
Festival veDy a techniky 2017
V Bratislave sa od 9. do 11. novembra 
2017 stretlo vyše sto účastníkov 20. roč-
níka celoslovenského kola Festivalu 
vedy a techniky, ktorého organizátorom 
bol AMAVET. Študenti zo základných 
a stredných škôl tu predstavili formou 
panelov a komentárov spolu 74 projek-
tov z rôznych oblastí prírodných a tech-
nických vied. Súťažili v kategóriách: 
Biológia, Medicína a zdravotníctvo, 
Environmentálne vedy, Chémia, Mate-
matika, Informatika a počítačové inži-
nierstvo, Geovedy, Elektrina a mecha-
nika, Energia a transport, Fyzika  
a astronómia.

Súťažiaci pri svojich stánkoch s postermi

Košičan Samuel Amrich s projektom o vplyve 
svetelného znečistenia na rastliny

Projekt o biomonitoringu čistoty vodných  
tokov v okolí Prešova v priebehu roka

Obhajoba projektu pred porotou

Autori najúspešnejších projektov zís-
kali vecné ceny a niektorí súťažiaci si 
vybojovali postup na medzinárodné sú-
ťaže a výstavy.

Postup na najvýznamnejšiu svetovú 
súťaž Intel ISEF 2018 (Pittsburg, USA) 
si vybojovala dvojica Miriam Feretová 
a Samuel Smoter z Gymnázia sv. Miku-
láša v Prešove v kategórii Medicína 
a zdravotníctvo s projektom Testovanie 
cytotoxicity biomateriálov z PEEK na 
mezenchýmových tukových kmeňo-
vých bunkách a Dušan Daniel z Gym-
názia sv. Františka Assiského v Malac-
kách za projekt Levi-Civitov symbol 
v Hilbertovom priestore L2.

Miriam Feretová a Samuel Smoter z Prešova 
pred svojím posterom

Postup na European Union Contest 
for Young Scientists EUCYS 2018 
(Dublin, Írsko) – cenu udeľovanú Eu-
rópskou komisiou prostredníctvom Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky získali 
autori troch projektov:
• Anna Mojžišová z Gymnázia Jura 

Hronca na Novohradskej ulici v Bra-
tislave s projektom Vplyv 17 alfa-eti-
nylestradiolu na rast Lens culinaris,

• Jana Motešická z Gymnázia C. Dax-
nera vo Vranove nad Topľou s pro-
jektom Vplyv regulátorov na výsle-
dok fotodynamickej terapie v kategó-
rii Medicína a zdravotníctvo,

• Filip Kučerák z Gymnázia Veľká 
okružná v Žiline s projektom Drevo, 
stromy ako výsledok algoritmu v ka-
tegórii Informatika a počítačové inži-
nierstvo.
Postup na MILSET Expo Sciences 

Europe získali:
• Filip Fábik z Gymnázia v Kysuckom 

Novom Meste s projektom Ekologic-
ké odstraňovanie polystyrénu a mäk-
čeného polyvinylchloridu v kategórii 
Biológia,

• Jana Čornáková z Gymnázia sv. Mi-
kuláša v Prešove s projektom Vplyv 
vybraných sekundárnych metaboli-
tov rastlín na biologickú aktivitu glió-
mových buniek v kategórii Medicína 
a zdravotníctvo.

Poster Jany Čornákovej z Prešova

Postup na I-SWEEP 2018 (Huston, 
USA) si vybojovala dvojica Sebastian 
Ivan a Jakub Fecko zo Strednej priemy-
selnej školy elektrotechnickej v Prešove 
s projektom Spínanie odpojovačom 
v elektrickej stanici v kategórii Elektri-
na a mechanika.

Z postupu na Festival vedy a techniky 
pre deti a mládež (Pardubice, Česká re-
publika) sa mohli tešiť autorky Nina 
Adamčíková a Ema Spáčilová zo Zá-
kladnej školy v Topoľčanoch na Škul-
tétyho ulici, ktoré obhajovali projekt 
Včely volajú o pomoc v kategórii Envi-
ronmentálne vedy.
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Postup na WETWNSCHAPS EXPO 
SCIENCES 2018 (Brusel, Belgicko) 
vybojovali:
• Richard Kováč a Marco Pintér zo 

Strednej priemyselnej školy elektro-
technickej S. A. Jedlíka v Nových 
Zámkoch s projektom Pomocný na-
vádzací systém pre multirotory v ka-
tegórii Informatika a počítačové inži-
nierstvo,

• Diana Musová zo Spojenej školy – 
Gymnázia M. Galandu v Turčian-
skych Tepliciach s projektom Vplyv 
hudby na činnosť mozgu a krátko-
dobú pamäť v kategórii Medicína 
a zdravotníctvo.
Postup na Vernadského národnú sú-

ťaž 2018 (Moskva, Ruská federácia) 
získali:
• Nela Gloríková z Gymnázia Kukučí-

nova v Poprade s projektom Predik-
cia areálu rozšírenia večernice Saviho 
(Hypsugo savii) v Európe v kategórii 
Environmentálne vedy,

• Peter Škripko a Ján Maťufka z Gym-
názia sv. Mikuláša v Prešove s pro-
jektom Potenciálne využitie lignínu 
a rastlinných olejov v prevencii pro-
ti UVA/UVB žiareniu v kategórii Bi-
ológia.

Nela Gloríková s projektom Predikcia areálu 
rozšírenia večernice Saviho (Hypsugo savii)

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty 
UK v Bratislave spomedzi žiakov zá-
kladných škôl získali Gregor Ondra 
a Juraj Petruš zo Základnej školy Ľudo-
víta štúra v Modre za projekt Ver mi: 
Kompostovanie je užitočné, ktorí súťa-
žili v kategórii Environmentálne vedy. 
Rovnakú cenu medzi stredoškolákmi 
získal Filip Fábik z Gymnázia v Kysuc-
kom Novom Meste s projektom Ekolo-

gické odstraňovanie polystyrénu a mäk-
čeného polyvinylchloridu v kategórii 
Biológia.

Poster ocenených súťažiach, ktorí sa venovali 
kompostovaniu

 
Nositeľkami hlavnej ceny sa stali 

Alexandra Mýtniková a Katarína Sujo-
vá zo Súkromného gymnázia Mercury 
v Bratislave s prácou Polymérne častice 
ako farmokotaxíky súťažiace v kategó-
rii Chémia.

Cenu za najinovačnejší projekt získa-
li:
• Filip Fábik z Gymnázia v Kysuckom 

Novom Meste s projektom Ekologic-
ké odstraňovanie polystyrénu a mäk-
čeného polyvinylchloridu v kategórii 
Biológia,

• Diana Musová zo Spojenej školy – 
Gymnázia M. Galandu v Turčian-
skych Tepliciach s projektom Vplyv 
hudby na činnosť mozgu a krátko-
dobú pamäť v kategórii Medicína 
a zdravotníctvo,

• Nina Adamčíková a Ema Spáčilová 
zo Základnej školy v Topoľčanoch 
na Škultétyho ulici, ktoré obhajovali 
projekt Včely volajú o pomoc v kate-
górii Environmentálne vedy.
Cenu koučingu získala dvojica auto-

riek Andrea Škvareninová a Radka Ve-
selá z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo 
Zvolene za projekt Lapač iónov v kate-
górii Fyzika a astronómia.

Cenu nadácie Volkswagen získala 
dvojica Juraj Frolo a Matúš Ševčík zo 
Strednej odbornej školy v Starej Turej 

za projekt Strojové videnie v kategórii 
Informatika a počítačové inžinierstvo.

Bolo udelených i 32 Cien poroty. 
Presný zoznam si záujemcovia môžu 
nájsť na webovej stránke AMAVETu.

K slovu sa dostala i verejnosť, ktorá 
sa mohla zúčastniť online hlasovania. 
Cenu verejnosti v tomto hlasovaní zís-
kala Diana Musová z Turčianskych 
Teplíc s projektom Vplyv hudby na čin-
nosť mozgu a krátkodobú pamäť v kate-
górii Medicína a zdravotníctvo.

Diana Musová z Turčianskych Teplíc  
so svojím projektom zaujala nielen porotu,  

ale zvíťazila i v hlasovaní verejnosti

Časť ocenených súťažiacich – nositelia hlav-
ných cien a postupov na medzinárodné súťaže

Ďalší ocenení súťažiaci – nositelia  
Ceny poroty

Danica Božová
Fotografie: Zuzana Gloríková 
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