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Festival vedy a techniky AMAVET 2019 – 22. ročník 

Objavovanie talentov v prírodných vedách 

(Bratislava, 13.9.2019) 

„ZREALIZUJ SVOJ NÁPAD“ je sloganom tohtoročného, už 22. ročníka Festivalu vedy a techniky 

AMAVET 2019 (FVAT). Od 1. septembra, kedy v Asociácii pre mládež vedu a techniku (AMAVET) 

spustili registráciu, majú žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl možnosť zrealizovať 

svoje nápady a prihlasovať bádateľské projekty individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Najskôr 

sa uskutočnia krajské kolá FVAT. Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 9. 

októbra 2019. Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa 

uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave. Víťazi 

celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET získavajú postup na prestížne svetové a 

európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce výsledky. 

Svoje vedátorské projekty žiaci prezentujú v jedenástich súťažných kategóriách prostredníctvom 

posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie 

zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov, ktorá posudzuje schopnosti 

žiakov objektívne a komplexne, dáva deťom spätnú väzbu pre ďalší rozvoj projektu a pozitívnu 

vnútornú motiváciu k vedomostnému rastu. Kategórie: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a 

počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne 

vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy. 

Žiak vo vedátorských projektoch nachádza problémy, analyzuje ich, hľadá riešenia, tvorí pokusy a 

stanoví závery, ktoré prezentuje na posteroch/paneloch. Práca na projekte vedie mladých ľudí k 

tvorivej, cieľavedomej a dlhodobej práci.  

Festival má medzinárodný charakter vďaka účasti našich zahraničných partnerov z Mexika, Belgicka, 

Ruska a Českej republiky, čím sa vytvoria podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstiev 

medzi účastníkmi z jednotlivých zúčastnených krajín. FVAT má tak významný medzinárodný charakter. 

Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z podujatí siete vedeckých výstav ISEF. Je aj národným 

kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov - EUCYS. Organizátor, dvadsaťdeväť 

ročné občianske združenie AMAVET, je spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 

Žiaci môžu prihlasovať svoje projekty na krajské kolá na stránke súťaže www.festivalvedy.sk. 

Krajské kolo Dátum Krajské kolo Dátum 

Nitriansky kraj 18.10.2019 Bratislavský a Trnavský kraj 18.10.2019 

Košický a Prešovský kraj 18.10.2019 Žilinský kraj 24.10.2019 

Trenčiansky kraj 18.10.2019 Banskobystrický kraj 18.10.2019 

 

Kontakt 

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

Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, Bratislava, www.amavet.sk 

 

http://www.festivalvedy.sk/
http://www.amavet.sk/


 

Organizátor        Spoluvyhlasovateľ  

Spoluorganizátori   

Odborní garanti            

 

Partneri (aktuálni k 13.9.2019) 

     

 

 

Spracoval: Ján NEMEC, 0903 719 244, nemec@amavet.sk 

___________________________________________________________________________________________ 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii 

Popularizátor vedy - je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 29 

rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich 

budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na 

neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré 

nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, 

biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie 

Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, 

celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou 

- do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom. 

Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 29-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti 

neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom 

projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre 

lepšie uplatnenie sa na trhu práce. 

V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal 

spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. AMAVET spolupracuje so 

slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských 

vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje 

množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov. 

http://amavet.sk/
https://www.minedu.sk/
http://www.cvtisr.sk/
https://www.uniza.sk/


AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET 

(Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja 

spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo 

Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách. 

Viac na www.amavet.sk. 

http://www.amavet.sk/

