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Popularizujme vedu spoločne,
AMAVET 20 rokov inšpiruje mladých k vede
Milí priatelia,
je tomu 20 rokov ako sme prvýkrát spoločne vytvorili priestor na Slovensku za účelom stretnutí na popularizáciu vedy a techniky. V tom čase sme
tomu nehovorili popularizácia vedy, ale spoločné vedecko-technické stretnutia, ktoré sa nevolali Festival vedy a techniky, ale Dni AMAVETu. Od roku
1998 sme nazvali naše hlavné podujatie “Festival vedy a techniky”, ktorý sa
postupne stal prestížnou súťažou projektov mladých vedátorov na Slovensku. Som veľmi rád, že pri príležitosti 20-teho výročia našej Asociácie pre
mládež, vedu a techniku môžeme ukázať laickej, ale aj vedeckej komunite
u nás doma a aj vo svete, že aj u nás sa stále rodia mladé vedecké talenty.
Táto cesta je však najmä časovo a finančne náročná. Tento rok, na jar, ma v tejto súvislosti veľmi potešilo úspešné účinkovanie Slovenskej delegácie na Intel
ISEF v San Jose v Kalifornii. K našemu 20-temu výročiu pribudlo 2. miesto
Mareka Buchmana na tejto najprestížnejšej súťaži projektov mladých vedátorov
na svete. Marekovi ešte raz gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy Slovákov
doma a v zahraničí.
To je jeden z hlavných cieľov AMAVETu, podporiť možnosti, ktoré dnešný svet
mladým ľuďom poskytuje a motivovať ich v budúcej kariére vo vede a technike, spoznávaním sveta spoznávajú sami seba a postupne budú zveľaďovať
našu spoločnosť.
Pri tejto príležitosti ďakujem všetkým za podporu našho úsilia pri popularizácii vedy a techniky v spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi. Naše
poďakovanie patrí najmä Agentúre na podporu výskumu a vývoja, Národnému
centru pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti – CVTI SR, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského, Spoločnosti pre vedu a spoločnosť, firme Intel, spoločnosti SPP,
vydavateľstvu Perfect – časopisu Quark, a najmä vám všetkých našim priaznivcom a podporovateľom, bez ktorých by Festival vedy a techniky nemohol
existovať.
Per Aspera ad Astra
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
predseda AMAVETu
riaditeľ Festivalu vedy a techniky
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ORGANIZÁTOR FESTIVALU VEDY A TECHNIKY
Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET
AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku je mimovládna, nezisková, záujmová a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež. Založená bola
v roku 1990, dnes pracuje vo viac ako 300 kluboch po celom Slovensku. V
AMAVETe je evidovaných viac ako 3200 aktívnych členov, ktorí pracujú v oblastiach astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a rôznych
iných vedných disciplín. Spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami a vysokými školami,
Ministerstvom školstva SR a Radou mládeže Slovenska. V AMAVETe pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, doktorandov, vysokoškolských
a stredoškolských učiteľov a študentov. Má široké spektrum medzinárodnej
spolupráce. Je členom Medzinárodného hnutia pre voľný čas, vedu a techniku
MILSET (Mouvement International Pour le Loisir Scientifique et Technique) so
sídlom v Paríži. V rámci tejto asociácie rozvíjame spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Španielsku, Švédsku, Maďarsku,
Českej republike, Poľsku, ale aj v mimoeurópskych štátoch.
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 skupiny sú v prevažnej miere mladí ľudia vo veku do 26 rokov,
ktorí svoj voľný čas venujú výskumným aktivitám a rozvoju klubovej činnosti v
danej oblasti. Majú záujem o výmenu skúseností so skupinami podobného zamerania v Európe. Ich snahou je získať čo najviac informácií o mladých ľuďoch s
rovnakými záujmami v Európe a tým prispievať k rozvoju metód komunikácie
medzi mládežou a vedou.
AMAVET usporadúva Festival vedy a techniky (http://www.festivalvat.sk/),
postupovú súťaž prác študentov stredných škôl prezentovaných vo forme posterovej prezentácie. Mladí vedátori ďalej postupujú na národné kolá našich
partnerov v EÚ a na medzinárodné podujatia ESE (Expo-Sciences Europe), ESI
(Expo-Sciences International), I-SWEEEP (International Sustainable World
(Energy, Engineering & Environment Project Olympiad) a Intel ISEF (International Science and Engineering Fair).
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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 ku aktívnemu občianstvu. Umožňujeme im rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a tým viesť plnohodnotný život v
dospelosti.
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.
Základným programovým cieľom AMAVETu je aktívne zapájanie mladých
ľudí vo veku do 26 rokov do procesu rozvoja vedy a techniky a plnohodnotný
rozvoj aktivít, ktoré podporujú ich budúcu profesionálnu orientáciu. Sú to aktivity, ktoré vedú k lepšiemu porozumeniu vzťahov medzi vedou, technikou a
verejnosťou (predovšetkým mladými ľuďmi). AMAVET tak svojou činnosťou
prispieva k procesu dialógu medzi vedou a spoločnosťou, ktorej základným
cieľom je proces urýchlenia a priblíženia výsledkov vedy a techniky v prospech
verejnosti, ale predovšetkým zatraktívnenie vedeckej a technickej kariéry
mladým ľudom.
Festival vedy a techniky
Naša asociácia usporadúva každý rok počas európskeho týždňa vedy mimoriadne atraktívnu súťaž a zároveň aj prehliadku vedecko-technických pro4
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jektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov. Mladí ľudia prezentujú svoje práce už tradične na vynikajúcej úrovni formou plagátu (posteru),
alebo trojrozmerného exponátu.
Ročne sa na tejto národnej výstave aktívne zúčastní viac ako 150 mladých
ľudí s projektmi z celej krajiny a na podujatie sa príde pozrieť viac ako
3000 návštevníkov z radov širokej verejnosti.
Festival vedy a techniky je už roky jedinečnou prehliadkou výsledkov
vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí. Z množstva projektov komisia
zložená z odborníkov vyberá tie najlepšie a najzaujímavejšie.
V rámci programu Festivalu sú pre všetkých účastníkov pripravené diskusie s
odborníkmi, workshopy a voľne dostupná, bezdrôtová WIFI sieť. Na Festival
vedy a techniky prijali pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Belgicka, Španielska, Českej republiky, Poľska či Maďarska, čím sa
vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstva
medzi mladými ľuďmi.
Najlepšie práce dostanú možnosť reprezentovať AMAVET a Slovensko na
prestížnych medzinárodných podujatiach.
Zúčastneným na Festivale vedy a techniky AMAVET ponúka:











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,
možnosť zúčastniť sa na medzinárodných podujatiach podobného
zamerania,
možnosť zúčastniť sa na najprestížnejšej výstave vedecko –
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technických prác na svete – Intel ISEF,
možnosť zúčastniť sa na svetovej súťaži, projektovej olympiáde
I–SWEEEP 2011. (Energy, Engineering, Environment),
možnosť zúčastniť sa na INESPO 2011 (International Environment
Scientific Project Olympiad),
možnosť zúčastniť sa na svetovom fóre vedy s názvom Expo-Sciences
International alebo európskom fóre vedy Expo-Sciences Europe.

Účastníci ďalej môžu získať
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Cenu Americkej Meteorologickej Asociácie
(American Meteorological Society Award)
Cenu Nadácie pre vzdelavanie firmy ASM Materials
(ASM Materials Education Foundation)
Cenu Asociácie žien v geovedách
(Association for Women Geoscientists Award)
Cenu Národnej Asociácie Profesíjnych Inžinierov
(National Society of Professional Engineers Award)
Cenu Asociácie pre invitro biológiu (Society for In Vitro Biology Award)
Cenu Amerického úradu verejného zdravotníctva
(U.S. Public Health Service Award)
Cenu Americkej Asociácie pre metriku (U.S. Metric Association Award)
Cenu Asociácie pre vedu a techniku Yaleskej Univerzity USA
(Yale Science and Engineering Association)
Cenu Excelentnosti vo výpočtovej technike firmy INTEL
(Intel Excellence in Computer Science) - Certifikát a odmena 200 USD
Stockholm Junior Water Prize - Cetifikáty a nominácie na národnú súťaž
SJWP v Štokholme, Švédsko
Cenu Americkej Psychologickej Asociácie
(American Psychological Association)
Cenu Národnej Asociácie pre oceán a atmosféru
(NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration)
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SUMÁR PROJEKTOV FESTIVALU VEDY A TECHNIKY
Odborná komisia po prvom, elektronickom hodnotení projektov odporúčala
pozvať na Festival vedy a techniky 2010 tieto postupujúce projekty:
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska

1
Adriana Samáková
Hollého 1176/2, Bánovce nad Bebravou
Alena Vranková
Partizánska 1506/92,
Bánovce nad Bebravou
Názov klubu / škola
Gymnázium Janka Jesenského,
Radlinského 665/2
Rok narodenia autora/spoluatora 1993/1993
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Biomonitoring vodných bezstavovcov
v rieke Bebrava
Sumár projektu: Tento projekt sme vypracovali preto, lebo nám príroda v ktorej
žijeme nie je ľahostajná. Cieľom našej práce bolo pozorovať výskyt makrobezstavovcov v rieke Bebrava a zistiť jej biologické a chemické vlastnosti. Chceli
sme zistiť vplyv čistiarne odpadových vôd Bánovce nad Bebravou na život v
rieke Bebrava, oboznámiť verejnosť o tejto problematike. Metódy boli pozorovanie, experimenty a štúdium odbornej literatúry. Pozorovanie bol biomonitoring makroskopických bezstavovcov, ktorý sme robili na 6 úsekoch toku rieky
Bebrava v mesiacoch máj, jún, júl, august, september, október v roku 2009.
Pri pozorovaní sme postupovali následovne: najprv sme zobrali vzorky vody
a zozbierali bezstavovce. Potom sme spočítali a určili bezstavovce. Nakoniec
sme zoskupili živočíchy do skupín na základe ich citlivosti a priradili sme podľa
tabuľky zodpovedajúcu triedu kvality vody. Pri pozorovaní vodných živočíchov
sme použili metódu Bisel. Vďaka tejto metóde sme zistili, že najčistejšia voda
je pri prameni.Biotický index bol 8- mierne znečistená voda. Najznečistenejšia
voda bola za vývodom čistiarne odpadových vôd do rieky Bebrava. Biotický
index bol iba 2. Avšak, kvalita vody sa zvyšovala so vzrastajúcou vzdialenosťou
za čistiarňou, čo sme dokázali ďalšími pozorovaniami a experimentmi.
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Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

2
Štefan Hedvig
Banská 13, Krompachy
SPŠ Elektrotechnická,
Plzenská 1, Prešov
Rok narodenia autora
1992
Kategória
Vedy o počítačoch
Názov
Solárna WiFi meteorologická stanica
Sumár projektu: Autonómne zariadenie zberajúce meteorologické informácie, ktoré ich následne odosiela na server, kde sú v podobe webovej
stránky prístupné celému svetu.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

3
Michaela Horváthová
Rimava 16, Rimavská Sobota
Gymnázium Ivana Kraska,
P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
Rok narodenia autora
1992
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Osídlenie siníc a rias vo vodnej 		
nádrži Klenovec a ich vplyv na kval
itu pitnej vody
Sumár projektu: ÚVOD: Voda nás sprevádza počas celého života, a preto
je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. CIEĽ PRÁCE: Hodnotiť
možnosti vzájomného vzťahu medzi osídlením rias a siníc vo VN Klenovec a
kvalitou pitnej vody, zistiť množstvo najvyskytovanejších siníc a rias. Porovnanie
výsledkov s výsledka-mi predošlých rokov. MATERIÁL A METÓDY: Počas 4
mesiacov sme odobrali povrchovú vodu z VN Klenovec. Mikroskopicky sme
pozorovali riasy a sinice. Nálezy sme určili a vyhodnotili. VÝSLEDKY: Medzi
najvyskytovanejšie riasy a sinice v surovej vode patrí Aulacoseira gr., Synura
sp., Cryptomonas sp., Pediastrum du., Trachelomonas sp., Microcystis sp., abiosestón. Podľa kvantitatívnych výsledkov biologickej analýzy surovej vody sa
v sledovaných dňoch nachádzal nasledovný počet jedincov/ml dňa: 3. 8.2009:
1.horizont 424, 2. horizont 447, 3. Horizont 720, dňa 24.8.2009:1.horizont 456,
2.horizont 2624, 3.horizont 896, dňa 7.9.2009: 1.horizont 221, 2.horizont 1795,
3. horizont 612, dňa 5.10.2009: 1.horizont 2395, 2.horizont 1657, 3.horizont
2176, dňa 19.10.2009: 1.horizont 1929, 2.horizont 1779, 3.horizont 734, dňa
2.11.2009: 1.horizont 810, 2.horizont 827, 3.horizont 1294. V pitnej vode
neboli zistené žiadne riasy ani sinice, okrem dňa 19.10.2009, kedy sa vo vode
nachádzal živý organizmus: Trachelomonas. ZÁVER: V surovej vode sa ne-
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pravidelne mení počet organizmov. Podľa druhového zloženia organizmov vo
vode môžeme skonštatovať, že vo vode prebieha proces eutrofizácie. Kvalita
surovej vody sa zhoršuje. Zhoršujúca sa kvalita surovej vody vo v biologických a chemických ukazovateľoch predurčuje zvýšenie nákladov na jej úpravu
na pitnú vodu. Taktiež sa vytvára predpoklad na premnoženie jedného druhu
organizmu- organizmov a možnosť vzniku vodného kvetu. Druhové zastúpenie
organizmov v surovej vode sa čiastočne mení v jednotlivých mesiacoch a
každoročne sa mení druhové zastúpenie dominantných organizmov vo vode.
Biologické oživenie surovej vody nemalo vplyv na hygienickú kvalitu pitnej
vody, pokiaľ nedošlo k prieniku živých organizmov úpravou.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

4
Tomáš Slivka
Novozámocká 21, Zvolen
Gymnázium Ľ.Štúra
Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Rok narodenia autora
1991
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov
Fyzikalne paradoxy
Sumár projektu: Tento projekt sa zaobera fyzikalnymi paradoxmy. Paradoxy
nam zobrazuju ako menia svet naokolo, a takisto by sme vam radi fyziku priblizili ako zabavnu vedu nie ako subor pravidiel, vzorcov a pouciek. Zaobera sa:
Mpembov jav, Paradox caj. listkov, Paradox dvojciat atd..

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

5
Jana Kollárová
Mlynky 100, Nižný Klatov
Kristína Kostušová
Ortáše 70, Ploské
AMAVET klub č.849, Dneperská 1,
040 12 Košice
Rok narodenia autora/spoluatora 1997/1997
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Vplyv magnetického poľa
na rast fazule
Sumár projektu: Veľa sa rozpráva o svetovej kríze, o finančnej kríze. Týmto
pojmom my celkom nerozumieme, avšak za cieľ nášho projektu sme si tiež vybrali krízu a to potravinovú. Predmetom skúmania nášho projektu je vplyv magnetického poľa na rast fazule. Skúmali sme ako vplýva magnetické pole (ele9
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ktromagnet, magnet, zemské magnetické pole) na rýchlosť rastu fazule. Fazuľa
je poľnohospodárskou plodinou, ktorá nie je náročná na podmienky rastu a
súčasne má vysokú výživovú hodnotu a preto je súčasťou každodenného jedla
aj v krajinách, ktoré sú ohrozené globálnymi klimatickými zmenami (vysoké
denné teploty, nízka zrážkovosť, extrémne nízke teploty, vysoká zrážkovosť).
Súčasťou nášho pozorovania boli tiež merania v podmienkach pestovania ako
sú teplota a osvetlenie rastliniek počas celého obdobia rastu.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

6
Monika Stachówová
Ladožska 2, Košice
Veronika Vejačková
Važecká 9, Košice
AMAVET klub č.849, Dneperská 1,
040 12 Košice
Rok narodenia autora/spoluatora 1996/1996
Kategória
Vedy o živočíchoch
Názov
Etológia koňa
Sumár projektu: Kone sú pre nás niečím výnimočným, a aj keď koňa nevlastníme, trávime medzi nimi veľa času. Sú to spoločenské zvieratá a vzťahy medzi
nimi sú hlboké. Práve vďaka rokom, ktoré trávime pri koňoch, máme odpozorované správanie sa koní v súvislosti v rôznych podmienkach a vo vzťahu
k rôznym aspektom. Na základe zaujímavých zistení, sme sa začali hlbšie
zaujímať o etológiu a rozhodli sme sa skúmať správanie koní vo vzťahoch kôň
– dieťa, kôň – zdravotne znevýhodnené dieťa (rôzne stupne a druhy ochorenia).
Výsledky našich pozorovaní sme konzultovali aj s rodičmi detí, ktoré na našom
ranči navštevujú či už aktívne, alebo pasívne kone. Výsledky nášho výskumu sú
veľmi zaujímavé a aplikovateľné, preto vám ich radi odprezentujeme.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

7
Sláva Chobotová
Moskovská 8/9, Martin
Stredná odborná škola dopravná,
Zelená 2, Martin - Priekopa
Rok narodenia autora/spoluatora 1993/
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Biomasa
Sumár projektu: Moja práca začala ako projekt na jeden školský predmet, ako
som však začala na tejto práci pracovať, tak som zistila, že biomasa je naozaj
zaujímavý druh zelenej energie, ktorý je podstatne lacnejší, ekologickejší a je to
10
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obnoviteľný zdroj energie. Touto prácou chcem poukázať na využívanie zdrojov, ktoré nám ponúka príroda a tento nový spôsob energie by mohol vytvoriť
nové pracovné miesta a zvýšiť domácu produkciu.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora
Kategória
Názov

8
Marek Buchman
Zivnostenska 2/1, Bratislava
SpMNDaG - Skola pre mimoriadne
nadane deti a gymnazium, Skalicka 1
1993
Chémia
Synteza organokovovych komplexov
pre pouzitie do OLED zariadeni

Sumár projektu: Organické svetlo emitujúce diódy (OLED) sú veľmi intenzívne študované od konca 80-tych rokov, nakoľko majú veľmi široké uplatnenie v praxi a to najmä v zobrazovacích technológiách (OLED displeje). Momentálne najväčšou výzvou v oblasti výroby materiálov pre OLED je zlepšenie
ich účinnosti. Pre zvýšenie výkonnosti týchto zariadení dobrou stratégiou je
maximalizácia prechodu elektrónov cez elektroluminiscenčnú vrstvu pomocou tzv. dopantov, ktoré emitujú aj z tripletového excitovaného stavu. Preto
sa v poslednom čase dostávajú do popredia medzi chemikmi pracujúcimi
v tejto oblasti komplexy ťažkých prechodných kovov (napr. irídium, platina atď.), nakoľko látky obsahujúce tieto kovy sú schopné emitovať svetlo
ako zo singletového tak aj z tripletového excitovaného stavu a tak posúvajú
hranicu teoretickej účinnosti týchto zariadení z pôvodných 25% pre čisto
singletové žiariče až na takmer 100%. To je hlavným dôvodom, prečo tieto
látky aj napriek ich veľmi vysokej cene sú stále také atraktívne a zaujímavé.
Hlavným cieľom tejto práce bola syntéza a charakterizácia troch úplné nových
multifunkčných organokovových zlúčenín na báze irídia a platiny, ktoré v sebe
kombinujú jednak luminiscenčné vlastnosti a zároveň a pomáhajú lepšiemu
transportu a prenosu náboja a preto by mali byt vysoko efektívne a mohli by
byť v budúcnosti priemyselne využívané na výrobu OLED zariadení.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora

9
Martin Suník
Dubová 25, Žilina
Gymnázium Veľká okružná,
Veľká okružná 22, ŽILINA
1993
11
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Kategória
Inžinierstvo : Elektrické a mechanické
Názov
Univerzálny robotický podvozok
Sumár projektu: Táto práca pojednáva o návrhu a realizácii univerzálneho
robotického podvozku. Tento podvozok je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o robotiku, ale nemajú podmienky, prostriedky, znalosti alebo trpezlivosť
navrhnúť a vytvoriť vlastný podvozok. Ten musí byť dostatočne jednoduchý,
málo poruchový a lacný, aby s ním mohol pracovať každý. Aby bola práca
s týmto podvozkom čo najjednoduchšia, podvozok má v sebe implemetované
základné funkcie pohybu, navigácie, audio vstupu a výstupu, video vstupu a
výstupu. Podvozok môže byť ovládaný cez internet, wifi, vo všetkých programovacích jazykoch. Vďaka tomu môžu všetci, ktorý majú základné znalosti
programovania vyrábať, programovať a používať vlastných robotov. Najväčšiu
využiteľnosť tohoto podvozku vidím vo výučbe inoformatiky.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

10
Milan Halaj
Nova 127, Rimavské Janovce
Gymnázium Ivana Kraska,
P.Hostinského 3 Rimavská Sobota
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/
Kategória
Vedy o živočíchoch
Názov
Umelý odchov exotických papagájov
Sumár projektu: Venujeme sa chovu exotického vtáctva, okolnosti nás donútili vyskúšať umelý odchov papagájov. Zostrojili sme umelú liaheň aj odchovňu.
Na umelú inkubáciu sme použili vajíčka papagája kráľovského (Alisterus
scapularis). Zo štyroch vajíčok sme odchovali tri životaschopné papagáje s dobrou kondíciou. Zistili sme, že teplota a vlhkosť v inkubátore je veľmi dôležitá
pre vývoj zárodku a pravdepodobne ovplyvňuje pohlavie budúceho jedinca.
Práci sme venovali mnoho hodín od vajíčka až po opereného papagája. Počas
tohto času vznikol vzťah medzi nami a papagájmi, ktorý nie je žiaduci, nakoľko
papagáje sa musia prispôsobiť spôsobu života a správaniu svojho druhu.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora/spoluatora

12

11
Veronika Rondošová
Rovníkova 8, Košice
Simona Venglarčíková
Donská 5, Košice
Amavet klub č.849, Dneperská 1,
04012 Košice
1995/1996
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Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Ekologický a ekonomický domček
Sumár projektu: V tomto projekte by sme Vám chceli predstaviť ekologický
a zároveň ekonomický domček. Ekologický je preto, lebo je možné postaviť
ho komplexne len z ekologických dostupných materiálov, ktoré neškodia
prírode, avšak majú také fyzikálno – chemické vlastnosti, ktoré sú v súlade s
požiadavkami stavebných noriem. Ekonomický je preto, lebo je ekonomicky
menej náročný na vstupné stavebné náklady ako domček postavený z klasických materiálov. Radi by sme Vám priblížili výhody a taktiež nevýhody tohto
bývania, postup pri výstavbe ako aj vhodné okolie v ktorom by domček mal
byť vsadený. Náš domček by sme Vám radi predstavili pomocou počítačovej
prezentácie, v ktorej vám ukážeme ako domček bude vyzerať, ako ho postaviť,
na čom a koľko ušetriť a tiež porovnáme environmentálny dopad na životné
prostredie materiálov, ktoré sme použili v porovnaní s materiálmi, ktoré sa dnes
bežne používajú. Našim cieľom bolo postaviť domček energeticky pasívny a
súčasne finančne menej náročný.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

12
Dávid Kocan
Volgogradská 46, Prešov, 08001
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša,
Duklianska 16, Prešov, 08001
Rok narodenia autora
1993
Kategória
Chémia
Názov
Stanovenie a ovplyvnenie oxidačnej
stability nápojov prírodnými
aditívami
Sumár projektu: Cieľom práce bolo stanoviť antioxidačné vlastnosti extraktov
šalvie lekárskej (Salvia officinalis) a rozmarínu lekárskeho (Rosmarinum officinalis) pomocou konvenčne používanej •DPPH metódy a následne posúdiť
ich vplyv na oxidačnú stabilitu zvoleného nápoja. Na základe meraní boli
potvrdené lepšie antioxidačné vlastnosti extraktu rozmarínu v porovnaní s extraktom šalvie. Bolo namerané UV spektrum pre oba koncentrované extrakty
a preštudovaná aj ich farebná štruktúra. Oba extrakty sú si z hľadiska farebnej
štruktúry podobné, na základe analýzy spektier bol potvrdený obsah chlorofylu
v oboch extraktoch. Pri sledovaní vplyvu týchto extraktov na oxidačnú stabilitu
nápoja sme zistili, že k predĺženiu jeho oxidačnej stability nedošlo aj napriek
výborným antioxidačným účinkom oboch rastlinných extraktov. V porovnaní
s oxidačnou stabilitou referenčnej vzorky (nápoja bez pridania aditív), došlo
po pridaní rastlinných extraktov k narušeniu rovnováhy vo vzťahu prooxidant13
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antioxidant vo vzorke nápoja a ku skráteniu doby trvanlivosti o 3,3%-13,6%
oproti kontrolnej vzorke.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

13
Ondrej Albert
Aduš 415, Jesenské
Gymnázium Ivana Kraska,
P.Hostinského 3 Rimavská Sobota
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/
Kategória
Vedy o živočíchoch
Názov
Umelý odchov exotických papagájov
Sumár projektu: Venujeme sa chovu exotického vtáctva, okolnosti nás donútili vyskúšať umelý odchov papagájov. Zostrojili sme umelú liaheň aj odchovňu.
Na umelú inkubáciu sme použili vajíčka papagája kráľovského (Alisterus
scapularis). Zo štyroch vajíčok sme odchovali tri životaschopné papagáje s dobrou kondíciou. Zistili sme, že teplota a vlhkosť v inkubátore je veľmi dôležitá
pre vývoj zárodku a pravdepodobne ovplyvňuje pohlavie budúceho jedinca.
Práci sme venovali mnoho hodín od vajíčka až po opereného papagája. Počas
tohto času vznikol vzťah medzi nami a papagájmi, ktorý nie je žiaduci, nakoľko
papagáje sa musia prispôsobiť spôsobu života a správaniu svojho druhu.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

14
Matúš Tomko
Žiacka 12, Košice- Krásna
Súkromné gymnázium, Dneperská 1,
04001, Košice
Rok narodenia autora
1993
Kategória
Mikrobiológia
Názov
Vplyv znečistenia vodných
ekosystémov na primárnu
produkciu rias
Sumár projektu: Znečistenie životného prostredia patrí ku najnegatívnejším
javom, ktoré vplývajú na súčasný život na planéte Zem. Ovplyvňuje život
človeka priamo, čo vedie ku nárastu výskytu civilizačných ochorení, alebo
nepriamo, cez potravinové reťazce. Na začiatku potravinového reťazca sú
riasy, ktoré patria medzi primárnych producentov. Využitím procesu fotosyntézy vytvárajú organické látky a kyslík potrebné pre život živočíchov, vrátane
človeka. Predpokladá sa, že morské, sladkovodné a pôdne riasy vytvoria viac
ako polovicu primárnej produkcie celej našej planéty. V predloženej práci sme
testovali vplyv vybraných ťažkých kovov a pH na fotosyntézu a primárnu
14
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produkciu rias. Analyzovali sme vplyv týchto faktorov na rast a niektoré ľahšie
merateľné parametre fotosyntézy (zloženie asimilačných pigmentov a fluorescencia chlorofylu) v kultúrach sladkovodnej riasy Scenedesmus quadricauda.
Zistili sme, že prítomnosť ťažkých kovov a zmeny pH v prostredí negatívne
vplývajú na zloženie asimilačných pigmentov a fluorescenciu chlorofylu, čo
vedie ku poklesu primárnej produkcie a fotosyntézy rias. Z globálneho hľadiska
má znečistenie vodných ekosystémov významný vplyv na primárnu produkciu našej planéty a život ďalších organizmov, vrátane nás ľudí. Kľúčové slová:
asimilačné pigmenty, pH, riasy, toxicita, ťažké kovy.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

15
Kristína Uličná
Slovinská 5/2, Krompachy
Miroslava Horváthová
Mlynská 3, Krompachy
Amavet klub č. 727 pri Gymnáziu,
Lorencova 46, Krompachy, 05342
Rok narodenia autora/spoluatora 1995/1995
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Spracujme využiteľný odpad
z fastfoodov!
Sumár projektu: Kto by v dnešnej dobe neodolal šťavnatému hamburgeru alebo chrumkavým hranolčekom? Tomuto pokušeniu sú vystavení ľudia aj s tou
najpevnejšou vôľou. No z hľadiska zdravotného ani environmentálneho nie sú
každodenné raňajky vo fastfoode tou najsprávnejšou voľbou. V našom projekte
hľadáme riešenie jedného z ekologických problémov súčasnosti, a to spracovania použitých olejov, ktoré sa dajú efektívne využiť a nemusia skončiť ako nepotrebné vo výlevke. Nenáročným chemickým experimentom vyrábame látku,
ktorá svojimi vlastnosťami môže nahradiť naftu pre automobily a postupne sa
môže stať riešením do budúcnosti pre tzv. palivový priemysel. Pri tomto procese vzniká aj glycerín, ktorý je potrebnou surovinou pre produkciu výrobkov
kozmetického aj potravinárskeho priemyslu. V našom projekte sa nám podarilo navrhnúť spôsob, ako premeniť ekologickú záťaž v prírode na využiteľné
suroviny.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska

16
Tomas Struckel
Okružná 44, Zemplinská Teplica, 189
Martin Šalata
Maurerová 14, Košice
15
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Názov klubu / škola
Rok narodenia autora/spoluatora
Kategória
Názov

SG Dneperská, Dneperská 1, Košice
1995/1995
Enviromentálne vedy
Vzduchová filtrácia – ekologické
využitie priemyselne znečisteného
vzduchu
Sumár projektu: V našom projekte sme vyrobili prístroj ktorého funkciou
je zachytiť dym a pevné častice ktoré vznikajú pri spaľovaní látok, ktoré sa
využívajú v prakticky každej priemyselnej výrobe. Našou úlohou bolo zistiť
aké množstvo oxidu uhličitého vznikne pri spaľovaní rôznych druhov látok,
napr. gumy, plastu, dreva, chemických kvapalín ap. Na meranie spáleného CO2
sme použili merač CO2 na CoachLab II. IP Coach je zariadenie, ktoré umožňuje
laboratórne merania podporované počítačom. Oxid uhličitý je plyn, ktorému sa
pripisuje rozhodujúci vplyv na vznik skleníkového efektu. Koncom roku 1997
na Konferencii o ovzduší konanej v Japonsku ( Kjóto ), dospeli rokujúce krajiny
k prijatiu obmedzení pre produkciu CO2. Tento protokol bol otvorený k podpisu
16. marca 1998 a uzatvorený 15. marca 1999. 18. novembra 2004 sa k nemu
pridalo Rusko. Dohoda nadobudla platnosť 16. februára 2005. Nárast CO2 v
ovzduší, je považovaný za hlavnú príčinu globálneho otepľovania, je spôsobený hlavne spaľovaním fosílnych palív a úbytkom lesov. Preto sme sa v našom
projekte sústredili na ekologické využitie oxidu uhličitého ako zdroja energie
na pohon vrtúľ . Postupne sme zbierali údaje, ktoré sme spracovali a zapísali do
grafov. Porovnávali sme množstvo vzniknutého oxidu uhličitého spaľovaním
rôznych materiálov a zistili sme, v ktorom priemyselnom odvetví (množstvo
produkcie a druh využitej látky) je možné oxid uhličitý využívať. Náš projekt
vychádzal z toho, že oxid uhličitý je vo výrobe sekundárnym a nežiadúcim plynom, ktorý vznikne, ale je možné ho využiť ako alternatívny zdroj energie.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

17
Jakub Tomko
Žiacka 12, Košice
Súkromné gymnázium, Dneperská 1,
04001,Košice
Rok narodenia autora
1998
Kategória
Botanika
Názov
Mapovanie znečistenia ovzdušia
v Košiciach s použitím lišajníkov
Sumár projektu: V predloženej práci sme študovali zmeny v rozšírení epifytických (na stromoch rastúcich) druhov lišajníkov na území mesta Košice.
Použitím pasívneho monitoringu, teda zaznamenávaním prítomnosti vybraných
16
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druhov lišajníkov na stromoch, sme hodnotili vplyv znečistenia ovzdušia na
epifytické lišajníkové spoločenstvá. Naše výsledky sme porovnávali so štúdiou
realizovanou v roku 2001 na Katedre botaniky, UPJŠ v Košiciach. Na relatívne
malej ploche sme mohli veľmi dobre rozlíšiť 5 rozdielnych lišajníkových zón.
Tieto sme stanovili na základe prítomnosti rozdielne citlivých druhov lišajníkov
podľa stupnice Hawksworth a Rose (1970). V meste Košice sme v porovnaní s
rokom 2001 pozorovali pokles rozšírenia druhov lišajníkov odolných voči kyslému dažďu (Lecanora sp., Lecidea sp. a Lepraria sp.) a nárast výskytu druhov
odolných voči ťažkým kovom a nitrofilných (dusík vyhľadávajúcich) druhov
(napr. Xanthoria parietina, Physcia adscendens). Kľúčové slová: biomonitoring,
lišajníky, ťažké kovy, znečistenie ovzdušia.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

18
Jana Fixelová
Michaelliho 17/29, Martin
Stredná odborná škola dopravná,
Zelená 2, Martin - Priekopa
Rok narodenia autora/spoluatora 1993/
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Biomasa
Sumár projektu: Moja práca začala ako projekt na jeden školský predmet, ako
som však začala na tejto práci pracovať, tak som zistila, že biomasa je naozaj
zaujímavý druh zelenej energie, ktorý je podstatne lacnejší, ekologickejší a je to
obnoviteľný zdroj energie. Touto prácou chcem poukázať na využívanie zdrojov, ktoré nám ponúka príroda a tento nový spôsob energie by mohol vytvoriť
nové pracovné miesta a zvýšiť domácu produkciu.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

19
Nikoleta Horňáková
Bauerova 32, Košice
Simona Vasiľová
Krásnohorská 90, Košice
Amavet klub č.849, Dneperská 1,
04012 Košice
Rok narodenia autora/spoluatora 1994/1993
Kategória
Vedy o živočíchoch
Názov
Gekón = Nové super lepidlo? alebo
výnimočnosť a užitočnosť týchto
živočíchov
Sumár projektu: Náš projekt je zameraný na Gekóny, ako na plazy ktoré by
17
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nám v budúcnosti mohli pomôcť v nových technológiách. Gekóny (lat. Gekkota) sú rozšírené na rôznych miestach po celej planéte. Výnimočnou vlastnosťou
ktorá nás upútala je ich schopnosť udržať sa na hladkom povrchu (hoci len jednou končatinou) napr. skle , tak pevne že ich odtrhnutie je veľmi náročné. Túto
ich vlastnosť spôsobujú Van der Waalsove sily, ktoré vytvárajú také silné väzby
medzi štruktúrou gekonej labky a hladkým povrchom až dochádza k pevnej
molekulárnej väzbe. Ak sa noha smerom k povrchu natočí pod určitým uhlom
bez problémov a jednoducho sa odlepí. Počas realizácie projektu sme pokusmi
sledovali tohto plaza na aké rôzne povrchy sa dokáže prilepiť a akú veľkú silu
na to musí vynaložiť aby sa vôbec prilepil a udržal. Naším cieľom je zistiť ako
tento živočích môže inšpirovať vedu a technológie, či je možné vyrobiť také
účinné a silné lepidlo ktoré by vyriešilo rôzne problémy, zabránilo katastrofám
(napr. ropným) atď.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

20
Filip Michalides
Hybe 290, Hybe
Lukáš Marták
Vyšné fabriky 17/33, Liptovský Hrádok
Gymnázium Liptovský Hrádok,
Hradná 23
Rok narodenia autora/spoluatora 1994/1993
Kategória
Chémia
Názov
Hliník v ľudskom tele
Sumár projektu: Tento projekt sme si vybrali preto, lebo hliník je najrozšírenejší
kov a tretí najrozšírenejší prvok v zemskej kôre. Hliník však nie je rozšírený len
v pôde, ale aj v rastlinách a živočíchoch. V tomto projekte sme sa zamerali
hlavne na to, že niektorí vedci považujú hliník za možného pôvodcu Alzheimerovej. Zamerali sme sa aj na jeho toxicitu, pretože výskumné práce za posledných 10-15 rokov poukazujú na jeho toxický účinok. Zamerali sme sa aj na
spôsoby príjmu hliníka do tela, na jeho hromadenie v ľudskom organizme a
vylučovanie hliníka von z tela.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
18

21
Ján Arbet
Vyšné Fabriky 16/25, Liptovský Hrádok
Michal Pavelica
Hybe 692, Hybe
Gymnázium Liptovský Hrádok,
Hradná 23
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Rok narodenia autora/spoluatora 1994/1994
Kategória
Medicína a zdravotníctvo
Názov
Epileptický záchvat
Sumár projektu: Cieľom práce je poukázať na problematiku epileptických
záchvatov, s ktorými máme skúsenosti. Keďže táto téma sa v spoločnosti málo
rozoberá chceli by sme týmto projektom oboznámiť ľudí s touto problematikou.
Tiež by sme chceli poukázať na to, čo robiť v prípade keď niekto v našom okolí
takíto záchvat prekoná, ako mu podať prvú pomoc, pretože málokto vie ako pri
tom postupovať. Práca obsahuje dve časti, teoretickú a empirickú. Teoretická
časť je rozdelená na viac okruhov. Prvá časť sa venuje tejto problematike ako
celku. Chceme vysvetliť, čo vlastne epileptický záchvat je, aké sú jeho štádiá.
V ďalšej časti poukazujeme na to, aké sú príčiny vzniku takéhoto záchvatu, ako
sa im vyvarovať a prevencia samotného epileptika. Empirická časť je taktiež
rozdelená na viac častí. Je v nej hlavný cieľ našej práce a hypotézy nášho projektu. V ďalšej časti sú názory ľudí na túto problematiku, anketa a rozhovor s
odborníkom.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

22
Marek Martan
Pribylina 337, Pribylina
Tibor Tekel
Razusova 567, Liptovský Hrádok
Gymnázium Liptovský Hrádok
Hradná 23
Rok narodenia autora/spoluatora 1993/1994
Kategória
Chémia
Názov
Travertín, termálne pramene
ich vplyv a využitie pre človeka
Sumár projektu: V našom projekte sme sa zaoberali termálnymi prameňmi a
travertínmi na území Slovenskej republiky resp. Liptova. V projekte sme skúmali zloženie vôd, ich vplyv na človeka a využitie v bežnom živote. Navštívili
sme travertínovú kopu v Bešeňovej a zisťovali jej vplyv na okolie.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

23
Radovan Zubček
Liptovská Kokava 425,
Liptovská Kokava
Gymnázium Liptovský Hrádok,
Hradná 23
19
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Rok narodenia autora
Kategória
Názov

1993
Enviromentálny management
Výskyt a ochrana jasoňa
červenookého v Západných Tatrách
Sumár projektu: V mojom projekte skúmam výskyt Jasoňa červenookého v
súčastnosti, ale aj v minulosti. Porovnávam zmenu v biotopoch a zmenu v managemente lokalít a biocentier. Zaoberám sa početnosťou populácií jasoňa v Západných Tatrách a taktiež stavom súčasných biocentier, ich ďalšou ochranou a
obhospodarovaním tak, aby populácie prekvitali.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

24
Adam Repta
Majernikova 18, Bratislava
Ivona Pavlíková
Martinčeková 32, Bratislava
Stredná odborná škola geodetická,
Vazovová 14 , Bratislava
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/1992
Kategória
Vedy o Zemi
Názov
Model školy
Sumár projektu: V práci s názvom „Model školy“, prezentujeme využitie
digitálnej fotografie na tvorbu 3D modelu budovy školy. Pri tvorbe stien budovy sme využili nadobudnuté zručnosti s rastrovým obrazom, hlavne projektívne umiestnenie a orezanie rastra. Na vyhotovenie grafických podkladov bol
využitý grafický systém MicroStation a geodetický program Kokeš. Cieľom
práce je vytvorenie jednoduchej názornej pomôcky, ktorá sa dá využiť v odborných predmetoch.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

25
Csaba Seres
Mlynská 29, Dolné Saliby
Stredná odborná škola geodetická,
Vazovová 14, Bratislava
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/
Kategória
Vedy o Zemi
Názov
Základné poludníky
Sumár projektu: V práci s názvom „Základné poludníky“ približujeme prostredníctvom fotodokumentácie základné poludníky, od ktorých sú určované
súradnicové osi geodetických súradnicových systémov. Súčasťou práce je vytvorená názorná pomôcka, ktorá predstavuje časť glóbusu, kde sú znázornené

20
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zemepisné a geocentrické súradnice. Výsledkom práce je okrem vytvorenej
jednoduchej názornej pomôcky aj súbor prezentácií, ktoré sa dajú využiť okrem
odborných predmetoch aj na geografii, pri vysvetľovaní určenia polohy bodov
na zemskom povrchu.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

26
Jana Jakubčinová
Pažiť 196, Veľké Zálužie
Barbora Halajová
Mons.Vágnera 4, Nitra
Gymnázium
Golianova 68, 94901 Nitra
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/1991
Kategória
Chémia
Názov
Vplyv tvrdosti vody na jej chuť
a vlastnosti ovocných čajov
Sumár projektu: Projekt sa zaoberá porovnávaním chuťových vlastností
vody a ovocných čajov v závislosti od tvrdosti vody. Hodnotenie kvality vody
užívateľom je často ovplyvnené okolím a považujú balenú vodu alebo upravovanú
vodu za lepšiu a kvalitnejšiu. Porovnávali sme chuťové vlastnosti 3 druhov vzoriek vody, pitnej vody z verejného vodovodu v Nitre, pitnej vody prefiltrovanej
cez filtračnú patronu Maxtra ( Brita Slovakia) a balenej dojčeneckej vody s podobným obsahom vápenatých a horečnatých katiónov ako má voda z verejného
vodovodu. Senzorické vlastnosti vzoriek testovalo 192 respondentov. Tvrdosť
vody vo vzorkách bola stanovená chelatometrickou titráciou chelatónom III na
indikátory eriochrómová čerň a murexid, acidita a alkalita vody boli stanovené
acidobázickou titráciou na metyloranž a fenolftaleín. Výsledky práce potvrdili,
že vyšší obsah vápenatých a horečnatých katiónov zlepšuje chuťové vlastnosti
vody. Preukázalo sa, že voda zbavená vápenatých a horečnatých katiónov je
chuťovo menej výrazná a z hľadiska príjmu minerálov do ľudského organizmu
menej prijateľná. Z rovnakých vzoriek vody boli pripravené extrakty ovocných
čajov. Pri zníženom obsahu minerálov vo vode sa zvýraňuje sfarbenie ovocných čajov v dôsledku intenzívnejšieho červeného sfarbenia antokyanínov v
extraktoch, ktoré súvisí s obsahom hydrogénuhličitanov a pH roztoku. Lepšiu
chuť čaju však viac ovplyvnil aj v tomto prípade vyšší obsah vápenatých a
horečnatých katiónov.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska

27
René Link
Irkutská 12, Košice
21
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Názov klubu / škola

Amavet klub č.849, Dneperská 1,
04012 Košice
Rok narodenia autora
1993
Kategória
Inžinierstvo : Elektrické a mechanické
Názov
Inovácia počítadla osí na úsekoch
autobloku - pokračovanie výskumu
Sumár projektu: V mojom projekte by som Vám rád priblížil problematiku
počítadla osí. Terajší systém funguje tak, že na trati je izolovaný úsek, a v tom
izolovanom úseku je elektrické čítacie zariadenie. Funguje tak, že keď prejde
koleso cez izolovaný úsek, to zopne elektrický obvod, a na počítadle sa pripočíta,
a potom keď opúšťa úsek, tak sa jedno odpočíta. Ale ak niekto pred súpravou
pieskoval, tak sa nemusia zhodovať výsledky. Moja technológia je na báze ultrazvukových senzorov, ktoré počítajú dĺžku súpravy, keď prechádza vlak. Môj
systém by mal byť po zavedení značne bezpečnejší ako doteraz používaný, lebo
je vylúčené poškodenie jazdou vlakom, mal by mať nižšie náklady na údržbu a
výkonové nároky. Projekt som doplnil o merania mojou technológiou na reálnom modeli.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

28
Nikita Leško
Komenského 12, Banská Bystrica
Jozef Augustín
Selčianska cesta 125, Selce
Stredná Priemyselná Škola Jozefa
Murgaa, Hurbanova 6
975 18 Banská Bystrica
Rok narodenia autora/spoluatora 1993/1992
Kategória
Inžinierstvo : Elektrické a mechanické
Názov
Robot ako učebná pomôcka
Sumár projektu: Využitie robota LEGO Mindstorms NXT pri výučbe programovacieho jazyka C++. Tretí člen tímu projektu: Andrej Chudý
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora
Kategória
22

29
Miroslav Magyar
P.O.H. 18/1, Žiar nad Hronom
Súkromná stredná odborná škola
technická, Dr.Janského 10,
Žiar nad Hronom 96501
1992
Inžinierstvo : Elektrické a mechanické
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Názov
Plazmový reproduktor
Sumár projektu: Ste unavení z tých starých čiernych reproduktorov, ktoré len
vydávajú zvuk? Možno, že zvukovo reaktívne svetlá jednoducho nestačia na
vás urobiť dojem? Čo takto plazmový reproduktor ? Plazmový reproduktor je
zariadenie, ktoré generuje elektrický oblúk vysokého napätia , ktorý vytvára fialové svetlo a hudbu! Bez akýchkoľvek reproduktorov alebo pohyblivých častí!
Znie to príliš dobre aby to bola pravda? No vy sa mýlite, oblúk vysokého napätia naozaj vie 'spievať' tým, že vibruje vo vzduchu.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

30
Milan Oršula
Šulekova 23/6, Prievidza
Lucia Tatayová
M. Rázusa 48/2, Prievidza
SOŠ Nováky, Rastislavova 332,
97271 Nováky
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/1991
Kategória
Bunková a molekulárna biológia
Názov
Proteomická štúdia rastlinných
bielkovín
Sumár projektu: Práca sa zaoberá štúdiom zloženia rastlinných proteínov v
plodinách určených na humánnu výživu. Z obilnín, olejnín a strukovín boli
extrahované bielkoviny z ktorých sa metódou vertikálnej gélovej elektroforézy separovali proteínové frakcie. Pozornosť sa sústredila najmä na potvrdenie
prítomnosti(neprítomnosti) gliadínov, voči ktorým je intolerantná stále väčšia
časť populácie. Zo zelených častí rastlín bola izolovaná DNA. Metódou PCR
boli zmnožené sekvencie kódujúce tvorbu gliadínov. Autorom sa podarilo
potvrdiť, že genetická dispozíciu na syntézu gliadínov majú nielen viaceré typy
obilnín, ale aj niektoré divorastúce trávy.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora/spoluatora
Kategória
Názov

31
Karin Pustayová
Hlavná 1, Krompachy
Tomáš Mihok
Hrišovce 18, Hrišovce
Gymnázium Krompachy 646,
Lorencova 46
1995/1994
Chémia
Ropa- priateľ alebo nepriateľ?
23
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Sumár projektu: Cieľom nášho projektu je nájsť materiály,ktoré čo najúčinnejšie
a najefektívnejšie dokážu odstrániť pozostatky ropy z vodných hladín. Pri svojich experimentoch sme používali bežne dostupné a lacné látky u ktorých sme
zisťovali, koľko ropy môžu absorbovať a aká je ich nasiakavosť vodou. V experimentoch sme sa zamerali aj na ich následnú likvidáciu čo najekologickejším
spôsobom, prípadne sme navrhli ďalšie použitie týchto materiálov. K vypracovaniu projektu nás inšpirovala vážna ekologická katastrofa v mexickom zálive a
následné problémy s likvidáciou ropy.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

32
Zuzana Gredecká
Vojkovce 15, Spišské Vlachy
Dominik Kľoc
Mylnská 3, Krompachy
Gymnázium Krompachy 646,
Lorencova 46
Rok narodenia autora/spoluatora 1996/1996
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov
Ako vysoko vyletí mucha?
Sumár projektu: Cieľom nášho projektu je určiť všeobecné podmienky pre
možnosti lietania v rôznych nadmorských výškach. Zamerali sme sa na vytvorenie modelu, ktory je možné aplikovať na rôznych druhov hmyzu a vtakov.
Urobili sme experimenty na základe ktorých prezentujeme svoje výsledky.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

33
Rebecca Pánisová
J. Bodona 12/156, Rimavská Sobota
AMAVET 844 - Legomaster,
Ul.Dr.V.Clementisa 13,
97901 Rimavská Sobota
Rok narodenia autora
1999
Kategória
Vedy o živočíchoch
Názov
Vývin obojživelníkov
Sumár projektu: Svojím projektom som sa zamerala na obojživelníky, hlavne
žaby. Mám veľmi rada prírodu. Počas prechádzok ma zaujali obojživelníky.
Mali zaujímavé sfarbenie a ešte krajšiu kresbu. Najviac ma však zaujalo, keď
som sa dozvedela, že z vajíčok, ktoré som našla v jazierku sa vyliahnu žaby. Bola
som zvedavá, aká to bude žabka z vajíčok v našom jazierku.Preniesla som časť
vajíčok do plastovej nádoby na balkóne. Použila som vodu a rastliny z jazierka.
Potom nastalo obdobie pozorovania. Svoje pozorovania som si pravidelne foti24
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la. Mojou snahou bolo zistiť, akými vývojovými štádiami prechádzajú vo svojom vývine obojživelníky. Ich vývin trval 11 týždňov. Na záver som zistila, že z
vajíčok nášho jazierka sa vyvinul skokan hnedý.Pri porovnaní veľkosti skokana
hnedého, ktorý sa vyvinul na balkóne som zistila, že bol menší ako ten, ktorý
bol v jazierku. Pravdepodobne to ovplyvnili umelé podmienky.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

34
Silvia Hnátová
Palkovičova 4394/36, Topoľčany
Gymnázium
Párovská 1, Nitra 95050
Rok narodenia autora
1993
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Využitie Chlamydomonas reinhardtii
na stanovenie koncentrácie
mikrocystínu vo vode
Sumár projektu: Sinice (Cyanobacteria) produkujú cyanotoxíny, ktoré patria
medzi významné polutanty vôd a sú vysoko toxické pre človeka. Predstavujú
veľké nebezpečenstvo najmä v lete, v čase rýchleho premnoženia siníc a tvorby
tzv. „vodného kvetu“. Na detekciu cyanotoxínov sa najčastejšie používa vysoko účinná kvapalinová chromatografia (HPLC), ktorá však patrí medzi drahé
a pomerne nedostupné metódy. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zistenie
vplyvu mikrocystínu produkovaného sinicou Microcystis aeruginosa na riasy
Chlamydomonas reinhardtii a určenie závislosti medzi koncentráciou mikrocystínu a percenta prežívania Ch. reinhardtii.. Po ultrasonifikácii a filtrácii
buniek z kultúry M. aeruginosa som dostala roztok s obsahom mikrocystínu.
Týmto roztokom som v rôznych koncentráciách ovplyvňovala riasy Ch. reinhardtii. Jednotlivé varianty vrátane kontroly bez obsahu mikrocystínu som vyhodnocovala pomocou percenta prežívania, t.j. pomeru prežívajúcich kolónií
k celkovému počtu kolónií. Výsledky experimentov potvrdili toxický vplyv
mikrocystínu na Ch. reinhardtii. Na základe percenta prežívania v jednotlivých
variantách som stanovila logaritmickú závislosť percenta prežívania rias Ch.
reinhardtii od koncentrácie mikrocystínu. Táto závislosť môže byť použitá na
určenie obsahu mikrocystínu vo vode a predstavuje novú, lacnú a efektívnu
metódu na detekciu a stanovenie koncentrácie mikrocystínu vo vode.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora

35
Matúš Králik
Slobody 23, Košice
Martin Proks
25
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Adresa bydliska
Názov klubu / škola

Nad Belogradom 4, Košice
Súkromné gymnázium,
Dneperská 1, Košice
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/1993
Kategória
Vedy o počítačoch
Názov
Umelá inteligencia
Sumár projektu: Žijeme v dobe v ktorej technika napreduje míľovými krokmi.
Preto sme sa rozhodli aj naším kúskom prispieť k tomu ďalšiemu. Tým ďalším
krokom bude podľa všetkého vytvorenie inteligentných robotov, ktoré nám budú
môcť pomáhať vo všetkých oblastiach života. Áno, inteligentných, schopných
komunikovať na vysokej úrovni, správne sa rozhodnúť v určitej situácii. Rozhodli sme sa preto vytvoriť komplexný systém, ktorý komunikuje s užívateľom
jeho vlastným jazykom. Začali sme s najuniverzálnejším jazykom s angličtinou,
samozrejme ale nie je problém s rozšírením o ďalšie jazyky, keďže sme na to
systém a algoritmy už predom pripravili. Náš program sa opiera o najnovšie
poznatky y psychológie a informatiky, čiže pracuje na podobných princípoch
ako ľudský mozog. Pri programovaní sme sa rozhodli pre multiplatformový objektovo orientovaný jazyk C++ v spojení s rozšíreným databázovým systémom
MySQL. Táto kombinácia zaručuje vysokú stabilitu, rýchlosť a jednoduchosť
ďalších úprav. Systém pracuje tak, že užívateľ začne konverzáciu. Systém
ihneď detekuje jazyk, stavbu vety, jej význam a na to následne vytvára vhodnú
odpoveď. Počas konverzácie sa utvára charakter počítača na základe algoritmov, ktoré sme navrhli po odbornej konzultácii. Všetky neznáme slová alebo
frázy si zaznamenáva a pýta sa na ich význam, čo znamená že sa dokáže učiť.
Neustále pracujeme na jeho vylepšovaní a návrhu nových algoritmov, ktoré by
sme tam ešte mali zakomponovať. Taktiež by sme boli radi ak by sme sa s
týmto nápadom mohli podeliť aj s inými v zahraničí prostredníctvom takýchto
prezentácií aby sme mohli nadobudnúť nové kontakty a ďalšie poznatky. Preto sme sa rozhodli po prezentovaní projekt zverejniť aj s otvoreným zdrojovým kódom, aby mohol každý prispieť svojím nápadom na vylepšenie, svojim
kúskom kódu, opravou prípadných chýb, čím by sa urýchlil vývoj a systém by
čoskoro bolo možné nasadiť napríklad do škôl ako výučbovú pomôcku, alebo
ako komunikačné rozhranie najrôznejších okruhov robotov.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
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Viktor Srpoň
Juhoslovanská 1, Košice
Lukáš Svoboda
Svetlá 11, Košice
Súkromné Gymnázium,
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Dneperská 1, Košice
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/1993
Kategória
Vedy o počítačoch
Názov
Fake Access Point
Sumár projektu: Som si istý, že väčšina ľudí pripojených do siete Internet na
otázku "Čo je to wifi?" budú vedieť odpovedať.Denne ho používajú študenti aj
dospelí všade, kde je to možné.Dnešná doba je krutá a každý chce našu dôveru
využiť, no aj napriek tomu sa spoliehame na to, že dáta ktoré posielame na
Internet cez Wi-Fi, sú zabezpečené.Prečo?Túto otázku sme si kládli ako prvú.
Zamerali sme projekt na štúdiu Wi-Fi sieti a prenikali do psychiky ľudí, ktorí
ju používajú.Vytvorili sme falošný vysielač/príjmač (access-point - tj. prístupový bod, ďalej už len AP), pomocou ktorého kontrolujeme, čo pripojení posielajú na internet a poukazujeme na to, aká banalita dokáže ľudí pripraviť o ich
súkromie, intímne fotky, kontakty, bankové účty a ako jednoducho môžme
manipulovať s dátami, ktoré odosielajú alebo dokonca aj príjmajú.Tento AP
bol vytvorený s pokročilejšími znalosťami BSD systémov, znalosťami sieti,
viacerých programovacích jazykov, pokročilou znalosťou správy a tvorby webových serverov a jednoduchého vysielaču.Do projektu sme na základe pozorovaných faktorov museli zapojiť aj znalosti z fyziky ohľadom šírenia vĺn a
zosilňovania ich intenzity za pomoci čo najjednoduchších a najlacnejších prostriedkov.Prevažná časť štúdie sa zaoberá teoretickou časťou, vysvetlením pojmov a prevažne psychologickými faktormi, ktoré smerovali k úspešnosti projektu v praxi.So znalosťami viacerých programovacích jazykov sme dokázali
vytvoriť mylný názor o hodnovernosti pripojenia a nič netušiacim pripojeným
nasadili ružové okuliare.Štúdie sme preniesli do grafov, analýz, brožurovaných
hárkov a všetko digitálne zdokumentovali.Nechýbajú nám ani videá v HD kvalite a fotky z praktickej časti.Status quo projektu je poukázať na naivitu ľudí,
ktorá v 21. storočí, pri všetkých digitálnych nástrahách nemá miesto. Snažíme
sa oboznámiť širokú verejnosť s nástrami, ako im čeliť a v praktickej časti poukazujeme desivé následky možného zneužitia. Prevažne praktická časť dokáže
ľudom otvoriť oči a tým ich usmerniť.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora
Kategória
Názov

37
Michal Račko
Vajanského 4/16, Vrútky
Gymnázium Jozefa Lettricha Martin,
Ul.Jozefa Lettricha 2, 036 01 Martin
1994
Energia a transport
Návrh termojadrového reaktora
27
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s využitím CNO cyklu
Sumár projektu: Ako základ je reaktor navrhnutý Philom T. Farnsworthom
ktorý funguje tak, že urýchľuje protóny do stredu nádoby s podtlakom kde sa
zrážajú a vytvárajú hélium protón-protónovým cyklom. Nevýhodou tohto zariadenia je nízka účinnosť spôsobená nízkou koncentráciou protónov v strede nádoby a teda aj malá pravdepodobnosť zrážky. Môj návrh využíva CNO cyklus
čo znamená vyššiu potrebnú energiu protónov ale aj väčšiu pravdepodobnosť
zrážky v strede reaktorovej nádoby. Cieľom projektu je spraviť návrh reaktora využívajúceho CNO cyklus. Prípadne aj konštrukcia funkčného reaktora
ktorá je však veľmi technicky náročná a v amatérskych podmienkach takmer
nemožná. Verím, že projekt by mohol napomôcť k návrhu energeticky účinného
reaktora ktorý by mohol pomôcť vyriešiť problém s emisiami CO2 a energetickými nárokmi ľudstva. Projekt nebol nikdy prezentovaný na nijakej súťaži ani
na verejnosti.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska

38
Lukáš Lúčan
Rozkvet 2067/150-12,
Považská Bystrica
Názov klubu / škola
Stredná odborná škola
T. Vansovej 1054/45; Púchov
Rok narodenia autora
1992
Kategória
Inžinierstvo : Elektrické a mechanické
Názov
Jednoduché automatické zariadenia
Sumár projektu: Projekt je vytvorený za účelom učenia mladých vedcov ktorý
sa radi pochvália svojim priatelom a známym že niečo vytvorili z elektroniky.
Náš cieľ je získať skúsenosti a naučiť mladých záujemcov tvorbe jednoduchých
robotov a elektrických obvodov s programovaným procesorom atmel. Máme
pripravený návod na zostrojenie jednoduchého robota a triediace zariadenie
ukážkou priamo na Festivale Vedy a Techniky.Všetky ukážky sú programované
jazykom C.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora/spoluatora
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Martin Sirotňák
Belehradká 19, Košice
Daniel Mitro
Malinová 9, Košice
Amavetcomp 849, Dneperská 1, Košice
1992/1992
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Kategória
Názov

Vedy o počítačoch
MaCon - Managing and
Communication via Net
Sumár projektu: V dnešnej uponáhľanej dobe plnej informácií a vzájomných
vymieňaní ich je rýchlosť a praktickosť prenosu nevyhnutná. Dvojnásobne to
platí, pokiaľ sú tieto informácie predávané vo firme. Náš projekt MaCon (Managing & Communication via net) je plne stabilný, rýchly a univerzálny nástroj
na komunikáciu určený pre všetky typy firiem. Projekt je zložený z dvoch ľahko
upravovateľných častí ktoré zaručujú používateľovi maximány komfort a nie sú
závislé na operačnom systéme, čo je obrovskou výhodou, pretože v poslednej
dobe došlo k veľkému rozvoju oboch hlavných operačných systémov. Inštalácia
MaConu je ľahká a časovo nenáročná. Po inštalácii má používateľ možnosť
vidieť všetkých zamestnancov firmy a bez problémov s nimi zahajiť hovor,
napísať im správu, či odoslať dôležitý súbor. Systém sa zapína zároveň so
štartom počítača, takže administrátor(poverený pracovník) má možnosť vidieť
všetky časy nástupov pracovníkov do práce, taktiež to kedy z práce odišli, respektíve dali si krátku prestávku. MaCon ponúka taktiež služby hromadných
hovorov(správ), ukladanie všetkých akcií užívateľa komunikáciu cez webkameru (či už v rámci firmy, alebo medzi viacerými firmami) a v neposlednom
rade aj prekresľovanie obsahu monitora ostatným používateľom v rámci siete.
Pre jednoduchosť, veľkú výkonnosť a na nezávislosť na operačnom systéme
sme využili objektovo programovací jazyk Python komunikujćuci s jazykom
PHP na základe UDP protokolu. Vzájomná komunikácia je nevyhnutná a medzi
pracovníkmi vo firme to platí dvojnásobne. Keďže tento projekt je určený pre
všetky typy firiem a primárne je v anglickom jazyku, chceli by sme ho postupom času rozšíriť až za hranice Slovenskej repbliky.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

40
Diana Bohmerová
Lorencova 8, Krompachy
Ivana Bednárová
Sadová 1, Krompachy
Gymnázium Krompachy, Lorencova 46,
Krompachy 05342
Rok narodenia autora/spoluatora 1993/1993
Kategória
Chémia
Názov
Priaznivé účinky antioxidantov
Sumár projektu: Túto tému sme si vybrali na základe toho, že pojem antioxidant je v súčasnosti veľmi používaný v súvislosti s našim zdravím. Je to
frekventovaný pojem, s ktorým sa každý deň môžme stretnúť v televízii, čítame
29
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o ňom v časopisoch a novinách. Rozhodli sme sa spraviť sériu pokusov, ktorými
chceme ukázať účinky antioxidantov. Majú priaznivé účinky pre naše zdravie
alebo nie? Ako súčasť projektu sme si zvolili aj anketu, vďaka ktorej chceme
zistiť, čo vedia ľudia o antioxidantoch.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora/spoluatora
Kategória
Názov

41
Tomáš Poljak
Baltická 6, Košice
Nikola Novakovská
Azovská 2, Košice
Súkromné gymnázium, Dneperská 1
1993/1992
Vedy o Zemi
Vplyv znečistenia vodných tokov a
jazier v okolí Košíc na životné
prostredie a možnosti zlepšenia
ich kvality
Sumár projektu: V našom projekte sa venujeme stavu vodných tokov a jazier
v okolí Košíc. Pochádzame zo Sídliska Nad jazerom v Košiciach. Dominantou
tohoto sídliska je rieka Hornád a naše malé jazierko. Každým dňom prechádzame okolo a všímame si biologické a chemické znečistenie, ktoré sa stáva z
roka na rok horším. V našom projekte sa zaoberáme štúdiom priľahlých riek
akými sú: Torysa, Hornád a Ida a stojatých vôd Ružín, Jazero a Bukovec. Skúmame zmenu fyzikálnych vlastností vody, zmenu jej chemického zloženia ale aj
zmenu biologických vlastností a výskyt látok škodlivých pre organizmy žijúce
vo vode. V stojatých vodných tokoch nás zarazil najmä výskyt biologického
znečistenia, v riekach veľké množstvo komunálneho odpadu. Už sa ďalej nemienime prizerať ako táto situácia zostáva neriešená, preto v našom projekte
poukazujeme na najzávažnejšie vplyvy znečistenia na životné prostredie a
taktiež na ich možnosti riešenia a to tak aby bola prevencia a aj odstraňovanie
týchto nečistôt z vodných tokov a jazier čo najefektívnejšie, čo zahŕňa aj prezentovanie možností zložitejšieho odstraňovania nečistôt a negatívnych faktorov
ktoré kvalitu vôd ovplyvňujú. Ako iste všetci vieme, takmer všetky organizmy
vrátane človeka pozostávajú z prevažnej časti vody a sú od nej úplne závislé.
Chceli by sme ukázať ako by každý z nás dokázal aspoň trocha dopomôcť k
lepšiemu stavu súčasnej vody.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
30

42
Peter Šmida
SNP 7, Poprad
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Meno a priezvisko druhého autora Lukáš Sakmár
Adresa bydliska
Beharovce 50, Beharovce
Názov klubu / škola
Stredná odborná škola drevárska,
Spišská Nová Ves, Filinského 7
Rok narodenia autora/spoluatora 1993/1992
Kategória
Inžinierstvo : Elektrické a mechanické
Názov
Pružné drevené koleso
Sumár projektu: Táto práca navrhuje drevené pružné koleso pre jednoduché
dopravné prostriedky, poháňané ľudskou silou. Koleso je vyrobené zo súčasných
moderných materiálov na báze dreva. Navrhli sme nový spôsob tlmenia nárazov pri jazde po nerovnom teréne. Koleso sme navrhli z jednoducho tvarovaných lamiel, ktorých výroba nie je zložitá (možno ich vyrobiť v podmienkach
bežnej stolárskej dielne). Tieto lamelové prvky, t.j. špice a obvodový rám sa
spolu pospájajú jednoduchými konštrukčnými spojmi spevnené skrutkami
a lepidlom, ktoré po zlepení vytvára pružný spoj, čím sa vytvorí jednoduchá
konštrukcia. Podobným spôsobom sa napájajú špice aj na stredovú hlavu kolesa. Na nej je možné po uvoľnení skrutiek vycentrovať koleso, prípadne vymeniť
jednotlivé časti kolesa. V uvedenej konštrukcii kolesa obvodový plášť budú
tvoriť spletené vlákna z liany zaliate živicou, prípadne technické konope zaliate
živicou. Drevené pružné koleso, keďže je vyrobené z ekologických materiálov,
vyhovuje podmienkam kladeným Európskou úniou. Aj touto prácou chceme
podporiť ekologických aktivistov, ale aj všetkých tých, ktorým záleží na zachovaní prírodných krás pre budúce generácie.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

43
Eduard Frlička
J.Hanulu 34 , Spišská Nová Ves
Amavet klub č.949, Francisciho 19
Levoča
Rok narodenia autora
2000
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov
Fotografovanie
Sumár projektu: Vo svojej práci zachytáva historický prierez vývinu fotografie
a fotografického prístroja, základným zložením fotoaparátu a jeho tipmi. Skúma jednotlivé tipy fotografických prístrojov a ich cieľových produktov-filmov.
Porovnáva a skúma funkcie digitálnych aparátov. Zaoberá sa automatikou expozície a úpravy expozície. Ponúka ukážky jednotlivých fotografických prístrojov. Súčasťou práce je aj prezentácia v Power Pointe.
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Číslo stánku:
44
Meno a priezvisko prvého autora Richard Hapák
Adresa bydliska
Vetrená 13, Krompachy
Názov klubu / škola
Gymnázium Krompachy, Lorencová 46
Rok narodenia autora
1996
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Svet ekologických automobilov
Sumár projektu: Každá automobilka vyvíja motory tak, aby boli čo
najekologickejšie k prírode.Za rok prevádzky automobil vyprodukuje množstvo
emisií, ktoré sú príčinou zväčšenia ozónovej diery a vzniku kyslích dažďov.
Všetky automobilky sa snažia, aby ich motory boli čo najšetrnejšie k životnému
prostrediu, preto vyrábajú motory s benzínovo-hybridným pohonom, napríklad
s elektrickým pohonom.Ale čo takto motor čisto na hybridnej báze, napríklad
elektromotor s etanolom a podobne.V mojom projekte riešim tento problém.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

45
Štefan Jasečko
Pod Tepličkou 25, Spišská Nová Ves
Amavet klub č. 949, Francisciho 19
Levoča
Rok narodenia autora
2000
Kategória
Enviromentálny management
Názov
Separovaný zber odpadu v meste
Spišská Nová Ves
Sumár projektu: Vo svojej práci sa zaoberá samotným separovaným zberom
odpadu, skúma jeho enviromentálne prínosy . Prehľadne vysvetľuje systém
separovaného zberu v meste Spišská Nová Ves, sleduje zber, odvoz a úpravu
odpadov. V prehľadných tabuľkách a grafoch porovnáva a skúma množstvo
vyseparovaného odpadu v domácnostiach, v škole a v meste. Porovnáva a ponúka výsledky separovaného zberu v Spišskej Novej Vsi v rokoch 2005 – 2009.
Práca je spracovaná aj v programe Power Point.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora
Kategória
Názov
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46
Alexander Kling
Nová 8, Levoča
Amavet klub č. 949, Francisciho 19
Levoča
1998
Vedy o správaní a sociológia
Rímske impérium a jeho jedlá do čias
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cisárstva
Sumár projektu: Autor vo svojej práci kompilačnou metódou skúma najčastejšie
jedlá z čias rímskeho impéria, ich obľúbenosť. Sledoval aj spôsob ich prípravy.
Vo svojej práci porovnáva podobnosť daných jedál so súčasnými a vyskúšal aj
ich praktickú prípravu. Zároveň sa zaoberá skúmaním historických súvislostí a
existencie Rímskeho impéria a jeho postavenia v histórii.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

47
Jana Krajňáková
Odorín 252, Odorín
Amavet klub č. 949, Francisciho 19
Levoča
Rok narodenia autora
1999
Kategória
Medicína a zdravotníctvo
Názov
História okuliarov
Sumár projektu: Autorka vo svojej práci skúma históriu okuliarov, ich vznik,
starostlivosť o ne a neustále zdokonaľovanie. Porovnáva jednotlivé typy okuliarov, skúma choroby zraku. Vysvetľuje a približuje pojem dioptrie. Špeciálnu
pozornosť venuje šošovkám. Svoju prácu podoprela výskumom venovanom
problematike okuliarov a šošoviek .Výsledky svojho výskumu zoraďuje v
tabuľkách a grafoch. Práca je spracovaná aj v programe Power Point.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

48
Natália Nehrerová
Poštová 2, Krompachy
Michaela Krescanková
Široké 640, Široké
Gymnázium Krompachy,
Lorencová 46, 05342 Krompachy
Rok narodenia autora/spoluatora 1995/1996
Kategória
Medicína a zdravotníctvo
Názov
Antropometria a jej využite v praxi
Sumár projektu: Skúšali ste niekedy vyčítať z kostí pohlavie, vek alebo výšku?
Je to ťažké, alebo ľahké ? Práve to sa pokúsime v našom projekte vysvetliť.
Porozumieť antropometrii, trochu sa priučiť a verejnosti sa pokúsiť ukázať, o čo
vlastne ide, v trochu ľahšej forme. Využitie antropometrie? Napríklad v kriminalistike, pri vyšetrovaní x – rokov starej vraždy. Touto formou sa dá zistiť na
kostiach pravá vražedná zbraň alebo konkrétna smrtiaca choroba.

33
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Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

49
Denis Cmorej
Poštová 5, Krompachy
Amavet klub č. 727, Gymnázium,
Lorencová 46, Krompachy
Rok narodenia autora
1996
Kategória
Vedy o Zemi
Názov
Atmosférický tlak tak
ako ho nepoznáte
Sumár projektu: V mojom projekte sa zaoberám atmosférickým tlakom.
Všetci dobre vieme že vrstva atmosféry Zeme pôsobí tlakovou silou na zemský
povrch. Hodnota tohto tlaku je najväčšia na zemskom povrchu a s rastúcou
výškou klesá. Tlak menší ako atmosférický tlak sa nazýva podtlak, tlak väčší
ako atmosférický tlak sa nazýva pretlak. Mohol by normálny človek vo svojej
domácnosti urobiť podtlak alebo pretlak bez pomoci odborných strojov? Ako
by mohli ľudia v budúcnosti využívať pretlak a podtlak? To a omnoho viac v
mojom projekte .

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

50
Lucia Majerníčková
Hurbanova 10, Spišská Nová Ves
Amavet klub č. 949, Francisciho 19
Levoča
Rok narodenia autora
1997
Kategória
Vedy o Zemi
Názov
Minerálne pramene na Slovensku
Sumár projektu: Vo svojej práci skúma vznik minerálnych prameňov na
Slovensku, ich výskyt, porovnáva chemické zloženie jednotlivých prameňov a
ich vplyv na zdravie človeka. Skúma teplotu , zaoberá sa výdatnosťou jednotlivých minerálnych prameňov na Slovensku. Súčasťou práce sú aj prehľadné
tabuľky a grafy, ktoré porovnávajú jednotlivé parametre slovenských minerálnych prameňov . V druhej časti svojej práce sa zaoberá minerálnymi prameňmi
na Spiši a ich využitím. Na vzorke populácie skúmala pomocou výskumných
metód využitie minerálnych vôd pre človeka. Práca je spracovaná aj v programe
Power Point.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
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Osloboditeľov 72, Spišský Štvrtok
Amavet klub č. 949, Francisciho 19
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Levoča
Rok narodenia autora
1999
Kategória
Vedy o správaní a sociológia
Názov
Ľudský spánok a sny
Sumár projektu: Autorka sa vo svojej práci zaoberá výskumom spánku, jeho
fázami a celým spánkovým cyklom. Svoj výskum prevádza podľa jednotlivých
vekových kategórií, kde sa zaoberá skúmaním spánku najmä fáz zaspávania, vstávania, kvality spánku. Do tabuliek usporadúva aj výsledky spánkovej činnosti, skúmaním najčastejších typov snov. Predkladá riešenie zdravého
spánku podľa Feng-šuej. Práca je spracovaná aj v programe Power Point.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

52
Lukrécia Mária Palenčárová
Tr. 1. mája 1, Spišská Nová Ves
Amavet klub č. 949, Francisciho 19
Levoča
Rok narodenia autora
1997
Kategória
Medicína a zdravotníctvo
Názov
Vplyv MBF cvikov na
svaly ľudského tela
Sumár projektu: Vo svojej práci sa zaoberá výskumom vplyvu MBF cvikov na
svaly ľudského tela. Autorka vychádza z vlastnej skúsenosti. Cvičením vlastného MBF programu, štúdiom odbornej literatúry a konzultáciami s odbornou
asistentkou skúma celý systém cvikov na rozvoj správnej svalovej funkcie a
svalovej rovnováhy. V práci popisuje jednotlivé cviky a ich vplyv na rozvoj
skeletu ľudského tela. Cieľom jej výskumu bolo zistiť, ako daný cvik pracuje na
ľudskom tele a jeho prínos pre rozvoj zdravia. Výskum prispel k schopnosti autorky vytvoriť program na podporu zdravia a rozvoja kostrového skeletu. Práca
je spracovaná aj v programe Power Point.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

53
Mikuláš Pružinský
Zimná 74, Spišská Nová Ves
Amavet klub č. 949, Francisciho 19
Levoča
Rok narodenia autora
1997
Kategória
Chémia
Názov
Technológia výroby vína
Sumár projektu: V svojej práci autor opisuje druh hrozna, ktoré sám so svojim
otcom pestuje, ošetrovanie, zber hrozna, spôsob kvasenia pridávaním kvasiniek,
35
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zretie vínneho extraktu, filtráciu a uskladnenie.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

54
Tomáš Ratkovský
Rázusova 40, Spišská Nová Ves
Amavet klub č. 949, Francisciho 19
Levoča
Rok narodenia autora
1997
Kategória
Enviromentálny management
Názov
Vplyv klimatických zmien
na smrekové lesy v strednom pásme
Sumár projektu: Práca sa zaoberá monitorovaním a sledovaním smrekových
lesov na Slovensku, špeciálne v Tanape. Skúma vplyv klimatických zmien na
smrečiny v strednom pásme a v Tanape, sleduje zdravotný stav smrečín na
Slovensku. V spolupráci s lesoochranármi mapuje stav a pôsobenie lykožrúta
na stav smrečín v strednom pásme a v Tanape. Formou dotazníka zisťuje a v
prehľadných grafoch sumarizuje výsledky výskumu zaoberajúceho sa pohľadom
laickej verejnosti na lykožrúta a jeho pôsobenie na smrečiny. Práca je spracovaná aj v programe Power Point.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

55
Denisa Nováková
Hlavná 1072/2, Krompachy
Lenka Novotná
Víťaz 1, Víťaz
Gymnázium, Lorencova 46,
Krompachy
Rok narodenia autora/spoluatora 1993/1993
Kategória
Medicína a zdravotníctvo
Názov
Dr. Kakao (kakaová zubná pasta)
Sumár projektu: Kakao (čokoláda) je medzi ľuďmi všeobecne známe ako
jeden z pôvodcov zubného kazu. My sa tento omyl pokúsime vyvrátiť. V našej
práci dokážeme niektoré pozitívne účinky kakaa, jeho pôsobenie na človeka a
ako sa kakao správa ako súčasť zubnej pasty, ktorej zmes si sami vytvoríme
a taktiež otestujeme. Má kakao perspektívu dostať sa do prostredia bielych
plášťov? Môže naozaj slúžiť ako potencionálny liek? Odpovede na tieto otázky
sa skrývajú práve v našom projekte. Odhalíme tajomstvo žiarivo bielych zubov
budúcnosti. Dnes si daj Airwaves a voľne dýchaj, zajtra skús sladké pokušenie
- tabuľku čokolády.
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Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

56
Radka Lamanecová
Konrádova 6, Spišská Nová Ves
Amavet klub č. 949, Francisciho 19
Levoča
Rok narodenia autora
1996
Kategória
Medicína a zdravotníctvo
Názov
Psoriáza
Sumár projektu: Autorka sa vo svojej práci zaoberá dedičným ochorením imunitného systému Psoriázou. Vychádza z vlastnej skúsenosti. V svojej práci skúmala a zamerala sa na liečbu tejto choroby. Je v nej obsiahnutá jej vlastná liečba,
výsledky pozorovania od jej počiatku až do záverečného štádia a dosiahnutej
remisie. Zároveň sa zaoberá výskytom v populácii, skúma faktory vplývajúce
na dané ochorenie. Výsledky a závery má spracované v grafoch a tabuľkách.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

57
Juliána Fučková
SNP 14, Sobrance
Gymnázium Sobrance, Kpt. Nálepku 6,
07301 Sobrance
Rok narodenia autora
1991
Kategória
Vedy o Zemi
Názov
Počasie ako limitujúci faktor
nasadenia vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby
Sumár projektu: Predmet projektu vychádza najmä z nášho niekoľkoročného
záujmu o urgentnú medicínu a nadväzuje na náš projekt o vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe realizovaný počas posledných dvoch rokov. Hlavným
cieľom projektu je poukázať na dôležitosť správneho posúdenia stavu počasia
vzhľadom na bezpečnosť transportu a odôvodniť, prečo niekedy nie je možné
vykonať letecký zásah. Pri vypracovávaní projektu sme spolupracovali s pilotmi vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby spoločnosti Air - Transport Europe Poprad. V úvode projektu sa zaoberáme meteorologickými prvkami, ktoré
ovplyvňujú letové podmienky a základnými termínmi leteckej meteorológie.
Následne analyzujeme možnosti vrtuľníkov, ktoré sú využívané na Slovensku cez deň i v noci pri leteckej záchrane. Možnosti slovenskej vrtuľníkovej
záchrannej služby konfrontujeme s možnosťami vrtuľníkov využívaných v
iných štátoch. Taktiež porovnávame reálnu leteckú záchranu s televíznymi
stvárneniami leteckej záchrannej zdravotnej služby. Uvádzame konkrétne príklady vykonaných zásahov i odmietnutých požiadaviek kvôli neletovým pod37
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mienkam, ktoré sme videli počas nášho niekoľkoročného pozorovania na území
Košického kraja. Jednotlivé prípady dopĺňame aj fotografickou dokumentáciou.
Na demonštráciu dôležitosti správneho vyhodnotenia meteorologických podmienok sa venujeme aj leteckým katastrofám hlavne záchranárskych vrtuľníkov,
ktoré boli spôsobené nepriaznivým počasím. V závere predkladáme a prezentujeme predpokladané trendy vývoja a možné riešenia, ktoré by zmenšili meteorologické obmedzenia a zároveň zvýšili bezpečnosť vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

58
Kristián Gardošík
Osloboditeľov 20, Olcnava
Matúš Salaj
Zelená 8, Olcnava
Gymnázium, Lorencová 46,
Krompachy
Rok narodenia autora/spoluatora 1993/
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Dekontaminácia pôdy od ťažkých
kovov pomocou organizmov.
Sumár projektu: Tento projekt je zameraný na skúmanie odstraňovania ťažkých
kovov z pôdy pomocou húb a niektorých druhov rastlín. Vlastnými prostriedkami skúmame možnosti organizmov pohlcovať ťažké kovy z pôdy, vplyv týchto
kovov na ne a následnú likvidáciu týchto mikroorganizmov. Cieľom nášho projektu je navrhnúť spôsob dekontaminácie zamorených území ťažkými kovmi.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

59
Peter Zimen
Májová 620, Varín
Jozef Staňo
Železnična 382, Varín
Gymnázium Žilina, Veľká okružná 22,
ŽILINA
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/1992
Kategória
Vedy o počítačoch
Názov
Zvyšovanie výkonu počítača
Sumár projektu: Náš projekt je o zvyšovaní výkonu osobného počítača
špeciálny postupom, ktorý sa volá pretaktovanie. Pretaktovanie je zvyšovanie
pracovnej frekvencie procesora, operačnej pamäte a grafickej karty. My sme
sa zamerali hlavne na procesor a operačnú pamäť. Takýmto spôsobom sa dajú
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ušetriť nemalé finančné čiastky a zvýšiť celkový výkon počítača. Testovali sme
jednotlivé frekvencie procesora a porovnávali výkon systému. Frekvenciu sme
testovali za pomoci rôznych chladičov, od pribalených chladičov k procesoru
cez kvalitné vzduchové chladiče až po extrémne chladenie so suchým ľadom.
Menili sme aj iné nastavenia ktoré vplývajú na výkon procesora ako napríklad
veľkosti zberníc HT a NB. Skúmali sme vplyv veľkosti, frekvencie a časovania
operačnej pamäte na výkon systému. Všetky tieto nastavenia sme menili priamo
v biose základnej dosky. Vďaka týmto výsledkom vieme účinne a bezpečne
zvýšiť celkový výkon počítača. A vieme aké faktory naň majú vplyv. Súčasťou
prezentácie bude aj praktická ukážka pretaktovania počítača.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

60
Lukáš Janošík
Jaseňová 14, Žilina
ZŠ Limbová, Limbová ulica 30,
01007 Žilina
Rok narodenia autora
1996
Kategória
Botanika
Názov
Vplyv umelých hnojív a inváznych
druhov rastlín na orchidey
z rodu Epipactis
Sumár projektu: Kruštíky sú najpočetnejším rodom orchideí rastúcim na Slovensku. V súčasnosti ich je z nášho územia známych dvadsať druhov. Tri druhy
boli zo Slovenska dokonca opísané ako nové druhy pre vedu. V mojom projekte
sa zaoberám kruštíkmi rastúcimi v lužných lesoch a v blízkosti potokov. Keďže
sa tieto biotopy často nachádzajú neďaleko polí, sú vystavené znečisteniu umelými hnojivami. Chcel som preto zistiť ako toto znečistenie vplýva na kruštíky.
Vybral som si dve lokality v blízkosti polí pri obciach Svinná a Bošáca. Tieto
lokality som dva roky pozoroval. Každý rok som otestoval vzorky vody z potokov a zaznamenal morfológiu jednotlivých kruštíkov. Kruštíky ale neohrozuje
iba hnojenie, ich lokality sú často vystavené zarastaniu inváznymi rastlinami.
Vybral som si preto dve lokality na ktorých som zaznamenal výskyt inváznych
rastlín a to lužné lesy pri obciach Soblahov a Čachtice. Na týchto lokalitách som
dva roky pravidelne vykonával manažment, každý rok som si tiež zaznamenal
morfológiu jednotlivých kruštíkov. Počas môjho pozorovania som zistil veľa
zaujímavých informácii, na lokalitách som našiel až sedem rôznych druhov
kruštíkov, z ktorých sú viaceré ohrozené a zákonom chránené, s novými lokalitami som oboznámil najbližšiu CHKO.
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Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

61
Michaela Ondášová
Cintorínska 15, Krompachy
Lenka Perháčová
Trangusova 2, Krompachy
Gymnázium Krompachy,
Lorencova 46, Krompachy
Rok narodenia autora/spoluatora 1994/1994
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Kolobeh oxidu uhličitého na Zemi
Sumár projektu: Vybrali sme si tému "Kolobeh CO2 na Zemi", pretože chceme
zistiť viac o CO2 a tiež prečo sa v atmosfére nachádza nadmerné množstvo
CO2. Náš projekt má dve časti. Jedna pozostáva z experimentov, pri ktorých pozorujeme, kde sa CO2 na Zemi nachádza a podľa nich budeme hľadať riešenie
zmierniť množstvo CO2 v atmosfére.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

62
Veronika Lobellová
Limbová 29, Banská Bystrica
Gymnázium Jozefa Gregora
Tajovského, Tajovského 25,
Banská Bystrica
Rok narodenia autora
1993
Kategória
Enviromentálne vedy
Názov
Dopad prachových častíc PM10
na lišajníky
Sumár projektu: Hľavným cieľom práce bolo skúmať súvis medzi hustotou
PM10 a množstvom PM10 na povrchu stielky lišajníka, vplyv polohy stielky
na množstvo častíc PM10 na povrchu stielky. Ďalšia časť práce je venovaná
jednotlivým časticiam PM10 pozorovaných na stielkach lišajníkov. Na výskum boli použité dva druhy lišajníkov, ktoré boli umiestnené do štyroch lokalít podľa hustoty PM10 vo vzduchu na jeden mesiac. Vzorky boli odoberané
každý druhý týžden a preskúmané rastrovacím elektrónovím mikroskopom.
Častice PM10 neznámeho pôvodu boli analyzované elektrónovým mikroanalyzátorom. Výsledky dokazujú, že z krátkodobého hladiska množstvo PM10 na
stielkach lišajníkov ovplyvňujú najmä faktory prostredia. Lišajníky umiestnené
vo vertikálnej polohe mali vyššie množstvo PM10 na stielke v akýchkoľvek
poveternostných podmienkach. Na stielkach boli pozorované vysoké množstvá
kryštálikov kalcium oxalátu, čo je látka, ktorú produkujú lišajníky keď sú
vystavené stresovému prostrediu. Variablita častíc PM10 závisí od variability
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faktorov, ktoré na lišajník vplývajú.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

63
Dávid Almáši
Kolinovce 98, Krompachy
Gymnázium Krompachy,
Lorencova 46, 053 24 Krompachy
Rok narodenia autora
1991
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov
Kvantová guma
Sumár projektu: V tomto projekte overujem jav kvantovej fyziky a to ten, ktorý
hovorí o tom, že častice môžu mať aj vlnové vlastnosti. Napríklad, že častica
sa môže nachádzať na viacerých miestach naraz. Zostrojil som pokus, veľmi
podobný pokusu s dvojštrbinou. Namiesto dvojštrbiny využijem ohyb svetla na
tenkých predmetoch ). Ohyb svetla je ďalším dôkazom, že časticiam môžeme
pripisovať aj časticové aj vlnové vlastnosti.Výsledkom sú interferenčné obrazy,
ktoré vzniknú na tienitku. Tie sú dôkazom skladania vlnení. Tieto dôkazy však
môžem ľahko odstrániť pomocou polarizačných filtrov. Ak použijem len 1 filter
odfiltrujem len časť tejto stopy. Rôznym menením polohy 2 filtrov dostanem
rôzne obrazce.Ak použijem 2 filtre s na seba kolmými osami, docielim to, že
mi na tieniktu nevznikne žiaden obrazec, čiže odstránim stopy po dráhach elektrónov ktoré obišli predmet a vytvorili interferenciu. Ako keby som ich vygumoval.Dokáže teda Schrödingerova mačka naraz mŕtva aj živá ? A dokaže obísť
naraz strom z obidvoch strán ?
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska

64
Štefan Faršang
Sídlisko Rimava 1065/24,
Rimavská Sobota
Názov klubu / škola
Gymnázium H. Selyeho, Ul. biskupa
Királya 5, 945 01 Komárno
Rok narodenia autora
1991
Kategória
Vedy o Zemi
Názov
Mineralogická charakteristika
miocénnych a pliocénnych vulkanitov
Cerovej vrchoviny – Šiatorská
andezitová formácia, Cerová bazaltová formácia
Sumár projektu: Cieľom projektu bola mineralogická charakteristika miocénnych a pliocénnych vulkanitov Cerovej vrchoviny, resp. Novohradského
41

SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU

UNESCO geoparku. Skúmané neovulkanity reprezentujú horniny Šiatorskej
andezitovej formácie a Cerovej bazaltovej formácie, podieľajúce sa na stavbe
Lávového prúdu Mačacia, vulkanického komplexu Bučeň-Bulhary, Šomošky
– vulkanického neku s lávovým prúdom a Trebeľovského lávového prúdu.
Pri riešení projektu sa vykonalo 12 terénnych výskumov, získané vzorky boli
analyzované pomocou rtg difrakcie na PF UK a rastrovacieho elektrónového
mikroskopu s energodisperzným spektrometrom. Fotodokumentácia vzoriek
bola vykonaná pomocou trinokulárneho stereomikroskopu na ŠOP SR. Výsledkom práce je opis nasledovných druhov: v andezite sa zistil augit, rôzne amfiboly,
almandín, biotit, apofylit, kalcit, skolecit, laumontit, epistilbit, heulandit, stilbit
a chabazit. V bazaltoch sa zo skupiny megakryštálov a xenolitov zistil magnetit,
kremeň, forsterit, fayalit, „iddingsit“, augit a amfibol. Zo skupiny minerálov
vzniknutých z fluíd bol identifikovaný albit, augit, diopsid, hematit, ilmenit,
kremeň, magnetit, marialit, flogopit, nefelín a sodalit. Zo skupiny minerálov
vzniknutých postmagmatickou mineralizáciou to boli aragonit, kalcit, siderit,
dolomit, voskový opál a zeolity: chabazit, natrolit, phillipsit a gismondín. V
kryštálovom tufe sa našiel olivín a augit. Ako nové druhy z daných lokalít boli
opísané albit, diopsid, dolomit, flogopit, hematit, kremeň a siderit.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

65
Tomáš Šrámek
č. d. 450, Opatovce nad Nitrou
Maroš Krchňák
Okružná ul. 18/11 , Handlová
ZŠ Mariánska, Mariánska ul., 554/19,
Prievidza
Rok narodenia autora/spoluatora 1997/0000
Kategória
Inžinierstvo : Elektrické a mechanické
Názov
ADAM 1
Sumár projektu: Naše vozidlo ADAM 1 je určené na skúmanie oblastí,
ktoré by mohli byť nebezpečné pre človeka. ADAM je schopný pohybovať sa
akýmkoľvek terénom, dostať sa k vode a pomocou kvapkadla odobrať vzorku
potrebnú na rozbor. Celú robotovu cestu môžeme sledovať z veľkej vzdialenosti
pomocou kamery ktorá je na ňom umiestnená. Vytvorili sme ho preto, lebo na
svete sa kedykoľvek môže prihodiť nešťastie, pri ktorom budeme nutení schovať
sa do úkrytu a nebudeme vedieť, či je vonku bezpečne, kým to nepreskúmame
diaľkovým robotom. Na vozidle je najzaujímavejšia jeho jednoduchosť: Celé je
zostrojené zo stavebnice LEGO a je v ňom použitých iba 6 servo motorov, dotykový senzor, ultrazvukový senzor, riadiaca jednotka NXT a webkamera, čiže
ak by bolo náhodou zničené, dá sa lacno a rýchlo nahradiť.
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Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora/spoluatora
Kategória
Názov

66
Matej Hrabovský
Važecká 11, Košice
Martin Ličák
Majerská 9, Čečejovce
Gymnázium, Dneperská 1, Košice
1991/1992
Energia a transport
Efektívne využitie vodíkovej energie
v bežnom živote
Sumár projektu: V našom projekte sme zo začiatku skúmali využitie vody v
energetike. Vodík je účinnejším nosičom chemickej energie ako benzín, rozdiel
je v tom, že je omnoho ekologickejší ako ostatné priemyselne využívané pohonné látky. Vodík môže byť použitý ako palivo pre všetky typy spaľovacích
motorov. Tepelné motory poháňané vodíkom môžu byť optimalizované na
väčšiu termodynamickú účinnosť ako bežné tepelné motory používajúce
uhľovodíkové palivá. Vo svojom projekte sme sa však zaoberali viac rozkladom vody, a tým pádom uvolňovaním energie, pomocou elektriny. Aby sme
dokázali využiť takúto energiu naplno, navrhli sme prístroj na zváranie, ktorý
sme počas troch týždňov zhotovili a porovnali s obyčajnými zváračkami. Na rozdiel od nich, naša zváračka dokázala spojiť aj materiály, ktoré bežná zváračka
nedokáže, napríklad porcelán či plast. Je to kvôli tomu že vodíková energia je
oveľa silnejšia , má silné redukčné vlastnosti a zlučuje sa s celou radou látok
ako napr. cín, antimóm už od nízkych teplôt. Projekt sme vypracovali na základe nášho presvedčenia, že vodíková energia je výzia budúcnosti získavania
náhradného zdroja energie potrebné pre ľudstvo. Projekt sme vypracovávali v
garáži, prerobenej na laboratórium, kde sme v minulosti prerobili na vodíkovú
energiu aj auto, ale zváračka bola oveľa väčším a zložitejším problémom a preto
sme sa rozhodli ju prezentovať aj na súťaži. Projekt sme pravidelne konzultovali aj s odborníkmi z Technickej univerzity v Košiciach.

Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora/spoluatora
Kategória
Názov

67
Nikolas Tóth
Cejkov č. 300, Cejkov
Chiara Pash
Cejkov č. 297, Cejkov
Amavet klub 752, ZŠ Cejkov
2000/2000
Botanika
Liečivé rastliny v okolí Cejkova
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Sumár projektu: Projekt obsahuje výsledky monitoringu liečivých rastlín v
blízkom okolí Cejkova - obce, kde žijem. Súčasťou projektu sú vzorky sušených
byliniek a prípravkov, ktoré z nich boli svojpomocne vyrobené - liečivé čaje,
oleje, masti, tinktúry.
Číslo stánku:
68
Meno a priezvisko prvého autora Karina Melinčáková
Adresa bydliska
Cejkov 405, Cejkov
Meno a priezvisko druhého autora Cyntia Sotáková
Adresa bydliska
Černochov 102, Borša
Názov klubu / škola
Amavet klub 752, ZŠ Cejkov
Rok narodenia autora/spoluatora 1998/1997
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov
Premeny cukru - sladká fyzika
Sumár projektu: Projekt obsahuje výsledky pokusov s cukrom. Sleduje vplyv
rozličnej teploty na zmenu vlastností cukru. Približuje deťom cestu od cukrovej
repy k cukríkom. Obsahuje ukážky výrobkov, ktoré autori projektu vyrobili
počas experimentov.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

69
Ján Maťaš
Na motyčinách 9, Banská Bystrica
Andrej Chudý
Švermova 51, Banská Bystrica
Gymnázium J.G. Tajovského,
Tajovského 25
974 01 B. Bystrica
Rok narodenia autora/spoluatora 1995/1994
Kategória
Vedy o správaní a sociológia
Názov
Integrácia robotiky do dopravy
a znižovanie nehodovosti na cestách
prostredníctvom autonómne ria-		
dených vozidiel
Sumár projektu: Každoročne na cestných komunikáciach dochádza k častým
smrteľným nehodám a veľkým materiálným škodám z ktorých mnohé spôsobuje
zlyhanie ľudského faktora. Integráciou autonómnych riadiacich mechanizmov
do vozidiel sa snažíme eliminovať vplyv možných chýb človeka , čím môžeme
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Počítačom naprogramované
roboty simulujú situácie na cestách pri predbiehaní a stretávaní vozidiel.
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Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko druhého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

70
Gabriela Sabolová
Požiarnická 2, Margecany
Viliam Fedorko
Lomnická 48, Košice
Gymnázium sv. T. Akvinského,
Zbrojničná 3, 04001 Košice
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/1992
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov
Štúdium kryštalizácie v
dvojrozmernej sústave
malých magnetov
Sumár projektu: Vznik dvojrozmerného kryštálu je témou, ktorej sa intenzívne venuje niekoľko vedeckých pracovísk na svete. Existuje niekoľko teoretických modelov, počítačových simulácii a experimentálnych štúdií, ktorých
predpovede a výsledky sú často protichodné. Na overovanie teoretických predpovedí existuje len niekoľko experimentálnych systémov. V našom projekte
sme študovali nový experimentálny systém, v ktorom , ako sa domnievame, je
možné pozorovať a študovať vznik dvojrozmerného kryštálu. V našom experimente sme študovali systém malých magnetov pohybujúcich sa na vzduchovom
vankúši. Keďže magnetické momenty častíc sú orientované kolmo na rovinu
systému, častice sa navzájom magneticky odpudzujú. Vzduch prúdiaci z otvorov dáva časticiam kinetickú energiu a intenzita fúkania vzduchu ovplyvňuje
rýchlosť častíc. Pohyby častíc sme zaznamenávali videokamerou. Určovali
sme teplotu nášho systému analýzou videozáznamov. Zaznamenali sme trajektórie častíc, analyzovali sme rozdelenie rýchlosti častíc a poruchy vzniknutej
štruktúry. Naše výsledky možno rozdeliť na dve časti. V prvej časti sme zo
zaznamenaných polôh v závislosti od času určili fluktuácie teploty s časom. Vo
všetkých prípadoch sme zistili, že teplota osciluje okolo strednej hodnoty, ktorá
závisí od intenzity fúkania vzduchu a teda môžeme určiť teplotu nášho systému
a meniť jej hodnoty zmenou intenzity fúkania. Druhá časť našich výsledkov sa
týka pozorovania trajektórii častíc pri rôznych teplotách. Keďže pri topení dvojrozmerného kryštálu sú dôležité mriežkové poruchy, použili sme na ich určenie
metódu voronoiovských polyedrov. Jednou z najzaujímavejších otázok dvojrozmernej kryštalizácie je otázka typu fázového prechodu, a preto sme pripravili
tiež metódu na určenie energie systému a korelačných funkcií, ktoré by mohli
pomôcť určiť typ fázového prechodu v našom systéme.
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Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

71
Eva Smolejová
Moldavská 15, Košice
Gymnázium sv. T. Akvinského,
Zbrojničná 3, 04001 Košice
Rok narodenia autora/spoluatora 1993/
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov
Štúdium kryštalizácie
v dvojrozmernej sústave malých
magnetov
Sumár projektu: Vznik dvojrozmerného kryštálu je témou, ktorej sa intenzívne venuje niekoľko vedeckých pracovísk na svete. Existuje niekoľko teoretických modelov, počítačových simulácii a experimentálnych štúdií, ktorých
predpovede a výsledky sú často protichodné. Na overovanie teoretických predpovedí existuje len niekoľko experimentálnych systémov. V našom projekte
sme študovali nový experimentálny systém, v ktorom , ako sa domnievame, je
možné pozorovať a študovať vznik dvojrozmerného kryštálu. V našom experimente sme študovali systém malých magnetov pohybujúcich sa na vzduchovom
vankúši. Keďže magnetické momenty častíc sú orientované kolmo na rovinu
systému, častice sa navzájom magneticky odpudzujú. Vzduch prúdiaci z otvorov dáva časticiam kinetickú energiu a intenzita fúkania vzduchu ovplyvňuje
rýchlosť častíc. Pohyby častíc sme zaznamenávali videokamerou. Určovali
sme teplotu nášho systému analýzou videozáznamov. Zaznamenali sme trajektórie častíc, analyzovali sme rozdelenie rýchlosti častíc a poruchy vzniknutej
štruktúry. Naše výsledky možno rozdeliť na dve časti. V prvej časti sme zo
zaznamenaných polôh v závislosti od času určili fluktuácie teploty s časom. Vo
všetkých prípadoch sme zistili, že teplota osciluje okolo strednej hodnoty, ktorá
závisí od intenzity fúkania vzduchu a teda môžeme určiť teplotu nášho systému
a meniť jej hodnoty zmenou intenzity fúkania. Druhá časť našich výsledkov sa
týka pozorovania trajektórii častíc pri rôznych teplotách. Keďže pri topení dvojrozmerného kryštálu sú dôležité mriežkové poruchy, použili sme na ich určenie
metódu voronoiovských polyedrov. Jednou z najzaujímavejších otázok dvojrozmernej kryštalizácie je otázka typu fázového prechodu, a preto sme pripravili
tiež metódu na určenie energie systému a korelačných funkcií, ktoré by mohli
pomôcť určiť typ fázového prechodu v našom systéme.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
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Dominik Suchý
Staničná 346/11, Parchovany,
Parchovany
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Názov klubu / škola

Stredná odborná škola pôšt
a telekomunikácií,
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/
Kategória
Inžinierstvo : Elektrické a mechanické
Názov
Možno ich ešte využiť?
Sumár projektu: Študujem v odbore technik informačných a telekomunikačných
zariadení, preto som vo svojom projekte chcel využiť túto svoju odbornosť.
Keďže som aj ochranárom životného prostredia, viem koľko rôznych elektronických výrobkov má stále kratšiu životnosť, pretože ich nahradzujeme
modernejšími s väčším komfortom. Medzi ne patria mobily, ktoré si mnohí z
nás menia za nové i v priebehu roka, i keď by im mohli ešte slúžiť. Nie každý
však potrebuje to obrovské množstvo funkcií, preto som svoj projekt zameral
na predĺženia ich použitia a to pre veľkú skupinu ľudí, ktorí mobilný telefón
potrebujú len na to, prečo bol skonštruovaný a to pre telekomunikačné spojenie.
Cieľom mojej práce bolo zvýšiť komfort, starším ľuďom, ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu, ale aj tým, ktorí nie sú tak technicky zdatní a tým im
zabezpečiť v prípade núdze včasnú zdravotnú alebo inú zdravotnú pomoc.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu / škola

73
Veronika Habrúnova
Hontianske Nemce 518 96265
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina
M.R.Štefánika 8, 96301
Rok narodenia autora/spoluatora 1996/
Kategória
Inžinierstvo : Elektrické a mechanické
Názov
Dá sa skonštruovať auto
s dvoma motormi?
Sumár projektu: Môj projekt sa zaoberá skonštruovaním auta, ktoré má dva
motory. Jeden motor je uložený pri prednej náprave, ako v bežnej sériovej
výrobe, druhý je uložený vzadu v batožinovom priestore. Oba motory ovláda
jeden plynový pedál a jeden spojkový pedál. Do dvojmotorového auta nie je
možné prirobiť ručnú brzdu. Auto je skonštruované ako autokrosový špeciál.
Medzinárodná účasť na Festivale vedy a techniky
Nielen svoj projekt, ale aj krajinu budú na Festivale vedy a techniky prezentovať
mladí vedci zo zahraničia. Sú to úspešní účastníci národných vedeckých podujatí z európskych krajín (Belgicko, Španielsko, Česko, Poľsko, Maďarsko).
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Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora/spoluatora
Názov

74
Marek Kovář/Tomáš Peták
AMAVET CZ
1991/1992
Study of structure and mechanical
properties of VVER 440 reactor
pressure vessel steel and its
lifetime evaluation
Sumár projektu: We realized the complete metallografic analysis of steel
24CrMoV5-5 (heat-resisting CR-Mo-V constructional steel). We carried out a
heat processing of steel and prepared metallographic specimens. We made a
transition curve, determined a transition temperature and calculated a theoretic
lifetime of reactor pressure vessel on the basis of the transition temperature.
Číslo stánku:
75
Meno a priezvisko prvého autora Tomáš Matyska
Názov klubu / škola
AMAVET CZ
Rok narodenia autora/spoluatora 1992
Názov
Usage of flat battery energy
Sumár projektu: The point of this project is to transform the signal so we
can achieve higher peak voltage than the supply voltage by transforming the
direct voltage to the pulse voltage. It means that we don’t have to supply the
superbright LED with 3,5V but we can go with supply voltage below 1V. The
potential is in lowering the ecological load and financial expenses of running all
of the LED lights according to the fact that we can lower the count of necessary
batteries without loss of the battery life.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora

76
Frédéric Jacobs, Andrei Constantinescu,
Nicolas Delporte, Jie-Fang Zhang
Názov klubu / škola
Jeunesses Scientifiques de Belgique
Rok narodenia autora/spoluatora 1992/1993/1993/1993
Názov
Il fait tourner le monde
Sumár projektu: Description of the different types of electric motors and the
use of them in our life.
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Číslo stánku:
77
Meno a priezvisko prvého autora Ferran Bertomeu Castells
Názov klubu / škola
Magma
Rok narodenia autora/spoluatora 1992
Názov
The Diamagnetic Levitation
Sumár projektu: In this project there are explained some types of levitation,
including the simple diamagnetic levitation, and also explains the meaning of
diamagnetism. Also it is shown how to make this levitation without too many
difficult requirements.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora
Názov klubu / škola
Rok narodenia autora/spoluatora
Názov

78

Magma
1994
STUDY OF THE WATER QUALITY
AFTER THE FILTRATION
THROUGTH A PERMEALBLE
PAVEMENT
Sumár projektu: This project consists on finding out a new form of use for the
rain water applicable to the pavement on transitive zones for being able to reuse
this water for irrigation or for the minimum flow of rivers. It has been done
by constructing an assembly with permeable pavement and gravel where there
have been disposed different samples of water previously polluted from the
biological, physical and chemical point of view. After the filtration the analysis
has been repeated testing also the flow.
Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora

79
Benjamin ERNOUX,
Thomas BOLLEN
Názov klubu / škola
Ose La Science
Rok narodenia autora/spoluatora 1994/1994
Názov
How to create a crystal?
Sumár projektu: A project about crystal formation and specifications (structures, networks,...). Alos, a part of the project is about liquid crystals and polarizers.
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Číslo stánku:
Meno a priezvisko prvého autora

80
Beatriz Hernando, Valvanera Campos,
José Mª Heras, Daniel Rubio
Názov klubu / škola
ICIJA
Rok narodenia autora/spoluatora 1996/1996/1996/1996
Názov
Around the world in eighty daystechnological breakthroughs
from 19th to 21st century
Sumár projektu: Jules Verne’s “Around the World in 80 Days” was inspired
by 19th century technological breakthroughs. What 20th/21st century technological breakthroughs could Phileas Fogg have used for their journey? Can you
imagine that it took us seven days to travel from Zaragoza to Cádiz (two Spanish cities that are 962 kilometers far from each other)? What could Phileas Fogg
have done if he had had Google Earth?

KRITÉRIA PRE HODNOTENIE PROJEKTOV NA FESTIVALE
VEDY A TECHNIKY
BODOVÉ HODNOTENIE PROJEKTOV
V rámci bodového hodnotenia sa hodnotia tieto základné kritéria (Kreativita
autora a originalita projektu 20, Vedeckosť projektu 25, Technický zámer projektu 15, Schopnosti a zručnosti autora 10, Porozumenie projektu autorom 15),
za ktoré hodnotiteľ prideľuje jednotlivým projektom príslušný počet bodov. Je
len na hodnotiteľovi, koľko bodov za ktorú oblasť hodnotenia projektu pridelí.
Stanovené sú iba maximálne počty bodov pre jednotlivé kritériá, pričom maximálny možný počet pridelených bodov pre jeden projekt je 100. Tento 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 pro50
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jektu? 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
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? Vysvetli účel, postup a závery? Rozumel autor danej problematike, alebo len hovoril z pamäti
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?
Poznámka: Aj keď súčasťou bodového hodnotenia projektov nie je znalosť cudzieho jazyka, jeho hodnotenie bude brané do úvahy v okamihu, keď sa komisia bude
rozhodovať o postupe projektu a autora na konkrétne medzinárodné podujatie.
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DÔLEŽITÉ INFOMÁCIE
Ubytovanie účastníkov
Inštitút pre verejnú správu
Ul. Schneidera-Trnavského 1/a
844 10 Bratislava
+421 2 64 36 20 80
+421 2 60 10 23 00

GPS súradnice hlavného vchodu
Prírodovedecká fakulta UK sú 48º 08′ 58.78″N, 17º 04′ 19.08″E
Inštitút pre verejnú správu vchod 48° 10’ 36.37” N, 17° 2’ 44.93” E
Hotel Družba vchod 48° 08’ 50.16”N, 17° 04’ 11.02” E
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Hotel Družba
Botanická 25, 842 14 Bratislava
+421 2 65420065
+421 2 60299111

Integrovaný záchranný systém
112
Festival vedy a techniky 2009
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4
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Organizačný štáb
Jozef Ristvej
Gabriela Kukolová
Katarína Lehotská
Daniela Adamcová
Bronislava Czinegeová
Vladimír Vaculík
Michal Valíček

0903 310 246
0905 430 069
0908 897 928
0911 253 733
0903 803 866
0904 324 360

Stravovanie účastníkov
Raňajky sa budú účastníkom podávať v zariadení, v ktorom budú ubytovaní.
Obedy a večere budú podávané v areáli Prírodovedeckej fakulty UK. Stravovanie zabezpečuje firma GastroLine.
Doprava
Na Prírodovedeckú fakultu UK sa dostanete električkami č. 1, 4, 5, 9, 12, 17
a autobusmi č. 29 a 32. Vystúpiť treba na zastávke Botanická záhrada.
Na Hlavnú železničnú stanicu sa dostanete autobusom č. 32.
Na Autobusovú stanicu Mlynské Nivy sa dostanete električkami č. 4 alebo
12. Na Šafárikovom námestí prestúpite na autobus č. 50 smer OD Slimák (dajte
pozor aby ste nastúpili na autobus idúci správnym smerom).
Viac o mestskej hromadnej doprave v Bratislave, cestovné poriadky, mapky
vyhľadávanie spojov na url: www.imhd.sk alebo www.dpb.sk.
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PROGRAM
Festivalu vedy a techniky, 11. – 13. novembra 2010,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

55

SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU

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.
Pomocou mechanizmu 2 % z dane máte aj Vy možnosť rozhodnúť o účele
použitia časti svojich odvodov a priamo podporiť vybrané aktivity AMAVETu.
Pomôžte nám aj vy! Ďakujeme
POĎAKOVANIE
Organizátor Festivalu vedy a techniky, Asociácia pre mládež, vedu a techniku
– AMAVET, vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým osobám, spoločnostiam
a inštitúciám, ktoré akoukoľvek formou prispeli k úspešnému zorganizovaniu súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov a výskumných prác
mladých vedátorov – Festival vedy a techniky 2010.
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Kontakt:
AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Žarnovická 7
831 06 Bratislava
Tel./Fax: 02/4487 2331
Mobil: 0905 506 312
E-mail: amavet@amavet.sk
Web: www.amavet.sk
www.festivalvat.sk
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