
ako tráVia čas Mladí prírodoVedci?
Celá súťaž vyvrcholila 5-dňovým sústredením pre úspeš-

ných riešiteľov vyšších kategórií A, B, C. Pozvanie do hvez-
dárne v Partizánskom prijalo 16 riešiteľov. Začínali sme už 
v nedeľu zoznámením a rozdelením do súťažných skupiniek, 
v znamení ktorých sa nieslo celé sústredenie. 

Program bol nabitý populárnymi i odbornými prednáška-
mi z biológie, matematiky, fyziky. Po prednáškach nasledo-
vali súťažné aktivity a športy. Spoznali sme aj pre nás novú 
kartovú hru bridž, ktorá je uznaná Medzinárodným olympij-
ským výborom za šport a medzi účastníkmi sústredenia sa 
stala veľmi obľúbená. 

Nechýbali ani rôzne experimenty a poriadna dávka šifier, 
bez ktorých by nebola poriadna šifrovačka. Využili sme aj 
priestory hvezdárne a bližšie spoznali nočnú oblohu. Na zá-
ver celého sústredenia sme vyhodnotili polročné úsilie rieši-
teľov seminára. Všetkým riešiteľom gratulujeme a odštartu-
jeme nový ročník LaBáK-u znovu v septembri.

Juraj Vasek, fotografie Martin Hriňák

Od januára tohto roku prebiehal už 6. ročník online súťaže 
pre žiakov materských, základných a stredných škôl – Semi-
nár LaBáK.net. Je to multidisciplinárny seminár, ktorý spája 
rozdielne predmety – matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, 
geovedy – do jedného celku. Súčasne kladie veľký dôraz aj 
na praktickú experimentálnu stránku.

Ak ste LaBáK.net poznali ešte z minulosti, určite neuniklo 
vášmu zraku, že súčasný ročník bol v niečom odlišný. Inovo-
vali sme celú súťažnú stránku, pridali nové kategórie a v ne-
poslednom rade zaviedli viacdňové sústredenie. Tento rok sa 
do súťaže zapojilo vyše 500 súťažiacich, ktorí si zmerali sily 
v štyroch súťažných kolách a 6 kategóriách. Výsledky troch 
najvyšších kategórií uvádzame nižšie:

 

Kategória A | 3. – 4. ročník stredných škôl
1. Danka Horváthová Gymnázium J. G. Tajovského, 

Banská Bystrica
2. Vanda Boršová Gymnázium L. Novomeského, 

Bratislava
3. Natália Tóthová Gymnázium Alejová, Košice

 

Kategória B | 1. – 2. ročník stredných škôl
1. Matúš Komár Cirkevná spojená škola  

sv. Cyrila a Metoda, Snina
2. Simona Hudoková Stredná zdravotnícka škola  

sv. Vincenta de Paul, Topoľčany
3. Simona Parasková Cirkevná spojená škola  

sv. Cyrila a Metoda, Snina
 

Kategória C | 8. – 9. ročník základných škôl
1. Anna Semková Gymnázium Grösslingová 18, 

Bratislava
2. Michal Rosoľanka Cirkevná spojená škola  

sv. Cyrila a Metoda, Snina
3. Lukáš Paseka Základná škola Zákopčie

Maximilián Šitina Gymnázium Matky Alexie,  
Bratislava




