
 

 
 

Prihlasovanie žiackych vedátorských projektov je spustené! 

 

 

Žiaci stredných škôl, ale aj žiaci II. stupňa základných škôl, môžu svoje bádateľské 

projekty prihlasovať individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Najúspešnejší súťažiaci z 

krajských kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy 

a techniky na Slovensku od 11. do 13. novebra 2020. Vzhľadom na opatrenia pred 

šírením COVID-19 formu realizácie celoslovenského finále prispôsobíme aktuálnej 

situácii a budeme o nej informovať na webovej stránke 

súťaže www.festivalvedy.sk. 
 

Festival vedy a techniky AMAVET je schválenou súťažou pre žiakov ZŠ a SŠ v kat. B 

a jej spoluvyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 

 

 

http://www.festivalvedy.sk/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=23-rocnik-festivalu-vedy-a-techniky-amavet_9


 

Žiaci svoju vedecko-výskumnú činnosť prezentujú v kategóriách: Biológia, Chémia, 

Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a 

transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a 

astronómia, Spoločenské vedy. 

Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 7. októbra 2020 

(vrátane). 

COVID-19 opatrenia: pre zaistenie zdravia všetkých účastníkov platia na krajských 

kolách i celoslovenskom finále epidemiologické opatrenia: účasť na podujatí len s 

prekrytím horných dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia rúk, respiračná etiketa – kašlať, 

kýchať do vreckovky, nepodávať si ruky, odstup od cudzích osôb aspoň. 

Cieľom festivalu je už 23 rokov rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha vo vede a 

technike, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl, 

orientovanú na potreby praxe. 
 

16.10.2020 sa konajú krajské kolá: Košický a Prešovský kraj v Košiciach, 

Banskobystrický kraj v Banskej Bystrici, Žilinský kraj v Žiline, Trenčiansky kraj v 

Partizánskom, Nitriansky kraj v Nitre. 

23.10.2020 sa koná krajské kolo pre Bratislavský a Trnavský kraj v Bratislave. 
 

Odpovede súťažiacich Festivalu vedy a techniky AMAVET na otázku „Čo vám priniesla 

účasť na festivale?“ „Chuť tvoriť, študovať a objavovať nove veci.“ „Naštartovalo ma to v 

tvorbe projektu a vo vývoji.“ „Veľa skúseností, odhodlanie pokračovať v tom, čo robím.“ 

„Motiváciu do ďalšieho rozvoja a sebarealizácie.“ „Lepšie rozprávanie a vystupovanie, 

dodalo mi to určite sebavedomie.“ „Našla som si kopu kamarátov, čo sú rovnaký, ako ja 

a robia niečo naviac a sú takí dobrí všetci...“ 
 

Prejsť na web súťaže  

 

 

Kontakt 

AMAVET, Hagarova 4, Bratislava, www.amavet.sk 

Riaditeľ súťaže, Dávid Richter, richter@amavet.sk, 0948 345 177 

http://www.festivalvedy.sk/cms/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=23-rocnik-festivalu-vedy-a-techniky-amavet_9
http://www.amavet.sk/


 

O Asociácii pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) 

AMAVET - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy je 

záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a 

techniky. Združuje 55 klubov na celom území Slovenska s počtom viac ako 4500 členov. 

Kluby AMAVET sa vytvárajú a pôsobia na školách, centrách voľného času, v mestách a 

obciach. K jedným z najzaujímavejších podujatí vytváraných asociáciou AMAVET patria 

Festival vedy a techniky a projekt pre mladých internetových nadšencov Junior Internet, 

cieľom ktorých je vyzdvihnúť činnosť mladých ľudí v oblasti vedy, techniky, ekológie a aj 

v mediálnej oblasti. Viac info nájdete na www.amavet.sk 
 

 

  

 

   

 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku 

Hagarova 4 

831 51  Bratislava 
  

 

http://www.amavet.sk/
https://www.facebook.com/amavet/
https://www.instagram.com/amavetsk/

