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Pozvánka 
 
Milý priateľ vedy a techniky, 

 
AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu  si  Vás a Vašich žiakov dovoľuje pozvať na súťažnú prehliadku 
vedecko-technických prác 

Festival vedy a techniky AMAVET 

pre Bratislavský a Trnavský kraj, 

ktorý sa uskutoční dňa 20.10.2017 v budove Centra vedy AURELIUM  na Bojnickej 3, 831 04 Bratislava od 
8:00 hod. 

 
Podujatie je určené pre žiakov stredných škôl (gymnázií, SOŠ, SPŠ) a žiakov II. stupňa základných škôl. 
Cieľom regionálneho Festivalu vedy a techniky je: 

 umožniť prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce hodnotiacej komisii 

v konkurencii  svojich rovesníkov pomocou posterovej (plagátovej) prezentácie, 

 zabojovať o priamy postup na Celoslovenský festival vedy a techniky 2017 

 získať podnety a nápady pre ďalšie dopracovanie svojho vedecko-výskumného alebo technického 

projektu 

Žiaci v rámci programu uvidia prezentácie projektov v jednotlivých súťažných kategóriách Festivalu. 
Program tiež obohatí prednáška a samozrejme vyhodnotenie projektov s udelením atraktívnych vecných 
cien a postupu na najprestížnejšie vedecké súťaže a výstavy vedátorských projektov: INTEL ISEF Pittsburgh 
USA, ISWEEEP Houston USA, ESE 2018 Poľsko, EUCYS 2018 Írsko, Vernadsky National Contest Ruská 
federácia. 

V prípade záujmu môžu žiaci registrovať svoje projekty na stránke 

www.festivalvedy.sk 

Registrácia prebieha do 11.10.2017! 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

 
 

 
V Bratislave dňa 10.9.2017 
S pozdravom, 
                                      Dávid Kocan 
             Organizátor Festivalu vedy a techniky 

 

http://www.festivalvedy.sk/
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Organizátor a vyhlasovateľ súťaže  
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, o.z. 
Hagarova 4 
831 52 Bratislava 
 
O súťaži 
Festival vedy a techniky je postupová súťaž riadiaca sa Organizačným poriadkom súťaže 
registrovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Účasť pre žiakov a prípadný pedagogický dozor je bezplatná!  
Účastníkom poskytujeme stravu formou denného menu vo zvolenom reštauračnom zariadení 
a občerstvenie počas projektovej prezentácie. 
 
Upozornenie: Postup na celoštátne kolo môžu získať projekty, ktoré za zúčastnili krajského kola 
súťaže v danom roku. Registrácia priamo na celoslovenské kolo nebude možná!!!!! 
 
 
Vzhľad a rozmery postera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kontaktná osoba 
Dávid Kocan 
krajský koordinátor súťaže  
AMAVET klub č. 957 
Hagarova 4 
831 52 Bratislava 
Tel.: 0949 714 230 Email: kocan@amavet.sk 
 


