously tested the under the varying weather conditions.  A 3D 
editor program in STL format was used to design the UAV frame and its 
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protective cover. An additional frame superstructure was added for the 
safety. UAV construction kit can be used as a drone for educational purposes 
to develop engineering competencies. Easy step-by-step UAV assembling 
pictorial instruction featuring safety advice is provided. 
 
Krajina: Ruská federácia 
Názov projektu: Face recognition using Eigenfaces algorithm 
Číslo stánku: 81 
Autor/autori: Artem Innokentev 
Organizácia: MILSET VOSTOK 
Abstrakt: 
Face recognition program was developed with the Eigenfaces face 
recognition algorithm in Python programming language using OpenCV and 
NumPy auxiliary libraries. Eigenfaces face recognition algorithm was chosen 
for its relative simplicity and its high results accuracy as well as for its easy 
use and adaptability. Webcam video stream images were stored in 
GrayScale format and used to obtain sets of training images. The window 
interface was built using the Tkinter library. In this study the Eigenfaces-
based faces recognition program showed 90.3% accuracy of face recognition 
in a set of test images. 
 
Krajina: Ruská federácia 
Názov projektu: The preparation of biostable compositions based on 

ultra-high molecular weight polyethylene filled with 
dihydroquercitin 

Číslo stánku: 82 
Autor/autori: Kravchuk Ekaterina 
Organizácia: Moscov State Center for Youth 
  
Krajina: Ruská federácia 
Názov projektu: Soil microartropods as bioindicators of soil health and 

conditions 
Číslo stánku: 83 
Autor/autori: Glotova Elizaveta 
Organizácia: Moscov State Center for Youth 
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Krajina: Ruská federácia 
Názov projektu: Searching for the best places for an international 

meeting 
Číslo stánku: 84 
Autor/autori: Viktoria Simonenko, Temur Rakhmatullaev, Ilia Ifanov 
Organizácia: Moscov State Center for Youth 

 

Odborná hodnotiaca komisia AMAVET 
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda Odbornej hodnotiacej komisie a riaditeľ 

Festivalu vedy a techniky AMAVET, predseda AMAVET-u. V súčasnosti pôsobí 

ako prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing na Žilinskej Univerzite 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. 

Prof. 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. 

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., pôsobí ako študijná prodekanka na 

Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členkou Slovenskej 

lekárskej spoločnosti, Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Slovenskej 

anatomickej spoločnosti a čestnou členkou Maďarskej anatomickej 

spoločnosti. Vo svojej práci kombinuje skúsenosti klinického pracovníka s 

teoretickými a vednými disciplínami ako chirurg – anatóm. 

Doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., v súčasnosti pôsobí ako prodekanka pre 

vzdelávanie na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline 

a docentka na Katedre technických vied a informatiky. V rámci vedecko-

výskumnej činnosti sa zaoberá problematikou logistickej podpory riešenia 

krízových javov, riadením rizík v doprave a dopravou v krízových situáciách. 

Venuje sa metódam a nástrojom hodnotenia študentov. 
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Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., vedúci vedecký pracovník 

Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, v rokoch 2007-2016 bol jeho 

riaditeľom. Pôsobil  vo Vojenskom veterinárnom ústave v Košiciach, bol a je 

učiteľom na viacerých univerzitách na Slovensku a v Poľsku. Zaoberá sa 

výskumom ekológie a zdravotníckeho významu kliešťov so širokou domácou a 

medzinárodnou spoluprácou. Je autorom alebo spoluautorom vyše 150 

pôvodných vedeckých prác a štúdií. Relaxuje v prírode, na turistike, s udicou 

alebo fotoaparátom. 

Doc. Ing. Marek Kukučka, PhD. v súčasnosti pracuje vo VUJE, a.s. v Trnave, v 

Školiacom stredisku personálu JZ, kde je lektorom, cvičí a školí manipulantov a 

dispečerov elektrizačnej sústavy. Venuje sa tiež popularizácii vedy na 

Slovensku, pedagogicky pôsobil na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU 

v Bratislave, kde realizoval základný výskum v oblasti merania a mapovania 

akupunktúrnych bodov, venoval sa problematike biomechatroniky, lekárskej a 

automobilovej elektroniky, diagnostickým systémom, snímačom, obvodom a 

zariadeniam lekárskej elektroniky, mikroprocesorovej a telemedicínskej 

technike. Je vedeckým sekretárom Spoločnosti biomedicínskeho inžinierstva a 

medicínskej informatiky Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

JUDr. Marián Giba, PhD., je podpredsedom Asociácie pre mládež, vedu a 

techniku – AMAVET, pôsobí ako prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a 

vzťah s verejnosťou na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

a je odborným asistentom na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

Ing. Katarína Petrlová, 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., dizertačnú prácu obhájila v roku 2011 na 

Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove pod názvom: 
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“Komparácia matematického vzdelávania v primárnych školách na Slovensku a 

v USA”. Profesionálne sa venuje vzdelávaniu na prvom stupni základnej školy. 

Ing. Patrik Grznár, PhD., je v súčasnosti vysokoškolským učiteľom na Katedre 

priemyselného inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 

Venuje sa pedagogickej a výskumnej činnosti, rozvoju vybraných oblastí 

pokrokového priemyselného inžinierstva a inteligentných výrobných 

systémom. Špeciálne sa venuje oblasti simulácie výrobných a logistických 

systémov, japonským technikám výrobného manažmentu a zvyšovaniu 

produktivity práce. Je autorom a spoluautorom viac ako 100 odborných 

článkov doma i v zahraničí. Publikoval napríklad v USA, Rakúsku, Poľsku, Českej 

republike a Slovenskej republike. Zodpovedný riešiteľ, koordinátor a odborný 

riešiteľ desiatok výskumných a technických projektov. 

Ing. Martina Chlebcová, PhD., v súčasnosti pracuje ako Data Scientist v ČSOB 

banke. Zaoberá sa analýzou dát prostredníctvom techník prediktívneho 

modelovania, vizualizáciou priestorových dát a optimalizáciou pobočkovej 

siete. Medzi jej záľuby však patrí aj odborná literatúra z oblasti aplikovanej 

matematiky, štatistiky, metód operačného výskumu, amatérskej astronómie a 

fyziky. 

Ing. Michal Hoč, PhD., je v súčasnosti výskumno-vedeckým pracovníkom na 

Ústave Konkurencieschopnosti a Inovácií Žilinskej Univerzity v Žiline a zároveň 

špecialistom na Central European Institute of Technology (CEIT a.s.) v Žiline. 

Zaoberá sa problematikou uplatňovania Teórie Riešenia Inovatívnych Zadaní 

(TRIZ) do praxe. Vo svojom voľnom čase sa venuje psychológii vynálezcovstva 

a rozvoja tvorivej osobnosti. 

RNDr. Michal Zajaček, PhD., v súčasnosti pôsobí na Max Planck Inštitúte pre 

rádioastronómiu v Bonne a na Univerzite v Kolíne nad Rýnom. V roku 2017 

obhájil dizertačnú prácu s názvom Interaction between interstellar medium 

and black hole environment. Oblasťou jeho výskumu je Galaktické centrum a 

aktívne galaktické jadrá. Venuje sa analýze dát v rádiovej a infračervenej 

oblasti elektomagnetického spektra, ako aj vývojom modelov a simulácií, 

slúžiacich na interpretáciu pozorovaných dát. Okrem toho sa aktívne venuje 
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rozvoju neformálneho vzdelávania mládeže - je spoluzakladateľom a 

koordinátorom multidisciplinárneho semináru LaBáK. 

PhDr. Romana Kanovská v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Národného ústavu 

certifikovaných meraní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Venuje sa problematikám certifikovaných meraní vzdelávania, výskumu a 

vývoja v oblasti merania a hodnotenia kvality vzdelávania, kontinuálnemu 

monitorovaniu výsledkov vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na 

celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní hodnoteniu kvality výchovy 

a vzdelávania na základných a stredných školách na úrovni štátnych 

vzdelávacích programov. 

MUDr. Tomáš Szalay je analytikom Health Policy Institute, zaoberá sa 

zdravotnou politikou, ekonómiou zdravotníctva, kvalitou a dostupnosťou 

zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti pôsobí ako poradca Ministerstva 

zdravotníctva SR. 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). 

Ing. Michaela Jánošíková vyštudovala na Fakulte bezpečnostného inžinierstva 

Žilinskej Univerzity v Žiline na Katedre krízového manažmentu, kde v 

súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka. V rámci svojho pôsobenia na 

fakulte sa podieľa na výučbe predmetov Krízový manažment vo verejnej správe 

a Základy štatistiky. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá problematikou 

podporou prípravy na riešenie krízových javov prostredníctvom simulácií. 

Ing. Maroš Lacinák vyštudoval na Fakulte bezpečnostného inžinierstva, 

Žilinskej Univerzity v Žiline, kde je v súčasnosti denným doktorandom na 

Katedre technických vied a informatiky. Podieľa sa na výučbe predmetov 

Manažérske informačné systémy a Aplikovaná informatika. Vo svojej 

dizertačnej práci sa zaoberá riešením krízových javov v rámci inteligentných 

miest. 

Mgr. Ján Sarvaš pracuje vo Výskumno-vzdelávacom centre pre bioenergiu, kde 

sa zaoberá výskumom biomasy. Pracoval aj na projekte sanácie starých 
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ekologických záťaží Spolana Dioxiny (Neratovice CZ). Má pracovné skúsenosti 

v oblasti zhodnocovania odpadov. Záujem: veda, ochrana ŽP. 

Ing. Gabriela Kukolová je od roku 2005 výkonnou riaditeľkou Asociácie pre 

mládež vedu a techniku - AMAVET. Zaoberá sa popularizáciou vedy a techniky 

na úrovni základných a stredných škôl. 

Odborná hodnotiaca komisia za Prírodovedeckú 

fakultu UK Bratislava 
Predseda: 

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. – Katedra genetiky PriF UK 

Členovia: 

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD. – Katedra anorganickej chémie 

PriF UK 

PaedDr. Elena Čipková, PhD. – Katedra didaktiky, prírodných vied, psychológie 

a pedagogiky PriF UK 

Koordinátor: 

Ing. Viera Šebeňová – Dekanát PriF UK, referát vedecko-výskumnej činnosti 

a zahraničných vzťahov 

Kritéria hodnotenia projektov 
V rámci bodového hodnotenia sa hodnotia tieto základné kritéria: 

- Kreativita autora a originalita projektu 20,  

- Vedeckosť projektu 25,  

- Technický zámer projektu 15, 

- Dôslednosť autora, úplnosť projektu 15 bodov 

- Schopnosti a zručnosti autora 10,  

- Porozumenie projektu autorom 15. 

 
Za kritéria 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. 
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Tento 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? 
 

Dôslednosť autora, úplnosť projektu: maximum 15 bodov 

Bol zámer projektu naplnený? Ako úplne bol problém pokrytý? Je výsledok 

výsledkom jedného experimentu alebo nezávislých viacerých experimentov? 

Aké dôsledné sú autorove poznámky? Je autor informovaný o iných prístupoch 

a teóriách k danej problematike? Koľko času venoval autor danému projektu? 

Je tento čas primeraný výsledkom? Je autor oboznámený s vedeckou 

literatúrou v danej oblasti? 
 

Schopnosti a zručnosti autora: maximum 10 bodov 
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Mal autor primerané vybavenie na získanie prezentovaných údajov a dát? Kde 

bol projekt vykonávaný? Dostával autor asistenciu od učiteľov, rodičov, 

odborníkov atď.? Bol projekt zavŕšený pod dohľadom dospelého alebo autor 

pracoval samostatne? Odkiaľ boli použité pomôcky a nástroje? Vyrobil si ich 

autor sám? Použil laboratórne (školské) vybavenie? 
 

Porozumenie projektu autorom: maximum 15 bodov 

Ako jasne autor diskutoval s hodnotiteľom svoj projekt? Vysvetlil účel, postup 

a závery? Rozumel autor danej problematike alebo len hovoril spamäti 

naučené frázy? Odrážal priložený písomný elaborát prehľad autora v danej 

problematike? Sú dôležité časti výskumu autora usporiadané a 

zaznamenávané? Ako jasne sú údaje prezentované? Ako jasne sú výsledky 

prezentované? Ako jasne prezentuje vizuálna stránka projektu samotný 

projekt? Bola prezentácia podaná priamo a jasne, bez obchádzania danej 

problematiky a vtipkovania? Je táto práca prácou autora? 
 

Spolu 100 bodov. 

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. 

 

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.  
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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 ponúka AMAVET súťažiacim? 
 možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej 

práce verejnosti, 

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

európske výstavy a prestížne zahraničné súťaže, ktoré sa uskutočnia 

v nasledujúcom roku. 

 

Medzinárodná vedecko-technická súťaž Intel ISEF (International Science and 

Engineering Fair). AMAVET získal afiliáciu vysielať za Slovensko víťazov 

Festivalu vedy a techniky AMAVET. Miesto: Pittsburg, Pensylvania, USA. Dátum 

konania: 13. – 18. 5. 2018. 

 

Medzinárodná olympiáda udržateľného rozvoja I-SWEEEP (International 

Sustainable World Energy Engineering Environment, Project Olympiad), 

miesto: Houston, Texas, USA. Dátum konania: máj 2018. 

 

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. Miesto: Dublin, Írsko. Termín konania: 14. – 19. 9. 2018. 

 

Účasť na európskej výstave mladých vedcov Expo Sciences Europe – ESE, ktorá 

je zameraná na podporu talentovaných mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. 

Výstava sa koná každé dva roky vždy v inej krajine Európy. Miesto: Gdansk, 

Poľsko. Termín konania: 16. – 22. 7. 2018. 

 

Účasť na národných výstavách: 

Vernadsky National Contest, Moskva, Rusko 

Wetenschaps Expo Sciences, Brusel, Belgicko 
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Organizátor Festivalu vedy a techniky AMAVET 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku je organizátorom Festivalu vedy 

a techniky už 20 rokov. 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 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 AMAVET (www.festivalvedy.sk) a Junior Internet 

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

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

podnikateľov. 

 

Medzi najvýznamnejšie úspechy organizácie patrí organizovanie svetovej 

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 v roku 2014 v Žiline. 
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Dôležité informácie 

Organizačný štáb 
Jozef Ristvej, predseda AMAVET    00421 903 310 246 

Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET   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, PR, šéfredaktor AMAVET eRevue  00421 903 719 244 

 

Ubytovanie účastníkov 
Hotel Turist 
Ondavská 5,  
820 05 Bratislava 25 
Kontakt: +421 2 5541 0508, +421 2 5541 0509 
www.turist.sk 
 

Zabezpečenie stravy 
Účastníci sú rozdelení do troch skupín, na základe ktorých je vyhradený čas na 
raňajky, obed a večeru. Kvôli hladkému priebehu vydávania stravy prosíme 
o dodržiavanie časového harmonogramu. Rozdelenie stravy je označené na 
visačke a aj na stravnom lístku, vďaka ktorému Vám bude vydaná strava 
v stanovenom čase. 
Pri veľkom počte účastníkov môže nastať časový sklz, preto Vás prosíme 
o trpezlivosť pri výdaji stravy a tolerantnosť pri uvoľnení miesta ďalším 
účastníkom. 
 

Súhlas 
Vstupom na miesto konania podujatia dávate súhlas organizátorom a 
partnerom podujatia k vytvoreniu fotografického, filmového a zvukového 
záznamu z podujatia a k použitiu týchto nahrávok a obrázkov na ich 
propagačné účely. 
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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 AMAVET, Asociácia pre mládež, vedu 

a techniku, 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. 
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Záštitu prevzalo 
 

 

Spoluorganizátori podujatia 
 
  

         

 

Odborní garanti 

 

                  

 

Hlavní partneri 

 

      

           

       

     

Hlavný mediálny partner 

     

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

 

                    

 

         

 

                  

    

      

 

                  

Zahraniční partneri 

 

                

 

               

  

  

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