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23. - 26.11.2006
Číslo stánku 1
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Róbert Tamáš
Železničná ul. 531, 044 55 Veľká Ida
Štefan Šimon
Boženy Nemcovej 12, 040 01 Košice
SOU pôšt a telekomunikácií, Tr. SNP 104
Košice
1987/1990
Enviromentálny manažment
EÚ a jej vplyv na elektroniku

Sumár projektu: Vo svojom projekte sa autori zamerali na uplatňovanie smerníc a odporúčaní
EÚ v elektronickej praxi so zameraním na elektronické výrobky a odpad. Štúdiom dostupných
materiálov a ich vyhodnocovaním s dopadom na Slovensko. Spracovali konkrétny postup pre
absolventov SOU elektrotechnických odborov.

Číslo stánku 2
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Ľubomír Čurilla
Mauerova 37, 053 42 Krompachy
Monika Tomašová
Okolie 7, 053 61 Spišské Vlachy
Amavet klub č. 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
1989/1989
Rok narodenia autora/spoluautora
Fyzika a astronómia
Kategória
Využite laser pri meraní tuku
Názov projektu
Sumár projektu: V práci popisujeme jednoduchú metódu, ako zmerať obsah tuku v mlieku
pomocou lasera. Postačí Vám na to obyčajné laserové ukazovátko a sami si môžete zmerať
tučnotu mlieka. Práca je doplnená výsledkami zrealizovaných experimentov. Pri prezentácii Vám
ukážeme, ako je možné využiť metódu merania tuku v mlieku v domácich podmienkach.

Číslo stánku 3
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Soňa Hubálková
Včelná 3, 053 61 Spišské Vlachy
Emília Porembová
Lipová 7, 053 61 Spišské Vlachy
Amavet klub č. 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
Rok narodenia autora/spoluautora
1987/1988
Kategória
Spoločenské vedy
Názov projektu
Komunikácia hýbe svetom
Sumár projektu: To, že komunikácia napreduje míľovými krokmi, vie každý. Otázka znie, či ľudia
vedia, ako to všetko prišlo až k dnešnej podobe. Myslíme si, že odpoveď je - NIE. Preto chceme
ukázať verejnosti spôsob komunikácie medzi ľuďmi. Napríklad: dnešný telefón, fax alebo internet.
Pýtali sme sa na to ľudí rôznych vekových skupín, rôznych profesií. To všetko a ešte viac by sme
vám chceli ukázať.
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Číslo stánku 4
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Tomáš Korfant
Osloboditeľov 64, 053 61 Olcnava
Peter Gonda
053 61 Slatvina 40
Amavet klub č. 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
Rok narodenia autora/spoluautora
1990/1989
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov projektu
Naša meteorologická stanica
Sumár projektu: Cieľom našej práce bolo zostrojiť vlastnú meteorologickú stanicu a pravidelným
meraním fyzikálnych veličín (tlak, vlhkosť, teplota, ...) zistiť, ako sa mení v závislosti od počasia. V
práci prezentujeme výsledky vlastných meraní, ale aj zistenia, čo všetko ovplyvňuje počasie.

Číslo stánku 5
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Roman Zavada
Dolina 14, 053 42 Krompachy
Amavet klub č. 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
Rok narodenia autora/spoluautora
1988
Kategória
Technika: Nové materiály
Názov projektu
3 tisícročie - éra nanomateriálov
Sumár projektu: Nanotechnológie a nanomateriály sú známe niečo cez 2 desiatky rokov, ale
prvá vlna aplikácii sa začína presadzovať až dnes. A ako tieto nanomateriály nastupujú, zdá sa, že
počítačová revolúcia bola v porovnaní s nimi len malá zmena. Zmení sa všetko od batérií, cez
oblečenie, ktoré nosíme až po spôsob liečby rakoviny. V mojom projekte Vám predstavím prvé
nanomateriály aplikované do reálneho života- do oblečenia, v športe, v automobilovom priemysle
... a zároveň Vám predstavím aplikácie, na ktorých intenzívne pracuje vedecká komunita z celého
sveta.

Číslo stánku 6
Meno a priezvisko prvého autora
Mária Novotná
Adresa bydliska
Dobšinská Ľadová Jaskyňa 31, 049 71
Meno a priezvisko spoluautora
Jana Figúrová
Adresa bydliska
Čierna Lehota 55, 049 36
Názov klubu AMAVET/škola
Gymnázium, SNP 607, Dobšiná
Rok narodenia autora/spoluautora
1992/1992
Kategória
Vedy o zvieratách
Názov projektu
Ako vidí kôň
Sumár projektu: Kôň vníma iné farby ako človek. Táto práca skúma, ako kôň rozlišuje predmety v
priestore okolo seba.
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Číslo stánku 7
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Jakub Wares
SNP 7, 053 42 Krompachy
Amavet klub č. 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
1996
Rok narodenia autora/spoluautora
Fyzika a astronómia
Kategória
Zvuky okolo nás
Názov projektu
Sumár projektu: Projekt patrí do kategórie fyzikálnych vied - náuka o zvuku. Autor sa zaoberá
zvukom. Jednoduchými pokusmi demonštruje - zdroj zvuku, šírenie zvuku, hlasitosť, vysoké a
nízke zvuky, ozvenu a ako vzniká hudba. Širokej verejnosti chce zaujímavo vysvetliť bežné javy
života.

Číslo stánku 8
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Mária Dzuríková
Dúbrava 94, 053 42 Krompachy
Anna Dzuríková
Dúbrava 94, 053 42 Krompachy
Amavet, klub č. 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
Rok narodenia autora/spoluautora
1989/1988
Kategória
Vedy o zemi
Názov projektu
Modrá planéta
Sumár projektu: Cieľom nášho projektu je priblížiť tvar Zeme, jej zloženie, deje, ktoré prebiehajú
na Zemi a ich dôsledky. Napríklad to, aký je dôsledok guľatého tvaru Zeme, obehu Zeme okolo
Slnka, rotácie Zeme okolo vlastnej osi, nerovnomernej rýchlosti obehu Zeme okolo Slnka... Pre
lepšie pochopenie použijeme množstvo grafických znázornení. V krátkosti nazrieme aj do
histórie, aké boli predstavy o tvare Zemi, a kedy boli známe.

Číslo stánku 9
Meno a priezvisko prvého autora
Tomáš Horváth
Adresa bydliska
Talinská 7, 040 12 Košice
Meno a priezvisko spoluautora
Viktor Laczko
Adresa bydliska
Paulínyho 45, 040 01 Košice
Názov klubu AMAVET/škola
AMAVET comp 849, Košice
Rok narodenia autora/spoluautora
1989/1990
Kategória
Počítačové vedy
Názov projektu
Omega Chat
Sumár projektu: Projekt Omega Chat sprostredkováva vzájomnú komunikáciu medzi užívateľmi
internetu. Pri programovaní aplikácie sme použili programovacie jazyky: Flash, PHP, HTML,
JavaScript a CSS. Užívatelia zaregistrovaní v Omega Chate, môžu navzájom komunikovať v
rôznych "miestnostiach" podľa vlastnej voľby. Omega Chat slúži na zblíženie ľudí bez ohľadu na
vzdialenostné prekážky.
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Číslo stánku 10
Tomáš Šelemba
Meno a priezvisko prvého autora
Pekinská 1, Košice
Adresa bydliska
Marek Hutník
Meno a priezvisko spoluautora
Železiarenská 41, 040 12 Košice-Šaca
Názov klubu AMAVET/škola
Amavet Comp č. klubu 849, Košice
Adresa bydliska
1991/1990
Rok narodenia autora/spoluautora
Počítačové vedy
Kategória
Mega Internet Pack 2v1
Názov projektu
Sumár projektu: Náš projekt má dve časti. Prvou z nich je internetový prehliadač. Jeho cieľom je
uľahčiť prácu na internete. Druhá časť je e-mailový klient ktorý podporuje službu POP3 a SMTP. V
blízkej budúcnosti chceme pridať podporu služby IMAP. Obidve tieto časti programu sú vytvorené
v programovacom jazyku Visual basic. Program je kompatibilný s platformou Windows XP a zatiaľ
je len testovaný na Windows Vista RC1. Zámerom tohto programu je uľahčiť prácu s internetom
pre laikov, ale i pokročilých používateľov. V našom záujme je aj rozšíriť náš projekt do zahraničia.

Číslo stánku 11
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Martin Rybár
Kolinovce 105, 053 42
Tomáš Bardovič
Kolinovce 78, 053 42
Amavet klub č. 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
Rok narodenia autora/spoluautora
1989/1991
Kategória
Energie a preprava
Názov projektu
Ako využiť silu vetra
Sumár projektu: Cieľom projektu je oboznámiť verejnosť o efektívnom využití veternej energie
na Slovensku i vo svete. Chceme poskytnúť možné riešenie ako nahradiť nedostatok elektrickej
energie, ktorý sa dotkne v budúcnosti aj Slovenska. Súčasťou nášho projektu bude nami
zostrojený model veternej elektrárne, prezentácia a prieskum o tom, čo si myslia ľudia v našom
okolí o výhodách a nevýhodách veternej elektrárne.

Číslo stánku 12
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu
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Marcel Struckel
Nová 17, 076 64 Zemplínska Teplica
Matej Oravec
Gerlachovská 28, 040 01 Košice
Súkromné 8-ročné gymnázium, Dneperská 1,
Košice
1991/1991
Technika: Elektrická a mechanická technika
Autíčko poháňané slnečnou energiou

FESTIVAL VEDY

A

T E CH N I K Y

23. - 26.11.2006
Sumár projektu: Je všeobecne známe, že ropy je na svete málo. Práve preto moderní vedci
objavujú alternatívne zdroje energie. Jedným z takýchto zdrojov je práve SOLÁRNY PANEL.
Rozhodli sme sa teda overiť výskum vedcov, a použili sme tento panel ako alternatívny zdroj
energie potrebnej pre pohon štvorkolesového autíčka na diaľkové ovládanie. Solárny panel
upevnený na streche autíčka dokáže za prítomnosti slnečného žiarenia dokonale nahradiť batérie.
Veríme, že vďaka tomuto projektu sa autá poháňané slnečnou energiou stanú realitou.

Číslo stánku 13
Meno a priezvisko prvého autora
Zdenka Verónyová
Adresa bydliska
Majerský rad 67, 963 01 Krupina
Meno a priezvisko spoluautora
Palkovičová Veronika
Adresa bydliska
Hronská5, 934 01 Levice
Názov klubu AMAVET/škola
Súkromné SOU J. Peterku
Rok narodenia autora/spoluautora
1985/1986
Kategória
Technika: Nové materiály
Názov projektu
Reštaurovanie Haličského kríža
Sumár projektu: História vzniku kríža ako symbolu, jeho poslanie v kresťanskom svete a jeho
zobrazenie. Detailný popis reštaurovania, technické a technologické zdokumentovanie, využitie
svojej odbornej profesie pri konkrétnej realizácii reštaurovania. Výsledkom je finálny produkt ako
relikvia v podobe strieborného kríža, ktorý je uložený na hlavnom oltári kostola v Haliči.
Číslo stánku 14
Meno a priezvisko prvého autora
Mária Škribová
Adresa bydliska
Slavec 141, 049 51 Brzotín
Názov klubu AMAVET/škola
SOU pôšt a telekomunikácií, Košice
Rok narodenia autora/spoluautora
1988
Kategória
Spoločenské vedy
Názov projektu
Realizmus v slovenskej literatúre
Sumár projektu: Autorka pripravila veľmi zaujímavú virtuálnu pomôcku na CD nosiči pre
vyučovanie slovenského jazyka s bohatou obrázkovou prílohou ako aj vedomostným testom s
hodnotením.

Číslo stánku 15
Juraj Ferencik
Meno a priezvisko prvého autora
Poludníková 3, 040 12 Košice
Adresa bydliska
Maroš Vojaček
Meno a priezvisko spoluautora
Lomená 22, 040 12 Košice
Adresa bydliska
SOU pôšt a telekomunikácií, Košice
Názov klubu AMAVET/škola
1987/1988
Rok narodenia autora/spoluautora
Počítačové vedy
Kategória
Ochrana počítačovej siete-IPcop
Názov projektu
Sumár projektu: Autori vyriešili ochranu zabezpečenia počítačových sietí Hardwarovým
Firewalom, pohľad nad lokálnou sieťou a inými službami. Využíva sa pri budovaní a administrácií.
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Číslo stánku 16
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Andrej Čigáš
Kokšov-Bakša č. 257, 044 13
Peter Kandra
Helcmanovce č.520, 055 63
SOU pôšt a telekomunikácií, Košice
1987/1990
Chémia
Chcete si niečo pomediť, postriebriť...?
Skúste to s nami
Sumár projektu: Práca je zameraná na praktické využitie elektrolýzy. Autor si sám vyrobil,
pripravil elektrolytický prístroj, ktorý odskúšal. Práca je zameraná aj na enviromentálne hľadiská
elektrolýzy.

Číslo stánku 17
Meno a priezvisko prvého autora
Andrea Slebodníková
Adresa bydliska
Brigádnicka č.1, 040 11 Košice
Názov klubu AMAVET/škola
SOU pôšt a telekomunikácií, Košice
Rok narodenia autora/spoluautora
1984
Kategória
Lekárstvo a zdravie
Názov projektu
Nebezpečné nočné svetlo
Sumár projektu: Autorka v projekte rieši problémy vplyvu svetelného žiarenia na cirkadiánny
rytmus živých orgánov (človeka). Ako moderná veda nepriaznivo vplýva na zdravie človeka
pôsobením nočného svetla, keď má byť tma. Práca prináša zaujímavý pohľad na túto
problematiku očami techniky.

Číslo stánku 18
Meno a priezvisko prvého autora
Daniel Mitro
Adresa bydliska
Malinová 9, 040 01 Košice
Meno a priezvisko spoluautora
Marek Ucháľ
Adresa bydliska
Pekinská 19, 040 13 Košice
Názov klubu AMAVET/škola
Amavet comp 849, Košice
Rok narodenia autora/spoluautora
1992/1992
Kategória
Lekárstvo a zdravie
Názov projektu
...Káva pomáha či zabíja?
Sumár projektu: V našom projekte Vám predstavíme účinky kávy na ľudský organizmus. Na
svete existuje niekoľko stoviek druhov káv. My Vám niektoré opíšeme a povieme Vám, aký je
medzi nimi rozdiel. Niektorí ľudia túto nadpozemskú látku odsudzujú, iní ju vynášajú do nebies. Čo
sa v nej však naozaj skrýva? To sa môžete dozvedieť z našej štúdie: Káva zabíja či pomáha?
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Číslo stánku 19
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Jozef Jirásek
Kuzmányho 27, 040 01 Košice
Martin Kolesár
Diamantová 18, 040 11 Košice
Centrum voľného času DOMINO,
Popradská 86, Košice
1989/1989
Rok narodenia autora/spoluautora
Fyzika a astronómia
Kategória
S ďalekohľadom na cestách
Názov projektu
Sumár projektu: Cieľom je popularizácia astronómie a vedy vôbec v geograficky, sociálne a
ekonomicky znevýhodnených obciach okolia Košíc. Celkovo sme uskutočnili 18 podujatí
pozostávajúcich z prednášky, krátkej vedomostnej súťaže a praktického pozorovania
ďalekohľadmi. Záverom projektu bola slávnostná vernisáž výstavy fotografií z priebehu projektu
ako aj astronomických záberov získaných členmi Klubu PALLAS.
Číslo stánku 20
Meno a priezvisko prvého autora
Michal Mjartan
Adresa bydliska
Majerská 8/8, 971 01 Prievidza
Meno a priezvisko spoluautora
Martin Cmarko
Adresa bydliska
Gazdovská 8/14, 971 01 Prievidza
Názov klubu AMAVET/škola
ZŠ Mariánska ul. 19, 971 01 Prievidza
Rok narodenia autora/spoluautora
1991/1991
Kategória
Počítačové vedy
Názov projektu
Ekologická triedička kovového odpadu
Sumár projektu: Elektromagnety majú pre svoje vlastnosti veľmi rozsiahle použitie v praxi napr.
na premiestňovanie kusov železa, v hutách alebo pri nakladaní železného šrotu do vagónu.
Vďaka stavebnici RoboLab sme zostavili aj my vlastnú triedičku odpadov. Vďaka RCX kockám je
lego oživené a naprogramované. Na základe senzorov na svetlo a dotyk, dokáže svoju činnosť
samostatne a opakovane. Náš projekt pozostáva z týchto častí: 1. žeriav s elektromagnetom
opakovane naloží z haldy odpadu kovový šrot do pripraveného auta s vlečkou. 2. Auto sa po
obdržaní signálu z riadiacej kocky uvedie do chodu.

Číslo stánku 21
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Barbora Dubovcová
Hradišská 626/1, 031 04 Lipt. Mikuláš
Katarína Macková
Kemi 629/6, 031 04 Lipt. Mikuláš
Gymnázium Hradná 23, Liptovský Hrádok
1990/1990
Enviromentálny manažment
Prečo recyklovať odpad na školách
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Cieľom nášho projektu bolo zistiť vplyvy komunálneho odpadu na človeka a jeho životné
prostredie. Upozorniť na zlú situáciu spracovania odpadu a napokon navrhnúť realizovateľné
riešenia. V poslednom bode sme sa zamerali na osvetu na školách. Navrhované riešenia
eliminácie odpadov sme vyhodnotili, zvážili sme ich klady a zápory. Ako najlepšie možné riešenie
otázky znečisťovania životného prostredia odpadmi sme navrhli recykláciu na školách. Toto
riešenie sme uviedli na skúšobnú dobu do praxe aj na našej škole. Zámerom nášho projektu bolo
prispieť k zlepšeniu životného prostredia a prezentovať naše riešenia a myšlienky aj na iných
školách.

Číslo stánku 22
Meno a priezvisko prvého autora
Katarína Gajancová
Adresa bydliska
Kemi 629/8, 031 04 Liptovský Mikuláš
Meno a priezvisko spoluautora
Roman Hapčo
Adresa bydliska
Csa 372/63, 033 01 Liptovský Hrádok
Názov klubu AMAVET/škola
Gymnázium Liptovský Hrádok
Rok narodenia autora/spoluautora
1989/1990
Kategória
Enviromentálne analýzy
Názov projektu
Kvalita povrchových vôd pohľadom človeka
Naším projektom sme sa rozhodli poukázať na znečistenie povrchových vôd v bezprostrednom
okolí miest Liptovského Hrádku a Liptovského Mikuláša na príklade niekoľkých konkrétnych
tokov. Odobrali sme vzorky z týchto riek, v laboratóriu sme urobili základný chemický rozbor a tak
sme zistili ich mieru znečistenia. Na základe dosiahnutých výsledkov sme upozornili ľudí na vplyv
každodenného odpadu, ktorý najviac prispieva k znečisteniu povrchových vôd. V záverečnej fáze
sme vykonali prieskum, ako ľudia z liptovského regiónu vnímajú kvalitu povrchových vôd v
súčasnosti.

Číslo stánku 23
Meno a priezvisko prvého autora
Radovan Bezák
Adresa bydliska
Vinohradnícka 19, 971 01 Prievidza
Názov klubu AMAVET/škola
ZŠ v Prievidzi Mariánska ul. 554 /19
Rok narodenia autora/spoluautora
1997
Kategória
Matematické vedy
Názov projektu
Matematikus-logikus
Sumár projektu: Vytvorenie pracovných listov zložených zo slovných úloh a váhových príkladov
na základe výborného logicko-matematického myslenia a kreativity autora. Porovnanie úrovne
matematického myslenia 9 ročných žiakov z tried ERIN pre intelektovo nadaných s 10-ročnými
žiakmi z klasických tried. Minivýskum na pôde školy.
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Číslo stánku 24
Meno a priezvisko prvého autora
Tomáš Čmiko
Adresa bydliska
Prievidzká ul. 15 /3, 972 46 Čereňany
Názov klubu AMAVET/škola
ZŠ v Prievidzi, Mariánska 554 /19
Rok narodenia autora
1997
Kategória
Technika: Nové materiály
Názov projektu
Telefón
Sumár projektu: Analýza vývoja telefonovania od bezdrôtovej telegrafie J. Murgaša až po
dnešné možnosti telefonovania prostredníctvom mobilnej siete. Porovnávanie kladov a záporov,
ktoré prináša pre dnešných ľudí používanie mobilného telefónu (výskum - anketa, POWER
POINT).

Číslo stánku 25
Meno a priezvisko prvého autora
Zuzana Ziková
Adresa bydliska
Pod lesom 21, 060 01 Kežmarok
Meno a priezvisko spoluautora
Mária Špaková
Adresa bydliska
Levočská 12, 060 01 Kežmarok
Názov klubu AMAVET/škola
Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
Rok narodenia autora/spoluautora
1987/1989
Kategória
Matematické vedy
Názov projektu
Umenie vidieť v matematike
Sumár projektu: Cieľom projektu je vyzdvihnúť dôležitosť grafického znázorňovania a vyvrátiť
predstavu zložitosti geometrie. Samotnej práci na projekte predchádzalo štúdium odbornej
slovenskej i cudzojazyčnej literatúry. Viacrozmerné telesá sme prekreslili do roviny, a tak sme
zjednodušili na prvý pohľad zložité vzťahy. Matematické jadro projektu tvoria geometrické modely
algebrických vzťahov pre súčty mocnín. Zostrojili sme aj priestorové modely pomocou
počítačových programov a plastových kociek. Vytvorené modely, ale i ostatné časti projektu, sa
môžu využívať ako metodický materiál na hodinách matematiky.

Číslo stánku 26
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Marek Lenart
053 42 Krompachy
Martin Matis
053 42 Krompachy
Amavet klub č. 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
Rok narodenia autora/spoluautora
1989/1990
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov projektu
Optika v každodennej praxi
Sumár projektu: Optika v každodennej praxi. Cieľom našej práce bolo pozorovanie optických
javov bežného života, ktoré síce navonok vyzerajú jednoducho, ale v skutočnosti ide o
nevysvetliteľné fyzikálne javy. Na vysvetľovanie týchto javov sme si zostrojili rôzne pomôcky z
dostupného materiálu, ktorých ukážky odprezentujeme v našom projekte.
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Číslo stánku 27
Meno a priezvisko prvého autora
Ladislav Iľkiv
Adresa bydliska
Generála Svobodu 692/18, 089 01 Svidník
Názov klubu AMAVET/škola
ZSŠ drevárska Vranov nad Topľou
Rok narodenia autora/spoluautora
1988
Kategória
Technika: Elektrická a mechanická technika
Názov projektu
Hudobný kamión
Sumár projektu: Netradičný drevený výrobok - model kamióna slúži ako skrinka na uloženie
"discmana" s nápaditou skrýšou na reproduktor a úložným priestorom pre CD-čka. Kamión okrem
hudobnej plní aj estetickú funkciu, skrášľuje interiér internátnej izby svojho autora a pomáha mu
udržať poriadok a prehľad v nemalej fonotéke.

Číslo stánku 28
Meno a priezvisko prvého autora
Peter Džubara
Adresa bydliska
Tehelná 289, 093 01 Vranov nad Topľou
Meno a priezvisko spoluautora
Lukáš Babinský
Adresa bydliska
Nerudova 1751, 093 01 Vranov nad Topľou
Názov klubu AMAVET/škola
ZSŠ drevárska, Vranov nad Topľou
Rok narodenia autora/spoluautora
1989/1989
Kategória
Enviromentálny manažment
Názov projektu
Využitie odpadu v podmienkach školy
Sumár projektu: Drevný odpad, ktorý vzniká v školských dielňach ZSŠ drevárskej vo Vranove
nemusí skončiť len v peci alebo na smetisku. Vďaka tomuto projektu sa z neho stáva materiál pre
drobné, ale aj väčšie výrobky ako sú drevené hračky, kuchynské potreby a iné úžitkové predmety.
Pomocou ekologických lepidiel, dôsledného triedenia odrezkov z dreva a špeciálnych spôsobov
opracovania (najmä brúsením) sa takmer 50% odpadového dreva môže premeniť na vkusné a
milé výrobky.

Číslo stánku 29
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Martin Miško
Hlavná 1649/31, 091 01 Stropkov
Pavol Halachan
Hrnčiarska 792/57, 091 01 Stropkov
ZSŠ drevárska, Vranov nad Topľou
1987/1988
Fyzika a astronómia
Voľné modely v leteckom modelárstve

Sumár projektu: Autori v tomto projekte predstavujú voľné modely lietadiel rôznych veľkostí,
ktoré sami vyrobili. Približujú ich stavbu na základe konštrukčných plánov, zaužívaných
technologických postupov a aerodynamických požiadaviek. Taktiež sa zaoberajú praktickým
využitím vzdušných prúdov rozhodujúcich pre dĺžku letov týchto modelov. Vychádzajú pritom z
vlastných skúseností, ktoré získali na súťažiach a súťažných prehliadkach.
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Číslo stánku 30
Meno a priezvisko prvého autora
Silvia Jaroščiaková
Adresa bydliska
ulica Čajkov, Belá 013 05
Meno a priezvisko spoluautora
Ivana Jánošíková
Adresa bydliska
Hôrky 145, 010 04
Názov klubu AMAVET/škola
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Rok narodenia autora/spoluautora
1990/1989
Kategória
Vedy o zemi
Názov projektu
Hurikány majú nežné mená
Sumár projektu: Asi málokto dnes pochybuje, že počasie je len o tom, či si ráno vezmeme
dáždnik alebo nie. Vo veľkej miere dnes ohrozujú našu Zem i hurikány. Naším projektom chceme
poukázať na príčiny ich vzniku a oblasti vyčíňania, na ich ničivú silu, ktorá okráda ľudí o ich
príbytky a spôsobuje miliardové škody na majetkoch.

Číslo stánku 31
Alena Koťuhová
Meno a priezvisko prvého autora
Kukučínova 27, 052 01 Spišská nová Ves
Adresa bydliska
Gymnázium Školská 7
Názov klubu AMAVET/škola
1990
Rok narodenia autora/spoluautora
Technika: Nové materiály
Kategória
Rakety v mojom živote
Názov projektu
Sumár projektu: Cieľom môjho projektu bolo poukázať na základné princípy fungovania rakiet a
ich využitie pri konštrukcii raketových modelov. Skúmala som aj históriu rakiet v regióne Spiš,
odkiaľ pochádzam. Tu som hľadala fakty o histórii raketového modelárstva, jej začiatky, úspechy,
dokonca aj najlepších modelárov Spiša, ktorí dosiahli titul „majster sveta“. Raketa je podľa mňa
veľmi zaujímavá, preto by som chcela vysvetliť princípy jej fungovania, ukázať plány, ako aj
samotný - už zhotovený model.

Číslo stánku 32
Henrieta Hubináková
Meno a priezvisko prvého autora
Ul. Brezová, č. 14, 921 01 Piešťany
Adresa bydliska
Peter Bíroš
Meno a priezvisko spoluautora
Ul. Javorová. č.30, 921 01 Piešťany
Adresa bydliska
1991/1991
Rok narodenia autora/spoluautora
Vedy o zemi
Kategória
Výskum snehu
Názov projektu
Sumár projektu: Cieľom projektu je výskum snehu. Zaujíma nás všetko, čo sa týka snehu - jeho
štruktúra, konzistencia, tvary ľadových kryštálov atď. Podobnou problematikou sa zaoberajú
napríklad vedci vo Švajčiarsku. Na tomto projekte sme pracovali už od decembra 2005, kedy sme
videli o nich dokument na hodine prírodopisu. S výskumom chceme aj naďalej pokračovať a radi
sa Vám so svojím projektom predstavíme na Festivale vedy a techniky...
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Číslo stánku 33
Meno a priezvisko prvého autora
Jaroslav Čekan
Adresa bydliska
Pod horou 236/8, Zemianske Kost. 972 43
Meno a priezvisko spoluautora
Zuzana Miklušová
Adresa bydliska
M. Rázusa 24, 841 01 Lučenec
Názov klubu AMAVET/škola
Združená stredná škola, Nováky
Rok narodenia autora/spoluautora
1988/1989
Kategória
Enviromentálny manažment
Názov projektu
Domáca kalová lagúnka
Sumár projektu: Projekt prináša návrh zariadenia na čistenie odpadových vôd z domácností,
ktoré nie sú pripojené na centrálnu kanalizačnú sieť. V čistiacom jazierku - kalovej lagúnke - sa
simulujú procesy, ku ktorým dochádza pri prírodnom čistení odpadových vôd v mokradiach.
Súčasťou lagúnky sú vhodné rastliny a niektoré živočíchy. Podľa návrhu je lagúnku možné riešiť
ako okrasné jazierko. Okrem výberu rastlín a živočíchov uvádza projekt aj výsledky
experimentálnych meraní, zameraných najmä na sledovanie kinetiky odstraňovania
fosforečnanov z vody a tiež návod na konštrukciu a prevádzkovanie lagúnky.

Číslo stánku 34
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Damian Vizár
Nezábudková 4, 821 01 Bratislava
Martin Szakál
Nezábudková 44, 821 01 Bratislava
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2,
Bratislava
Rok narodenia autora/spoluautora
Enviromentálne analýzy
Kategória
1990/1989
Názov projektu
EKO dom
Sumár projektu: Práca je zameraná na využitie nových technológií v oblasti stavebníctva.
Ponúka víziu energeticky výhodného bývania v budúcnosti priateľského k životnému prostrediu s
využitím ekologických technológií a niektorých našich invencií a prináša informácie z oblasti
enviromentalistiky v bývaní a za účelom šírenia osvety medzi obyvateľstvom.
Číslo stánku 35
Meno a priezvisko prvého autora
Pavlína Imrišková
Adresa bydliska
Dubová 31, 010 07 Žilina
Meno a priezvisko spoluautora
Jana Bergerová
Adresa bydliska
Daxnerova 37, 010 07 Žilina
Názov klubu AMAVET/škola
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Rok narodenia autora/spoluautora
1989/1989
Kategória
Lekárstvo a zdravie
Názov projektu
Prečo milujeme čokoládu?
Sumár projektu: Čokoláda, ako jedna z mála sladkostí, obletela celý svet. Pozná ju takmer
každý, ale len malému percentu z nás je známe aj jej skutočné tajomstvo. Mnohí nevedia, kam
siahajú jej dejiny, prečo sýtohnedá čokoláda bledne počas skladovania, aké účinky môžu mať
zložky čokomasy na ľudský organizmus, či endorfíny, ktoré vyvolávajú pocit eufórie, čokoláda a
zdravie spolu súvisia, a vôbec, kedy by sme sa jej mali strániť... A práve my sme tu pre tých, ktorí
by radi rozlúštili tieto a mnohé ďalšie čokoládové tajomstvá.
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Číslo stánku 36
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Lukáš Lúčan
Rozkvet 2067, 150 12 Pov. Bystrica
Michal Mišík
Rozkvet 2067, 150 11 Pov. Bystrica
Amavet 547 pri ZŠ, Slovenských partizánov,
Pov. Bystrica
Rok narodenia autora/spoluautora
1992/1992
Kategória
Technika: Nové materiály
Názov projektu
BLACK STARS
Sumár projektu: Dvaja tanečníci, ktorí na základe hudobnej zostavy tancujú pomocou
programovacieho jazyka BOBOLAB.

Číslo stánku 37
Meno a priezvisko prvého autora
Daniel Hudzík
Adresa bydliska
A. Bernoláka 27, 010 01 Žilina
Názov klubu AMAVET/škola
Gymnázium Veľká Okružná 22, 010 01 Žilina
Rok narodenia autora/spoluautora
1990
Kategória
Technika: Elektrická a mechanická technika
Názov projektu
Impulzné napájacie zdroje
Sumár projektu: Hlavným cieľom projektu je ukázať možnosti a praktické využitie perspektívnej
technológie výroby impulzných napájacích zdrojov a vlastné skúsenosti autora získané pri ich
konštrukciách.
Číslo stánku 38
Meno a priezvisko prvého autora
Tomáš Klunda
Adresa bydliska
Pšurnovice 66, 01401 Bytča
Meno a priezvisko spoluautora
Michal Greguš
Adresa bydliska
Hrabové 39, 014 01 Bytča
Názov klubu AMAVET/škola
Gymnázium Bytča
Rok narodenia autora/spoluautora
1989/1989
Kategória
Počítačové vedy
Názov projektu
Chémia pre odvážnych
Sumár projektu: Pri našom štúdiu sme si uvedomili nedostatočné využitie pokusov z chémie
počas vyučovania, preto sme sa rozhodli vytvoriť edukačné CD, na ktorom sa nachádza 13
pokusov spracovaných nielen písomne, ale aj do multimediálnej podoby. CD je zamerané nielen
na vyučovanie, ale aj na upútanie diváka. Dá sa využiť na hodinách chémie bez nutnosti použitia
akýchkoľvek pomôcok, s výnimkou počítača. Našim cieľom je zvýšiť obľúbenosť chémie.

Číslo stánku 39
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Michal Valíček
Partizánska 1130/50
Amavet klub 547
1989
Počítačové vedy
Robot - stopár
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Sumár projektu: Robot riadený jednočipovým procesorom - ATmega16, programovaný
Assemblerom. Môže byť použitý ako automatický skladový manipulátor. Pomocou optočlenov
CNY70 kopíruje čiaru, vyhýba sa prekážkam a reaguje na zmenené podmienky.

Číslo stánku 40
Meno a priezvisko prvého autora
Pavol Pritel
Adresa bydliska
Rozkvet 2076/159, 150 11 Pov. Bystrica
Názov klubu AMAVET/škola
Amavet klub 547, Považská Bystrica
Rok narodenia autora/spoluautora
1990
Kategória
Počítačové vedy
Názov projektu
Sumár projektu: Prijíma meteorologické informácie zo satelitu METEOSAT 7. Prijímač je
vybavený LCD displejom, PLL a automatickým vyhľadávaním signálov aktívnych satelitov.
Číslo stánku 41
Meno a priezvisko prvého autora
Milan Fazekaš
Adresa bydliska
Severná 24, 045 01 Moldava nad Bodvou
Meno a priezvisko spoluautora
Pavol Forrai
Adresa bydliska
Americká trieda 1, 040 13 Košice
Názov klubu AMAVET/škola
AMAVET klub 832 pri SOU hutnícke, Šaca
Rok narodenia autora/spoluautora
1987/1988
Kategória
Počítačové vedy
Názov projektu
História a vývoj počítačov. PC poradňa
Sumár projektu: Projekt popisuje vývoj vedy a techniky v oblasti výpočtovej techniky od jej
začiatkov až po súčasnosť. Poukazuje na nevyspytateľnosť ľudského umu, jeho fantáziu a
zďaleka nekončiaci vývoj počítačov.
Číslo stánku 42
Kristína Župčanová
Meno a priezvisko prvého autora
Nižný Lanec 19, 044 73
Adresa bydliska
Noémi Dudášová
Meno a priezvisko spoluautora
Rožňavská 56, 045 01 Moldava nad Bodvou
Adresa bydliska
Gymnázium, Sečovce
Názov klubu AMAVET/škola
1990/1991
Rok narodenia autora/spoluautora
Technika: Elektrická a mechanická technika
Kategória
Fantázia a dokonalosť v pohybe
Názov projektu
Sumár projektu: Naša práca sa zaoberá tuningovaním áut, vylepšovaním ich výzorov.
Najcennejší prostriedok je fantázia. Pomocou ľudskej tvorivosti môžeme vytvoriť z jednoduchých
áut krásne diela.
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Číslo stánku 43
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Martin Pástor
Ortaššska 24, Nižná Hutka 040 18
Michal Hauliš
Severná 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
AMAVET klub 832 pri SOU hutnícke, Šaca
1988/1987
Technika: Elektrická a mechanická technika
Vývoj a súčasný stav noriem
v elektrotechnike
Sumár projektu: Práca zachytáva proces vývoja normalizácie vo svete a v bývalom
Československu do roku 1993 a následný stav na Slovensku až po súčasnosť. Špeciálne sa
zameriava na oblasť elektrotechniky.
Číslo stánku 44
Meno a priezvisko prvého autora
Ján Sabol
Adresa bydliska
Hlavná 150, Veľká Ida
Názov klubu AMAVET/škola
AMAVET klub 832 pri SOU hutnícke, Šaca
Rok narodenia autora/spoluautora
1989
Kategória
Počítačové vedy
Názov projektu
Webstránky a webdesign
Sumár projektu: Tvorba webových stránok a webdesign, použitie html jazyka, javascriptu a
kaskádových štýlov. Prezentácia stránky a jej tvorby.

Číslo stánku 45
Meno a priezvisko prvého autora
Jakub Dovčík
Adresa bydliska
Brezová 2/12, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov klubu AMAVET/škola
Amavet klub č. 915, Spišská Nová Ves
Rok narodenia autora/spoluautora
1997
Kategória
Vedy o zemi
Názov projektu
Točiaci sa kotúč vetra.
Sumár projektu: Projekt je zameraný na výskum klimatických javov v atmosfére a ich prejavy v
rôznych častiach našej planéty. Súčasťou práce je aj spracovaný výskum prírodných javov.
Vzorka je prehľadne spracovaná vo forme grafu. Porovnáva najničivejšie hurikány. Porovnávam
počet obetí pri prírodných katastrofách a pri vojnách. Venuje sa tiež výskytu tornád na území
Slovenska, jeho silu a frekvenciu v jednotlivých regiónoch. Poukazujem na ničivý vplyv človeka na
životné prostredie, na globálne otepľovanie, na častý výskyt tropických cyklónov a tornád.

Číslo stánku 46
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Slavomír Gregorík
Bottova 11, 054 01 Levoča
Amavet klub č. 915, Spišská Nová Ves
1996
Spoločenské vedy
Napoleon Bonaparte - čo o ňom
Neviete ?
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Sumár projektu: V mojej práci sa venujem životu Napoleona. Rozdelil som ju do piatich častí.
Prvá časť oboznamuje s detstvom a štúdiom mladého Napoleona. V druhej časti rozoberám
dôležité medzníky v živote. V tretej časti poukazujem na úlohu manželky a syna v jeho živote.
Štvrtá časť je venovaná nie veľmi známemu pobytu napoleonových vojsk v Bratislave. Piata časť
bola prehliadka miest kde prebiehali najdôležitejšie boje a to v Slavkove a vo Waterloo. Priebeh
víťaznej bitky a zdrvujúcej porážky prezentujeme na vyrobených maketách bojov. V závere
projektu je poukázané, ako sa z Napoleona poručíka stal Napoleon - Cisár.

Číslo stánku 47
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Martina Siváčková
Poráč 315, 053 23
Amavet klub č. 915, Spišská Nová Ves
1993
Enviromentálny manažment
Chov oviec, salašníctvo a agroturistika na
Spiši
Sumár projektu: Cieľom práce je priblížiť ľudom chov oviec a samotné salašníctvo v horskej
oblasti Spiša a poukázať na možnosť salašníctva pri rozvoji agroturistiky v prekrásnom prostredí
Poráčskej doliny. Úlohy práce som sledovala a zaznamenávala 1 rok. Výsledky získané
sledovaním som spracovala do tabuliek a grafov. Vypracovala som návrh na možnosť využitia
salašníctva pre turistiku. Verím, že moje návrhy a nápady budú jedným z prvých krôčikov k rozvoju
agroturistiky v našej obci a jej okolí.

Číslo stánku 48
Meno a priezvisko prvého autora
Marína Trnovcová
Adresa bydliska
Dunajská 74, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov klubu AMAVET/škola
Amavet klub č. 915, Spišská Nová Ves
Rok narodenia autora/spoluautora
1994
Kategória
Lekárstvo a zdravie
Názov projektu
Piercing
Sumár projektu: Cieľom projektu je zistiť postoj členov AMAVET klubu č. 915 a ich rodičov k
aplikovaniu piercingov na rôzne časti tela. V svojej práci skúma históriu piercingu ako aj jeho
súčasnosť. Práca nie je určená len pre teenagerov, ale aj pre dospelých. Súčasťou projektu je
výskum o poznatkoch a názoroch mladých ľudí a ich rodičov. Vysvetľuje ich postoje k piercingu.
Poukazujem aj na nebezpečenstvo amatérskeho piercingu a na možné zdravotné riziká súvisiace
s piercingom. V projekte bude použitá výpočtová technika a názorné pomôcky.
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Číslo stánku 49
Meno a priezvisko prvého autora
Lukáš Ledecký
Adresa bydliska
Štefánikova 4, 922 41 Drahovce
Meno a priezvisko spoluautora
Dagmar Baboľová
Adresa bydliska
Javorová 34, 921 01 Piešťany
Názov klubu AMAVET/škola
VII. Základná škola, Brezová ulica 19, Piešťany
Rok narodenia autora/spoluautora
1992/1991
Kategória
Technika: Elektrická a mechanická technika
Názov projektu
Blesky
Sumár projektu: Týmto zaujímavým projektom sa zaoberáme už od januára 2006, kedy sme sa s
touto problematikou oboznámili na hodine prírodopisu. Ako súčasť projektu sme vyrobili raketu na
sťahovanie bleskov, ktorú sme využili pri našom pokuse. S týmto projektom máme ambície
pokračovať ďalej a radi Vám ho predstavíme na Festivale vedy a techniky.

Číslo stánku 50
Meno a priezvisko prvého autora
Marek Bystran
Adresa bydliska
Južná trieda 13, 040 01 Košice
Meno a priezvisko spoluautora
Ivan Vydra
Jánošíkova ul., Košice
Adresa bydliska
Amavet Comp 849, 040 01 Košice
Názov klubu AMAVET/škola
1988/1989
Rok narodenia autora/spoluautora
Vedy o zvieratách
Kategória
Ryby v okolí Košíc
Názov projektu
Sumár projektu: V našom projekte sme sa zamerali na výskum lovu rýb a správanie sa rýb v
rôznych lokalitách pri Košiciach a na východnom Slovensku. Chceme oboznámiť širokú verejnosť
s princípom rybárčenia, ale súčasne kladieme dôraz na vedeckú a biologickú stránku. Cieľom
projektu je oboznámiť o rôznych životných podmienkach viacerých druhov rýb v spomínaných
lokalitách.

Číslo stánku 51
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Marian Šuch
Alexyho 2688, 055 01Topolčany
Milan Kolár
Hlavná 85, 020 01 Púchov
Gymnázium bilingválne slovensko-anglické,
Sučany
Rok narodenia autora/spoluautora
1988/1988
Kategória
Počítačové vedy
Názov projektu
Návrat pary
Sumár projektu: Cieľom projektu je vytvorenie grafickej knižnice parných lokomotív. S použitím
pôvodnej technickej dokumentácie sme vytvorili na osobnom počítači pomocou grafického
softvéru verné modely lokomotív, ktoré sa voľakedy používali na železnici. Výsledok ich práce
bude možné použiť na propagáciu regionálnej turistiky, Slovenských železníc, vo filmovej tvorbe,
atď.
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Číslo stánku 52
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Rastislav Adamkovič
Široké 350, 082 37
Peter Kandričák
Poštová 2, 053 42 Krompachy
Amavet klub č. 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
Rok narodenia autora/spoluautora
1990/1989
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov projektu
Tajomstvá fyziky
Sumár projektu: V našom projekte prezentujeme zaujímavé fyzikálne pokusy. Týmito pokusmi
chceme vysvetliť mnohé zo zákonitostí fyziky, s ktorými sa stretávame bežne v každodennom
živote a ani si ich neuvedomujeme. Na realizáciu týchto experimentov sú potrebné iba jednoduché
pomôcky. Pokusmi a praktickou činnosťou je možné prezentovať fyziku v spoločnosti ako
zaujímavý predmet.

Číslo stánku 53
Veronika Baróniková
Meno a priezvisko prvého autora
Výstavby 2, 040 11 Košice
Adresa bydliska
Ivana Krajňáková
Meno a priezvisko spoluautora
Helsinská 14, 040 13 Košice
Adresa bydliska
Gymnázium Sečovce, Košice- Šaca
Názov klubu AMAVET/škola
1990/1990
Rok narodenia autora/spoluautora
Technika: Elektrická a mechanická technika
Kategória
Vieme o svete, svet vie o nás...
Názov projektu
Sumár projektu: Rádioamatérstvo je nesmierne krásny koníček. Je pravda, že je to netradičný a
menej známy šport, ale práve to ho robí takým zaujímavým. Spočíva v komunikácií medzi
rádioamatérmi u nás a vo svete... morzeovkou, alebo hlasovou komunikáciou, prostredníctvom
vysielačiek /transceivrov/, rádiostaníc ...

Číslo stánku 54
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola

Lucia Bednárová
Víťaz 452, 082 38
Elena Balúchová
Lorencova 7, 053 42 Krompachy
Amavet, klub č. 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
Rok narodenia autora/spoluautora
1991/1991
Kategória
Technika: Elektrická a mechanická technika
Názov projektu
Technické pamiatky Slovenska
Sumár projektu: V našom projekte by sme Vám chceli priblížiť niektoré z technických pamiatok
Slovenska, ktoré sú ozajstnými raritami. V krátkosti by sme Vás oboznámili s ich celkovým
vývojom, procesom zlepšovania a zdokonaľovania sa a zamerali by sme sa hlavne na ich využitie
v minulosti ale aj dnes, ktoré bolo a stále je všestranné a veľmi zaujímavé.
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Číslo stánku 55
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Ondrej Tupý
916 31 Kočovce
Adam Danáč
921 01 Piešťany
ZŠsMŠ, Kočovce
1991/1991
Energie a preprava
Listové vrtule v aerodynamickom tuneli

Sumár projektu: Autori sa vo svojej práci zaoberajú overovaním parametrov rýchlobežnosti
jedno, dvoj a trojlistovej vrtule. Práca obsahuje teoretickú i praktickú časť. Značnú časť venujú
konštrukcii a vlastnému meraniu. Na základe meraní vykonaných v aerodynamickom tuneli
porovnávajú výkonnostné krivky jednotlivých druhov vrtúľ. Podstatnú časť práce venujú regulácii
zmeny otáčok naklápaním listov vrtule. Namerané i vypočítané výsledky potvrdzujú platnosť
teoretických záverov o rýchlobežnosti.

Číslo stánku 56
Meno a priezvisko prvého autora
Jakub Guoth
Adresa bydliska
Trieda 1. mája 59, 052 05 Spišská Nová Ves
Názov klubu AMAVET/škola
Amavet klub č 915, Spišská Nová Ves
Rok narodenia autora/spoluautora
1988
Kategória
Spoločenské vedy
Názov projektu
Historické osobnosti mojej rodiny
Sumár projektu: Predkovia už nežijú, ale ich gény putujú z pokolenia na pokolenie. Čo som zdedil
po svojich predkoch? Poznanie mojej rodiny mi možno odpovie aký som. Cieľom môjho projektu
bolo zistiť históriu a pôvod mojej rodiny. Vypracoval so rodokmeň mojej rodiny, na ktorom som
vyznačil niektorých mojich významných predkov. Niekedy, by sa mohol zamyslieť nad chybami
svojich predkov a uvedomiť si, že sa niekedy dopúšťa tých istých chýb, ale zároveň si môžem z
nich zobrať príklad a ísť v ich šľapajach. Pri pátraní po svojich predkoch som zistil, že môžem byť
na nich hrdý.

Číslo stánku 57
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Jozef Fabo
E.M. Šoltésovej 3/11, 052 01 Spišská Nová Ves
Amavet klub č.915, Spišská Nová Ves
1994
Lekárstvo a zdravie
Vplyv Mesiaca na biologické funkcie
človeka
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Sumár projektu: Mesiac má vplyv i na človeka a jeho biologické funkcie. V svojej práci som sa v
teoretickej časti zaoberal poznatkami o Mesiaci a jeho pohybe okolo Zeme. Zhrnul som poznatky
ľudí o vplyve Mesiaca na človeka. V praktickej časti som niekoľko mesiacov meral a
zaznamenával počas jednotlivých fáz Mesiaca biologické funkcie človeka ako teplota, tlak, pulz,
spánok a celkové pocity. Výskumnou vzorkou bola skupina mojich spolužiakov, niekoľko učiteľov,
rodičia a moja stará mama. Chcel by som touto svojou prácou prispieť k obnove vzťahu medzi
človekom a prírodou.

Číslo stánku 58
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Ján Tupý
916 31 Kočovce
Matej Petráš
921 01 Piešťany
ZŠ s MŠ, Kočovce
1989/1990
Fyzika a astronómia
Experimenty s DCP senzormi akcelerácie a
hluku
Sumár projektu: Práca je zameraná na 2 oblasti. V prvej časti sa autori vo svojej práci venujú
experimentom zameranými na meranie gravitačného zrýchlenia, experimentom nárazov a
dopadov, skúmaniu vlastností dopravných zariadení. V druhej časti sa zaoberajú meraniami
hlučnosti v rôznych priestoroch. Obidve merania sú uskutočňované DCP senzormi pripojenými
cez adaptér ku kocke RCX Lego Dacta a spracovávané softverom Robolab.

Číslo stánku 59
Meno a priezvisko prvého autora
Jana Michalcová
Adresa bydliska
Krajinská cesta 53, 900 21 Svätý Jur
Názov klubu AMAVET/škola
ZŠ s MŠ Plickova 9, 831 06 Bratislava,
Rok narodenia autora/spoluautora
1992
Kategória
Fyzika a astronómia
Názov projektu
Fyzika trochu inak
Sumár projektu: Cieľom projektu je sumarizácia projektov na hodinách fyziky.

Číslo stánku 60
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu
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Romana Puhallová
Kolinovce 184, 053 42
Amavet klub č.727 pri Gymnáziu v
Krompachoch
1991
Vedy o zvieratách
Ťažká práca veľkých macov
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Sumár projektu: Cieľom môjho projektu je zviditeľniť ťažného koňa. Chcem poukázať na
nedocenenosť chladnokrvného plemena tohto úžasného zvieraťa. Svoj výskum staviam na
základoch tradícií mojej rodiny s prácou koňa v lese. Dúfam, že si spoločnosť opäť bude vážiť
neodmysliťeľného pomocníka a priaťeľa človeka v každej chvíli.

Číslo stánku 61
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Jakub Žitný
Nábrežie mládeže 15, 949 01 Nitra
Ján Mikláš
Svätoplukova 17, 949 01 Nitra
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
1991/1991
Fyzika a astronómia
Využitie Stillingovho motora

Sumár projektu: Prvý tepelný stroj nevymyslel žiadny známy fyzik, ale evanjelický pastor, ktorý
ho aj zostrojil. Volal sa Stilling. Keďže to bolo ešte v 18. stor. nemohlo ho napadnúť, že by sa dal
využiť na výrobu el. energie, a okrem toho zapojiť na ústredné kúrenie. Naštastie sme tu my a nás
to napadlo. Ale aj keď má Stillingov motor takéto možnosti, nie je známy a je málo využívaný.

Číslo stánku 62
Ondrej Komora
Meno a priezvisko prvého autora
Murániho 18, 949 01 Nitra
Adresa bydliska
Marek Dida
Meno a priezvisko spoluautora
Levická 24, 949 01 Nitra
Adresa bydliska
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
Názov klubu AMAVET/škola
1992/1993
Rok narodenia autora/spoluautora
Fyzika a astronómia
Kategória
Telefón, ktorý nezvoní
Názov projektu
Sumár projektu: Dnes ma telefón skoro každý a niekedy nás otravuje jeho zvonenie. My by sme
Vám chceli ukázať telefón, ktorý nezvoní a môže byť vyrobený z rôznych materiálov. Ak chcete
vedieť viac tak to sa dozviete práve od nás.

Číslo stánku 63
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Miroslav Košík
Ovručská 2, 04022 Košice
Súkromné osemročné gymnázium/
Amavet Comp č. 849, Košice
1990
Technológie a biotechnológie
Nová technológia zavesených mostov - ako
ich konštruovať ?
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Sumár projektu: Ceľom projektu je problematika moderného typu zavesených mostov a ich
konštrukcia, pričom vedecký výskum projektu sa zameriava na výpočty modelových príkladov,
návrhy konceptov, pohľady na vízie v ich konštruovaní a hodnotenia vytvorených mostov. Projekt
počíta s viacerými variantmi konštrukcií, preto modely zavesených mostov, ich výpočty a návrhy
sú porovnávané s ostatnými. Projekt sa technicky zameriava na ich konštrukciu, návrhy a možné
uplatnenie týchto konceptov. Dôkaz inovatívnosti a efektivity týchto mostov je dokázaný v
porovnaní s ostatnými typmi mostov. V závere projektu sú konfrontované moderné, kreatívne
vízie s najmodernejšími návrhmi a aj s už vytvorenými konštrukciami.

Číslo stánku 64
Meno a priezvisko prvého autora
Adresa bydliska
Meno a priezvisko spoluautora
Adresa bydliska
Názov klubu AMAVET/škola
Rok narodenia autora/spoluautora
Kategória
Názov projektu

Helena Hájeková
Slovenská 2, 05201 Spišská Nová Ves
Simona Suchá
Za Hornádom 1/22, 05201 Spišská Nová Ves
Amavet klub č. 915, Spišská Nová Ves
1993/1994
Spoločenské vedy
Nerozdeľujú nás hranice, farba pleti ani
jazyk
Sumár projektu: Cieľom programu bolo zvýšiť toleranciu mládežníckych organizácií a mladých
ľudí k rôznorodosti vo vzťahu k národným, etnickým, náboženským, jazykovým a iným menšinám,
k akceptácii odlišnosti a k rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd, - propagovanie
princípu aktívneho demokratického občianstva a participácie mladých ľudí na živote spoločnosti, zdôraznenie myšlienky demokracie, rovnoprávnosti, sociálnej spravodlivosti, vzájomného
porozumenia, tolerancie, nenásilia, solidarity a priateľstva v povedomí verejnosti, - zvýšenie
povedomia verejnosti k potrebe neformálneho a interkultúrneho vzdelávania a prepojenie
formálneho a neformálneho vzdelávania.
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