
AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku – na zá-
klade poverenia od Európskej organizácie MILSET Europe 
zorganizovala v dňoch 7. – 12. septembra 2014 prestížnu ce-
loeurópsku prehliadku a fórum prác Expo Sciences Europe  
(ESE). Táto prehliadka sa koná každý párny rok od roku 
1996. (V nepárnych rokoch sa koná celosvetová prehliadka 
Expo Sciences International, najbližšia sa uskutoční v budú-
com roku v Bruseli.) AMAVET ju organizoval už po druhý-
krát po dvanástich rokoch, nakoľko ju úspešne zorganizoval 
v roku 2002. Prestížnosť a hodnotu podujatia vyjadruje i fakt, 
že záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska.

Tejto nesúťažnej prehliadky sa 
zúčastnilo 277 mladých vystavova-
teľov z 24 krajín, ktorí prezentova-
li 85 zahraničných a 21 sloven-
ských projektov. Každá krajina má 
svoj vlastný systém, ktorým vyberá 
účastníkov tejto medzinárodnej 
prehliadky. Hlavným jazykom pre-
zentujúcich bola angličtina, ktorú 
väčšina mladých vystavovateľov 
zvládla veľmi dobre.

ESE dáva mladým „vedátorom“ možnosť získať nové skú-
senosti, komunikovať, tvoriť, inovovať a experimentovať. 
Navyše majú možnosť predstaviť svoje práce rovesníkom, 
odborníkom a širokej verejnosti. ESE je podujatím ako stvo-
reným na nadväzovanie nových medzinárodných priateľstiev 
a spoznávanie nových kultúr. Viac informácií o tejto pre-
hliadke nájdete na webovej stránke http://www.ese2014.sk/.

Katarína Hriňáková
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Tento rok sa 26. septembra uskutočnila v piatich slovenských 
mestách – v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Tatran-
skej Lomnici a Žiline – opäť Noc výskumníkov. Toto poduja-
tie je súčasne organizované v 33 štátoch Európy a hlavnou 
snahou je pod mottom Výskumníci sú medzi nami priblížiť 
verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčaj-
ným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu vý-
skumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky 
si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je 
možné uplatniť výsledky ich výskumu v bežnom živote. Na 
obrázku vpravo vidíte jednu z hlavných atrakcií v Bratislave, 
lietajúcu chobotnicu.

Katarína Hriňáková, fotografia Michal Grečo
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Entomologická prezentácia Marka Ďuríčka vzbudila veľký záujem

Model lipoproteínu 
Kristíny Uličnej

Model rekuperačnej jednotky Martina Ferianca Pohľad z výšky na výstavnú plochu
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