ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v
rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzal
záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Festival vedy a techniky AMAVET sa koná pod záštitou slovenského
predsedníctva v Rade Európskej únie.
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Úvod
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zorganizovala v
dňoch 10. – 12. novembra 2016 počas Týždňa vedy a techniky na
Slovensku už 19. ročník atraktívnej celoštátnej súťaže a zároveň
prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a
stredných škôl Festival vedy a techniky AMAVET (ďalej len FVAT).
Svoje projekty žiaci prezentovali v rámci desiatich obsadených
súťažných kategórií prostredníctvom posterových prezentácií, ale
aj výstavných exponátov členom odbornej hodnotiacej komisie
zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších
odborníkov.
Vybraní víťazi budú vyslaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať
svoju školu, krajinu, ale aj AMAVET na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra
vedecko-výskumnej činnosti mládeže (Intel ISEF, EUCYS, I-SWEEEP a ďalšie), ďalej boli ocenení
cenami dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvom vecných cien.
Podujatia sa zúčastnili žiaci, ktorí postúpili
z krajských kôl súťaže z celého Slovenska so
spoluúčasťou pozvaných zahraničných
delegácií
z
Belgického
kráľovstva,
Francúzskej republiky a Českej republiky,
čím sme vytvorili podmienky na výmenu
skúseností a nadväzovanie priateľstiev
medzi
účastníkmi
z
jednotlivých
zúčastnených krajín. FVAT tým nadobudol
medzinárodný charakter.
Súťažiaci tento rok prezentovali svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, Informatika a
počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy,
Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.
Celoštátnemu finále festivalu predchádzalo 8 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský
a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický
a Prešovský kraj).
Celkovo súťažiaci prezentovali 139 projektov, z ktorých postúpilo na celoslovenské finále 80
najlepších vedecko-technických prác.
Počas troch dní sa na FVAT, konanom v Bratislavskej Inchebe, predstavilo 117 slovenských
žiakov, prezentujúcich 78 projektov. Zahraničný hostia predstavili spolu 4 projekty.
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Nosnou myšlienkou FVAT je prostredníctvom prehliadky, diskusií, exkurzií a ďalších aktivít
vyjadriť myšlienky mladých výskumníkov v oblasti vedy a techniky v celoštátnom meradle.

O organizátorovi
AMAVET od svojho založenia v roku 1990 vystupuje ako
aktívny člen medzinárodnej organizácie MILSET. Od roku 1991
sa zúčastňuje svetovej prehliadky projektov ESI (Expo
Sciences International) a od roku 1996 európskej prehliadky
projektov ESE (Expo Sciences Europe). Od roku 2006 je
integrálnou súčasťou súťaže Spoločnosti pre vedu a
verejnosť, ktorá organizuje súťaž Intel ISEF (International
Science and Engineering Fair) v USA a je najstaršou a najprestížnejšou súťažou vedeckých
projektov žiakov na úrovni našich stredných škôl na svete. V roku 2008 bol AMAVET tiež pri
založení súťaže I-SWEEEP v Texase. V roku 2002 po prvýkrát na Slovensku zorganizoval úspešne
európsku prehliadku projektov ESE (Expo Sciences Europe) a v roku 2011 dokonca svetovú
prehliadku projektov ESI (Expo Sciences International). V roku 2014 usporiadal pre 300
účastníkov z 24 krajín EXPO SCIENCES EUROPE na Žilinskej univerzite v Žiline. Bližšie
informácie: http://www.amavet.sk/.
Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky:






vytváraním podmienok na klubovú činnosť pre deti a mládež s orientáciou na vedu,
techniku a ekológiu,
organizovaním prázdninových pobytov pre deti a mládež s orientáciou na ucelené
a tvorivé využívanie voľného času a vzdelávanie,
organizovaním domácich i zahraničných exkurzií a sústredení, poznávacích podujatí a
medzinárodných výmen detí a mládeže,
vydávaním periodickej, neperiodickej literatúry a softvéru na popularizáciu vedy a
techniky, metodík a námetov prác,
prípravou a realizáciou seminárov, workshopov a výstav s orientáciou na vedu,
techniku a ekológiu pre deti a mládež.

Prečo to robíme?
V poslednom období zápasíme s nezáujmom mládeže, ale aj laickej verejnosti o štúdium
vedeckých disciplín ako oblasti ich budúceho profesijného pôsobenia. Preto chceme aj
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prostredníctvom Festivalu vedy a techniky AMAVET prebudiť a udržiavať u mladých ľudí, ktorí
tento záujem majú, tvorivého ducha v rámci rozvoja vedy a techniky na Slovensku.

Ciele projektu








poskytnúť talentovaným mladým ľuďom možnosť prezentovať výsledky svojej
výskumnej a bádateľskej činnosti odbornej, ale aj laickej verejnosti,
ponúknuť možnosť diskutovať s odborníkmi z vedeckej oblasti a prípadne vylepšiť svoj
vedecko-výskumný projekt,
podporovať deti a mládež vo vzťahu k vede a tvorivej mimoškolskej činnosti,
vytvoriť možnosť nadviazať nové kontakty so svojimi rovesníkmi a prípadne si vymeniť
skúsenosti zo svojej práce,
poskytnúť šancu najlepším zabojovať o postup na európske a svetové súťaže (Intel ISEF,
EUCYS, I-SWEEEP, ESI, ESE a ďalšie),
poskytnúť šancu najlepším prezentovať svoj projekt na partnerských súťažiach
a prehliadkach vedecko-výskumných projektov v Španielsku, Belgicku, Rusku,
nadviazať priateľské kontakty so zahraničnými účastníkmi a delegáciami.

Cieľová skupina
Podujatie Festival vedy a techniky AMAVET je primárne
určené pre deti a mládež zo slovenských základných a
stredných škôl so záujmom o vedu a techniku. Festival bol
jedinečným stretnutím mladých ľudí, prezentujúcich svoju
mimoškolskú činnosť formou posterových (panelových)
prezentácií.

Účastníci majú možnosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi, diskutovať navzájom o svojich
projektoch. Odborný dialóg vedú s hodnotiacou komisiou, pozostávajúcou z vysokoškolských
pedagógov, výskumných pracovníkov univerzít, Slovenskej akadémie vied.
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Na projekte spolupracuje okrem zastúpenia sekretariátu AMAVET aj tím mladých
dobrovoľníkov, ktorého hlavnou úlohou je kvalitne pripraviť podujatie pre všetkých
účastníkov. Popri organizovaní projektu si môžu vyskúšať a zdokonaliť sa v tímovej práci,
komunikačných schopnostiach a zručnostiach.

Vyhodnotenie projektu
Festival vedy a techniky AMAVET v roku 2016 dopadol
z pohľadu kvality prác opäť vynikajúco!
Miernemu poklesu prihlásených projektov pripisujeme
zmenu pravidiel súťaže, podľa ktorých smeli postúpiť
projekty iba z krajských kôl. Dodatočné prihlásenie už nebolo
možné.
Tešíme sa účasti nových škôl, ktorých súťaž zaujala
a prebojovali sa do finále. Zároveň sa rozrástol tím dobrovoľníkov, medzi ktorými sú aj bývalí
víťazi súťaže.
Sme veľmi radi, že sa rozšíril okruh partnerov a všetci
dokázali spojiť sily a usilovne pracovať na prípravách tohto
podujatia.
Festival bol vyvrcholením práce žiakov, učiteľov,
konzultantov a organizátorov, ktorí pracujú na svojich
projektoch dlhé mesiace a obetujú im aj svoje letné
prázdniny, len preto, aby sa venovali oblasti, ktorá ich baví a
aby mohli prezentovať svoje aktivity na národných a medzinárodných súťažiach.
Od príchodu účastníkov, cez registráciu, otvárací ceremoniál, prednášky až po samotnú
prezentáciu súťažných projektov, bolo na mieste, kde sa tieto mladé vedecko – technické
talenty sústredili, cítiť obrovské nadšenie, snahu a emócie účastníkov, ako aj radosť
hodnotiteľov z toľkých kvalitných prác a projektov.
Najväčšími víťazstvami sú však určite umiestnenia na medzinárodných súťažiach v Európe a v
USA. Hodnotiaca komisia rozhodla o postupe celkovo 19 súťažiacich s 12 projektmi.
Emócie, ktoré zatvárací ceremoniál vyvolal, boli také silné, že zasiahli snáď každého, kto sa na
ňom nachádzal. Radosť účastníkov, ich učiteľov či rodičov v nás organizátoroch vyvolala pocit,
že aj cez náročnú prípravu je táto súťaž každý rok tou základnou časťou úspechu mladých
vedcov, ktorá ich dokáže posunúť na miesta, o ktorých ani netušia.
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Už len účasť na Festivale vedy a techniky AMAVET je im odmenou, pretože ich učí nebáť sa
vystúpiť z radov, tvoriť, experimentovať, zlepšovať sa a bojovať o svoje miesto medzi
najlepšími mladými vedcami z celého sveta. A samozrejme v nás radosť účastníkov vyvolala i
pocit, že to všetko opäť stálo za to.

Prehľad účastníkov
Prehľad účastníkov (SR)
Prihlásení žiaci
Prihlásené projekty
Postúpené projekty do finále
Zúčastnení žiaci
Zúčastnení doprovod (pedagógovia a i.)
Zahraniční hostia podľa organizácií
Les Petits Débrouillards, Francúzsko
JSB, Belgicko
AMAVET, Česká republika
Spolu

Prehľad prezentujúcich projektov
Biológia
Chémia
Informatika a počítačové inžinierstvo
Elektronika a mechanika
Energia a transport
Geovedy
Environmentálne vedy
Medicína a zdravotníctvo
Fyzika a astronómia
Spoločenské vedy
Matematika
RoboRave
Debrujárska dedinka
SPOLU

2012
129
92
68
103
27

2013
179
124
76
114
42

2014
277
179
73
107
34

Projekty
1
1
1
3

2012
8
8
10
11
5
2
8
5
9
2
0
68

2015
310
180
61
96
27

2016
212
138
80
117
51

2015
6
11
8
10
6
2
10
3
3
2
0
7
68

2016
11
11
11
15
7
1
9
5
7
3
0
80

Ľudia
5
3
2
10

2013
12
5
5
13
8
1
8
10
10
3
1
76

2014
12
9
5
9
5
1
12
4
9
2
0
2
3
73
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Záujem o súťažné kategórie
30
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Projekty prihlásené

1

8

10
5

8

7

3

1

0

Projekty postúpené

Počet prihlásených na krajské kolá súťaže

Krajské kolá
Bratislavský
Trnavský
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Košický
Prešovský
Trenčiansky

2014
7
16
14
15

2015

2016

15

15

16
14
11

13
14
19

42

39

70

-

20

7

94

10
125

11
149

Regionálne kolá FVAT
Modra a okolie (malokarpatský región)
SPOLU

Realizátori krajských kôl FVAT
Bratislavský a Trnavský kraj: Dávid Kocan, AMAVET klub č. 957, Zážitkové centrum vedy - Aurélium
Nitriansky kraj: Mgr. Martin Mikuláš, AMAVET klub č. 836, miesto konania: SOŠ polytechnická v Nitre
Žilinský kraj: Ing. Jozef Ristvej st., AMAVET klub č. 549, miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline
Banskobystrický kraj: Vladimír Kováčik, AMAVET klub č. 937, miesto konania: Spojená škola, Kremnička,
Banská Bystrica
Košický a Prešovský kraj: Mgr. Ivana Šmelková, AMAVET klub č. 849, miesto konania: Prírodovedecká
fakulta UPJŠ, Košice
Trenčiansky kraj: Vladimír Mešter, AMAVET klub č. 836, miesto konania: Mestská Umelecká Agentúra
Partizánske
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Ceny Festivalu vedy a techniky AMAVET
Postupy na medzinárodné súťaže a výstavy pre mladých vedcov
Postup na Intel ISEF 2017 v Los Angeles, California, USA
Súťažná kategória: Biológia
Miriam Feretová, Samuel Smoter za projekt Prírodné éterické oleje v prevencii pred kliešťami rodu
Dermacentor
(číslo stánku: 7)
Súťažná kategória: Medicína a zdravotníctvo
Dominika Gáborová, Juraj Vasek za projekt Meranie kvality spánku pomocou Xiaomi Mi Band 1S
(číslo stánku: 76)

Postup na The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017, Tallinn, Estónsko
Súťažná kategória: Chémia
Natália Bátorová, Eva Marasová za projekt Výroba a využitie biodegradovateľných plastov
(číslo stánku: 17)
Súťažná kategória: Fyzika a astronómia
Miroslav Kurka za projekt Dynamika magnetického správania v magneticky mäkkých zliatinách odlišnej
štruktúry
(číslo stánku: 55)
Súťažná kategória: Medicína a zdravotníctvo
Lukáš Marcin, Adriána Pazdičová za projekt Farbenie a bielenie zubnej skloviny prírodnými látkami
(číslo stánku: 75)

Postup na I-SWEEEP 2017 v Houstone, Texas, USA, cena Slovenských elektrární, a. s.
Súťažná kategória: Energia a transport
Adrián Páleš, Filip Tomáška za projekt RIDELO
(číslo stánku: 41)
Súťažná kategória: Environmentálne vedy
Peter Škripko za projekt Vplyv kremíka na zvýšenie tolerancie zasolenia pôd u Agropyron elongatum
(číslo stánku: 49)

Postup na MILSET Expo-Sciences International 2017, Fortaleza, Brazília
Súťažná kategória: Biológia
Filip Gomboš za projekt Populačná expanzia bobra vodného (Castor fiber) v povodí hornej Tople
(číslo stánku: 5)
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Postup na Vernadského národnú súťaž v Moskve, Ruská federácia
Súťažná kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo
Richard Baláž, Richard Kováč za projekt Autonómny robot Fbot
(číslo stánku: 70)

Postup na Wetenschaps Expo Sciences 2017, Brusel, Belgicko
Súťažná kategória: Elektrina a mechanika
Filip Farkaš za projekt Kvadrokoptéra
(číslo stánku: 25)
Súťažná kategória: Energia a transport
Branislav Genčúr, Martin Petriga za projekt Termoelektrický generátor
(číslo stánku: 43)

Postup na Swiss Talent Forum 2017, Thun, Švajčiarsko
Súťažná kategória: Environmentálne vedy
Peter Nociar za projekt Manažment, ochrana a údržba významného biotopu
(číslo stánku: 47)

Ceny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave
Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“
Súťažná kategória: Chémia
Natália Kapustová, Jakub Lešták za projekt Kryštalizácia a dotyk svetla
(číslo stánku: 12)

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „stredoškoláci“
Súťažná kategória: Chémia
Denisa Horváthová, Veronika Madrová za projekt Štúdium fluorescencie vulkanického materiálu
(číslo stánku: 15)

Hlavná cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK
Súťažná kategória: Biológia
Miriam Feretová, Samuel Smoter za projekt Prírodné éterické oleje v prevencii pred kliešťami rodu
Dermacentor
(číslo stánku: 7)
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Cena verejnosti v online hlasovaní
Súťažná kategória: Biológia
Sofia Kakalejčíková za projekt Metabolická aktivita mikroorganizmov v balenom pečive po uplynutí
záručnej doby a ich kultivácia
(číslo stánku: 6)

Ceny poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET
Súťažná kategória: Biológia
Nina Natália Vavreková za projekt Moje experimenty s pamäťou
(číslo stánku: 1)
Súťažná kategória: Chémia
Viliam Kubičár za projekt Veda na hranie
(číslo stánku: 19)
Súťažná kategória: Fyzika a astronómia
Lukáš Kohutovič za projekt Feromagnetické kvapaliny
(číslo stánku: 54)
Súťažná kategória: Fyzika a astronómia
Peter Burda za projekt Experimentálne štúdium dynamiky formovania a oddeľovania kvapiek
magnetickej kvapaliny v paralelnom a kolmom magnetickom poli
(číslo stánku: 56)
Súťažná kategória: Fyzika a astronómia
Nela Gloríková za projekt Zvuk striebra - využitie rezonančnej frekvencie pri odhaľovaní falošných mincí
(číslo stánku: 57)
Súťažná kategória: Fyzika a astronómia
Robert Choma za projekt Teslov transformátor - Slyer Exciter
(číslo stánku: 60)
Súťažná kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo
Matúš Jurko za projekt Softvér na výpočet objemu a povrchu telies
(číslo stánku: 63)
Súťažná kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo
Ján Mederly za projekt Robot ako model pre asistenčné systémy v automobiloch
(číslo stánku: 71)
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Súťažná kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo
Stanislav Jochman za projekt 3D fréza
(číslo stánku: 69)
Súťažná kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo
Matúš Ďuratný za projekt Komunikačno-navigačný systém pre záchranárov
(číslo stánku: 68)
Súťažná kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo
Adrian Ďurči za projekt Umelá inteligencia automobilov
(číslo stánku: 72)

Program
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Záštita, spoluorganizátori, partneri podujatia
Záštitu prevzali
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan

Spoluorganizátori podujatia

Hlavní partneri

Partneri podujatia
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Mediálni partneri

Zahraniční partneri

Poďakovanie
V mene Asociácie pre mládež, vedu a techniku i v mene svojom si dovoľujem poďakovať všetkým ľuďom,
spoločnostiam a inštitúciám, ktoré prispeli k výbornému priebehu Festivalu vedy a techniky AMAVET.

Zostavil:
Dávid Richter, koordinátor súťaže
Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Bratislava, 30.11.2016.
Fotogaléria: http://bit.ly/galeria_fvat2016
Video z vyhlásenia výsledkov: http://bit.ly/videoceny_fvat2016
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