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Štartuje 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 
(Bratislava, 7.9.2021) 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už 24-krát spúšťa krajské kolá súťaže 
Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi 
vedátorskými projektami. 

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje 
vedátorské projekty prihlasovať do 6. októbra 2021. Môžu tak urobiť so svojimi projektami 
v rámci jedenástich kategórií - Biológia, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, 
Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Fyzika a astronómia, Geovedy, 
Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo a Spoločenské vedy.  

Žiaci prezentujú projekt formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v 
dvojčlenných tímoch. Tí najúspešnejší z krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, 
ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 8. do 14. novembra 2021.  

Termíny a miesta konania prezenčných krajských kôl FVAT AMAVET: 

Nitriansky kraj: 15.10.2021, Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra 

Trenčiansky kraj: 15.10.2021, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, 
Partizánske 

Banskobystrický kraj: 15.10.2021, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica 

Bratislavský a Trnavský kraj: 21.10.2021, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, 
Bratislava 

Žilinský kraj: 21.10.2021, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1 (rektorát), Žilina  

Košický a Prešovský kraj: 22.10.2021, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice 

Formu realizácie súťaže prispôsobia organizátori z Asociácie pre mládež, vedu a techniku 
(AMAVET) aktuálnym podmienkam COVID automatu a budú o nej informovať na webovej 
stránke súťaže www.festivalvedy.sk. 

Ako informoval výkonný riaditeľ  súťaže Dávid Richter, „Krajské kolá súťaže pripravujeme s 
ohľadom na podmienky, no najmä bezpečnosť všetkých zúčastnených. Keďže na podujatiach 
dochádza k miešaniu žiakov z rôznych škôl, rozhodli sme sa pre režim OTP: očkovaní, 
testovaní, po prekonaní COVID-19. Verím, že sa mladí vedátori v regiónoch budú môcť 
konečne stretnúť a aspoň čiastočne si vynahradiť všetky online podujatia, ktoré sme im 
doteraz v AMAVET-e prinášali. O podmienkach a forme podujatí budeme informovať 
všetkých prihlásených vedátorov na základe vývoja v ďalších týždňoch.“ 

Podrobné informácie o krajských kolách a registrácia sú dostupné na www.festivalvedy.sk.   

Ján Nemec 
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