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Úvod 
 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) 

zorganizovala v dňoch 9. – 11. novembra 2017 

počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku už 20. 

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 členom odbornej 

hodnotiacej komisie, zloženej z vedcov, 

vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Prostredníctvom 

panelových prezentácií, ale aj výstavných exponátov súťažili v desiatich 

kategóriách. 

Víťazi budú v roku 2018 reprezentovať školu, krajinu, ale aj AMAVET na 

prestížnej európskej súťaži EUCYS, národných súťažiach a svetových vedeckých 

súťažiach a fórach vedecko-výskumnej činnosti mládeže Intel ISEF a I-SWEEEP. 

Víťazi získali nielen cenu dekana Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Komenského ale aj množstvo 

vecných cien. 

Na podujatí sa zúčastnili žiaci, ktorí postúpili 

z krajských kôl súťaže z celého Slovenska. FVAT má už 

dlhodobo aj medzinárodný charakter. V tomto roku 

sa na ňom zúčastnili študenti z Belgického kráľovstva, 

Ruskej federácie, Českej republiky a Mexika. Výmena 

skúseností a nadväzovanie priateľstiev medzi 

účastníkmi z jednotlivých zúčastnených krajín 

obohatilo súťažnú atmosféru festivalu.  
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Žiaci tento rok prezentovali svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, 

Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a 

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

a astronómia a Matematika. 

Celoštátnemu finále festivalu predchádzalo 8 krajských kôl v mestách 

Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), 

Banská Bystrica, Žilina a Prešov (Košický a Prešovský kraj). 

Celkovo súťažiaci prezentovali 165 projektov, z ktorých postúpilo na 

celoslovenské finále 74 najlepších vedecko-technických prác. Počas troch dní 

sa na FVAT, konanom v INCHEBA EXPO Bratislava predstavilo 108 slovenských 

žiakov prezentujúcich 74 projektov. Zahraniční hostia predstavili spolu 11 

projektov. 

O organizátorovi 
 

AMAVET od svojho založenia v roku 1990 

vystupuje ako aktívny člen medzinárodnej 

organizácie MILSET. Od roku 1991 sa zúčastňuje 

svetovej prehliadky projektov ESI (Expo 

Sciences International) a od roku 1996 

európskej prehliadky projektov ESE (Expo 

Sciences Europe). Od roku 2006 je integrálnou 

súčasťou súťaže Spoločnosti pre vedu a 

verejnosť, ktorá organizuje súťaž Intel ISEF 

(International Science and Engineering Fair) v USA a je najstaršou a 

najprestížnejšou súťažou vedeckých projektov žiakov na úrovni našich 

stredných škôl na svete.  V  roku  2008  bol  AMAVET  tiež  pri  založení  súťaže  
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I-SWEEEP v Texase. V roku 2002 po prvýkrát na Slovensku zorganizoval úspešne 

európsku prehliadku projektov ESE (Expo Sciences Europe) a v roku 2011 

svetovú prehliadku projektov ESI (Expo Sciences International). V roku 2014 

usporiadal pre 300 účastníkov z 24 krajín EXPO SCIENCES EUROPE na Žilinskej 

univerzite v Žiline. Bližšie informácie: http://www.amavet.sk/. 

 

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. 

 

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

o štúdium vedeckých disciplín ako oblastí ich budúceho profesijného 

pôsobenia. Preto chceme aj prostredníctvom Festivalu vedy a techniky 

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

vedy a techniky na Slovensku. 

http://www.amavet.sk/
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Ciele festivalu 
 poskytnúť talentovaným mladým ľuďom možnosť prezentovať 

výsledky svojej výskumnej a bádateľskej činnosti odbornej, ale aj 

laickej verejnosti, 

 ponúknuť možnosť diskutovať s odborníkmi z vedeckej oblasti a 

prípadne vylepšiť svoj vedecko-výskumný projekt, 

 podporovať deti a mládež vo vzťahu k vede a tvorivej mimoškolskej 

činnosti, 

 vytvoriť možnosť nadviazať nové kontakty so svojimi rovesníkmi a 

prípadne si vymeniť skúsenosti zo svojej práce, 

 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 bol jedinečným 

stretnutím mladých ľudí, prezentujúcich 

svoju mimoškolskú činnosť formou 

panelových prezentácií. 
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Účastníci majú možnosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi, diskutovať navzájom 

o svojich projektoch. Odborný dialóg vedú s hodnotiacou komisiou, 

pozostávajúcou z vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov 

univerzít, Slovenskej akadémie vied. 

Na projekte spolupracuje organizačný tím zo sekretariátu AMAVET a mladí 

dobrovoľníci, ktorých hlavnou úlohou je kvalitne pripraviť podujatie pre 

všetkých účastníkov. Popri organizovaní projektu si môžu vyskúšať a zdokonaliť 

sa v tímovej práci, komunikačných schopnostiach a zručnostiach. 

 

Vyhodnotenie Festivalu vedy a techniky 
 

História Festivalu vedy a techniky 

AMAVET mu dáva právom 

postavenie jedného z hlavných 

podujatí Týždňa vedy a techniky 

na Slovensku. Jubilejný dvadsiaty 

ročník festivalu počas troch dní od 

štvrtka 9. novembra do soboty 11. 

novembra to aj potvrdil. 

Obdivuhodné nápady, vedecké 

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

projektov žiackych vedeckých prác, prezentovaných panelovou formou 

dosahuje medzinárodné parametre. Zhodli sa na tom členovia odbornej 

hodnotiacej komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších 

odborníkov. Tí najúspešnejší mladí vedátori reprezentujú Slovensko na 

najprestížnejších svetových súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných 

miestach. V jubilejnom ročníku vysokú úroveň festivalu podčiarklo aj 
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prostredie, v ktorom sa konal. INCHEBA EXPO Bratislava sa stalo miestom, kde 

vytvárajú ideálne podmienky na prezentáciu umu slovenskej mládeže. Ako 

potvrdil na slávnostnom vyhlásení výsledkov predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ Ing. Alexander Rozin, CSc., spojenie Festivalu vedy 

a techniky AMAVET s veľtrhom Bibliotéka a výstavou Pedagogika sa ukázalo 

ako veľmi zmysluplné a bude rád, ak aj v ďalších ročníkoch sa bude konať 

festival v Inchebe. Organizátor, Asociácia pre mládež, vedu a techniku – 

AMAVET, víta ústretovosť Incheby, pretože kvalitné profesionálne súťažné 

projekty mladých ľudí si vyžadujú aj prezentáciu v kvalitných profesionálnych 

výstavných priestoroch. 

Slová o vysokej úrovni vedátorských prác žiakov nie sú nadnesené. Potvrdil to 

aj jeden z hodnotiteľov. Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. vyzdvihol prácu Dušana 

Daniela v kategórii Matematika „Levi-Civitov symbol v Hilbertovom priestore 

L2“. Už samotný názov projektu vyvoláva rešpekt. Len 18-ročný Dušan vytvoril 

všeobecný analytický nástroj na počítanie rôznych, doteraz neriešiteľných 

úloh, ktoré možno uplatniť v rôznych oblastiach matematiky, fyziky, ale aj 

bežného života. Hodnotiteľ Andrej Ferko nás informoval, že chce zorganizovať 

prezentáciu Dušanovho projektu pred odborníkmi z akademickej obce. „Ak by 

sa potvrdila hypotéza, ku ktorej sa dopracoval mladý Dušan Daniel, bol by to 

významný objav možno aj svetového meradla!“ Preto nie je prekvapením, že 

Dušan získal jednu z hlavných cien festivalu, postup na Intel ISEF 2018, 

najprestížnejšiu svetovú súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác, 

ktorá sa koná v Pittsburgu v USA.  

Oduševnené vystupovanie prezentujúcich nielen pred členmi hodnotiacej 

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

nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov napĺňalo všetkých zúčastnených 

optimizmom. Napätie pred vyhlásením výsledkov sa dalo krájať. Následné 

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

úprimná vďaka a ich zoznam uvádzame na konci tohto vyhodnotenia! 

Záštita ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR  Martiny Lubyovej, 

odborná garancia Slovenskej akadémie vied a ďalších slovenských univerzít 

dávajú Festivalu vedy a techniky AMAVET pečať rešpektovanej súťaže 

a veríme, že v tomto duchu nás budú víťazi reprezentovať aj v zahraničí. 

Festival mal aj bohatý nesúťažný program. Pre všetkých účastníkov sa 

uskutočnili motivačné diskusie s vedcami, ale aj s víťazmi predchádzajúcich 

festivalov - Science Talks. Konali sa aj kvízy na aktuálne témy z oblasti inovácií. 

Diskutovalo sa aj o hrách vo vzdelávaní a o inovovanej online súťaži AMAVETu 

LaBáK. Stalo sa už tradíciou, že súčasťou festivalu počas Týždňa vedy a techniky 

na Slovensku bola aj interaktívna výstava Veda netradične, organizovaná 

Centrom vedecko-technických informácii a Národným centrom pre 

popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

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

spojiť sily a usilovne pracovať na prípravách tohto podujatia. 

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

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

prázdniny  len preto, aby sa 

venovali oblasti, ktorá ich baví a 

aby mohli prezentovať svoje 

aktivity na národných a 

medzinárodných súťažiach. 

Od príchodu účastníkov, cez 

registráciu, otvárací ceremoniál, 

prednášky, až po samotnú 

prezentáciu súťažných projektov 
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bolo 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 

15 súťažiacich s 11 projektmi. 

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

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

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

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

dokáže posunúť na miesta, o ktorých ani sami netušia.  

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

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

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

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

za to. 

 

Prehľad účastníkov 
 

Zahraniční hostia Projekty Účastníci Sprievod 

Sciencia Joven, Mexiko 1 2 1 

MILSET VOSTOK, Rusko 3 3 1 

Moscov State Center for Youth 3 5 2 

JSB, Belgicko 1 1 1 

AMAVET, Česká republika 3 4 1 

Spolu 11 15 6 
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Záujem o súťažné kategórie v súťaži (vrátane krajských kôl) 
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Prehľad účastníkov (SR) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prihlásení žiaci  129 179 277 310 212 244 

Prihlásené projekty do súťaže 
(vrátane krajov) 

92 124 179 180 138 165 

Postúpené projekty do finále 68 76 73 61 80 74 

Zúčastnení žiaci  103 114 107 96 117 108 

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

 

 

Prehľad projektov vo finálne 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Biológia 8 12 12 6 11 10 
Chémia 8 5 9 11 11 10 
Informatika a počítačové inžinierstvo 10 5 5 8 11 12 
Elektronika a mechanika 11 13 9 10 15 11 
Energia a transport 5 8 5 6 7 2 
Geovedy 2 1 1 2 1 1 
Environmentálne vedy 8 8 12 10 9 10 
Medicína a zdravotníctvo 5 10 4 3 5 6 
Fyzika a astronómia 9 10 9 3 7 11 
Spoločenské vedy 2 3 2 2 3 0 
Matematika 0 1 0 0 0 1 
SPOLU 68 76 73 68 80 74 
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Realizátori krajských kôl FVAT 
Bratislavský a Trnavský kraj: Dávid Kocan, AMAVET klub č. 957, miesto 

konania: Centrum vedy Aurélium, areál Matador, Bojnická 3, Bratislava. 

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

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra. 

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

univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina. 

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

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica. 

Košický a Prešovský kraj: RNDr. Miriam Feretová, AMAVET klub č. 957, miesto 

konania: Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov. 

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

Mestská Umelecká Agentúra Partizánske. 

Ceny Festivalu vedy a techniky AMAVET 
 

Postupy na medzinárodné súťaže a výstavy pre mladých vedcov 

Postup na Intel ISEF 2018, Pittsburg, Pensylvania, USA 

Medicína a zdravotníctvo: Samuel Smoter, Miriam Feretová s projektom 

Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových tukových 

kmeňových bunkách. 

Matematika: Dušan Daniel s projektom Levi-Civitov symbol v Hilbertovom 

priestore L2. 
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Postup na The European Union Contest for Young Scientists - EUCYS 2018, 
Dublin, Írsko 

Cena ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Filip Kučerák s projektom Trevo, 

stromy ako výsledok algoritmu. 

Medicína a zdravotníctvo: Janka Motešická s projektom Vplyv regulátorov 

PKCδ na výsledok fotodynamickej terapie. 

Biológia: Anna Mojžišová s projektom Vplyv 17α-etinylestradiolu na rast Lens 

culinaris. 

 

Postup na I-SWEEEP 2018 v Houstone, Texas, USA 

Elektrina a mechanika: Sebastian Ivan, Jakub Fecko s projektom Spínanie 

odpojovačom v elektrickej stanici. 

 

Postup na MILSET Expo-Sciences Europe 2018, Gdansk, Poľsko 

Biológia: Filip Fábik s projektom Ekologické odstraňovanie polystyrénu a 

mäkčeného polyvinylchloridu. 

Medicína a zdravotníctvo: Jana Čorňáková s projektom Vplyv vybraných 

sekundárnych metabolitov rastlín na biologickú aktivitu gliomových buniek. 

 

Postup na Vernadského národnú súťaž 2018, Moskva, Ruská federácia 

Environmentálne vedy: Nela Gloríková s projektom Predikcia areálu 

rozšírenia večernice Saviho (Hypsugo savii) v Európe. 

Biológia: Peter Škripko, Ján Maťufka s projektom Potenciálne využitie lignínu 

a rastlinných olejov v prevencii proti UVA/UVB žiareniu. 
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Postup na Wetenschaps Expo Sciences 2018, Brusel, Belgicko 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Richard Kováč, Marco Pintér s projektom 

Pomocný navádzací systém pre multirotory. 

Medicína a zdravotníctvo: Diana Musová s projektom Vplyv hudby na činnosť 

mozgu a krátkodobú pamäť. 

Postup na Festival vědy a techniky pro deti a mládež, Pardubice, Česká 

republika 

Environmentálne vedy: Nina Adamčíková, Ema Spáčilová s projektom Včely 

volajú o pomoc 2. 

 

Ceny partnerov podujatia 
 

Hlavná cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK 

Chémia: Alexandra Mýtniková, Katarína Sujová s projektom Polymérne 

nanočastice ako farmakotaxíky. 

 

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „stredoškoláci“ 

Biológia: Filip Fábik s projektom Ekologické odstraňovanie polystyrénu a 

mäkčeného polyvinylchloridu. 

 

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“ 

Environmentálne vedy: Gregor Ondra, Juraj Petruš s projektom 

Vermikompostovanie je užitočné. 
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Cena za najinovatívnejší projekt od Slovenskej inovačnej a energetickej 

agentúry 

Biológia: Filip Fábik s projektom Ekologické odstraňovanie polystyrénu a 

mäkčeného polyvinylchloridu. 

Medicína a zdravotníctvo: Diana Musová s projektom Vplyv hudby na činnosť 

mozgu a krátkodobú pamäť. 

Environmentálne vedy: Nina Adamčíková, Ema Spáčilová s projektom Včely 

volajú o pomoc 2. 

 

Cena Nadácie Volkswagen Slovakia – Offroad Parcours v závode VW 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Juraj Frolo, Matúš Ševčík s projektom 

Strojové videnie. 

 

Cena Koučing od Andy Profantovej 

Fyzika a astronómia: Andrea Škvareninová, Radka Veselá s projektom Lapač 

iónov. 

 

Hlasovanie verejnosti o najlepší projekt 

Medicína a zdravotníctvo: Diana Musová s projektom Vplyv hudby na činnosť 

mozgu a krátkodobú pamäť. 
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Ceny poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET 
 
Biológia: Jana Hennelová s projektom Staré banské záťaže ako zdroj antibiotiká 

produkujúcich streptomycét. 

Biológia: Ivana Andrejčíková, Terézia Andrejčíková Tomášová s projektom 

Vplyv mikrovlnného žiarenia na klíčivosť semien. 

Biológia: Lucia Krahulcová, Andrej Krahulcová Szabó s projektom Imobilizácia 

enterokinázy pomocou kapsúl z alginátu vápenatého. 

Biológia: Peter Nociar s projektom Druhová diverzita avifauny, ako podklad pre 

program "Atlas vtákov Slovenska 2014-2018". 

Elektrina a mechanika: Adrian Kaštíl s projektom Využitie 3D tlačiarne na 

optimalizáciu súčiastok pre RC model. 

Elektrina a mechanika: Andrej Tadeáš Bača s projektom Úprava elektrickej 

minirúry. 

Elektrina a mechanika: Dávid Popovič s projektom Sú drahšie zvukové káble 

naozaj lepšie? 

Elektrina a mechanika: Igor Michalec s projektom Loď na zbieranie odpadu na 

riekach. 

Elektrina a mechanika: Patrik Golier s projektom Tlačiareň omalovánok 

MANDALA. 

Energia a transport: Benjamin Trokan s projektom Hyperloop. 

Environmentálne vedy: Alexandra Habiňáková s projektom Výroba bioplastu a 

jeho rozklad v prírode. 
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Environmentálne vedy: Dominika Hadbavná s projektom Prieskum starých 

banských diel v okolí Turzovskej doliny. 

Environmentálne vedy: Paula Kucháriková, Annamária Kucháriková 

Chovancová s projektom Stanovenie účinných látok vybraných rastlín 

pomocou SERS spektroskopie. 

Fyzika a astronómia: Barbora Pacovská, Nikola Pacovská Mikulová s projektom 

Zlepšenie vodivých vlastností polymérov pomocou organických prímesí. 

Fyzika a astronómia: Filip Geib s projektom Meteostanica HANS. 

Fyzika a astronómia: Gabriel Paľko s projektom Optická pinzeta - stavba 

a využitie. 

Fyzika a astronómia: Lukáš Kohutovič - Fyzikálne javy v časozbernom videu s 

projektom nový spôsob pozorovania Coriolisových síl. 

Fyzika a astronómia: Peter Burda s projektom Mikro-elektroforéza: nový 

spôsob detekcie iónov v roztokoch. 

Fyzika a astronómia: Robert Choma, Michaela Choma Mrníková s projektom 

Závislosť vlnovej dĺžky  LED od prúdu. 

Fyzika a astronómia: Viliam Kubičár s projektom Magnetizmus. 

Chémia: Júlia Štupáková, Jarmila Štupáková Paučová s projektom Pravda 

o mlieku. 

Chémia: Kristián Jaček, Barbora Jaček Fülöpová s projektom Inovácia metódy 

na stanovenie kreatinínu v moči a krvnom sére. 

Chémia: Kristína Dovalová, Nikola Dovalová Iliašová s projektom Prírodná 

kozmetika z našej záhrady. 
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Chémia: Lukáš Kamenský, s projektom Analýza láskavcových olejov so 

skvalénom, získaných rôznymi separačnými metódami. 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Gejza Molnár, Tamás Molnár Csanda s 

projektom RingSYS - Zvoniaci systém pre školy. 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Ján Mederly s projektom Ovládanie 

robota pomocou volantu. 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Ján Varga s projektom doors. 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Martin Hošek, Lukáš Hošek Hošek s 

projektom TREZOR NUT 2017. 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Miroslav Murin s projektom My Spy. 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Patrik Bašo s projektom Hologramy. 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Stanislav Jochman, Veronika Jochman 

Nemjová s projektom Cing. 

Informatika a počítačové inžinierstvo: Šimon Devera s projektom Ranger. 
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Program podujatia 
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Záštita, spoluorganizátori, odborní garanti a partneri podujatia 
 

Záštitu prevzalo 
 

 

Spoluorganizátori podujatia 
 
 

      

Odborní garanti 

                         

 
Hlavní partneri 

 
 

                           

 

            

https://www.minedu.sk/
http://www.uniba.sk/
http://www.fns.uniba.sk/
https://www.uniza.sk/
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Hlavný mediálny partner 

 

 
Partneri podujatia 
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Mediálni partneri 
 

             

 

           

 
Zahraniční partneri 

                

 

               

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. 
  

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

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

všetkým ľuďom, spoločnostiam a inštitúciám, ktoré prispeli k výbornému 

priebehu Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017. 

 

Fotogaléria: http://foto.amavet.sk/index.php?/category/253  

Video zostrih SE : 

https://www.facebook.com/SlovenskeElektrarne/videos/1868152279880860/  

Video z otvorenia podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=nDePTnRSGvI  

Video z odovzdávania cien: https://www.youtube.com/watch?v=FaAuj_FsZq8  

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

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

 

 
Zostavili: 
 
Ján Nemec  
Dávid Richter 
 

Bratislava, 24.11.2017  

 

 

http://foto.amavet.sk/index.php?/category/253
https://www.facebook.com/SlovenskeElektrarne/videos/1868152279880860/
https://www.youtube.com/watch?v=nDePTnRSGvI
https://www.youtube.com/watch?v=FaAuj_FsZq8
https://www.facebook.com/amavet/
http://e-revue.amavet.sk/?page_id=21

