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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, nezisko-
vá, 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 univerzi-
tami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami a vy-
sokými 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 Scientifi que 
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 asociácie sú v prevažnej miere mladí ľudia vo veku do 
26 rokov, ktorí svoj voľný čas venujú výskumným aktivitám a rozvo-
ju klubovej činnosti v danej oblasti. Majú záujem o výmenu skúsenos-
tí 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.festival-
vat.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 Sustain-
able World (Energy, Engineering & Environment Project Olympiad) a Intel 
ISEF (International Science and Engineering Fair).

AMAVET zohráva popri školách a školských zariadeniach dôležitú úlohu pri 
formovaní mladého človeka prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré 
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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 pri-
rodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a tým viesť plnohodnotný život 
v dospelosti.

ASOCIÁCIA NAPĹŇA CIELE NEFORMÁLNEHO VZDELÁVA-
NIA 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, pozná-
vacích 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 kariéru. 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 proc-
es urýchlenia a priblíženia výsledkov vedy a techniky v prospech verejnosti, 
ale predovšetkým zatraktívnenie vedeckej a technickej kariéry mladým ľudom.

Európsky týždeň vedy na Slovensku

Týždeň vedy na Slovensku je organizovaný každoročne (prvý ročník sa 
uskutočnil v roku 2004) v nadväznosti na Európsky týždeň vedy a techniky, 
ktorý každoročne vyhlasuje Európska komisia a uskutočňuje sa vo všetkých 
členských krajinách EÚ. 
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Cieľom Týždňa vedy na Slovensku je:

  informovať verejnosť o význame a úlohách vedy a techniky pre rozvoj 
spoločnosti,

  presvedčiť verejnosť o význame vedy a techniky, nutnosti podporovať vedu 
a techniku, ktoré prinášajú hospodársky a spoločenský pokrok a pomáhajú riešiť 
globálne výzvy a problémy, ktorým Slovensko čelí v 21. storočí, 

  zvýšiť informovanosť verejnosti o výsledkoch vedy a techniky,

  zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín.

Týždeň vedy na Slovensku organizuje Ministerstvo školstva SR v spolu-
práci s partnermi, ktorí sú významnými predstaviteľmi akademickej sféry, 
podnikateľského a bankového sektora a mediálnymi partnermi.

Týždeň vedy na Slovensku v roku 2009 sa bude konať v dňoch 
2. – 8. novembra 2009. 

Festival vedy a techniky

Naša asociácia usporadúva každý rok počas európskeho týždňa vedy mimori-
adne atraktívnu súťaž a zároveň aj prehliadku vedecko-technických projek-
tov 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 Fes-
tival vedy a techniky prijali pozvanie aj predstavitelia našich partnerských or-
ganizácii z Belgicka, Španielska, Českej republiky, Poľska či Maďarska, čím sa 
vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstva 
medzi mladými ľuďmi.
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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 technic-
kých disciplín,

  možnosť profi lovať 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 – technic-
kých prác na svete – Intel ISEF,

  možnosť zúčastniť sa na svetovej súťaži, projektovej olympiáde I-
SWEEEP 2009. (Energy, Engineering, Environment), 

  možnosť zúčastniť sa na INESPO 2010 (International Environment 
Scientifi c Project Olympiad),

  možnosť zúčastniť sa na svetovom fóre vedy s názvom Expo-Sciences 
International alebo európskom fóre vedy Expo-Sciences Europe.
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Účastníci ďalej môžu získať

  Cenu Americkej Meteorologickej Asociácie (American Meteorological So-
ciety Award),

  Cenu Nadácie pre vzdelavanie fi rmy ASM Materials (ASM Materials Edu-
cation Foundation),

  Cenu Asociácie žien v geovedách (Association for Women Geoscientists 
Award),

  Cenu Národnej Asociácie Profesíjnych Inžinierov (National Society of Pro-
fessional Engineers Award), 

  Cenu Asociácie pre invitro biológiu (Society for In Vitro Biology Award),

  Cenu Amerického úradu verejného zdravotníctva (U.S. Public Health Serv-
ice 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 fi rmy INTEL (Intel Excellence 
in Computer Science)  - Certifi kát a  odmena 200 USD,

  Stockholm Junior Water Prize - Cetifi káty a nominácie na národnú súťaž 
SJWP v Štokholme, Švédsko,

  Cenu Americkej Psychologickej Asociácie (American Psychological Asso-
ciation),

  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 2009 tieto postupujúce projekty:

Číslo stánku 1
Meno a priezvisko prvého autora Filip Kunč
Adresa bydliska Rovná 34, Hlohovec, 92001
Názov klubu/škola                                                     Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec, 92001
Rok narodenia autora 1991
Kategória Chémia
Názov projektu Chemické analýzy vonných tyčiniek s  
 použitím plynovej chromatografi e a hmot 
 nostnej spektrometrie

Sumár projektu: Túto prácu som sa rozhodol vypracovať preto, lebo výrob-
ky určené na aromatizáciu ovzdušia nepodliehajú takmer žiadnej kontrole ich 
nezávadnosti. Vonné tyčinky tiež patria do tejto skupiny výrobkov, no svojou 
podstatou sa od bežných osviežovačov vzduchu veľmi líšia. V tejto práci som 
sa zameral na identifi káciu prchavých vonných látok obsiahnutých v tyčinkách, 
s cieľom zistiť, či tyčinky sú vyrábané len s použitím prírodných surovín. 
Nakoľko veľmi dôležitým faktom je, že tyčinky musia byť spaľované, rozhodol 
som sa tiež pozorovať množstvo nebezpečných polyaromatických uhľovodíkov, 
ktoré vznikajú pri každom procese pomalého horenia. Dokázať prítomnosť, 
prípadne stanoviť množstvo spomínaných látok v takej početnej zmesi látok 
si vyžaduje pomerne náročnú metodiku. Hlavnou používanou metódou bola 
plynová chromatografi a v kombinácii s hmotnostno-spektrometrickou detek-
ciou (GC/MS). Okrem toho bolo potrebné vytvoriť vhodný postup, ktorým by 
bolo možné stanoviť množstvo polyaromatických uhľovodíkov vznikajúcich 
pri pálení tyčiniek. Z uskutočnených meraní som zistil, že množstvo vonných 
tyčiniek obsahuje syntetické prídavky, napriek tomu, že výrobcovia tvrdia, že sú 
vyrábané len z prírodných surovín tradičnými postupmi. Zarážajúcim zistením 
bolo hlavne objavenie veľkého množstva ftalátov prítomných v každej z tes-
tovaných tyčiniek. Množstvo polyaromatických uhľovodíkov vzniknutých pri 
spálení jednej tyčinky sa ukázalo byť zhruba rovnaké ako pri spálení 5 až 6 
cigariet. Prostredníctvom týchto a ďalších zistení by som chcel poukázať na 
negatívny dopad používania vonných tyčiniek, u ktorých sa často vyzdvihu-
jú ich pozitívne účinky. Ako vonné prípravky majú tyčinky veľa negatívnych 
vlastností a svojim pôsobením môžu prispievať k vzniku civilizačných chorôb.
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Číslo stánku 2
Meno a priezvisko prvého autora Daniel Mitro
Adresa bydliska Malinová 9, Košice, 04001
Meno a priezvisko spoluautora Viktor Srpoň
Adresa bydliska Juhoslovanská 1, Košice, 04013
Názov klubu/škola      AMAVET COMP 849, Dneperská 1,   
 Košice, 04001
Rok narodenia autora/spoluautora 1992/1992
Kategória Počítačové vedy
Názov projektu I-school

Sumár projektu: I-school je systém slúžiaci ako najlepšia vyučovacia pomôcka 
v 21.storočí. Ide o internetovú aplikáciu, ktorá ponúka množstvo funkcií, ktorých 
nahromadenie uľahčuje prácu nielen študentom, ale aj vyučujúcim. Cieľom 
tohto projektu bolo zvýšenie úrovne štúdia na školách, ako aj študovanie so 
zábavou. V tejto “internetovej škole” má každý používateľ (či už žiak, alebo 
študent) množstvo možností, s ktorými sa môže učiť efektívnejšie. I-school 
vždy upozorní študenta, ak sa má niečo na ďalší deň učiť, spraviť si domácu 
úlohu, alebo ak ho čaká nejaká písomka. Žiak má na I-school obrovskú data-
bázu predvolených autorov, rastlín a živočíchov z biológie, dôležitých rokov 
z dejepisu, či ťažko zapamätateľných poučiek z matematiky. Vyučujúci môže 
túto databázu samozrejme stále rozširovať pridávaním informácii, ktoré uzná za 
vhodné. Nechýbajú ani online konverzácie priamo s učiteľmi v podobe skupi-
novej diskusie, online premietanie AKTUÁLNEHO diania priamo na hodine 
pre študentov, ktorí sú z určitých dôvodov mimo školy, či zvukové a fi lmové 
záznamy hodín, alebo dokonca poznámky z každej jednej preberanej hodiny. 
To je obrovskou výhodou pre študentov, ktorý sa nemôžu zúčastniť školského 
vyučovania napríklad pre zdravotné problémy. Všetci používatelia systému 
môžu využiť online kreslenie priamo na stránke za pomoci tabletu, čím sa ro-
zvíja ich umelecká činnosť a môžu sa tak ľahšie dorozumieť. Kreslenie môže 
byť použité napr. pri konzultáciách z matematiky, kde žiak nakreslí graf funkcie 
a učiteľ mu to skontroluje, poprípade ohodnotí. K dispozícii je aj cudzojazyčný 
slovník spojený s nahrávkami cvičení v danom jazyku. Rodičia študentov alebo 
priamo študenti majú možnosť sledovať si známky v škole v pohodlí domova. 
I-school je projekt fi nančne nenáročný, využiteľný pre všetky typy škôl nie 
len na Slovensku, ale aj za hranicami krajiny, keďže je preložený do viacerých 
jazykov.
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Číslo stánku 3
Meno a priezvisko prvého autora Lukáš Svoboda
Adresa bydliska Svetlá 11, Košice,04017
Meno a priezvisko spoluautora Tomáš Poljak
Adresa bydliska Baltická 6, Košice, 04012
Názov klubu/škola SOG, Dneperská 1, Košice, 04001
Rok narodenia autora/spoluautora 1993/1993
Kategória Počítačové vedy
Názov projektu Vplyv kvapalín rôznej viskozity na hard 
 ware počítača

Sumár projektu: Do nádoby zo skla sme vložili hardware počítača, zaliali rastlin-
ným olejom a testovali sme ho pri izbových teplotách. Rastlinný olej nie je vo-
divý, takže nie je možné aby došlo ku skratu. Pevný disk sme museli uchovať 
mimo nádoby s olejom, pretože táto súčasť pracuje s ihlou pod ktorú sa nesmie 
dostať ani prach a olej už vôbec nie. Druh rastlinného oleja, ktorý sme v našom 
projekte použili sa ukázal ako veľmi dobrý odvádzač tepla, preto je vhodné ho 
použiť ako alternatívne chladenie počítača. Tento typ chladenia má vplyv na 
ochranu životného prostredia v súvislosti so znižovaním spotreby elektrickej 
energie. Je to ekologickejší a účinnejší spôsob chladenia, ako klasické chlad-
enie, kde je spotreba energie zvýšená. Počítač bol zapnutý 7 dní bez prestávky 
a stále si udržal bezpečnú teplotu. Okrem rastlinného oleja sme skúšali aj desti-
lovanú vodu, ale tá sa už po jednom dni znečistila, začala viesť elektrinu a došlo 
ku skratu. Taktiež sme skúšali procesor ako aj grafi ckú kartu počítača čo najviac 
vyťažiť, aby sme zistili aký vplyv to bude mať na teplotu oleja. Uskutočnili sme 
aj pretaktovania počítača pričom sme taktiež merali teplotu oleja. Návrh takto 
chladeného počítača a jeho úspory chceme prezentovať v našom projekte.

Číslo stánku 4
Meno a priezvisko prvého autora Matúš Tomko
Adresa bydliska Žiacka 12, Košice - Krásna, 04018
Názov klubu/škola Súkromné gymnázium, Dneperská 1,  
 Košice, 04012
Rok narodenia autora 1993
Kategória Vedy o zvieratách
Názov projektu Pozorovanie zubra hrivnatého v Karpatoch

Sumár projektu: Zubor hrivnatý (bison bonasus) je najväčší európsky suchozem-
ský cicavec. Posledné voľne žijúce zubry vymreli začiatkom 20.storočia. 
V súčasnosti žije zubor v 200 zverniciach a 32 čriedach vo voľnej prírode. 
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Každoročne sa vydáva Rodokmeňová kniha zubra hrivnatého, ktorú centrálne 
koordinuje Poľsko. Od roku 2004 sa úspešne realizuje Projekt reštitúcie zubra 
na Slovensku. Mojím cieľom bolo spoznať toto zviera bližšie a porovnať moje 
pozorovania s literatúrou. Projekt som začal realizovať minulý rok. Zisťoval 
som, ako sa zubry správajú, čím sa živia, v akých biotopoch žijú. Moje poznatky 
som zapísal do grafov, tabuliek a vytvoril som vlastnú mapu priestorovej aktiv-
ity zubra v NP Poloniny.

Číslo stánku 5
Meno a priezvisko prvého autora Matúš Králik
Adresa bydliska Slobody 23, Košice, 04011
Názov klubu/škola Súkromné gymnázium, Dneperská 1,  
 Košice, 04012
Rok narodenia autora 1992
Kategória Počítačové vedy
Názov projektu Find me

Sumár projektu: Find me je nová aplikácia, ktorá je určená pre mobilné telefóny 
s rádio prijímačom. Tento systém je schopný nájsť často strácané a každodenne 
potrebné veci. Pracuje na báze prijímania rádiových vĺn, ktoré vysiela malý 
vysielač umiestnený na hľadanom predmete. Tieto signály “Find me” zachytí a 
spracuje. V prípade potreby si taktiež môžte pozrieť aj kedy ste naposledy hľadali 
predmet a ako dlho. Vďaka týmto vlastnostiam sa Find me môže presadiť u ľudí, 
ktorí nemajú čas hľadať, kde čo dali, často nevedia nájsť napríklad peňaženku, 
ale samozrejme aj u ľudí, ktorým sa nechce hľadať svoje veci. Na tvorbu tohto 
programu som použil C++ a grafi ckú knižnicu Qt. Táto kombinácia a jedno-
duché užívateľské prostredie z neho činia program nenáročný ako na systém 
tak na užívateľa. Find me je preložený aj do angličtiny, vďaka čomu môže byť 
použitý kýmkoľvek a kdekoľvek.

Číslo stánku 6
Meno a priezvisko prvého autora Maroš Filčák
Adresa bydliska Baltická 11, Košice, 04012
Meno a priezvisko spoluautora Martin Sirotňák
Adresa bydliska Belehradská 19, Košice, 04013
Názov klubu/škola Súkromné gymnázium, Dneperská 1,  
 Košice, 04012
Rok narodenia autora/spoluautora  1994/1992
Kategória Environmentálny management
Názov projektu Ekologické spôsoby prípravy pitnej vody  
 bez použitia chémie
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Sumár projektu: Náš projekt sa zaoberá problematikou výroby vody vhodnej 
na nezávadné využitie ľuďmi. Tento nápad realizujeme preto, lebo si uve-
domujeme, že musíme šetriť vodou, ktorej nedostatok nám hrozí. Našim pro-
jektom chceme poukázať na iné možnosti ako používajú bežné čističky vôd. 
Na demonštráciu tohto riešenia sme zostrojili dve samostatné fi ltračné jednotky 
(použili sme fi ltračné materiály: kremičitý piesok a aktívne uhlie) ako ekolog-
ickú náhradu dnešných čističiek. S využitím týchto pomôcok z bežnej vody 
z prírodného prostredia (rieka, potok a pod.) odstránime škodlivé baktérie, čím 
dosiahneme čistotu vody na vysokej úrovni za ekologických podmienok a takto 
prefi ltrovaná voda je určená po bližších testoch k pitiu.

Číslo stánku 7
Meno a priezvisko prvého autora Denis Dostal 
Adresa bydliska Čingovská 9, Košice, 04012 
Meno a priezvisko spoluautora Nikola Novakovská
Adresa bydliska Azovská 2, Košice, 040 12
Názov klubu/škola Súkromné gymnázium, Dneperská 1,  
 Košice, 04012
Rok narodenia autora 1993/1992
Kategória Vedy o rastlinách
Názov projektu Vplyv rôznych roztokov na vývoj a rast  
 črepníkových rastlín

Sumár projektu: Náš projekt je zameraný na pozorovanie správania sa rastlín 
v rôznych typoch prostredia. Našim cieľom je pozorovať reakcie rastlín na rôzne 
druhy zálievok. Chceme zistiť či je možné vypestovať zdravú rastlinu s min-
imálnym použitím vody, ale naopak s väčším množstvom inej prídavnej látky. 
Našim projektom sme sa pokúsili poukázať na škodlivosť niektorých látok pre 
zdravý vývoj rastlín a zistiť ktoré látky sú dokonca pre ne životu nebezpečné, 
pretože s niektorými sa môžu stretnúť dokonca aj vo voľnej v prírode. O aké 
zálievky ide sa dočítate v ďalšej časti nášho projektu. Pre tento účel sme si 
vybrali kvety nazývané chryzantény. Chryzantény sú odolnými rastlinami. Pri 
izbovej teplote vyžadujú mnoho vody a pokiaľ v izbe nie je vysoká teplota, 
tak vydržia aj dva týždne, čiže sú veľmi vhodnými predmetmi pozorovania. 
Rastlinám sme vytvorili vhodné podmienky, v ktorých by mohli vydržať čo 
najdlhšie. Každá rastlina bola zasadená v samostatnom kvetináči, na ktorých 
spodnej strane sú dierky na prepúšťanie vlahy. Umiestnili sme ich na dobre 
osvetlenom mieste. Teplota izby je optimálna, približne 21 stupňov Celzia. 
Zakúpili sme chryzantémy, ktoré majú kvety bledoružovej farby, aby sme aj 
voľným okom pozorovali rôzne zmeny, ktoré signalizujú prosperitu, resp. ne 
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prosperitu rastlín. Výsledky nášho výskumu a naše návrhy na nové spôsoby 
pestovania rastlín a hlavne návrhy ich ochrany chceme prezentovať v našom 
projekte.

Číslo stánku 8
Meno a priezvisko prvého autora Matej Hrabovský
Adresa bydliska Važecká 11, Košice, 04012
Meno a priezvisko spoluautora Adam Ondrej
Adresa bydliska Muškátova 18, Košice ,04011
Názov klubu/škola Súkromné gymnázium, Dneperská 1,  
 Košice, 04012
Rok narodenia autora/spoluautora 1991/1992
Kategória Vedy o zvieratách
Názov projektu Etologický výskum správania sa Líšky  
 červenej (Vulpes Vulpes) pri ľudských  
 obydliach

Sumár projektu: V tomto projekte skúmame detailne život slobodne žijúcich 
líšok. Projekt má etologický charakter, študuje útekové a obranné správanie, 
výskumné a pátracie správanie, učenie líšky, jej denný režim a sústreďuje sa 
na zmyslové orgány líšky (videnie v tme; nízkofrekvenčný sluch). Pri riešní 
projektu, sme používali experimentálno-pozorovaciu metódu, napr. pripra-
vovali sme pre líšky návnady, (prípadne iné predmety, ktoré boli v konkrét-
nom experimente potrebné) do jedincovho teritória. Skúmali sme celú rodinu 
líšok – samec, samica, dvaja mladí samčekovia vo veku od troch až štyroch 
mesiacov a dve čerstvo dospelé líšky vo veku siedmich až ôsmich mesiacov, 
ktoré mama opustila a preto sa naučili žiť pri ľudských obydliach aby doká-
zali prežiť. Projekt sme vypracovali preto, že líške obyčajnej sa v posledných 
rokoch na Slovensku veľmi darí, a jedince sa tak čoraz častejšie dostávajú na 
vidiek a k mestám - k ľudským obydliam. Z vyššie uvedených dôvodov sme 
presvedčení, že je potrebné spoznávať tento živočíšny druh, vedieť ako sa mu 
vyhnúť, ako sa pri stretnutí s ním správať a ako sa naučiť s ním žiť. Ak sme 
chceli vytvoriť systém zásad súžitia človeka s líškou, museli sme predovšetkým 
pozorovať a skúmať líšky, ich správanie, teda etológiu tohto živočíšneho druhu. 
Počas realizácie projektu sme vykonali 15 základných pozorovaní, z toho sme 
niektoré uskutočnili viac krát. Dĺžka pozorovania objektov nášho projektu bola 
od decembra 2008 do začiatku októbra 2009. Sme presvedčení, že náš projekt 
môže byť užitočný pri ďalších výskumoch správania sa líšok, prináša nové svet-
lo do tematiky inštinktov a inštinktívnych správaní. Výsledky nášho projektu 
sú však zaujímavé aj pre ľudí, ktorí žijú na vidieku, resp. sa rekreujú v našich 
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lesoch a pravdepodobnosť, že natrafi a na líšku je vysoká. Počas realizácie nášho 
projektu nebolo žiadne zviera zranené a pozorované zvieratá boli zdravé, preto 
ich správanie nebolo ovplyvnené a bolo prirodzené.

Číslo stánku 9
Meno a priezvisko prvého autora René Link
Adresa bydliska Irkutská 12, Košice , 04012
Názov klubu/škola Súkromné gymnázium, Dneperská 1,  
 Košice, 04012
Rok narodenia autora 1993
Kategória Energia a preprava
Názov projektu Inovácia počítadla osí na úsekoch 
 autobloku

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 pre-
jde 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 laser-u a čítača, ktorý číta impulzy, ako 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.

Číslo stánku 10
Meno a priezvisko prvého autora Martina Mešková
Adresa bydliska Kemi 627/1, Liptovský Mikuláš, 03104
Meno a priezvisko spoluautora Zora Moravčíková
Adresa bydliska Žiarska 636/3, Liptovský Mikuláš, 03104
Názov klubu/škola Gymnázium, Hradná 23, 
 Liptovský Hrádok
Rok narodenia autora/spoluautora 1993/1995
Kategória Environmentálne analýzy
Názov projektu Skúmanie kvality vody rieky Smrečianka  
 pomocou chemických vlastností 
 a biomonitoringu

Sumár projektu: V našom projekte sme sa zamerali na rieku Smrečianka, ktorá 
je v blízkosti nášho okolia. Skúmali sme živočíchy, ktoré v nej žijú a podľa nich 

14



SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU

sme zistili jej kvalitu. Tomuto výskumu sme sa venovali v mesiaci marec, kedy 
rieka obsahovala najviac vody, pretože sa práve vtedy topil sneh a voda steka-
la do riečky. Naše odchytené organizmy sme odfotili pomocou fotoaparátu a 
odložili sme ich do misky s vodou, aby sme si ich potom neskôr mohli prezrieť 
a identifi kovať ich názov, podľa ktorého sme zisťovali stav a kvalitu rieky. Odo-
brali sme vzorky z horného a dolného toku rieky a tie sme pozorovali, výsledky 
sme porovnali s výsledkami, ktoré sme získali pri biomonitoringu.

Číslo stánku 11
Meno a priezvisko prvého autora Martina Brandobúrová
Adresa bydliska Prekážka 724/30, L. Hrádok, 03301
Meno a priezvisko spoluautora Katarína Olejárová
Adresa bydliska Belanská 550/11, L. Hrádok, 03301 
Názov klubu/škola Gymnázium, Hradná 23, 
 Liptovský Hrádok
Rok narodenia autora 1994/1994
Kategória Vedy o zvieratách a rastlinách
Názov projektu Dokumentácia vplyvu lykožrúta smreko 
 vého (lps typographus) na lesný ekosytém  
 v oblasti Zapač

Sumár projektu: V tomto projekte by sme chceli poukázať na problém lykožrúta 
smrekového (lps typographus) a jeho riešenie. Keďže sa v našom okolí vyskytol 
problém lykožrúta smrekového (lps typographus), začali sme sa o túto problem-
atiku viacej zaujímať. Zistili sme vážnosť situácie a postupne sme zdokumen-
tovali oblasť napadnutú lykožrútmi. Následne sme získané údaje spracovali tak, 
aby verejnosť bola oboznámená s vážnosťou a riešením problému. Touto for-
mou chceme ľudí zaujať, aby sa podieľali na riešení tejto situácie akýmkoľvek 
spôsobom.

Číslo stánku 12
Meno a priezvisko prvého autora Radovan Fuska
Adresa bydliska Irkutská 7, Košice, 04012
Meno a priezvisko spoluautora Matej Slebodník
Adresa bydliska Madridská 3, Košice, 04013
Názov klubu/škola Súkromné gymnázium, Dneperská 1,  
 Košice, 04012
Rok narodenia autora/spoluautora 1997/1997
Kategória Počítačové vedy
Názov projektu Sudoku - matematický program
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Sumár projektu: Poznáte ten pocit, keď sa pri riešení sudoku neviete pohnúť 
ďalej? Ak áno, práve pre vás je tu program, ktorý dokáže vylúštiť každé sudoku! 
Program ponúka viacero možností riešenia sudoku, ako napríklad možnosť za-
dania rozohraného sudoku podľa skutočného vzoru, ak si s ním neviete poradiť, 
na jeho vylúštenie. Pomocou tohto programu môžete generovať svoje vlastné 
originálne sudoku, pričom si dokonca môžete zvoliť požadovanú obtiažnosť 
vygenerovaného zadania. Sudoku môžete s týmto programom riešiť aj priamo v 
počítači s tou výhodou, že ak sa pomýlite, počítač vás na to upozorní.

Číslo stánku 13
Meno a priezvisko prvého autora Peter Molčány
Adresa bydliska Jungmannova 10, Bratislava, 85101
Názov klubu/škola SPŠE, K. Adlera 5, 84102 Bratislava
Rok narodenia autora 1991
Kategória Elektrická a mechanická technika
Názov projektu Inteligentný robot SBot

Sumár projektu: SBot je autonómny mobilný robot. V autonómnom móde, 
ktorým robot disponuje sa robot rozhoduje sám na základe informácií zo 
snímačov. Robot v tomto móde dokáže nasledovať čiaru či obchádzať prekážky. 
Táto vlastnosť sa používa hlavne v priemysle. Robot môže pracovať aj v manuál-
nom móde, kde užívateľ určuje príkazy robotovi. Súčasťou práce je aj ovládací 
softvér pre robota a pre PC. Pre zjednodušenú komunikáciu s užívateľom je do 
programu integrovaný hlasový syntetizátor.

Číslo stánku 14
Meno a priezvisko prvého autora Zuzana Fusková
Adresa bydliska Irkutská 7, Košice, 04012
Meno a priezvisko spoluautora Veronika Rondošová
Adresa bydliska Rovníková 8, Košice,04012
Názov klubu/škola Súkromné gymnázium, Dneperská 1,  
 Košice, 04012
Rok narodenia autora/spoluautora 1996/1995
Kategória Chémia
Názov projektu Nech učitelia menej učia a žiaci 
 viac pochopia

Sumár projektu: Chémia patrí v dnešnej dobe k najobtiažnejším predmetom na 
základných a stredných školách. Svedčí o tom aj prospech študentov, ktorý sme 
zistili v ankete medzi študentmi mesta Košice. V rozhovore sa nám mnohí priznali 
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k negatívnemu postoju k chémii. Štúdium chémie naozaj nie je ľahké: vyžaduje 
si totiž nielen osvojenie vzorcov, zákonov a poučiek, ale predovšetkým pocho-
penie podstaty prírodných javov a dejov. Náš projekt chce predstaviť chémiu 
ako atraktívnu vedu. Záujemcom ukážeme, ako možno spestriť vyučovacie hod-
iny a objavovať svet chémie zábavnou a príťažlivou formou. Žiaci našej triedy 
pripravili a vykonali počas celého minulého roka na hodinách chémie dovedna 
30 rôznych pokusov. Práca na príprave a predvádzaní pokusov sa nám veľmi 
páčila (o čom svedčí aj záverečná anketa medzi žiakmi) - a to nielen preto, 
lebo pokusy vykonávali oni sami, ale aj preto, lebo ako pomôcky im poslúžili 
veci, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnosti. Presvedčili sme sa, že použitím 
vecí z každodenného života žiaci oveľa lepšie pochopia zákonitosti chémie a jej 
význam v praktickom živote všade okolo nás. Niektoré pokusy samozrejme aj 
ukážeme

Číslo stánku 15
Meno a priezvisko prvého autora Marek Martan
Adresa bydliska Pribylina 337, Pribylina, 03242
Meno a priezvisko spoluautora Tibor Tekeľ
Adresa bydliska Rázusova 567, Liptovský Hrádok,03301
Názov klubu/škola Gymnázium, Hradná 23, 
 Liptovský Hrádok 03301
Rok narodenia autora/spoluautora 1993/1994
Kategória Chémia
Názov projektu Minerálne pramene Liptova

Sumár projektu: Cieľom nášho projektu je oboznámiť ľudí s termálnymi 
prameňmi na Slovensku. Zamerali sme sa hlavne na termálne pramene na 
Liptove a na ich liečivé účinky na človeka, pretože veľa z nich sa využíva na 
rekreáciu. Skúmali sme aktuálny stav a vlastnosti prameňov v minulosti a v 
súčasnosti a históriu prameňov. Súčasťou nášho projektu je aj rozbor vody a 
nápady ako využívať doposiaľ nevyužívané pramene.

Číslo stánku 16
Meno a priezvisko prvého autora Richard Hapák
Adresa bydliska Veterná 13, Krompachy, 05342
Názov klubu/škola Gymnázium, Lorencová 46, Krompachy
Rok narodenia autora 1996
Kategória Energia a preprava
Názov projektu Ekologickejšie automobily
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Sumár projektu: Vývoj automobilov za posledných 10 rokov, je radikálny. Sko-
ro každá automobilka sa snaží vyvíjať motory, ktoré by boli čo najšetrnejšie 
k životnému prostrediu. Existujú motory s benzínovo-elektrickým pohonom. 
Ale čo takto vymyslieť motor čisto na hybridnej báze, napríklad elektromotor 
s biopalivom.

Číslo stánku 17
Meno a priezvisko prvého autora Barbora Nesetová
Adresa bydliska Nábrežie M/4, Liptovský Mikuláš, 03101
Meno a priezvisko spoluautora Lea Trvalcová
Adresa bydliska Malužiná 99, Malužiná, 03234
Názov klubu/škola Gymnázium, Hradná 23, 
 Liptovský Hrádok 03301
Rok narodenia autora/spoluautora 1993/1994
Kategória Environmentálne anallýzy
Názov projektu Analýza pitnej vody na Liptove

Sumár projektu: Pitná voda je čoraz vzácnejšia. Liptov je miesto, ktoré má 
dostatočné zásoby vody a o jej kvalitu sa zatiaľ nemusíme obávať. V našom 
projekte sa zaoberáme prieskumom zdrojov pitnej vody, vývoja jej kvality a 
množstva. Rady, ktoré budú udržiavať, a aj naďalej chrániť nielen vody Lip-
tova, pomôžu všetkým.

Číslo stánku 18
Meno a priezvisko prvého autora Tomáš Struckel
Adresa bydliska Okružná 44, Zemplínska Teplica, 076 6
Meno a priezvisko spoluautora Martin Šalata
Adresa bydliska Maurerova 14, Košice, 04022
Názov klubu/škola Súkromné Gymnázium, Dneperská 1,  
 Košice, 040 12
Rok narodenia autora/spoluautora 1995/1995
Kategória Energia a preprava
Názov projektu Model vodnej elektrárne

Sumár projektu: V našom projekte sme sa zamerali na zostavenie funkčného 
modelu vodnej elektrárne. Je zvláštna tým, že je umiestnená pod vodopádom 
a má vlastný kolobeh vody. Našim modelom chceme ukázať účinnosť rôznych 
druhov vodných turbín ako je: Francisova, Peltonova, Kaplanova a iných nami 
navrhnutých turbín. Turbíny zoradíme podľa veľkosti elektrického napätia, 
ktoré sú schopné vyrobiť.
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Číslo stánku 19
Meno a priezvisko prvého autora Daniela Janočková
Adresa bydliska Čínska 12, Košice, 04013
Meno a priezvisko spoluautora Ivana Fabiánová
Adresa bydliska Jasuschova 24, Košice,04013
Názov klubu/škola Súkromné Gymnázium, Dneperská 1,  
 Košice, 04012
Rok narodenia autora/spoluautora 1993/1993
Kategória Mikrobiológia
Názov projektu Farebný svet plesní

Sumár projektu: Pomocou nášho projektu by sme vám chceli ponúknuť nový 
pohľad do sveta plesní. Ako vyzerajú? Ako sa rozmnožujú? V akých pod-
mienkach dokážu prežiť? Skúmame najmä plesne z našich domovov, ktoré nie 
sú stále viditeľné voľným okom, ale to neznamená, že neexistujú a nepredsta-
vujú pre nás určitú hrozbu. Stovky plesní nás obklopujú deň čo deň, nachád-
zajúce sa v potravinách či na stenách našich príbytkov. Pozorujeme a skúšame 
ich odolnosť v podmienkach, ktoré im sami nastoľujeme. Hľadáme efektívne 
riešenie na ich úspešné odstránenie. V laboratórnych podmienkach sledujeme 
ich stavbu, vlastnosti a priebeh množenia. Taktiež sa zaoberáme Mykotoxínami, 
alebo inak nazvanými plesňovými jedmi.

Číslo stánku 20
Meno a priezvisko prvého autora František Stankovič
Adresa bydliska Adlerova 7, Košice,Košice,04022
Meno a priezvisko spoluautora Jakub Lešinský
Adresa bydliska Štúrova 17, Košice,04001
Názov klubu/škola Gymnázium, Exnárova 10, 040 22 Košice
Rok narodenia autora/spoluautora 1992/1994
Kategória Energia a preprava
Názov projektu Elektrická energia prenášaná vzduchom

Sumár projektu: Naša práca prináša základné informácie a poznatky o možnosti 
prenosu elektrickej energie vzduchom. Keď sa k nám dostali informácie o 
tom, že vďaka tejto technológii sa fi rme MIT, pred pár rokmi podarilo preniesť 
dostatok elektrickej energie na zasvietenie 60W žiarovky na vzdialenosť dvoch 
metrov, začali sme sa tejto téme venovať bližšie aj my. V práci sme sústre-
dili pozornosť na riešenie otázok zjednodušenia tejto technológie. Cieľom bolo 
dostať do povedomia širšej verejnosti možnosť prenosu elektrickej energie 
vzduchom a vyrobiť funkčný prototyp. Základom prenosu elektrickej energie 
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vzduchom sú dve cievky, primárna, pripojená ku zdroju a sekundárna pripo-
jená k spotrebiču, pričom medzi cievkami sa nachádza iba vzduch. Veľkosťou 
cievky sme schopný upravovať vzdialenosť dosahu elektrickej energie. Veľkú 
pozornosť sme venovali výrobe základného obvodu na rozkmitanie magnet-
ického poľa, ktoré umožňuje prenos elektrickej energie na väčšiu vzdialenosť, 
vysielaného primárnou cievkou. Práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. 
V teoretickej časti sme sa zaoberali základným princípom fungovania prenosu 
a postupom výroby funkčného prototypu. V praktickej časti výrobou cievok a 
už spomínaného obvodu. Používaním tejto technológie by sa znížil negatívny 
vplyv elektroniky na životné prostredie, napríklad redukciou tvorby batérií, 
alebo znížením nutnosti používania káblov v takmer všetkých odvetviach ele-
ktroniky.

Číslo stánku 21
Meno a priezvisko prvého autora Ondrej Šofranko
Adresa bydliska Štefánikova 12, Košice, 04001
Názov klubu/škola Gymnázium sv.T. Akvinského, 
 Zbrojničná 3, Košice
Rok narodenia autora 1993
Kategória Fyzika a astronómia
Názov projektu Experimentálne štúdium tvaru 
 elektrického výboja vo vzduchu

Sumár projektu: Štúdium plazmového výboja pri rôznych podmienkach je veľmi 
zaujímavou oblasťou fyzikálneho výskumu a je tiež dôležitý kvôli praktickým 
aplikáciám rôznych druhov plazmového výboja. Naša práca je venovaná ex-
perimentálnemu výskumu tvaru elektrického výboja vytvoreného vo vzduchu 
pomocou Wimshurstovej elektriky. Študovali sme zmenu tvaru výbojového 
kanála v závislosti na vzdialenosti d medzi dvomi guľovými elektródami. 
Výboje sme zaznamenávali pomocou digitálneho fotoaparátu, analyzovali sme 
asi 400 fotografi í výboja pri rôznych vzdialenostiach elektród. Pri malých vz-
dialenostiach elektród (1 cm) sa výboj málo líši od úsečky spojnice elektród. 
Pre väčšie vzdialenosti sme pozorovali nepravidelný zložitý tvar výbojového 
kanála. Tento tvar sme analyzovali pomocou fraktálnej dimenzie D, určovanej 
metódou box counting. Naše merania ukazujú rastúcu závislosť D vs d. Merali 
sme tiež vzdialenosť l výbojového kanála od spojnice elektród a získali sme 
takmer lineárnu závislosť. Aby sme pochopili fyzikálnu podstatu našich výsled-
kov, začíname v súčasnosti počítačové simulácie plazmového prierazu.
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Číslo stánku 22
Meno a priezvisko prvého autora Matej Joob
Adresa bydliska Komenského 26, Košice, 04001
Názov klubu/škola Gymnázium, Exnárova 10, Košice
Rok narodenia autora/spoluautora 1991
Kategória                 Technika: elektrická a mechanická technika
Názov projektu Charakterizácia magnetických vlastností  
 amorfných kovových zliatin

Sumár projektu: V mojej práci sa zaoberám skúmaním magnetických vlast-
ností amorfných kovových zliatin. Tieto materiály sa vyznačujú vynikajúcimi 
magnetickými vlastnosťami, ktoré ich predurčujú k využitiu v odvetviach, kde 
bolo doteraz potrebné robiť kompromisy. Cieľom mojej práce je informovať o 
spôsobe výskumu týchto materiálov, oboznámiť ich s veličinami, ktoré sú pri 
tomto výskume smerodajné a zistiť možnosti praktického využitia skúmaných 
vzoriek amorfných kovových zliatin. Pri výskume som používal vibračný mag-
netometer, ktorý funguje na princípe indukovania striedavého elektromotorick-
ého napätia v sústave snímacích cievok. Zistil som, že žíhanie vzorky FeCoBCu 
pri teplote 330 °C zlepšuje magnetické vlastnosti tohto materiálu tak, že sa dá 
použiť v praxi pri výrobe magnetických senzorov.

Číslo stánku 23
Meno a priezvisko prvého autora Jakub Gregorek
Adresa bydliska Sokolovská 14, Košice, 04011
Názov klubu/škola Gymnázium, Exnárova 10, Košice
Rok narodenia autora/spoluautora 1992
Kategória                 Technika: elektrická a mechanická technika
Názov projektu Spintronika - dynamika doménovej 
 steny v mikrodrôte

Sumár projektu: Spintronika je mladé rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie vedy a 
techniky od ktorého sa očakáva výrazný vplyv na budúcnosť elektroniky. V 
spintronických zariadeniach sa využíva na prenos informácie magnetický mo-
ment atómu na rozdiel od konvenčnej elektroniky ktorá využíva jeho náboj. 
Cieľom mojej práce bolo naštudovať magnetické vlastnosti a prípravu amor-
fných sklom potiahnutých magnetických mikrodrôtov s kladnou magneto-
strikciou pripravených Tailor-Ulitovského metódou. Naštudovať a zostaviť 
aparatúru na meranie dynamiky doménovej steny v tenkých magnetických 
drôtoch Sixtus-Tonksovou metódou. Premerať dynamiku doménovej steny v 
Fe76Si9B10P5 mikrodrôte. Z výsledkov merania som zistil, že rýchlosť prop-
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agáce doménovej steny lineárne stúpa s narastajúcim magnetickým poľom (ale 
len pri vyšších hodnotách intenzity magnetického poľa). V mikrodrôte došlo k 
trom nadzvukovým treskom, pri troch rôznych rýchlostiach (3540 m/s; 4082,5 
m/s; 4801,9 m/s). Nadzvukové tresky boli spôsobené zvukovými vlnami, ktoré 
vznikajú pri propagácii doménovej steny a sú dôsledkom otáčania lokálneho 
magnetického poľa uprostred doménovej steny. Meraný Fe76Si9B10P5 mikro-
drôt sa vyznačuje nízkou magnetickou anizotrópiou, vďaka tomu sme pri mer-
aní dosiahli rýchlosť doménovej steny až 7500 m/s. Dosiahnutá rýchlosť bola 
približne 40 násobne (37,5) vyššia ako sa používa napr. v Race-Track pamä-
tiach. V oblasti spintroniky majú budúcnosť hlavne Race-Track pamäte, ktoré 
by sa mohli o pár rokov stať náhradou za dnešné harddisky.

Číslo stánku 24
Meno a priezvisko prvého autora Kristína Uličná
Adresa bydliska Slovinská 5/2, Krompachy, 05342
Meno a priezvisko spoluautora Miroslava Horváthová
Adresa bydliska Mlynská 3, Krompachy, 05342
Názov klubu/škola Amavet klub č. 727 pri Gymn., 
 Lorencova 46, Krompachy
Rok narodenia autora/spoluautora 1995/1995
Kategória Fyzika a astronómia
Názov projektu Ako streliť eso tenisovej 
 svetovej jednotke?

Sumár projektu: Každý tenista, skúsený či neskúsený, vie, že podanie patrí k 
najťažším tenisovým úderom vôbec. Rovnako vie, že ním začína každý set, 
každý gem, každý fi ftín. Preto sa musí zmieriť s faktom, že sa ho musí naučiť 
servírovať. No pri dnešnom útočnom tenise sa oceňuje najmä rýchlosť, smer, 
sila úderu. Skúmanie týchto fyzikálnych veličín je cieľom nášho projektu 
– získať fyzikálnu teóriu o systéme tenisového servisu pre použitie v praxi. 
Skúmame, ako sa dá jednoducho umiestniť loptička na čiaru podania tak, aby 
sa protihráč nestihol včas zorientovať v čase ani priestore. Akú rýchlosť musí 
loptička vyvinúť? Akú silu musí pri podaní tenista vykonať? Aký fyzikálny 
súvis má celková technika tenisového servisu? Odpoveď na tieto otázky nájdete 
v projekte, pri ktorého použití by sa roztriasli kolená aj tenisovej svetovej jed-
notke. Nasledujte naše kroky a budete na dobrej ceste k výbušnému a silnému 
podaniu.
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Číslo stánku 25
Meno a priezvisko prvého autora Jaroslav Merc
Adresa bydliska Denéšová 79, Košice, 04023
Meno a priezvisko spoluautora Branislav Viliam Hakala
Adresa bydliska Bauerova 7, Košice, 04023
Názov klubu/škola Amavet klub č. 879 Astro pri CVČ 
 Domino, Popradská 86, Košice, 04011
Rok narodenia autora/spoluautora 1995/1996
Kategória Lekárstvo a zdravie
Názov projektu Svetelné znečistenie

Sumár projektu: Svetelné znečistenie je všetko rušivé svetlo rozptýlene v 
ovzduší. Je spôsobené nehospodárnym osvetľovaním ulíc, pamiatok alebo rek-
lamných plôch. U človeka môže viesť k obmedzeniu tvorby melatonínu, ktorý 
môže viesť k rakovine, obezite, hypertenzii alebo k neuróze. Spôsobuje aj hro-
madný úhyn vtákov, hmyzu, korytnačiek a stromov. Ohrozuje bezpečnosť na 
cestách a vedie k nehodám. Stojí to naše peniaze, ktoré bez úžitku vyletia do 
vesmíru. Vadí to aj astronómom, ktorým miznú hviezdy nad hlavami.

Číslo stánku 26
Víťazi krajského Festivalu vedy a techniky v Lučenci
Meno a priezvisko prvého autora Marek Fiľo
Adresa bydliska Ul. Kalmana Mikszátha 71, 
 Rimavská Sobota, 97901
Meno a priezvisko spoluautora Dávid Sabacký
Adresa bydliska Ul. Samuela Kollára 1/24, 
 Rimavská Sobota, 97901
Meno a priezvisko spoluautora Simona Jágerská
Adresa bydliska Ul. Laca Novomeského 17,
 Rimavská Sobota,97901
Názov klubu/škola AMAVET 844- Legomaster,  
 Dr. V. Clementisa 13, 97901 R. Sobota
Rok narodenia autora/spoluautora 1997/1997/1997
Kategória Vedy o zemi
Názov projektu Sopky

Sumár projektu: Náš projekt sme vypracovali na základe zadanej ročníkovej 
témy Svet okolo nás. Zaujali nás sopky, s ktorými sme sa zoznámili v pred-
mete geografi a. Sopky sú veľkolepým prejavom energie, ktorá sa skrýva vo 
vnútri Zeme a zároveň jedným z kanálov, ktorými čerpáme vedomosti o vývoji 
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zeme i o jej vnútre. Zásluhou sopiek vznikla značná časť zemskej kôry. Pretože 
sopečná činnosť prebiehala aj na území Slovenska, zaujali nás jej rôzne formy, 
ktoré sa nachádzajú aj v našom blízkom okolí. Súčasťou projektu je model sop-
ky zostrojený z hrnčiarskej hliny.

Číslo stánku 27
Meno a priezvisko prvého autora Daniel Gorondi
Adresa bydliska Ul. Terézie Vansovej 1/8, 
 Rimavská Sobota, 97901
Meno a priezvisko spoluautora Matej Petrinec
Adresa bydliska Ul. Dr. Clementisa 2/129, 
 Rimavská Sobota, 97901
Názov klubu/škola AMAVET 844- Legomaster, 
 Dr. V. Clementisa 13, R. Sobota, 97901
Rok narodenia autora 1994
Kategória Energia a preprava
Názov projektu Alternatívne zdroje energií
 - Slnečná energia

Sumár projektu: Neobnoviteľné zdroje energie si vyžadujú množstvo času 
na regeneráciu. Ich využitie, nech je akokoľvek veľké, je obmedzené. Preto 
sa snažíme dávať priestor obnoviteľným zdrojom. Tieto sú stále prítomné a 
nevyčerpateľné - príroda ich neprestajne vyrába. Slnko, voda, vietor, zemské 
teplo a biomasa sa nikdy neminú, budú existovať, pokiaľ bude existovať planéta 
Zem. Naším projektom sa snažíme charakterizovať energiu Slnka, priblížiť spô-
soby jej získavania cez fotovoltaické články (panely), rôzne druhy slnečných 
kolektorov a iných zariadení, ktoré sú výsledkom práce ľudského umu. Cieľom 
projektu je porovnať schopnosť využívať energiu slnečného svitu na Slovensku 
a v zahraničí. Využitie solárnej energie však naráža na technické a ekonomické 
problémy. Napriek tomu sa človek naučil premieňať časť z celkového množstva 
energie, ktorú nám Slnko každý deň daruje na elektrickú alebo tepelnú energiu. 
Súčasťou projektu je model kolektora z pivových plechoviek.

Číslo stánku 28
Meno a priezvisko prvého autora Gabriela Gabčová
Adresa bydliska Hliny 1199/22, Považská Bystrica, 01707
Meno a priezvisko spoluautora Róbert Hujo
Adresa bydliska Súľov 62, Súľov-Hradná, 01352
Názov klubu/škola Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
Rok narodenia autora/spoluautora 1991/1991
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Kategória Lekárstvo a zdravie
Názov projektu Alkoholikom sa človek nerodí 
 - stáva sa ním

Sumár projektu: Alkoholizmus je problém blízky nielen mladým ľuďom, ale aj 
tým starším. Táto problematika spája celý svet, ktorý hľadá riešenia, ktoré by 
znížili jeho vplyv na našu spoločnosť.V tejto práci sme sa sústredili najmä na 
ľudí v našom veku, škole a v okolí. Študentom sme sa rôznymi cestami snažili 
dokázať vplyv tejto drogy na naše telo i myseľ. Spoločnosť totiž nerešpektuje 
zákaz predaja alkoholu mladistvým ani v Žiline, kde sme sústredili veľkú časť 
nášho výskumu. Venovali sme sa aj ďalším problémom, ktoré má na svedomí 
alkohol a snažili sa zviditeľniť túto problematiku.

Číslo stánku 29  
Meno a priezvisko prvého autora Ladislav Hovan
Adresa bydliska Pekinská 15, Košice, 04013
Názov klubu/škola Gymnázium, Exnárova 10, Košice, 04022
Rok narodenia autora 1992
Kategória Chémia
Názov projektu Príprava analógov resveratrolu

Sumár projektu: Táto práca sa zaoberá prípravou analógov resveratrolu. Res-
veratrol je látka prítomná v prírode v rastlinách a má viaceré zaujímavé fyzio-
logické účinky. Jeho analógy majú teda rovnako ako on využitie v medicíne. 
Tieto analógy som pripravoval reakciou aromatických amínov a aldehydov 
substituovaných hydroxylovými skupinami. Týchto dokopy 21 reakcií prebie-
halo 10-minútovým trením v trecích miskách, potom sa nechali reakčné zmesi 
postáť, prípadne pri zvýšenej teplote. V pravidelných časových intervaloch boli 
odobrané vzorky na NMR, zo získaných spektier sa potom určovali výťažky 
reakcií. Väčšina reakcií prebehla s vysokým výťažkom, desať dokonca úplne. 
Bola zistená istá závislosť výťažku reakcie od polohy hydroxylových skupín v 
amínoch, avšak je pravdepodobné, že pri lepšom spôsobe miešania by všetky ti-
eto reakcie prebehli úplne. V priemysle by sa dala táto reakcia využiť pri získa-
vaní liečiv, pričom by prebiehala v miešačkách pri zvýšenej teplote.

Číslo stánku 30
Meno a priezvisko prvého autora Radovan Zubček
Adresa bydliska Liptovská Kokava 425, 03244
 Liptovská Kokava
Meno a priezvisko spoluautora Juraj Tekeľ
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Názov klubu/škola Gymnázium, Hradná 23, 
 Liptovský Hrádok
Rok narodenia autora 1993
Kategória Environmentálny manažment
Názov projektu Odpadové vody a kovy

Sumár projektu: Náš projekt sa zaoberá obsahom kovov v odpadových vodách. 
Skúmame obsah kovov v odpadových vodách. Chceme zistiť, či čistiarne od-
padových vôd pristupujú k odstraňovaniu kovov z odpadových vôd dostatočne 
zodpovedne, alebo sa ľudia musia obávať prečistenej odpadovej vody. Chceme 
navrhnúť ďalšie efektívne využívanie odpadovej vody, ktorá už nie je vhodná 
na ďalšiu konzumáciu.

Číslo stánku 31
Meno a priezvisko prvého autora Viktória Waresová
Adresa bydliska SNP 7, Krompachy, 05342
Meno a priezvisko spoluautora Jakub Wares
Adresa bydliska SNP 7, Krompachy, 05342
Názov klubu/škola Gymnázium Krompachy, Amavet klub  
 727, Lorencova 46, Krompachy
Rok narodenia autora/spoluautora 1997/1996
Kategória Počítače a vedy
Názov projektu Vývoj komunikácie na diaľku

Sumár projektu: Autori sa v svojom projekte zaoberajú nie len historickým 
vývojom komunikácie na diaľku medzi ľuďmi, ale aj hľadajú fyzikálne princípy 
a objavy, ktoré ovplyvnili objav telegrafu, telefónu, rádia... až po mobilné tel-
efóny. Súčasťou projektu sú aj experimenty, ktoré hľadané fyzikálne princípy a 
objavy demonštrujú.

Číslo stánku 32
Meno a priezvisko prvého autora Alexander Kling
Adresa bydliska Nová 8, Levoča, 05401
Názov klubu/škola AMAVET klub č.915, ZŠ Ul. Ing. O.  
 Kožucha 11, Spišská Nová Ves
Rok narodenia autora 1998
Kategória Spoločenské vedy
Názov projektu Rodostrom mojich predkov
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Sumár projektu: Projekt ja zameraný na výskum historických prameňov pred-
kov, vytvorenie rodostromu, zdokumentovaný písomnými a hmotnými mater-
iálmi a podložený hovoreným slovom svojich predkov.

Číslo stánku 33
Meno a priezvisko prvého autora Martin Šuník
Adresa bydliska Dubová 25, Žilina, 01007
Názov klubu/škola Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
Rok narodenia autora 1993
Kategória                 Technika: Elektrická a mechanická technika
Názov projektu 6-nohý chodiaci robot

Sumár projektu: 6-nohý chodiaci robot. Riadený mikroprocesorom. Jednoduchá 
konštrukcia. Použil som iba 3 servomotory. Má aj jednoduchý senzorický sub-
systém.

Číslo stánku 34
Meno a priezvisko prvého autora Lukáš Lúčan
Adresa bydliska Rozkvet 2067/150-12, Považská Bystrica
Názov klubu/škola Stredná odborná škola, 
 T. Vansovej 1054/45; Púchov
Rok narodenia autora 1992
Kategória                Technika: Elektrická a mechanická technika
Názov projektu Automatický triediaci ROBOT

Sumár projektu: Robot ktorý triedi a ukladá farebné debny na určené miesto. 
Robot je plne automatizovaný. Hlavná riadiaca jednotka je ATmega32 program-
ovaná programovacím jazykom C. Cieľ projektu je určený na automatizáciu 
výroby teda triedenia a skladovania.

Číslo stánku 35
Meno a priezvisko prvého autora Jozef Šemota
Adresa bydliska Gaštanová 20, Žilina, 01007
Meno a priezvisko spoluautora Lukáš Trnka
Adresa bydliska Dubová 2, Žilina, 01007
Názov klubu/škola Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Rok narodenia autora /spoluautora 1992/1993
Kategória               Technika: Elektrická a mechanická technika
Názov projektu Camera Obscura, veda je umenie
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Sumár projektu: Vydali sme sa po stopách predkov z 5. storočia pred Kris-
tom, ktorí objavovali záhadné prevrátenie obrazu prechádzajúceho cez malý 
otvor. Kládli sme si tie isté otázky ako Aristoteles pred vyše 2300 rokmi. My 
so základnými poznatkami 21. storočia poznáme príčiny tohto úkazu. Rozhodli 
sme sa nasledovať škótskeho vedca sira Davida Brewstera, ktorý ako prvý v 
roku 1850 vyrobil fotografi u použitím spomínaného javu a vytvoril fotoaparát 
pomenovaný camera obscura. Rozhodli sme sa predstaviť Vám toto jednoduché 
snímacie zariadenie, ktoré sme sami skonštruovali. Prístroj dokáže na základe 
fyzikálnych vlastností svetla zachytiť obraz na svetlo citlivý materiál. Ukážeme 
Vám jeho fungovanie, samotný vývoj a snímky, ktoré sme vytvorili. Cieľom 
našej práce je poukázať na to, že touto stovky rokov starou technológiou sa dajú 
vytvoriť skutočné umelecké diela.

Číslo stánku 36
Meno a priezvisko prvého autora Daniela Dobošová
Adresa bydliska Štúrova 14, Krompachy, 05342
Meno a priezvisko spoluautora Natália Nehrerová
Adresa bydliska Poštová 2, Krompachy, 05342
Názov klubu/škola Gymnázium, Lorencová 46, Krompachy
Rok narodenia autora 1996/1995
Kategória Fyzika a astronómia
Názov projektu Tajomstvo ďalekohľadu

Sumár projektu: UNESCO vyhlásilo rok 2009 za rok astronómie, čo nás 
inšpirovalo k vytvoreniu projektu. Vybrali sme si tému, ktorá nás fascinovala 
najviac - ďalekohľady . Začali sme sa zaoberať ich históriou a tým čo sa nimi 
dá pozorovalo. Dostali sme sa aj ku Galileovi a jeho ďalekohľadom. Na zák-
lade jeho výskumov a pozorovaní sme sa rozhodli skonštruovať čo najtotožnejší 
ďalekohľad. Týmto doma vyrobeným ďalekohľadom nahliadneme na povrch 
Mesiaca v rozličné dni a týždne. A pridáme návod ako si svoj ďalekohľad 
skonštruovať.

Číslo stánku 37
Meno a priezvisko prvého autora Emília Petríková
Adresa bydliska Poľná 1, Banská Bystrica, 97405
Názov klubu/škola Základná škola, Radvanská 1, 
 Banská Bystrica, 97405
Rok narodenia autora/spoluautora 1994
Kategória Fyzika a astronómia
Názov projektu Vplyv farby odevu na prienik UV žiarenia  
 a pohlcovanie tepla
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Sumár projektu: Slnečné žiarenie je pre život nevyhnutné, no môže spôsobovať 
ľudskému telu aj veľa zdravotných problémov. Ultrafi alové lúče, súčasť 
slnečného žiarenia, spôsobujú starnutie pokožky aj malígne melanómy kože. 
Teplo zo slnečného žiarenia zas môže spôsobiť prehriatie organizmu. Preto sa 
treba pred nadmerným vplyvom slnečného žiarenia chrániť. K jedným zo zák-
ladných ochranných prostriedkov patrí odev. Rozhodli sme sa zistiť, či je ne-
jaký rozdiel v prieniku ultrafi alového žiarenia a pohlcovania tepla rôznymi far-
bami oblečenia. Preniká viac ultrafi alového žiarenia cez svetlé či tmavé odtiene 
farieb? Zahrievajú sa viac „teplé“ či „tmavé“ farby? V našej práci prezentujeme 
zaujímavé výsledky výskumu využiteľné v každodennej praxi.

Číslo stánku 38
Meno a priezvisko prvého autora Gabriela Sedláková
Adresa bydliska Hrabové 104, Bytča, 01401
Meno a priezvisko spoluautora Kristína Vozáriková
Adresa bydliska Hrabové 308, Bytča, 01401
Názov klubu/škola Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
Rok narodenia autora/spoluautora 1993/1993
Kategória Lekárstvo a zdravie
Názov projektu Tradičná medicína

Sumár projektu: V dnešnej dobe si ľudia čoraz častejšie kladú otázku či 
uprednostniť modernú medicínu alebo tradičné liečivá. No veľa ľudí nezváži 
aj iné prístupy a už pri najmenšom príznaku prechladnutia uteká k lekárovi a za 
liekmi. V našej práci sme chceli dokázať, že s menej závažnými zdravotnými 
problémami si dokážeme pomôcť aj sami. Po zozbieraní teoretických faktov o 
sušení byliniek a ich priaznivých účinkoch na ľudský organizmus sme si vy-
brali dve veľmi známe a bežné byliny, ktorým sme sa potom venovali. Bola 
to púpava lekárska a fazuľa záhradná. Uskutočnili dva pokusy, s púpavovým 
a s fazuľovým čajom. Pozorovali sme ako môžu tieto čaje pôsobiť na krv, ako 
ovplyvnia koncentráciu niektorých látok, napríklad cukru v krvi, a teda na zdra-
votný stav človeka. Ďalej sme vytvorili brožúrku v ktorej popisujeme návod na 
bežné zdravotné problémy. Keďže v dnešnej dobe sa mladý ľudia nezaujímajú 
o tradičné rastlinné liečivá, naša brožúrka by to mohla zmeniť. Recepty pre 
zdravie tu nájdu odporcovia aj nadšenci prírodného liečiteľstva. Brožúrka totiž 
obsahuje voľno predajné lieky, výživové doplnky aj bylinné čaje. Radíme v nej 
ľuďom, ako daným chorobám predchádzať a čo robiť ak už ochorejú. Nájdete v 
nej príznaky chorôb a ako ich rozoznať. Pomocou našich výskumov, pokusov a 
brožúrky sme sa snažili uľahčiť ľuďom ich rozhodovanie a oboznámiť mladých 
ľudí s liečivými účinkami bylín. Naša brožúrka je venovaná hlavne ľuďom, 
ktorí síce uznávajú bylinky ale aj lieky pre nich zohrávajú dôležitú úlohu.
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Číslo stánku 39
Meno a priezvisko prvého autora Dávid Vician
Adresa bydliska Jalšovík 15, Jalšovík , 96241
Názov klubu/škola Gymnázium A. Sládkoviča, 
 M.R.Štefánika 8, Krupina
Rok narodenia autora/spoluautora 1995
Kategória             Technika: Elektrická a mechanická technika
Názov projektu Autonómny robot

Sumár projektu: Už dlhú dobu sa zaujímam o elektrotechniku, ale tiež o veľmi 
rýchlo rozvíjajúci sa obor, ktorým je robotika. Preto som sa rozhodol pre 
konštrukciu robota s názvom „Pidibot“. Autonómny robot „Pidibot“ sa dokáže 
vyhýbať prekážkam sám, alebo je riadený pomocou počítača na diaľku cez 
Bluetooth. Na snímanie prekážok slúži infra prijímač. Infra LED diódy vysie-
lajú impulzy svetla (nám neviditeľného), ktoré sa odráža od najbližšej prekážky. 
Informáciu z prijímača vyhodnotí mikrokontrolér a podľa toho sa spustia moto-
ry. Do budúcna by som sa chcel naučiť programovať mikrokontroléry a vyvinúť 
program pre robota.

Číslo stánku 40
Meno a priezvisko prvého autora Dávid Lorko
Adresa bydliska Gemerská 14/9, Spišská Nová Ves, 05201
Meno a priezvisko spoluautora Alexander Jordan Al alawin
Adresa bydliska Palešovo Námestie 354/39, Žilina, 05304
Názov klubu/škola AMAVET klub č. 915 pri ZŠ ul. Ing. O.  
 Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
Rok narodenia autora/spoluautora 1995/1994
Kategória Počítačové vedy
Názov projektu Overclocking - Pretaktovanie

Sumár projektu: Projekt sa zaoberá pretaktovaním počítača – ako taktovať, 
teória taktovania a klady a zápory taktovania. Pretaktovanie počítača je v 
dnešnej dobe bežná vec. Taktovaním sa majú zvýšiť frekvencie, na ktorých 
pracuje CPU/GPU/RAM za účelom rýchlejšieho vykonávania náročnejších 
procesov. Čím vyššiu frekvenciu má súčiastka od výroby, tým je aj drahšia, pre-
to je výhodnejšie kúpiť si lacnejšiu a pomalšiu súčiastku, ktorú pretaktovaním 
navýšime frekvenciu na úroveň drahšej.
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Číslo stánku 41
Meno a priezvisko prvého autora Marek Buchman
Adresa bydliska Živnostenská 2/1, Bratislava, 81106
Názov klubu/škola ŠpMNDaG, Skalická 1, Bratislava
Rok narodenia autora 1993
Kategória Chémia
Názov projektu Využitie špecifi cky substituovaných 
 imínov pri syntéze prekurzorov liečiva  
 Stobadínu, resp. jeho analógov

Sumár projektu: Hlavným cieľom predkladanej práce bolo overiť a labo-
ratórne zoptimalizovať novú, doteraz v literatúre nepopísanú dvojstupňovú a 
regiošpecifi ckú metodiku prípravy 1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]ind-
olových derivátov na báze arýnovej cyklizácie s využitím tzv. “komplexných 
báz“, resp. organokovových zlúčenín. Na základe zistení je hlavnou výhodou 
tejto metódy jej ekonomická a ekologická nenáročnosť, ktorá v prípade jej 
priemyselného využitia, zvýhodňuje túto novú syntézu 1,2,3,4-tetrahydro-1H–
pyrido[4,3-b]indolov pred Fischerovou indolovou syntézou.

Číslo stánku 42
Meno a priezvisko prvého autora Lukáš Hudec
Adresa bydliska Trebeľovce 166, Rapovce, 98531
Meno a priezvisko spoluautora Tibor Klement
Adresa bydliska Mučín, Lipvá 7, Rapovce, 98531
Názov klubu/škola Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
Rok narodenia autora/spoluautora 1992/1993
Kategória Fyzika a astronómia
Názov projektu Hydromechanika v pokusoch

Sumár projektu: Naša práca sa zaoberá viacerými experimentmi z hľadiska zák-
ladnej a stredoškolskej fyziky, v ktorej sa študenti zaoberajú zväčša prírodnými 
javmi z hydromechaniky a nám šlo o to, aby sme teóriu preniesli do praxe v 
zaujímavých pokusoch, z ktorých vám pár budeme demonštrovať. Najprv sú 
to základné pokusy na tlak, pretlak, podtlak, atmosférický, hydrostatický, a v 
ďalšej časti sú to sily v kvapalinách. Hlavnou témou nášho projektu je však 
jedna z teórii o Bermudskom trojuholníku. V nej poukazujeme na vztlakové 
sily v mori, ktoré držia plaviace sa lode na hladine a aké môže mať katastrofi cké 
následky jej náhla zmena. A tiež dôvod prečo táto zmena môže nastať. Prácou 
by sme chceli priblížiť študentom a žiakom užitočnosť fyziky, jej štúdia a skval-
itnenie výučby teórie pokusmi.
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Číslo stánku 43
Meno a priezvisko prvého autora Lukáš Janošík
Adresa bydliska Jaseňová 14, Žilina, 01007
Názov klubu/škola Základná škola, Limbová ulica 30, Žilina
Rok narodenia autora 1996
Kategória Mikrobiológia
Názov projektu Čo všetko sa skrýva v tráve

Sumár projektu: Skoro všetci Slováci už boli na hubách, málo kto však vie, že 
huby nie sú len chutné, ale sú aj dobrým indikátorom chemicky nehnojených 
lúk. Chcel som preto zistiť, ako sú na tom lúky v Žilinskej kotline. Vyhlia-
dol som si šesť lúk a pasienkov a minimálne trikrát ich podrobne preskúmal. 
Všetky nájdené huby som dôkladne zdokumentoval a ich exikáty poslal na 
presné určenie do Slovenského národného múzea. Po presnom určení som zho-
tovil grafy a na základe nich určil kvalitu vybraných lúk. Jedným z mojich 
zistení bolo napríklad to, že aj v okolí mesta Žilina sa dajú nájsť zachovalejšie 
lúky ako v okolí odľahlej chatárskej osady. Veľmi zaujímavé je aj to, že na 
najzachovalejšej lúke som našiel až vyše 30 druhov húb a viaceré z nich boli 
veľmi vzácne a na Slovensku len nedávno nájdené druhy.

Číslo stánku 44
Meno a priezvisko prvého autora Ján Hoffmann
Adresa bydliska Výstavby 3, Košice, 04011
Názov klubu/škola Základná škola, Limbová ulica 30, Žilina
Rok narodenia autora 1992
Kategória Matematické vedy
Názov projektu Analýza najoptimálnejšej evakuácie 
 z uzavretých priestranstiev

Sumár projektu: Vyprázdnenie priestorov býva často krát nie len pri evakuácii 
problematické. Väčšinou sa ľudia tlačia na seba pri východoch a vzniká 
„tlačenica“, v ktorej sa dá ľahko prísť k úrazu. Tento projekt sa snaží nájsť 
praktické fyzikálne/matematické riešenie najoptimálnejšieho rozdelenia 
evakuovanej zóny medzi jednotlivé východy. Na základe pokusov s rôznymi 
materiálmi (voda, piesok, guľôčky, ľudia) a počítačovej simulácie sa autor snaží 
prísť k vhodnému rozdeleniu pomerov veľkostí východov k veľkosti jednot-
livých evakuačných zón na východ. Praktické využitie projektu nie je len pri 
tvorbe evakuačných plánov škôl, nemocníc, štadiónov, kín, divadiel, veľkých 
obchodných centier, apod., ale napr. pri tvorbe systémov pre dopravnú signal-
izáciu.
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Číslo stánku 45
Meno a priezvisko prvého autora Zuzana Hanková
Adresa bydliska Kluknava 345, Kluknava , 05351
Meno a priezvisko spoluautora Silvia Saksová
Adresa bydliska Hlavná 32, Krompachy, 05342
Názov klubu/škola Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Rok narodenia autora/spoluautora 1991/1992
Kategória Environmentálne analýzy
Názov projektu Reakcie rastlín na ekologický jed

Sumár projektu: Oblasť pôsobenia znečisteného vzduchu na živé organizmy je 
veľmi široká. Tyká sa to všetkých? Je dôležité aby sme sa tejto problematike 
venovali? Aké sú najnebezpečnejšie látky pre vegetáciu? Sú rastliny v našom 
okolí prispôsobené trvalému znečisteniu? Ako by sa v budúcnosti dalo zabrániť 
znečisťovaniu? Odpovede na tieto, ale aj iné zaujímavé otázky nájdete v našom 
projekte, v ktorom sme sa zamerali na vplyv oxidu siričitého na vegetáciu.

Číslo stánku 46
Meno a priezvisko prvého autora Štefan Levoča
Adresa bydliska Poštová 5, Krompachy, 05342
Názov klubu/škola Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Rok narodenia autora 1991
Kategória Fyzika a astronómia
Názov projektu Fotoelektrický jav

Sumár projektu: Cieľom mojej práce je vysvetlenie fotoelektrického javu a jeho 
použitie v praxi. Na základe fotoelektrického javu som sa snažil experimentálne 
určiť približnú hodnotu Planckovej konštanty h. V práci uvádzam postup ako 
som postupoval a ako som konštantu vypočítal. Ohľadom fotoelektrického javu 
opisujem jeho prvé pozorovanie až jeho úplné vysvetlenie. Fotoelektrický jav 
sa nedá vysvetliť klasickou fyzikou. Za jeho vysvetlenie dostal Albert Einstein 
v roku 1921 Nobelovu cenu.

Číslo stánku 47
Meno a priezvisko prvého autora Eduard Frlička
Adresa bydliska Ferka Urbánka 3270/52, Spišská Nová Ves
Názov klubu/škola AMAVET klub č. 915, ZŠ Ul. Ing. O.  
 Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 052 01
Rok narodenia autora 2000
Kategória          Technika: elektrická a mechanická technika
Názov projektu Robotika
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Sumár projektu: Projekt ROBOTIKA, je už blízka aj deťom vďaka tomu, že sa 
vymyslelo LEGO MINDSTORMS a LEGO MINDSTORMS NXT. Eduard pred-
staví niekoľko vlastnoručne zhotovených modelov, ktoré sa vedia pohybovať, 
určovať farbu, uchopiť do mechanického chápadla predmety, reagujú na zvuk, 
ultrazvuk. Všetky činnosti a schopnosti týchto robotov naprogramoval sám.

Číslo stánku 48
Meno a priezvisko prvého autora Natália Mlynarčíková
Adresa bydliska Osloboditeľov 72/59, Spišský Štvrtok
Názov klubu/škola AMAVET klub č. 915, ZŠ Ul. Ing. O.  
 Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 052 01
Rok narodenia autora 1992/1993
Kategória Energia a preprava
Názov projektu Slnko a solárna energia

Sumár projektu: Projekt SLNKO A SOLÁRNA ENERGIA vyzdvihuje význam 
slnečného žiarenia pre ľudstvo a rozoberá rôzne využitia slnečnej energie. Jeden 
mesiac sa Natália venovala výskumu: Ako môže byť solárna energia využitá na 
vyhriatie izby.

Číslo stánku 49
Meno a priezvisko prvého autora Vanesa Šefčíková
Adresa bydliska Koceľova 2/4, Spišská Nová Ves , 05201
Názov klubu/škola AMAVET klub č. 915, ZŠ Ul. Ing. O.  
 Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 052 01
Rok narodenia autora 1997
Kategória Mikrobiológia
Názov projektu Pohyb mikroorganizmov v závislosti 
 od teploty v stojacich a tečúcich vodách
  
Sumár projektu: Projekt sa zaoberá skúmaním mikroorganizmov zo vzoriek 
vody z rieky Hornád, zo školského jazierka a z verejného vodovodu. Analyzuje 
druhy mikroorganizmov, ich početnosť v závislosti od teploty a chemického 
zloženia skúmanej vzorky.

Číslo stánku 50
Meno a priezvisko prvého autora Martin Jiroušek
Adresa bydliska Sadrovcová 8,  Novoveská Huta, 
 Spišská Nová Ves, 05331
Názov klubu/škola AMAVET klub č. 915, ZŠ Ul. Ing. O.  
 Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 052 01
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Rok narodenia autora 1996
Kategória Vedy o rastlinách
Názov projektu Močiarne rastliny v našom regióne

Sumár projektu: Projekt je zameraný na zmapovanie výskytu a určovanie druhov 
močiarnych rastlín na Spiši. Autor projektu vytvoril mapu výskytu jednotlivých 
druhov močiarnych rastlín a katalóg s popisom jednotlivých druhov.

Číslo stánku 51
Meno a priezvisko prvého autora Tomáš Ratkovský
Adresa bydliska Rázusova 40/7, Spišská Nová Ves, 05201
Názov klubu/škola AMAVET klub č. 915, ZŠ Ul. Ing. O.  
 Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 052 01
Rok narodenia autora 1997
Kategória Vedy o zemi
Názov projektu Geotermálne vrty na Spiši - využité 
 a nevyužité tekuté zlato

Sumár projektu: Projekt je štúdiou možnosti využitia geotermálnej vody z dos-
tupných vrtov geotermálnej vody. Je škoda, že tekuté zlato sa nevyužíva v takej 
miere, ako by to bolo možné. Príroda nám ponúka nevyčerpateľný zdroj ener-
gie, ktorý možno raz zachráni ľudstvo.

Číslo stánku 52
Meno a priezvisko prvého autora Lukáš Witkovský
Adresa bydliska Kamenný obrázok 16, Spišská Nová Ves
Názov klubu/škola AMAVET klub č. 915, ZŠ Ul. Ing. O.  
 Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 052 01
Rok narodenia autora/spoluautora 1999
Kategória Fyzika a astronómia
Názov projektu Kryštály

Sumár projektu: Vo svojej práci sa rozhodol preskúmať svet kryštálov. Ako 
to, že kryštály pri raste samy od seba vedia, aký tvar majú vytvoriť? Zaujalo 
ho, že elementárna bunka má pre danú látku typickú tvar, ktorý je určený jej 
súčasťami, jej polohou, silou príťažlivých síl medzi nimi. Počas teoretickej 
prípravy na pokus kryštalizácie sa oboznámil s informáciami o roztokoch, 
metódach kryštalizácie, rozpustnosti látok, vplyve teploty na rozpustnosť látok, 
s kryštálovými sústavami, stavbou látok, s chemickými látkami použitých pri 
pokusoch. V praktickej časti si vyskúšal pokusne pomocou chemikálii tento 
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zázrak prírody - tento poriadok vynikajúci zdanlivo z ničoho sám vytvoriť. V 
pokuse č. 1 skúmal vplyv teploty na rozpustnosť látok. V pokuse č. 2 zisťoval 
či sa skryštalizovaná látka zmení opäť na biely prášok. V pokuse č. 3 zisťoval 
čo spôsobuje zmenu stavu látok.

Číslo stánku 53
Meno a priezvisko prvého autora Jakub Dovčík
Adresa bydliska Brezová 2/12 , Spišská Nová Ves, 05201
Názov klubu/škola Amavet klub Domino č.945, Filinského 7  
 Spišská Nová Ves
Rok narodenia autora/spoluautora 1997
Kategória Environmentálny manažment
Názov projektu Klimatické zmeny 
 a ich ekonomické dôsledky

Sumár projektu: Práca je zameraná na skúmanie klimatických zmien vo 
všeobecnosti a v podmienkach vybraných krajín vrátane Slovenska v jednot-
livých ekonomických odvetviach. Porovnáva a skúma vplyv klimatických zm-
ien na základné ľudské oblasti života v súčasnosti a v minulosti. Porovnáva 
nárast teploty a s tým súvisiace zmeny v základných oblastiach ľudského života 
- turizme, poisťovníctve, poľnohospodárstve a hospodárstve. Analyzuje viace-
ro predpovedí budúceho vývoja a dôsledkov klimatických zmien na prírodu 
a človeka, ktoré prezentuje vo forme tabuliek a grafov. Súčasťou práce sú 
prehľadné tabuľky, grafy a postery.

Číslo stánku 54
Meno a priezvisko prvého autora Zuzana Mikolajová
Adresa bydliska Za kaštieľom 3, Smižany, 05311
Názov klubu/škola Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Rok narodenia autora 1991
Kategória Environmentálne analýzy
Názov projektu Chemický monitoring 
 vodného toku Brusník

Sumár projektu: Cieľom mojej práce bolo stanoviť stupeň znečistenia potoka 
Brusník, ktorý je prítokom rieky Hornád. Chemický monitoring som vykonala 
pomocou prenosného laboratória MERCK. Stanovenia sa uskutočňujú dvomi 
metódami kolorimetrickou a titračnou metódou. Stanovované látky: Zdrojom 
amoniaku sú sklady umelých hnojív, dažďové splachy z poľnohospodárskych 
pôd, nelegálne hnojiská so zlým prevádzkovým režimom. Aj dusitany sú in-
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dikátory fekálneho znečistenia vôd. Dusičnany sú konečným produktom bio-
chemickej oxidácie organicky viazaného dusíka, preto ich zvýšená koncentrácia 
môže slúžiť ako dokaz znečistenia organického pôvodu. Zvýšené pH vo vode 
signalizuje prítomnosť zásady, nízke pH prítomnosť kyselín. Koncentrácia kys-
líka je totiž jedným z najdôležitejších ukazovateľov kyslíkového režimu vôd a 
indikátorom čistoty tokov. Fosforečnany sa môžu dostať do vody z pracích pros-
triedkov vyrábaných na báze týchto látok. Vápnik a horčík sú bežnou súčasťou 
podzemných a povrchových vôd. Ich obsah závisí od geologických pomerov vo 
zvodnených vrstvách. Na základe nameraných koncentrácií látok voda Brusník 
patrí do 4. triedy, čiže do kritickej kategórie a stav je alarmujúci.

Číslo stánku 55
Meno a priezvisko prvého autora Kristián Kaspar 
Adresa bydliska Dlhá 10/12, Prievidza, 97101
Meno a priezvisko spoluautora Maroš Krchňák
Adresa bydliska Okružná 18/11, Handlová, 97251
Názov klubu/škola ZŠ, Mariánska ul. 554/19, Prievidza
Rok narodenia autora/spoluautora 1997/1997
Kategória                Technika: elektrická a mechanická technika
Názov projektu Továreň na čokoládu

Sumár projektu: Náš projekt sa volá Továreň na čokoládu, alebo skrátene 
čokoládovňa. Je postavená zo skladačky Lego Mindstorm, je plne automati-
zovaná a expresne rýchlo vyrába chutnú čokoládu. Továreň sa skladá z 2 častí. 
V prvej sa zbierajú kakaové bôby a vyrába sa kakaový prášok. V druhej časti 
sa kakao zmieša s mliekom a zmrazí sa v chladiacich boxoch. Nakoniec vyjde 
hotová zabalená čokoláda, ktorú vám dáme ochutnať. Premiestnenie kakaových 
bôbov zo stromov do drviča zabezpečuje žeriav. Drvič ich podrví na kakaový 
prášok, ktorý sa premiestni do druhej časti, kde sa v mixéri zmieša s vopred na-
liatym mliekom. Výsledná tekutá čokoládová zmes sa vyleje do nádoby, ktorá 
prejde po posúvacích pásoch do mraziacich boxov. Tam sa zároveň aj napor-
cuje, zabalí a presunie na ďalší posúvací pás. Hotová čokoláda sa dá privolať 
stlačením gombíka, pričom vypadnú dve porcie čokolády, ktorá sa dá ihneď 
konzumovať. Dobrú chuť.

Číslo stánku 56
Meno a priezvisko prvého autora Adam Mečiar
Adresa bydliska Slančíkovej 11, Prievidza, 97101
Meno a priezvisko spoluautora Pavel Madaj
Adresa bydliska Mlynská 548, Jalovec, 97231
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Názov klubu/škola ZŠ Mariánska ul. 554/19, Prievidza
Rok narodenia autora/spoluautora 1996/1995
Kategória           Technika: elektrická a mechanická technika
Názov projektu Optické vlákna - technológia budúcnosti

Sumár projektu: Naším cieľom je prezentovať širokej verejnosti potenciál 
využitia prenášania vysokofrekvenčných dát a svetla optickými vlákna-
mi. Vysvetliť fungovanie tohto princípu aj s možným využitím a názornými 
ukážkami. Realizácia projektu: Prezentácia, názorná ukážka s použitím staveb-
níc Lego Dacta. Časti: Stavebnice: - Ukážka vysokofrekvenčného prenosu dát 
- Prenos energie pomocou optických vláken - Prototyp teleportu za pomoci 
optických vláken Presný popis: Ukážka vysokofrekvenčného prenosu dát: - Z 
jednej kocky sa budú pomocou prenosu svetla prenášať údaje do druhej. Z “z 
čítajúcej kocky sa tieto “ Prenos energie pomocou optických vláken: - Táto 
súčasť je pohľad úplne iným smerom, závisí na prenosu energie, konkrétne 
svetelnej v ktorej bude zvýšená frekvencia, aby sa zväčšila maximálna kapacita 
prenosu. Tak ako sa môžu optické vlákna nahradiť káble vo vedení telefónu, 
internetu, môžu nahradiť vysokonapäťové vedenie. Okrem toho že prenos ener-
gie v optických kábloch môže v budúcnosti vyjsť omnoho lacnejšie nehrozia pri 
nich nehody spôsobené elektrickým prúdom. Preto má toto odvetie elektroniky 
veľký potenciál. Prototyp teleportu za pomoci optických vláken: - Toto odvetv-
ie je nesmierne ambiciózne a fascinovalo mnoho generácií fyzikov. Svetlo je vo 
svojej podstate aj hmota takže prenos hmoty pomocou optických vláken nie je 
až taký neprijateľný nápad. Naše zariadenie bude obsahovať dve budovy ktoré 
budú prepojené iba optickým káblom a ako vložíte kocku vami vybratej farby 
do jednej z nich. Bude za pomoci svetla “teleportovaná“ do tej druhej.

Číslo stánku 57
Meno a priezvisko prvého autora Mária Mnichová
Adresa bydliska Slovinky 536, Slovinky, 05340
Meno a priezvisko spoluautora Mária Pendráková
Adresa bydliska Družstevná 162, Granč-Petrovce
Názov klubu/škola Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Rok narodenia autora/spoluautora 1992
Kategória Vedy o zemi
Názov projektu Travertíny na Spiši

Sumár projektu: Jednou z geologických zaujímavosti východného Slovenska, 
zvlášť v oblasti Spiša, je pomerne veľký výskyt travertínov. Travertín je druh 
vápenca, ktorý vznikol vyzrážaním z teplých minerálnych prameňov. V okolí 
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Spišského Podhradia sa nachádza 7 travertínových kôp. Svoj výskum sme 
zamerali na dve z nich. Prvú z nich Sivú bradu, najnižšiu a doteraz činnú, kde 
sme pozorovali vznik travertínov, Druhou je Dreveník, najstaršiu a najväčšiu, 
kde sme skúmali rozpad travertínov, spôsobený zvetrávaním a vplyvom iných 
prírodných činiteľov. Zamerali sme sa aj na dôsledky jeho rozpadu. Z uvedených 
miest máme množstvo zhotovených fotografi í a vykonali sme takisto chemickú 
analýzu travertínu.

Číslo stánku 58
Meno a priezvisko prvého autora Alena Kapitančíková
Adresa bydliska Štúrova 26, Krompachy, 05342
Meno a priezvisko spoluautora Jana Tureková
Adresa bydliska SNP 27, Krompachy, 05342
Názov klubu/škola AMAVET klub 727 pri gymnáziu, 
 Lorencova 46, Krompachy
Rok narodenia autora/spoluautora 1997/1996
Kategória Fyzika a astronómia
Názov projektu Ako šetriť energiu pri mrazení potravín?

Sumár projektu: Našimi pokusmi chceme zistiť, ktoré médium je na mrazenie 
potravín najvhodnejšie z pohľadu úspory energie. Bude to roztok soli alebo 
cukru? Bude to číra voda alebo alkohol?

Číslo stánku 59
Meno a priezvisko prvého autora Martin Arbet
Adresa bydliska Hálova 15, Bratislava, 85101
Názov klubu/škola ŠPMNDaG, Skalická 1, Bratislava, 831 02
Rok narodenia autora 1992
Kategória Chémia
Názov projektu Melamín

Sumár projektu: Melamín je hrozba, ktorá vystrašila celý svet. My sme sa v 
našej práci venovali jeho chemickým vlastnostiam a možnostiam, ako merať 
jeho obsah. Čo je to vlastne melamín? Je to látka obsahujúca 66 % dusíka, ktorá 
sa bežne používa do rôznych náterov. V tejto forme nie je nebezpečný. Pre 
človeka sa stáva nebezpečným v čistej forme, keď v tele reaguje s kyselinou 
kyanurovou a vytvára nerozpustné kryštály, ktoré spôsobujú zlyhanie obličiek. 
V druhej časti práce nájdete citované niektoré články z médií, ktoré jasne vy-
povedajú o hrozbe melamínu. Celý problém spôsobili čínske mliekárne, ktoré 
pomocou nadmerných dávok melamínu chceli zamaskovať nedostatočný podiel 
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proteínov v sušenom mlieku. Niekoľko čínskych detí kvôli ich podvodu zomre-
lo. Dozviete sa aj, že rôzne sladkosti, ktoré vykazovali vysoký obsah melamínu 
sa našli aj na Slovensku. V tretej časti práce sme písali o chromatografi ckých 
metódach, ktoré sa používajú na zisťovanie obsahu melamínu. V tejto kapitole 
sa nachádza základná teória týchto metód. Ďalšia kapitola tvorí jadro práce. 
Jedná sa o laboratórny protokol nášho výskumu. Ide o podrobný popis stanove-
nia obsahu melamínu pomocou kvapalinovej chromatografi e. Naša práca mala 
jeden základný cieľ – zaviesť do praxe používanie novej analytickej metódy 
pre stanovenie obsahu melamínu v krmivách pre zvieratá pomocou HPLC. Do-
volíme si tvrdiť, že tento cieľ bol splnený a na základe aj našej práce sa bude 
na Slovensku môcť vykonávať viac kontrol krmív pre zvieratá pri podozrení 
možnej kontaminácie melamínom.

Číslo stánku 60
Meno a priezvisko prvého autora Karin Pustayová
Adresa bydliska Hlavná 1, Krompachy, 05342
Meno a priezvisko spoluautora Mária Hedvigová
Adresa bydliska Banská 13, Krompachy, 05342
Názov klubu/škola Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Rok narodenia autora/spoluautora 1995/1994
Kategória Fyzika a astronómia
Názov projektu Magická voda

Sumár projektu: Cieľom nášho projektu je ukázať prostredníctvom zaujímavých 
experimentov, aké má voda zázračné vlastnosti. Napr. prečo je na Zemi tekutá, 
čo spôsobuje jej veľká tepelná kapacita, maximálna hustota, či povrchové napä-
tie. Odprezentujeme niekoľko až priam neuveriteľných pokusov, v ktorých 
ukážeme aká je voda magická a potrebná pre život.

Číslo stánku 61
Meno a priezvisko prvého autora Miroslava Gabrišová
Adresa bydliska Hlinkova 727, Bytča, 01401
Meno a priezvisko spoluautora Veronika Hrabovská
Adresa bydliska Hrabové 215, Bytča, 01401
Názov klubu/škola Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
Rok narodenia autora/spoluautora 1992/1992
Kategória Lekárstvo a zdravie
Názov projektu Minerálka ako ,,prvá pomoc”
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Sumár projektu: Človek unavený po náročnom dni si zaslúži odmenu, ktorá 
osvieži jeho telo aj dušu. Najlepším riešením je zdravá a pritom chutná min-
erálna voda. Ale ako si vybrať tú najvhodnejšiu? Podľa čoho sa máme riadiť? 
Cenou, tvarom fľaše alebo je za tým aj niečo viac? Rôzne minerálne vody obsa-
hujú aj rôzne minerály a stopové prvky. Nakoľko ich množstvá nie sú v každej 
vode rovnaké, nemôžu na náš organizmus rovnako vplývať. Práve preto sme 
sa rozhodli vypracovať tento projekt, ktorý by bol akýmsi ,,navigátorom“ pri 
výbere správnej minerálky. Vytvorili sme anketu, ktorú sme dali vyplniť rôz-
nym vekovým kategóriám v našom okolí. Na základe jej vyhodnotenia sme 
vybrali 10 minerálnych vôd, ktoré sme bližšie skúmali. Vytvorili sme vlastnú 
webovú stránku, do ktorej sme naše zistenia ako aj spolu s našimi radami um-
iestnili. Aby sme mali istotu, že výrobcovia neklamú, v školskom laboratóriu 
sme sa snažili dokázať prítomnosť katiónov vo vybraných vzorkách.

Číslo stánku 62
Meno a priezvisko prvého autora Mária Bukovinská
Adresa bydliska Dolná Tižina 36, Dolná Tižina, 01304
Názov klubu/škola Základná škola, Oslobodenia 165, Belá
Rok narodenia autora 1996
Kategória Matematické vedy
Názov projektu Tvorba matematických vzťahov pre 
 posudzovanie efektívnosti návrhu 
 kamerového bezpečnostného systému
 z pohľadu neskoršej identifi kácie 
 narušiteľa v stráženom priestore a ich im 
 plementácia v praxi

Sumár projektu: V projekte som sa zaoberala spôsobom rozpoznania obrys-
ov objektov a ich identifi kácie kamerovými bezpečnostnými systémami. Ak 
predpokladáme, že kvalita video-signálu nebude znížená jeho prenosom ale-
bo záznamom a zároveň budú splnené podmienky na citlivosť kamery, potom 
schopnosť identifi kácie cieľa bude závisieť od: rozlišovacej schopnosti a 
veľkosti optického snímača kamery, vzdialenosti a veľkosti snímaného objektu, 
výšky umiestnenia kamery a jej sklonu. Cieľom teoretickej časti projektu bolo 
v prvom rade popísať činitele ovplyvňujúce identifi káciu narušiteľa a následne 
nájdenie vzájomného vplyvu medzi nimi, vyjadreného matematickým vzťahom. 
Cieľom praktickej časti projektu bolo vybrať bezpečnostnú kameru a posúdiť 
jej výhodnosť pre vybraný objekt podľa vytvorených matematických vzťahov.
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Číslo stánku 63
Meno a priezvisko prvého autora Peter Imrich
Adresa bydliska Domky 158, Prakovce, 05562
Meno a priezvisko spoluautora Peter Harkot
Adresa bydliska Komenského 9, Snina, 06901
Názov klubu/škola SOŠ pôšt a telekomunikácií, 
 Palackého 14, Košice
Rok narodenia autora/spoluautora 1990/1991
Kategória environmentálny manažment
Názov projektu Prevezmú výrobcovia a spotrebitelia   
 zodpovednosť za elektroodpad?

Sumár projektu: Doteraz sme sa vo svojich projektoch viac zamerali na úsporu 
elektrickej energie. Náš súčasný záverečný projekt sme zamerali na spracovanie 
koncepcie a praktické riešenie: Čo s elektronickým odpadom? Teda ako vplý-
va konkrétna činnosť človeka ako výrobcu, spotrebiteľa a občana pri výrobe, 
využívaní a prevádzke elektrických zariadení na životné prostredie, ale najmä 
keď sa stanú odpadom. Zaoberali sme sa aj tým ako možno získať suroviny 
energeticky menej náročnou cestou z recyklácie už vyrobených a doslúžených 
výrobkov. Práve prebiehajúca hospodárska kríza, ktorá ohrozuje každodenné 
životné potreby ľudí, potláča v mnohých krajinách ochranu životného pros-
tredia. V zmysle blízkeho cieľa „prežiť“ zabúdame na budúce generácie. V 
Košiciach sme mapovali ako rôzne bilbordy a reklamy zneužívajú podľa nás 
zbytočne energiu. Náš projekt je o tom, čo môžeme urobiť my mladí, aby nás 
odpad nepohltil.

Číslo stánku 64
Meno a priezvisko prvého autora Marek Matiscsák
Adresa bydliska Budulov 40, Moldava nad Bodvou, 04501
Meno a priezvisko spoluautora Tomáš Krivda
Adresa bydliska Študentská 9, Košice, 04000
Názov klubu/škola SOŠ pôšt a telekomunikácií, 
 Palackého 14, Košice
Rok narodenia autora/spoluautora 1990/1991
Kategória Počítačové vedy
Názov projektu Nebezpečná chémia v elektrotechnike

Sumár projektu: Elektronické ale aj iné povolania pracujú s kovmi a nekovmi. V 
škole sa učíme o ich vlastnostiach, výrobe a použití, aj s nimi konkrétne pracu-
jeme. Keď sme sa dozvedeli, že mnohé z nich sú škodlivé a zdraviu nebezpečné, 
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začali sme podrobnejšie skúmať práve tú nebezpečnú stránku a hľadať či ich 
nemožno nahradiť. Vo svojom projekte sme si teda vybrali niekoľko v praxi 
používaných kovov a okrem rozboru ich vlastností, zisťovali sme ako postupujú 
pri ich nahradzovaní elektrotechnické a najmä informačné a telekomunikačné 
fi rmy. Či je verejnosť informovaná a čo čaká nás absolventov. Vo svojom pro-
jekte sme sa zaoberali teoretickými a praktickými východiskami ako na to. Pri 
príprave nášho projektu sme zistili, že v Česku prebehla aktivita – Naša škola 
bez jedov a náš projekt by mohol niesť aj názov Elektrotechnika a informačné 
technológie bez jedov.

Číslo stánku 65
Meno a priezvisko prvého autora Juliana Fučková
Adresa bydliska SNP 14, Sobrance, 07301
Názov klubu/škola Gymnázium, Sobrance
Rok narodenia autora 1991
Kategória Environmentálny management
Názov projektu Rehabilitácia dravcov a sov

Sumár projektu: Projekt podáva komplexný pohľad na rehabilitáciu dravcov 
a sov. Poskytuje základné poznatky o najčastejších príčinách poranení a pos-
tupoch vtáčej prvej pomoci. Zahŕňa informácie o transporte vtáčích pacientov 
do chovnej alebo rehabilitačnej stanice. Opisuje starostlivosť o zranené dravce 
a sovy v chovných a rehabilitačných staniciach. Zároveň projekt prezentuje a 
predkladá možné riešenia problémov súvisiacich s danou problematikou.

Číslo stánku 66
Meno a priezvisko prvého autora Tomáš Šrámek
Adresa bydliska 450, Opatovce nad Nitrou,
 Opatovce nad Nitrou,97101
Názov klubu/škola ZŠ Mariánska, ul. Marianska 19, 
 Prievidza, 97101
Rok narodenia autora 1997
Kategória             Technika: elektrická a mechanická technika
Názov projektu Bufet

Sumár projektu: “Predajné automaty“ na kávu alebo jedlo sú dnes veľmi 
rozšírené. Obyčajné automaty majú obmedzené možnosti komunikácie so záka-
zníkom, sú to veľmi jednoduché stroje. S použitím moderných komponentov 
z robotiky a telekomunikačnej techniky sa dá posunúť predaj cez automaty na 
vyššiu úroveň. V budúcnosti možno podobný automat bude obsluhovať aj Vás. 
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Pri konštrukcii som vychádzal z možností, ktoré poskytuje stavebnica LEGO 
Mindstorms. Použil som riadiacu jednotku NXT, zvukový senzor, ultrazvukový 
senzor, svetelný senzor, servomotory pre konštrukciu automatu a mobilný tel-
efón pre komunikáciu so zákazníkom. referencia: http://mindstorms.lego.com”

Číslo stánku 67
Meno a priezvisko prvého autora Nikola Bodnárová
Adresa bydliska Jenisejská 2, Košice, 04012
Názov klubu/škola Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 
 Košice, 040 12
Rok narodenia autora/spoluautora 1995
Kategória Lekárstvo a zdravie
Názov projektu Minerály ako liečivé  kamene

Sumár projektu: Liečivé kamene sú prírodné, vzácne alebo polovzácne kamene, 
ktorých liečivé vlastnosti sú známe a používajú sa na rovnováhu, obnovenie 
a zachovanie fyzického, mentálneho, citového, či duchovného zdravia. V mo-
jom projekte sa venujem minerálnym liečivým kameňom, ktoré niektorí z nás 
nepoznajú. Liečivé vlastnosti kameňov ovplyvňujú aj kryštalografi cké sústavy, 
pretože odzrkadľujú životný štýl. Napr. kocková sústava sa odporúča pre vy-
rovnaných, logických a poriadkumilovných ľudí, trojklonná zase pre roztržitých. 
K voľbe liečivých kameňov je však skutočným kľúčom ich zloženie, obsiahnu-
tie nerastných látok v mineráloch. Tento projekt som si vybrala kvôli tomu, 
že ma zaujímajú minerály, ktoré sú dovážané z rôznych kútov sveta, aby nám 
pomáhali a liečili nás a tiež preto, že tieto minerály sú pre mňa ako talizman 
ktorý mi nosí šťastie. Môj projekt zaujme ľudí ktorým sa páčia rôzne krásne ka-
mienky a radi by nosili niečo pekné pre potešenie alebo ako talizman šťastia. V 
mojom projekte som tiež spracovala mapu Slovenska a typické lokality výskytu 
minerálnych kameňov, ktoré súvisia aj s najhojnejším počtom druhov minerál-
nych vôd v Európe.

Číslo stánku 68
Meno a priezvisko prvého autora Patrícia Králiková
Adresa bydliska Predmier 261, Predmier, 01351
Meno a priezvisko spoluautora Zuzana Čadová
Adresa bydliska Kolárovice 58, Kolárovice, 01354
Názov klubu/škola Gymnázium, Štefánikova 219/4, 
 Bytča, 014 44
Rok narodenia autora/spoluautora 1992/1992
Kategória Lekárstvo a zdravie
Názov projektu Vplyv kofeínu na krvný tlak
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Sumár projektu: Málokto v dnešnej dobe si dokáže predstaviť svoje ráno bez 
šálky kávy. Káva sa stala neodmysliteľnou súčasťou uponáhľaného života ľudí. 
V priemere vypijeme 2 až 3 šálky kávy denne. Bohužiaľ tu narážame na vážny 
problém. “Káva škodí nášmu srdcu. Pitie kávy zvyšuje krvný tlak. Káva nás 
pomaly zabíja”. Toto je len časť výrokov o káve, ktoré v nás vyvolávajú obavy 
z nadmerného pitia kávy i z kávy celkovo. Dnes kávu pokladáme skôr za rých-
lo návykovú drogu ako za lahodnú povzbudzujúcu tekutinu. A preto sme sa 
rozhodli prostredníctvom monitorovania krvného tlaku pred a po vypití kávy, 
krvných testov a rozborov zistiť, či je káva postrachom pre náš krvný tlak. Ná-
zory lekárov sa často líšia, avšak naše výsledky hovoria jasne: pitia kávy sa 
jednoznačne nemusíme báť.

Číslo stánku 69
Meno a priezvisko prvého autora Martin Proks
Adresa bydliska Talinská 11, Košice, 04012 
Názov klubu/škola Amavet Comp 849, Súkromné gymnázium 
 Dneperská 1, Košice 
Rok narodenia autora 1993
Kategória Počítačové vedy  
Názov projektu E-hospital 

Sumár projektu: E-hospital je nová aplikácia pre nemocnice a polikliniky, ktorá 
je prístupná cez internet. Ide o systém pre jednoduchšiu správu údajov o pacien-
toch. Už nebudú potrebné žiadne kartičky o pacientoch, eliminujeme možnosti 
straty údajov alebo výskytu mylných informácií. Cieľom projektu je zefektívniť 
prácu lekárom tak, aby mohli rýchlejšie pomôcť pacientom. Informácie o pa-
cientoch budú jednoducho dostupné, tým by sa mohlo predísť hľadaniu lekár-
skych správ o pacientoch. Systém je zabezpečený tak, aby nedošlo k strate 
alebo zneužitiu údajov o pacientoch. E-hospital je inteligentný systém, ktorý 
vás upozorní na preventívne prehliadky pacientov, zisťuje dostatok liekov na 
sklade a to nie je zďaleka všetko. Celý systém spravuje administrátor, ktorý 
má všetky potrebné práva, ako napríklad spravovanie kont zamestnancov ale-
bo zálohovanie databázy. Pod skupinu zamestnancov patria lekári, sestričky a 
predavači v lekárňach. Celý systém je rýchly a intuitívny. Je prístupný z mobil-
ného telefónu alebo PDA s pripojením na internet, čo znamená rýchly a priamy 
prístup ku pacientovým údajom aj mimo krajiny svojho bydliska. Celý systém 
je preložený do angličtiny. Na realizáciu svojho projektu som požil html, css, 
php, mysql a javascript. Dúfam, že môj projekt bude aplikovateľný a nápo-
mocný v čo najkratšom čase.
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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 podu-
jatí z európskych krajín (Belgicko, Španielsko, Česko, Nemecko, Maďarsko).

Číslo stánku 70
Meno a priezvisko autorov Sarah Vanherk, Sarah Vleugels, 
 Kathleen Swennen, Stephanie Goossens 
Názov organizácie, krajina Jeunesses Scientifi ques de Belgique (JSB),  
 Belgicko
Adresa organizácie Avenue Latérale 17, 1140  Brussels, 
 Belgium 
Rok narodenia autorov 1992/1992/1992/1992
Názov projektu The agony of a star

Sumár projektu: Stars get born, they live for a period and just like us people, 
they’ll die at the end. The end of stars can be very extreme. How a star gets 
born, live and die, astronomers call this “Stellar Evolution”. In our posters we’ll 
describe the evolution of a star and the agony of a star in more detail.

Číslo stánku 71
Meno a priezvisko autorov Jochen Lycke, Mathijs Masset  
Názov organizácie Jeunesses Scientifi ques de Belgique (JSB),  
 Belgicko
Adresa organizácie Avenue Latérale 17, 1140  Brussels, 
 Belgium
Rok narodenia autorov  1992/1991
Názov projektu Experimenting with LEGO 
 and solar energy

Sumár projektu: The goal of the project is to use LEGO Mindstorms NXT to in-
troduce the students into the world of technology in an attractive way.  Abstract 
principles from mechanics, electricity and IT come to life when they are dem-
onstrated with LEGO.  The project developed course material by implement-
ing all kinds of technological principles in different LEGO tasks or exercises 
to be done by the LEGO mindstorms robots.  In this course material students 
learn to program motors and sensors with labVIEW, they experience what me-
chanical principles like “uniform circular motion” and “friction” mean, they 
discover electrical principles while working with solar energy, and much more.
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The course material is the result of a Comenius project 2007-2009 between 
VTI Veurne, Belgium,  Portalens Gymnasium Uddevalla, Sweden and the Vo-
cational High School of Orestiada, Greece

Číslo stánku 72
Meno a priezvisko autorov Xavier Gilis, Laurent Sebille   
Názov organizácie Ose la Science, Belgicko
Adresa organizácie Chaussée de Waterloo 52, 
 5002 Saint-Servais, Namur
Rok narodenia autora 1992/1992  
Názov projektu Cholesterol

Sumár projektu: How cholesterol appears in the human body. How to heal peo-
ple with traditional medicine, but also with others methods, less known.

Číslo stánku 73
Meno a priezvisko prvého autora Oscar Santegoeds 
Názov organizácie Associació per promoure 
 la Recerca Jove (MAGMA)
Adresa organizácie Barcelona, Španielsko 
Rok narodenia autora  1991
Názov projektu Temperature infl uence on chemotrophic 
 bacteria at the Alt Maresme Coast.

Sumár projektu: Short abstract of the project (3 sentences): The increase of 
temperature in the habitat of chemotrophic bacteria at the Alt Maresme Coast 
provokes  faster and more diverse growth. Furthermore, there has been found a 
coincidence between the morphology of the bacteria species and their affi nity 
to certain temperatures.

Číslo stánku 74
Meno a priezvisko prvého autora Albert Gili Moreno
Názov organizácie Associació per promoure 
 la Recerca Jove (MAGMA)
Adresa organizácie Barcelona, Španielsko
Rok narodenia autora  1990
Názov projektu Feminine genealogies: artists’ voices

Sumár projektu: As a refl ection on a previous research, this project consists of a 
case study that compares a group of 9 recognised women artists, and 10 young 
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women artists. In order to know if the artists of both groups belong to a feminine 
genealogy together with the women artists from the past, I have analyzed some 
interviews to these artists with some interpretative points, related to the histori-
cal situation of women artists from the past and the speeches which have been 
constructed to explain this situation. The hypothesis has not been confi rmed, 
because most of the interviewed artists have masculine referents.
 
Číslo stánku 75
Meno a priezvisko autorov Julia Artero Aspiroz, Julia Sanz Minchot, 
 Silvia Casaús Cuartero, 
 Álvaro Muñoz Peris, 
 Álvaro Valero Muñoz  
Názov organizácie Instituto de Ciencia e Investigación 
 Juvenil de Aragón (ICIJA)
Adresa organizácie  García Arista, 21 -  9º D, 50015-Zaragoza,  
 Španielsko
Rok narodenia autorov 1995/1995/1995/1995/1995
Názov projektu Men and minerals

Sumár projektu: How important minerals are in our body balance? What hap-
pens if we have excessive amounts or abnormally low levels of calcium, potas-
sium, sodium, iron, chromium, sulfur or magnesium? Which foods are rich in 
these minerals? We’ll answer these questions in our project.

Číslo stánku 76
Meno a priezvisko prvého autora Patrik Čermák
Názov organizácie AMAVET CZ
Adresa organizácie  Bubenská 6, Praha 7, 170 00
Rok narodenia autora 1991
Názov projektu Prospective thermoelectrics tellurides

Sumár projektu: Preparation and characterization of thermoelectric properties 
of prospective thermoelectric materials based on tellurium especially for higher 
efectivity and then wider applicatibility in room temperature region (300 K) 
and construction of own Peltier element from these optimalized TE materials.
Rem.: Peltier element based on the thermoelectric (TE) materials can be use as 
a cooler or as a TE generator – alternative power source.
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Číslo stánku 77
Meno a priezvisko prvého autora Radim Laga
Názov organizácie AMAVET CZ
Adresa organizácie  Bubenská 6, Praha 7, 170 00
Rok narodenia autora 1990
Názov projektu Electromagnetic pulse accelerator 
 of feromagnetic projectiles

Sumár projektu: Projectile is accelerated in the device to very high exit velocity 
speed. The device was build from the best electronic parts on the market and 
is very hi-tech in some upgrades. These upgrades increase a total effi ciency. 
The machine is powered from 12V lead accumulator. The max. output kinetic 
energy is 56 J and velocity is about 90.5 m/s.

Číslo stánku 78
Meno a priezvisko prvého autora 
Víťazi Sächsischen Konstruktionswettbewerb
 Janik Rolle, Marten Schätzke, 
 Peter Kluge, Felix Schulze
Názov organizácie Förderverein „Technisch ökologisches 
 Jugendprojektzentrum Rabutz“ e.V.
Adresa organizácie Bageritzer Weg 1, Rabutz, 04509 
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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 bodov, Vedeckosť projektu 25 bodov, Technický 
zámer projektu 15 bodov, Schopnosti a zručnosti autora 10 bodov, Porozumenie 
projektu autorom 15 bodov), za ktoré hodnotiteľ prideľuje jednotlivým pro-
jektom 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. 

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 pro-
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 eko-
nomicky realizovateľné? Je výsledok pokrokom a zdokonalením iných alter-
natív? 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?
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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, od-
borníkov atď.? Bol projekt zavŕšený pod dohľadom dospelého, alebo autor pra-
coval 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, pos-
tup 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 komi-
sia 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
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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 0903 310 246
Gabriela Kukolová 0905 430 069
Roman Antoška 0905 506 312
Katarína Lehotská 0908 897 928
Daniela Adamcová 0911 253 733
Peter Topoľský 0905 506 312
Bronislava Czinegeová 0903 803 866
Vladimír Vaculík 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. Stra-
vovanie zabezpečuje fi rma 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 ale-
bo 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, 5. – 7. novembra 2009
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
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MYŠLIENKA NA ZÁVER

Silnou motiváciou našej asociácie je pomáhať naplniť predstavy a myšlienky 
mladých ľudí, podporovať oblasť neformálneho vzdelávania a zvýšiť záujem 
o vedecké disciplíny 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 zorganizova-
niu súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov a výskumných prác 
mladých vedátorov – Festival vedy a techniky 2009.

SPRIEVODCA ÚČASTNÍKA FESTIVALU VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU
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Kontakt:
AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Žarnovická 7
831 06  Bratislava

Tel./Fax: +421 2 4487 2331
Mobil: +421 905 506 312

E-mail: amavet@amavet.sk
Web: www.amavet.sk

www.festivalvat.sk

Náklad: 500 ks
Rok vydania: 2009

Zostavili: Ing. Gabriela Kukolová, Bc. Peter Topoľský.
Grafi cká úprava: Marek Kollár

Neprešlo jazykovou úpravou
Nepredajné

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na po
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