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Trenčín, 11. október 2016 
Nadaní žiaci predstavia svoje vedecké a technické projekty na festivale AMAVET 
 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizuje počas novembrového Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác.  
 
Festival vedy a techniky AMAVET (ďalej len FVAT) je celoštátnou súťažnou prehliadkou 
vedecko-technických projektov určenou pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci majú 
možnosť prezentovať svoju výskumnú činnosť pomocou panelovej prezentácie, pričom ich 
projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. 
 
Celoštátnemu finále FVAT predchádza 6 krajských kôl. To v Trenčianskom kraji organizujú 
AMAVET klub 808 spoločne s Hvezdárňou v Partizánskom, ktorej zriaďovateľom je 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v piatok 14. októbra 2016 od 8.30 h v budove 
Mestskej Umeleckej Agentúry Partizánske.  
 
Ciele festivalu priblížil riaditeľ Hvezdárne v Partizánskom Vladimír Mešter: „Cieľom festivalu je 
vzbudiť záujem mládeže o vedu a techniku a zároveň jej umožniť prezentovať výsledky svojej 
výskumnej a pozorovateľskej práce rovesníkom. Prínosom festivalu je aj možnosť diskutovať 
s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín. Žiaci majú jedinečnú možnosť 
profilovať svoju budúcu profesiu a získať skúsenosti pri prezentácii svojej práce.“ 
 
Návštevníci v rámci programu uvidia prezentácie projektov napríklad z fyziky, chémie, biológie, 
geológie, elektrotechniky, robotiky, astronómie a rôznych ďalších odborov. Najlepších 10 
prezentácii projektov bude vyhodnotených a odmenených vecnými cenami a účasťou na 
celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční od 10. novembra 2016 do 12. novembra 2016 v 
Bratislave. „Podstata Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorá spočíva v snahe vzbudiť 
u žiakov základných a stredných škôl záujem o vedu a techniku, plne korešponduje so 
Stratégiou rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 
2013 – 2020,“ uviedla vedúca Odboru školstva a kultúry TSK Daniela Hilčíková, čím len 
podčiarkla dôležitosť konania tohto festivalu. 
 
Nad podujatím prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. 
FVAT sa súčasne koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. 
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