
Potrápte svoje mozgové bunky

Debrujárske okienko

Slovo debrujár pochádza z francúzštiny a vzniklo zo slov débrouillard, èo znamená
šikovný, obratný, a se débrouiller, èo znamená objavova�, vedie� si poradi�.

Debrujárstvo sa opiera o zvedavos�, detskú predstavivos� a hravos�. Cie¾om
debrujárskej èinnosti je umo�ni� de�om a mladým ¾uïom vyu�íva� vo¾ný èas k rozvíjaniu
schopností a znalostí v oblasti vedy, techniky a ekológie.

Pre dosiahnutie týchto cie¾ov vyu�ívame v AMAVET kluboch tohto zamerania
najmä zábavné pokusy s jednoduchými pomôckami z rôznych oblastí vedy, techniky a
ekológie. Debrujárska èinnos� rozvíja mladú osobnos�, vedie k pochopeniu rôznych javov a
zákonitostí, objavovaniu vedy a vytváraniu nových ciest k poznaniu a tvorivosti.

Zmyslom debrujárskej èinnosti je ukáza�, �e veda mô�e by� zábavná a ¾ahko
pochopite¾ná. Debrujári vedia, ako na to. Pomocou jednoduchých a rozmanitých pokusov sa
dá nasimulova� mno�stvo fyzikálnych javov, a pod. Pokusy upevòujú v mladých ¾uïoch
zmysel pre spoluprácu, zodpovednos� a kritiku, rozvíjajú ich intelektuálne schopnosti.

Èinnos� a pokusy, ktorých by sa mali mladí debrujári zúèastòova�, musia:

-umo�òova� samostatný rozvoj die�a�a
-zábavnou formou stimulova� mladého vedca a experimentátora a vzbudzova� záujem o vedu
- vyu�íva� otvorenos� die�a�a k vedeckým javom, s ktorými sa denne stretáva
- rozvíja� zvedavos� a zmysel pre zodpovednos�
- by� naviazané na úroveò rodinnú, klubovú, sociálnu

Pä� hlavných princípov filozofie, ktorá rozvíja debrujárstvo
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Máj, lásky èas. Ako inak. Pre nás, mladých vedcov je to láska k vede, experimentom,
skúmaniu a objavovaniu. Zúèastnili sme sa národných vedeckých výstav v španielskej
Barcelone, belgickom Namure a Bruseli. Krátke sumáre a príspevky od úèastníkov, výhercov
slovenského Festivalu vedy a techniky v novembri minulého roku, Vám prinášame práve v
tomto èísleAMAVET Revue.

Máme za sebou Európsky deò vedeckej mláde�e. Prebiehali v nieko¾kých
európskych krajinách. Verím, �e ste si túto príle�itos� nenechali ujs�, roztoèili våèka a u�ili si 3.
máj naplno.

V tomto mesiaci sme oslávili aj Deò matiek, niektorí z nás oslavujú máj aj ako mesiac
bicykla, èi mentálneho zdravia.

Za pripomenutie stojí výroèie vstupu Slovenska do Európskej únie a 50 výroèie
podpisu rímskej zmluvy, ktoré chápeme tie� ako výroèie vzniku Európskej únie. Je to zároveò
mesiac konania Eurovízie.

Pomaly sa blí�i 1. jún, Deò detí. V Japonsku tento sviatok slávia u� 5. mája!
Vyu�ite tento èas a zapojte sa do Európskej sú�a�e vedeckých fotografií. Viac info na:

espc.milset.org.

¼udmila Martinická
Šéfredaktorka

arevue@amavet.sk

Úvodné slovo

Sudoku

Riešenie z minulého èísla:
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Úèas� na sú�a�i Beskyd Model

Kitshow 2007

Poznávaèka drevín

Pre mamu

Termín: 5. 6. 5. 2007
AMAVET klub è. 836 Zobor, Nitra
Medzinárodné stretnutie plastových
modelárov. Cie¾om je prezentova� na
medzinárodnom podujatí modely
jednotlivých èlenov klubu MK Zobor.

Termín: 7. 5. 2007
AMAVET klub è. 894, Luèenec
Deti prostredníctvom internetu a
dataprojektoru budú môc� spozna�
dreviny pomocou obrázkov. Taktie� si
budú môc� zasú�a�i� vzájomne medzi
sebou.

Termín: 12. 5. 2007
AMAVET klub è. 934, Spišská Nová Ves
Deti sa predstavia svojim prednesom na
tému: List pre mamu, O mojej mame,
Báseò pre mamu, prièom vyjadria ako
ve¾mi ¾úbia svoje mamy, staré mamy...
Práve týmto podujatím mô�u deti
predstavi� svoju vlastnú tvorbu.

Sekretariát informuje

Zo �ivota sekretariátu

Dni vedeckej mláde�e

Pripravujeme...

Prebieha…
--

Máme za sebou…
--

- úèas� na svetovej sú�a�i mladých vedcov Intel ISEF v Novom Mexiku (USA),
-- úèas� na vedeckej výstave Expo Science International v Durbane (JAR),
-- letné tábory v Chorvátsku a v Tajove,
-- Dni vedeckej mláde�e.

úèas� na medzinárodnom stretnutí mladých ¾udí so zameraním na spoznávanie kultúr krajín
EÚ, predstavenie èinnosti klubu 727 v Krompachoch,
- kontrola klubových podujatí a dokumentácie za predchádzajúci rok,
-- príprava Výroènej správyAMAVETu,
-- vyhodnotenie projektov schválených cez program Mláde�,
-- úèas� na medzinárodnom stretnutí mladých ¾udí so zameraním na spoznávanie kultúr krajín
EU, Europawoche.

úspešne ukonèená kontrola z Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie,
-- úèas� na zahranièných vedeckých výstavách v Barcelone, Bruseli a Namure,
-- úèas� na zasadnutí Milset Europe v Bruseli,
-- seminár v Banskej Bystrici s názvom: Úèas� mladej generácie na rozvoji vedy a techniky v
podmienkach stredných škôl.

Kto by toto podujatie nepoznal. Príjemná atmosféra, super kolektív, fajn prostredie.
Ka�doroène sa na toto podujatie tešia tak ako organizátori aj mladí úèastníci. Tento rok nás
èaká jedna ve¾ká zmena. Spojíme príjemne s u�itoèným. Tento rok sa Dni vedeckej mláde�e
budú kona� v Septembri, poèas vinobrania. Tak�e sa po skonèení podujatia mô�ete ís� bavi�
ešte na kolotoèe, alebo si len tak sadnú�, u�íva� si koncerty, alebo sa porozpráva� s novými
kamarátmi.
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AMAVET EXTRA dávka

Milé deti, vá�ení rodièia,
blí�ia sa letné prázdniny, èas na oddych
a zábavu s kamarátmi. A samozrejme aj
èas na letný tábor. Oddýchnite si od
zadymeného mesta v krásnom lesnom
prostredí v dedinke Tajov pri Banskej
Bystrici! AMAVET pre Vás u� tradiène
pripravuje takýto tábor:

- oddych a zábava s kamarátmi, šport
- odha¾ovanie prírodovedeckých záhad
pomocou jednoduchých a zaujímavých
debrujárskych pokusov
- nahliadnutie do diela slovenského
vynálezcu svetového významu
- extra strachonoc
- kúpanie, výlety do prírody
- extra diskotéka
- výlet do Banskej Bystrice
- táborové sú�a�e a boj o táborový poklad

...teda dobrá zábava v spoloènosti
rovesníkov a skvelých táborových
vedúcich.

Dedinka Tajov pri Banskej
Bystrici, rekreaèné zariadenie Bopa

40
3990,-Sk (v cene doprava

autobusom z Bratislavy, ubytovanie,
strava, program)

e -ma i lom, faxom,
telefonicky alebo zaslaním vyplnenej
prihlášky poštou. Prihlášku si vy�iadajte
telefonicky, e-mailom, alebo si ju stiahnite
na webe!

AMAVET
Asociácia pre mláde�, vedu a techniku
�arnovická 7, 831 06 Bratislava
Tel./Fax: 02/44 87 23 31
E-mail: amavet@amavet.sk,
v.martinicka@amavet.sk.

Extra program

Základné informácie o tábore:
Miesto:

Termín: 21 28. júla 2007
Poèet úèastníkov:
Cena:

Pr ih lásen ie :

Kontaktné informácie:

Zo �ivota AMAVET klubov

Medzi nami klubmi
Výber z toho, èo bolo...

Termín: 19.04.2007
AMAVET klub è. 844, Rimavská Sobota
Deti rôznymi výtvarnými technikami
vytvorili súbor plošných i priestorových
diel, ktorými pripomenuli širokej
verejnosti, �e voda je dôle�itým faktorom
pre náš �ivot, a hoci naši maliari a
stavitelia sú ešte len deti, ich názor na našu
Modrú planétu nenechá dospelých
¾ahostajnými.

Termín: 20.04.2007
AMAVET klub è. 775, Moèenok
Keï�e doba stále napreduje je dobré
vedie� pracova� s poèítaèom. Práve toto
podujatie, ktoré zorganizoval AMAVET
klub v Moèenku bolo zamerané na túto
problematiku. Deti si mohli rozšíri� svoje
vedomosti, zruènosti, mali mo�nos�
spozna� ïalšie zákutia PC…

Termín: 20.04.2007
AMAVET klub è. 894, Luèenec
U� pod¾a názvu vieme, �e podujatie bolo
zamerané na našu matku prírodu. Cie¾om
podujatia bolo deti upozorni� na �ivotné
prostredie, na globálne zneèis�ovanie.

Termín: 19.04.2007
AMAVET klub è. 915, Spišská nová Ves
Deti sa zúèastnili vychádzky a tak mohli
spozna� prírodu v Spišskej Novej Vsi. Na
vychádzke sa dozvedeli rôzne informácie

o prírode, ako sa správa� v prírode,
ochraòova� ju…

Termín: 24.04.2007
AMAVET klub è. 915, Spišská Nová Ves
AMAVET klub zorganizoval kvíz
zameraný na oblas� histórie. Deti mali
mo�nos� hravou formou spozna� našu
históriu aj históriu sveta.

Termín: 23.04.2007
AMAVET klub è. 545, Medzilaborce
Andy Warhol. Kto by tohto umelca
nepoznal. Deti mohli prostredníctvom
návštevy spozna� jeho tvorivú èinnos�.
Taktie� mali mo�nos� spozna� krásy
moderného umenia.

Výber z toho, èo chystáte...

Termín: 2. 5. 2007
AMAVET klub è. 915, Spišská Nová Ves
Mladí ¾udia majú mo�nos� spozna�
spôsob �a�by v podzemí. Cie¾om
podujatia je zisti� vplyv priemyslu na
�ivotné prostredie.

Termín : 4. 5. 5. 5. 2007
AMAVET klub è. 833, Spišská Nová Ves
Deti si prostredníctvom sú�a�enia mohli
zmera� svoje vedomosti. Z názvu vyplýva
na akú tematiku je sú�a� zameraná.
Najlepší postupujú na celoslovenské kolo.

Voda pre �ivot

Poèítaè - môj kamarát

Všetkým ¾uïom na zemi -

odkaz prírody

Ekologická vychádzka

Historia est magistra vitae

Návšteva múzea Andyho

Warhola

�a�ba a �ivotné prostredie

Èo vieš o hviezdach
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èakali, �e im niekto pomô�e“.

Skúste deti porozmýš¾a�, èo
urobila tá rodina z mesta zle.Ako mô�eme
pomôc� zvieratkám?
1. rozprávame, èo urobila rodina v lese zle
2. povieme, ako by sme sa mali správa� v
lese
3. ako pomô�eme zvieratkám:
- veverièke poumývame chvostík
- zajkovi ošetríme labku
- je�ka utešíme, �e pichliaèe mu dorastú
- pozbierame odpadky v lese
- uhasíme oheò

- a potom všetci spoloène pomô�eme
zajkovi postavi� nový brlô�tek.

Viete deti, na èo nám lesy slú�ia a
èo sa v lese smie a èo nie? Èo znamená pre
zvieratká a ¾udí les? (dáva nám kyslík,
èistí vzduch, zadr�iava vodu v pôde,
poskytuje potravu zvieratám, pohlcuje
prach, v lete poskytuje chládok). Èo
mô�eme urobi� pre les my?

„Snom všetkých zvieratiek, ale aj
¾udí je èistá, zelená lúka plná kvetov,
zdravý èerstvý vzduch, neškodné �iarivé
slneèné lúèe, èistá krištá¾ová voda a veselé
zvieratká a hmyz všetkých druhov“.
Èo myslíte deti? Napíšte mi prosím èi ste
aj vy za�ili podobné nezbednosti.

V jeden pekný jarný deò svietilo
slnieèko a svojimi teplými lúèikmi
hladkalo všetko naokolo. Stromy, kvety,
zvieratkám zohrialo ko�úšky a ¾udia
pootvárali všetky okná na domoch, aby aj
oni mali kúsok tepla. Slnieèko bolo
spokojné, na všetkých sa usmievalo, keï
tu z èista jasna prihrnul sa ve¾ký èierny

mrak a oproti nemu ïalší. Slnieèko sa
rýchlo schovalo, preto�e keï mraky
narazili do seba, zahrmelo. Keï sa zrazili
druhý raz, zablyslo sa a z oblohy sa spustil
lejak. Zvieratká sa poukrývali, ¾udia
pozatvárali obloky, len stromy a kvietky sa
tešili z da�ïa. Slnieèko chví¾u poèkalo a
keï sa mu u� zdalo, �e pršalo a�-a�, najprv
nesmelo vykuklo a potom zasvietilo, aj
keï z jedného oblaku sa ešte stále lial
dá�ï. A vtedy sa na oblohe vytvorila
krásna dúha s týmito farbami: fialová,
èervená, oran�ova, �ltá, zelená a modrá.
Zvieratká aj ¾udia povychádzali zo svojich
domèekov a spoloène obdivovali tú
nádheru.

Tak�e deti u� viete kedy vznikne
dúha? (keï za da�ïa vykukne slnieèko)
Na záver báseò (vl. tvorba):

Zrazil sa oblak s oblakom
a vznikol z toho hlasný hrom.
Hneï za ním blesk sa ukázal
a dá�ï sa u� len lial a lial.

Slnieèko, keï to videlo,
zlatistý lúèik vystrelo:
"Ateraz všetkých poteším,
farebnú dúhu vytvorím."

Vaša Zuzka
Zuzka

Ako vzniká dúha

Sekretariát informuje

Výzva pre všetky košické

organizácie!

Najúspešnejší mladí vedci

zo Slovenska

Pracujete v Košiciach, máte v
hlave plno nápadov, èo by sa dalo robi�,
ale nikto vás nechce vypoèu� a podpori�?
Teraz je priestor na nápady ka�dého, kto
chce, aby Košice o�ili. V rámci projektu
Košice Európske hlavné mesto kultúry sa
prijímajú návrhy na èoko¾vek, èo by sa v
Košiciach mohlo v nasledujúcich dòoch a
mesiacoch kona�. Tak�e ak máte návrh na
nejakú akciu mô�e ís� aj o jednorázovú
akciu, aj o nieèo dlhodobejšie, èoko¾vek,
èo trochu prebudí Košièanov, tak nám
s v o j e n á p a d y p o s i e l a j t e n a
zabky@zabky.sk.

Tie, ktoré sú reálne a dajú sa
zrealizova� u� v tomto období, tak na tie sa
tešíme najviac. Návrhy prijímame do
konca mája. Mô�e ís� o koncerty,
vystúpenia, zbierky, konferencie,
akéko¾vek podujatia, sú�a�e. Touto
akciou mô�ete zvidite¾ni� nielen seba, ale
taktie� prispie� k tomu, aby Košice
nespali.

Tešíme sa na vaše nápady!
Zdroj: www.mladez.sk

Ta k m e r 1 5 0 0 m l a d ý c h v e d c o v
a vynálezcov z asi 50 krajín a regiónov z
celého sveta bude sú�a�i� o 4 milióny
dolárov v štipendiách a cenách na
Medzinárodnom vedecko-technickom
ve¾trhu Intel ISEF (Intel International
Science and Engineer ing Fair ) ,
podporovanom spoloènos�ou Agilent
Technologies.

Mladí vedci sem prichádzajú s
projektmi, ktoré by reálne mohli vyrieši�
niektoré z najpálèivejších vedeckých
problémov, okrem iného aj vývoj
efektívnych alternatívnych zdrojov
energie, h¾adanie lieèby autizmu a ïalších
vzdelávacích �a�kostí, zni�ovanie
mno�stva škodlivých látok vo vodných
zdrojoch a obmedzovanie elektronického
odpadu - spolu tu bude vystavených viac
ako 1200 projektov. Študenti sa zároveò
stretnú so skúsenými vedcami, vymenia si
názory a predstavia svoje objavy.

Zo Slovenskej republiky sa v
medzinárodnej sú�a�i Intel ISEF
zúèastnia štyria študenti, ktorý vyhrali na
Festivale vedy a techniky organizovanom
AMAVETom v novembri 2006. Štyria
mládenci z rôznych kútov Slovenska,
budú reprezentova� Slovenskú republiku
a výsledky vlastnej výskumníckej práce
na najprestí�nejšej sú�a�i vedecko-
technických projektov na svete, Intel ISEF
realizovanom v Novom Mexiku v èase 13.
19. mája 2007.

(17) s projektom
„Impulzné napájacie zdroje“,

(18) s projektom „Robot-stopár“ a
tímový projekt „Naša meteorologická
stanica“ autorov (17) a

(18). Svojimi projektmi si
získali pozornos� v zápolení 64 projektov
na prestí�nej sú�a�i Festival vedy a
techniky. Tento rok organizovalAMAVET
Asociácia pre mláde�, vedu a techniku v
poradí u� 15. roèník tejto sú�a�e.

Cena
ka�dý z troch

najúspešnejších získa štipendium v
hodnote 50 000 dolárov.

Slovenská úèas�

Daniel Hudzík
Michal

Valíèek

Tomáša Korfanta
Petra Gondu

Finalisti sú�a�ia o mno�stvo cien,
okrem iného aj o:

Intel Foundation Young
Scient is t Award:
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Cena

z výhercov jednotlivých
kategóriách budú vybraní traja, ktorí sa
budú môc� zúèastni� na programe SIYSS
a slávnostnom odovzdávaní Nobelovej
ceny v decembri tohto roku.

hlavné
ceny sú pripravené pre prvé a� štvrté
miesto v ka�dej kategórii a v kategórii
tímov. Ceny sú 3000, 1500, 1000 a 500
dolárov, pre najlepšie hodnotených
študentov v jednotlivých kategóriách je
navyše pripravená prémia 5000 dolárov a
notebook s mobilnou technológiou Intel.

V USA sa 2. 5. apríla 2007
konala regionálna sú�a� projektov z
oblastí vedy a techniky troch štátov
Delawárskeho údolia, štátov Pensylvánie,
New Jersey a Delaware.

(DVSF) je postupová sú�a�
regiónu, odkia¾ postupujú projekty na
Intel ISEF, najprestí�nejšiu sú�a�
projektov mláde�e na svete.

Ceny na DVSF boli udelené v
celkovej hodnote 1 milión USD. Medzi
najprestí�nejšie ceny patrilo štipendium
na Drexel Univerzitu vo Filadelfii vo
výške 30.000 USD pre pätnás� ví�azov vo
svojich kategóriách v jedenástom roku
štúdia (zhodný s tretím roèníkom
gymnázii na Slovensku), postup na sú�a�
Intel ISEF, plne hradený trojdòový výlet
pre piatich ví�azov spoloène s rodièom na
júnový štart raketoplánu na Cape

Canaveral na Floride aspolu 64
špeciálnych a75 základných cien v
pätnástich kategóriách a v piatich
triedach. DVSF je najstaršou sú�a�ou
tohto druhu v USA a pod¾a môjho názoru
aj na svete. Ka�doroène 900 detí
postupuje na DVSF z 13 obvodných
sú�a�í Delawárskeho údolia. Ve¾kým
podporovate¾om DVSF je Drexel
University.

Na pozvanie americkej strany
som sa zúèastnil sú�a�e ako pozorovate¾.
Najväèší rozdiel, ktorý som si všimol, je
ve¾kos� a situovanie stánkov. Úspora
miesta spoèíva najmä v tom, �e
Amerièania nepou�ívajú výstavné boxy,
ale jednoduché usporiadanie stolov. Som
ve¾mi rád, �e mô�em konštatova� ako je
náš Festival vedy a techniky porovnate¾ný
a napreduje za posledné tri roky.

Teším sa na stretnutie s vami na
Festivale vedy a techniky v novembri.

Viac informácií o Delaware
Valley Science Fairs nájdete na

, o Intel ISEF na
a o Festivale vedy a

techniky na

Seaborg Stockholm
International Youth Science Seminar
(SIYSS) Award:

Ceny Grand Awards:

Gabriela Kukolová

Jozef Ristvej

Podpora mladých talentov

vo vede a technike na

regionálnej úrovni v USA

Delaware Valley
Science Fairs

www.dvsf .org
www.sciserv.org/isef

www.tyzdenvedy.sk
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doma takéto podmienky na cvièenie
nemajú.

Miestnos� je vyu�ívaná nielen
èlenmi krú�ku - zdravý �ivotný štýl, ale
èasto tam chodia aj deti poèas vyuèovania
na netradièné vyuèovacie hodiny, keï deti
sedia na loptách, s od¾ahèenou chrbticou
sa pohupávajú a pritom si pospevujú alebo
diskutujú o preberanej problematike.
Takto sa dá aj uèi�, aj posilòova� svalstvo a
správne dr�anie tela.

Ïakujeme Komunitnej nadácii
Bratislava a všetkým dobrým ¾uïom,
ktorí nám pomohli pri získavaní
finanèných prostriedkov, nákupoch,
preprave, prenášaní náradia, inštalovaní a
ostatných nevyhnutných prácach, ktoré
boli potrebné pre vytvorenie dobrých
podmienok pre deti a ich zdravie.

Som ve¾mi rada, �e sme de�om
vytvorili útulný priestor, kde mô�u
zmysluplne, pouène aj relaxaène vyu�íva�
svoj vo¾ný èas a získava� správne návyky,
vedúce k upevòovaniu zdravia.

„Bol raz jeden les plný zvieratiek
a krásnych zdravých stromov a kvetov.
Veverièka, zajko, je�ko, medveï, srnky aj
sova si na�ívali vo svornosti, navzájom si
pomáhali. Všade bolo èisto, na èistinke
rástli hríby, maliny, èernice a èuèoriedky.
Avšak jedného dòa všetky zvieratká
zobudil skoro ráno hluk, aký ešte v �ivote
nepoèuli. Zvieratká sa utekali pozrie�, èo
sa robí a so zatajeným dychom sledovali
ve¾ké èudo na kolesách, z ktorého sa
dymilo. A keï to èudo ešte hlasno

zatrúbilo, tak sa rozutekali na všetky
strany.

Bola to rodina z mesta, ktorá sa
vybrala na výlet. A to èudo, viete èo to
bolo? (auto)
Predstavte si deti, autom vošli priamo do
lesa, znièili zajkov brlô�tek a zaparkovali
rovno na lesnom chodníèku, kde doteraz
behávali len srnky. V aute im hlasno
vyhrávalo rádio. Zobudilo to pani sovu,
ktorá vyplašená odletela na druhý koniec
lesa.

A teraz vám deti rozpoviem, èo
všetko tí neporiadni ¾udia lese narobili.

Keï otec rodiny zbadal potôèik,
rozhodol sa, �e si umyje auto. Aby mu
robota išla viac od ruky, pustil si rádio ešte
hlasnejšie. Chlapci, volali sa Pa�o a Ma�o,
tí sa zaèali hra� na indiánov, krièali a
popritom rozkopali všetky hríby ktoré
našli. Mama zatia¾ pripravovala obed.
Urobila ve¾ký oheò. Otvárala konzervy a
prázdne ich hádzala za seba. Keï sa
najedli, obloha sa zatiahla, zahrmelo.
Rýchlo nasadli do auta a s ve¾kým hlukom
odišli preè, ani oheò nezahasili.

Keï odišli, zvieratká sa zaèali
pomaly vraca� do svojich domèekov.

„Prvá zoskoèila zo stromu
veverièka. Skoèila tak neš�astne, �e svoj
krásny našuchorený chvost namoèila do
mláky plnej oleja. Zajko utekajúc jej na
pomoc, skoèil rovno na ostrú hranu
otvorenej konzervy a porezal si labku.
Keï zistil, �e jeho brlô�tek je úplne
znièený, usedavo sa rozplakal. Je�ko zase
narazil do sklenenej f¾aše a zlomil si dva
pichliaèe. Veène hladný medvedík sa
skoro zadusil papierovou servítkou a ešte
k tomu si popálil labky o nezahasený oheò.
Srnky boli ve¾mi smutné, preto�e hríby,
ktoré chceli zjes� na veèeru boli všetky
rozšliapané.

A tak sa zvieratká rozplakali a

Anka Gibová
AMAVET klub 752, Cejkov

Zuzkin príbeh pre

najmenších
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ktoré maèky ako predátori lovia a takisto
by narušilo rovnováhu celého systému.
Jediným efektívnym riešením je teda
zabránenie styku zvierat s nakazenou
hydinou a zvýšenie hygieny. Ak sa toti� na
ulici pova¾ujú kusy hydiny mo�no a�
nieko¾ko dní, kým ich nezo�erú túlavé
maèky èi psy, sú ideálnou základòou na
rozmach vírusu. Zvýšenie hygieny má
navyše preventívny úèinok pri mnohých
iných ochoreniach.

Najohrozenejšími oblas�ami sú
najmä menej rozvinuté krajiny Ázie a
Afriky, kde hygiena bohu�ia¾ stále nie je
dostatoène zau�ívaná.

Pod¾a zverejnených správ sa
budú testy vykonané indonézskymi
vedcami pre istotu opakova� v laboratóriu
v Japonsku, aby sa výsledky buï potvrdia
alebo vyvrátia. Vedci sa tie� budú sna�i�
popísa� mieru adaptácie vírusu medzi

maèkami, nako¾ko ve¾a maèiek sa z vírusu
„vylieèi“, iné však zomierajú, a takisto
priebeh prenosu z maèky na maèku.

Ka�opádne si myslím, �e ide o
zaujímavú informáciu ktorá stojí za
pozornos�.
Martin Popík
AMAVET klub 880, Bratislava
Pozrite si tie�:
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldun
gen/0,1185,OID5273854_REF1,00.html
http://www.stern.de/wissenschaft/medizi
n/:Vogelgrippe-Virus-Jede-Katze-Java-
H5N1/581138.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_spre
ad_of_H5N1
http://de.wikipedia.org/wiki/Vogelgrippe
http://www.newscientist.com/article/mg1
9325883.800-deadly-h5n1-may-be-
brewing-in-cats.html

Športový kútik

v Cejkove
S potešením sme pred pár

mesiacmi uvítali správu, �e náš projekt
"Vzdravom tele zdravý duch" bol úspešný
a podporila ho Komunitná nadácia
Bratislava. Nebolo to a� také jednoduché
dosta� sa medzi 12 projektov podporených
v jesennom kole. Povzbudení touto
správou sme sa pustili do "pretvorenia"
jednej z vo¾ných tried na relaxaènú
miestnos�, kde by deti mohli realizova�
rôzne aktivity v prospech svojho zdravia a
zmysluplne vyu�íva� svoj vo¾ný èas.

K posilòovaciemu stroju,
nieko¾kým fit loptám a "polkobercu" sme
zo získaných prostriedkov dokúpili ešte
jeden koberec, aby bola zakrytá celá
podlaha a ïalšie športové potreby na
cvièenie a relax. Ve¾mi ob¾úbený je

stacionárny bicykel s ukazovate¾mi
frekvencie pulzu, nakrútených kilometrov
a ïalších naprogramovaných funkcií.
Trampolína aj keï malá, stále sa nej
poskakuje, elektronické švihadlá, malé
akupresúrne loptièky - je�kovia, síce
trochu pichajú, ale tak to má by�, aby sa
telo dobre premasírovalo.Aj ïalšie mäkké
loptièky sú ob¾úbené, preto�e s nimi mô�u
deti hra� vybíjanú a iné hry vhodné aj na
malej ploche a nehrozí rozbitie okna.
Koberec je z dvoch èastí, ka�dá je inej
farby, tak�e zároveò slú�ia ako dve malé
ihriská pri športovom súperení a
sú�a�iach. V miestnosti deti pobehujú a
cvièia bez obuvi, v pono�kách, aby si
precvièovali klenbu nohy. Deti si ob¾úbili
cvièenia na loptách aj cvièenia pod¾a
hudby, pod¾a CD nahrávok, relaxaèné
cvièenia na posilòovanie prstov, chrbtice,
kostry, svalov, tela i mysle. Cvièenia sa im
páèia, preto�e sú iné ako v telocvièni a

Seminár

v Banskej Bystrici

Projekt Fotochat na

podporu nízkoprahových

programov
Dòa 19 . ap r í l a 2007 sa

zástupcovia AMAVETu zúèastnili
odborného seminára v Banskej Bystrici s
názvom:

Organizátorom seminára
bola poboèka ZSVTS pri SOU stavebnom
v Banskej Bystrici.

Seminár otvoril PaeDr. Milan
Ponický, riadite¾ SOU stavebného, a
Vladimír Kováèik, predseda P-ZSVTS
Banská Bystrica, ktorý aj celý seminár
viedol.

V ú v o d n e j p r e d n á š k e :

Ing. František Hlaváè z
ÚKC ZSVTS uviedol prítomných do
problematiky.

Z á s t u p c o v i a A M AV E T u
predstavili organizáciu a prezentovali
svoje projekty, Festival vedy a techniky a
Junior Internet. Zároveò prevzali od
Vladimíra Kováèika prihlášku nového
AMAVET klubu s názvom Stavbárik.
Nasledovala prezentácia zaujímavej
interaktívnej technológie a didaktickej
pomôcky od zástupcov firmy Luidia, Inc.,
USA.

Ïalšími úèastníkmi seminára
boli uèitelia a študenti zo Zespol szkol
mechnicno-elektrycznych z Po¾ského
Tarnowa, ktorí predstavili svoju školu a
vlastné vedecké projekty. Táto škola je
dru�obnou školou SOU stavebného v
Banskej Bystrici.

Pomôc� získa� peniaze na ïalší
rozvoj nízkoprahových programov pre
deti a mláde� má projekt Fotochat... alebo
povedz to fotkou. Organizuje ho Nadácia
Intenda od 5. marca do 1. júna, je to
celoslovenská verejná zbierka realizovaná
sú�a�nou formou.

Deti a mláde�
do 26 rokov on-
l i n e v k l a d a j ú
s ú � a � n é
f o t o g r a f i e n a
internetový portál

Verejnos� mô�e
ude¾ova� hlasy najzaujímavejším
fotografiám, prièom jeden hlas má
hodnotu 30 korún. Platené hlasovanie
tvorí príspevky do verejnej zbierky.
Doteraz 390 detí a mladých ¾udí poslalo
777 svojich fotografií z digitálneho
fotoaparátu alebo mobilného telefónu.
Ví�azi sú�a�e vyhrajú nielen hodnotnú

cenu pre seba,
a l e a j p r e
školu, ktorú
navštevujú.

N a d á c i a
I n t e n d a
n a d v ä z u j e

verejnou zbierkou na grantový program
Zni�ujeme prahy, v rámci ktorého doteraz

Úèas� mladej generácie na
rozvoji vedy a techniky v podmienkach
stredných škôl.

Vedeckotechnický rozvoj v podmienkach
zvyšovania úrovne hospodárskych
výsledkov SR

www.fotochat.sk.

Richard Richter

Sekretariát informuje
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nízkoprahových zariadení na Slovensku.
V ponuke nízkoprahových centier nájdu
deti a teenageri nielen rôzne mo�nosti pre
trávenie vo¾ného èasu, ale aj douèovanie,
prípravu do školy a poradenstvo v
zá le� i to s t i ach vz�ahov, rod iny,
návykových látok, násilia èi školy.

Nad projektom prevzali patronát
známe osobnosti ako klavirista Richard
Rikkon, moderátorka Jana Majeská,
p l a v k y ò a M a r t i n a M o r a v c o v á ,
muzikálová speváèka Katarína Hasprová,
tréner tenisu a spevák zo SuperStar Martin
Kelecsényi , moderá torka Danka
Roháèová - Španková, speváèka Barbara
Hašèáková a ïalší.

Viac informácii o projekte nájdete na
www.fotochat.sk
foto: intenda
zdroje : www.mladez.sk

Po úspešnom �a�ení v novembri
na Festivale vedy a techniky v Bratislave
sme sa my, Jakub Dovèík a Slavomír
Gregorík, �iaci 4.A triedy na ZŠ Ul. Ing.
Ko�ucha, zúèastnili 12. - 14.apríla 2007 na

Medzinárodnom festivale Exporecerca
Jove v Barcelone.

Nezabudnute¾ným zá�itkom bol
pre nás dvojhodinový let lietadlom a
pristátie v Barcelone - Gaudího meste.
Toto mesto je známe tisícimi kostolmi a
úzkymi ulièkami. Dominantou mesta je
neogotický chrám Expiatori de la Sagrada
Família. Okrem toho sme navštívili aj
mnoho iných zaujímavých miest v
Barcelone.

Páèilo sa nám aj LAquarium, tzv.
podvodné akvárium, kde sa na nás zblízka
usmievali svojim širokým zubatým
úsmevom �raloky. Ale krásne boli aj
obrovské raje, èi mnohé iné, pre nás
neznáme druhy rýb.

Našej návšteve neušlo ani
Military museum, Gaudího park,
Kolumbusovo námestie, Barcelónsky
hrad, Funicular de Mont Juice a hlavne
Sagrada de Familia. Je to kostol, ktorý sa
stavia u� viac ako 100 rokov a ešte stále nie
je dostavaný. Nás chlapcov potešila aj
návšteva obchodu futbalového klubu FC
Barcelona. Katalánci na nás urobili dojem
ve¾mi priate¾ského a pohodového národa.
Festival sa konal v budove Obra Social,
kde sa prezentovalo a zároveò sa tam
nachádzala aj univerzita a ïalšia výstava.

Úroveò festivalu bola vysoká,
mnohé projekty boli ve¾mi pekné. Slavko
Gregorík prezentoval svoju prácu
Napoleon - èo o òom (ne)viete a Jakub
Dovèík predstavil svoj projekt Toèiaci sa
kotúè vetra, prácu o prírodných
katastrofách. Pri našich stánkoch sa
zastavovalo ve¾a ¾udí. Dostalo sa nám
ve¾kého uznania a pochvál, španielska
televízia natáèala rozhovor.

Našli sme si tam ve¾a kamarátov,
dobre sme si rozumeli hlavne s chlapcami
z Brazílie. Bývali sme spolu s ostatnými
z a h r a n i è n ý m i ú è a s t n í k m i . P r i
prezentáciách, ale aj pri priate¾ských

EXPORECERCA JOVE

Barcelona 2007
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šíri� medzi populáciou maèiek.

Vedci prišli na to, �e tamojšia
populácia maèiek, hojne sa vyskytujúca v
okolí chudobných štvrtí Jakarty a
Sumatry, �iviaca sa hlavne odpadkami v
okolí tamojších trhov, na ktorých sa be�ne
obchoduje s hydinou, je infikovaná
mutáciou vírusu vtáèej chrípky. V oblasti
je toti� be�ným javom, �e ¾udia si
nakupujú väèšinu potravín na konzumáciu
práve na miestnych trhoch, kde hygiena
nie je ve¾mi v pozornosti záujmu.
Veterinárne kontroly a oèkovanie hydiny
pred predajom, ktoré boli v našich
konèinách samozrejmos�ou sa �ia¾ v
Indonézii neuskutoèòujú v dostatoènej
forme, a tak sa aj na trhoch objavila
nakazená hydina. Stáva sa tak, �e na
uliciach sa pova¾ujú odrezky porcovanej
hydiny, ktoré sú zdrojom potravy
tamojších túlavých maèiek. To je
najpravdepodobnejšia cesta akou sa tento
vírus dostal do ich organizmu.

Vedci z Indonézskej univerzity
testovali krvné vzorky získané z cca. 500
maèiek pohybujúcich sa v okolí
spomínaných trhov v Jakarte a Sumatre.
A� 20% z nich malo v tele vytvorené
obranné látky voèi tomuto vírusu, èo
znamená, �e ho síce nemusia ma� ešte
stále v tele ale urèite ním boli infikované v
minulosti, najpravdepodobnejšie jedením
s p o m í n a n ý c h z v y š k o v h y d i n y.
Predpokladá sa, �e ïalšie, presne
nezistené mno�stvo maèiek, ktoré našli
uhynuté v oblasti, zomrelo práve kvôli
ochoreniu spôsobenému vírusom H5N1.
Skutoèný poèet infikovaných maèiek z
celkovej populácie je preto zrejme ove¾a
vyšší ako spomínaných 20%.

Okrem týchto pozorovaní, pri
ktorých vedci odobrali maèkám vo
vytypovaných štvrtiach, v ktorých sa
vyskytla vtáèia chrípka, vzorky krvi na
skúmanie však z oblasti hlásia zvýšené
mno�stvo uhynutých maèiek a psov v
okolí miest na ktorých sa vyskytol vírus
vtáèej chrípky. Niektoré maèky sa po
nakazení vírusom zotavia a len niektoré
uhynú, podobne ako ¾udia. Na rozdiel od
¾udí, medzi ktorými sa vírus vtáèej
chrípky neprenáša z èloveka na èloveka,
medzi maèkami sa tento vírus bohu�ia¾
prenáša. Infikované maèky síce
nepredstavujú priamu hrozbu pre èloveka,
keï�e ¾udia nakazení vtáèou chrípkou ju
dostali len vo výnimoèných prípadoch a
navyše konzumáciou nesprávne upravenej
hydiny, ale vedci sa obávajú, �e tento vírus
sa postupom èasu šírením sa medzi
maèkami zmutuje do formy, kedy by bol
schopný prenies� sa aj na iné cicavce a z
nich ïalšou mutáciou na èloveka.Ak by sa
šíril aj medzi ¾uïmi, existovala by hrozba
výskytu pandémie. To sa však, dúfajme,
nikdy nestane.

Mnohí sa mylne domnievajú, �e
plošné zabíjanie maèiek vyrieši problém.
No v skutoènosti je to podobné ako so
zabíjaním divých vtákov, ktorým sa mnohí
sna�ili zabráni� šíreniu vtáèej chrípky.
Pravdou však je, �e táto sa šírila ove¾a
rýchlejšie v uzatvorených chovoch
hydiny, kde je prirodzene vyššia
koncentrácia týchto zvierat. Pri migrácii
vtákov je prakticky nemo�né a takisto
vysoko ne�iaduce plošne ich vyhubi�.
Plošné zabíjanie maèiek by malo zrejme
takisto vplyv na následný rozmach
vírusov šíriacich sa napríklad myšami,

Ako k tomu mohlo dôjs�?

„Len“ èi „a�“ 20% maèiek?

Je táto hrozba reálna pre

èloveka?

Èo s tým spravi�?
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Visegrad Essay

Competition 2007

Nová internetová

televízia

Novodobý strašiak

H5N1

Webový èasopis Global Politics a
Medzinárodný Višegrádsky fond
pozývajú študentov vysokých škôl z
Èeskej republiky, Maïarska, Po¾ska a
Slovenska aby sa zúèastnili Visegrad
Essay Competition 2007. Majú jedineènú
mo�nos� zapoji� sa do odbornej diskusie o
politickom vývoji v krajinách strednej a
východnej Európy. Tri najlepšie eseje
budú honorované sumou 300 €, 200 € a
100 €.
Témy:
1. Hitherto V4 cooperation and its
perspectives after EU entry
2. Shared political and social identities in
the V4
3. Populism and nationalism in V4
countries

Eseje musia by� napísané v
a n g l i c k o m j a z y k u , n e s m ú b y �
publikované a musia ma� maximálny
rozsah do 3 500 slov.

Eseje je potrebné posla� do 1. mája 2007
na e-mailovú adresu
vec@globalpolitics.cz.
Zdroj : www.mladez.sk

Na internete sa nachádza nová
internetová televízia o mladých a pre
mladých. Na to, aby bola stále lepšia,

potrebuje aj teba. Ka�dý, kto chce
pracova� v televízii a podie¾a� sa na tomto
študentskom projekte, mô�e pomôc�. Èi
u� priamo natáèa� príspevky, informova�
o zaujímavých akciách, posiela� svoje
krátke filmy a videá. Takisto sú vítané
všetky fotky z akcií, na ktorých ste boli.
Dajú sa z nich urobi� skvelé fotoreportá�e,
ktoré si v novom televíznom programe
nájdu svoje miesto.

Tak�e ak sa chceš zvidite¾ni�,
publikova� to, èo máš rad, posielaj svoje
príspevky na zabky@zabky.sk alebo
mirka@zabky.sk. Kto rád píše, mô�e sa
zapoji� do blogu. Tri najlepšie príspevky,
èi u� video, fotografické alebo blogové, sú
ka�dý tý�deò finanène ohodnotené.
Televíziu nájdeš na www.zabky.sk. Ka�dý
pondelok vo veèerných hodinách
spúš�ame nové tý�dòové vysielanie.

Isto si mnohí spomeniete na
doslova ošia¾, ktorý vo svete vyvolal vírus
vtáèej chrípky H5N1. Ka�dý deò sa
objavovali nové lokality výskytu,
odborníci sa dlho zamýš¾ali nad jeho
dopadmi na ¾udí, sna�ili sa ich presvedèi�
o tom, �e pokia¾ dodr�iavajú základné
hygienické pravidlá pri príprave pokrmov
z hydiny, nemajú sa èoho obáva�. Napadá
mi, prestali ste konzumova� hydinu aj Vy,
alebo ste boli „hydino�rútmi“ veselo
ïalej?

Ka�dopádne, zaèiatkom januára
preletela niektorými svetovými médiami
informácia o novej mutácii tohto vírusu.
Vedci z indonézskej univerz i ty
prezentovali tamojším novinárom správu
o výskyte mutácie tohto smrtiaceho vírusu
vtáèej chrípky, ktorý sa zaèal nebezpeène

Zahranièie

rozhovoroch sme sa pocvièili v angliètine
a nauèili sme sa aj pár španielskych
slovíèok.

V sobotu v noci nasledoval u� len
let domov a hoci sme sa domov tešili, veru
nám bolo aj smutno za Barcelonou a
novými kamará tmi . Na fes t iva l
Exporecerca Jove Barcelona 2007 nám
zostanú krásne spomienky a zá�itky.

V historickom meste Namur sa
konala 26. - 28. apríla národná výstava
v e d e c k o - t e c h n i c k ý c h p r o j e k t o v
šikovných mladých ¾udí z Belgicka.
Výstavy sa zúèastnilo pribli�ne 400
mladých vedcov, ktorí sa tak zároveò
zapojili do sú�a�e. Štyroch z nich
privítame my na našom národnom
Festivale vedy a techniky v novembri.

Okrem Španielov a Maroèanov
patrili medzi zahranièných hostí aj Tomáš
Horváth a Viktor Laczko s projektom
Omega chat a Martina Siváèková s
projektom Chov oviec, salašníctvo a
agroturistika na Spiši.

Organizátori z Ose la science
nám pripravili zaujímavý program. Viac sa
dozviete z nasledujúcich príspevkov.

U� v novembri minulého roka
bolo jasné, �e ako autori jedného z
úspešných projektov pocestujeme s
Viktorom na niektorý z Európskych
festivalov vedy a techniky. Nakoniec pre
nás z Amavetu vybrali Belgicko, krajinu
piva a èokolády, s krásnou krajinou a
históriou. Belgicko má viac ako 10
miliónov obyvate¾ov a rozlohu okolo 30
000 km². Bratislava je vzdialená od
Bruselu, hlavného mesta Belgicka, skoro
1000 km. Cesta tam aj spä� bola únavná,
no pre�ili sme ju bez �iadnych väèších
ujmov na zdraví. Najprv sme sa museli
dosta� naprieè celým Slovenskom z Košíc
do Bratislavy, potom z Bratislavy do
Viedne , z Viedenského l e t i ska
bezproblémovým letom do Bruselu a
napokon z Bruselu autom do Namuru. V
malom historickom meste Namur na
juhovýchod od Bruselu sa aj tento rok
konal v dòoch 26. 28. apríla Belgický
festival vedy a techniky Exp'Osons 2007.

Vïaka perfektnej organizácii
Belgièanov nás na letisku u� èakal jeden z
organizátorov, tzv. vodièov zahranièných
delegácii na festivale, ktorý nás zaviedol
na výstavisko projektov a neskôr pomocou
GPS (Global Positioning System) aj do
nášho „hotela“. Ubytovanie v štýle 60-
tych rokov v rodinom penzióne s farmou
sa ka�dému „ehm“ páèilo, no boli menšie
výhrady. Èo nás prekvapilo, bola
nechránená Wi-Fi sie�, dostupná pre èas�
našej ubytovne. Všetci vytešení z
mo�nosti prezentovania projektov na
medzinárodnej úrovni, ïaleko od hraníc
Slovenska, ostali v smútku, keï nám bolo
povedané, �e prezentova� svoj projekt
budeme iba v jeden deò, aj to len zopár
h o d í n . F r a n c ú z s k y h o v o r i a c i m
Belgièanom do reèi po anglicky ve¾mi

Jakub Dovèík a Slavomír Gregorík
Ví�azi FVaT 06

¼udmila Martinická
Vedúca slovenskej skupiny

Exp'Osons 2007

Namur

Namur oèami úèastníkov:



nebolo, a tak sme aspoò odprezentovali
s v o j e p r o j e k t y v e ¾ k e j h à s t k e
organizátorov. Ako štyria slovenskí
mušketieri sme dobili namurskú Citadelu,
zapísanú v Zozname svetového
kultúrneho a prírodného dedièstva
UNESCO, aj samotné Benátky Belgicka
Brugge, historické mesto, ktoré od roku
2002 nesie názov „European Capital of
Culture“. V Brugge sme sa spolu s
marockou a španielskou delegáciou
plavili loïou, obdivovali históriu krajiny,
nakupovali a pravidelne dodr�iavali pitný
re�im, lebo 31 °C v apríli dá zabra� aj
skúsenému cestovate¾ovi. Nakoniec, ako
to u� býva, sme sa s ka�dým rozlúèili a v
sobotu nás èakala znova (aspoò košickú
èas� výpravy) 17 hodinová cesta domov.

Celkový dojem z nášho „výletu“,
ktorého sme sa s Viktorom vïaka
AMAVETu zúèastnili, mám ve¾mi dobrý.
Zišli sme sa tam super skupinka Slovákov,
Belgièania boli všetci ve¾mi prívetiví a
pohostinní, krajina prekrásna, len keby
cesta nebola taká dlhá. Ïakujem ¼udmile,
vedúcej našej skupiny, a celej organizácii
AMAVET za mo�nos� navštívi� a spozna�
ïalšiu krajinu sveta.

Moje Belgické dobrodru�stvo za
zaèalo u� v predošlý veèer. So svojím
kolegom som nastúpil na autobus v
Košiciach. Po dlhej a vyèerpávajúcej ceste
do Bratislavy sme vystúpili na hlavnej
autobusovej stanici. Keï sme si chceli vo
vestibule sadnú� a aj nieèo kúpi�,
prekvapili nás otváracie hodiny. Nechápal
som, �e hlavná autobusová stanica
Slovenska, je zavretá od dvadsiatej tretej
po štvrtú hodinu ráno. Trošku ma to
prekvapilo ale neostávalo nám niè iné ako
èaka� vonku na lavièke.

No po te j to nepr í jemnej
skúsenosti u� bolo všetko dobré. Na
letisko do Viedne sme išli autom a preto to
bolo ve¾mi rýchle. Tam sme leteli
lietadlom do Belgicka na letisko v Bruseli.
Príjemný chlapík nás tam èakal aby nás
vzal na výstavisko v Namure. Ešte v ten
deò sme boli na malej prehliadke mesta a
vystúpili sme na Namurskú citadelu.
Veèer, vyèerpaný z cesty a kultúrno-
vzdelávacieho programu prišiel koneène
oddych v podobe postele a horúcej sprchy.
Na druhý deò sme verejnosti prezentovali
naše projekty na výstave EXP´OSONS.
Podveèer prišla veèera v útulnej
reštaurácii spojenej s bowling klubom,
ktorý sme patriène vyu�ili .

Na druhý deò bolo treba skoro
vstáva� na cestu do mesta Brugge. Tam bol
èas minú� nejaké tie eurá. Pozreli sme si aj
mes t ské pamia tky s na j s t a r šou
nemocnicou v Európe. Celý deò sme mali
na mysli fakt, �e nasledujúce ráno nám letí
lietadlo domov. Lúèenie s pohostinnými
¾uïmi, ktorých sme spoznali nebolo
¾ahké.

Pri lete lietadlom sme všetci
ticho sedeli a premýš¾ali ako dobre bolo. V
Bratislave sa naše cesty rozišli i keï nám
ostávala ešte dlhá a nepríjemná cesta
vlakom do Košíc, ale aj tak, urèite máme
všetci na mesto Namur, nových priate¾ov,
vedeckú výstavu mladých vedcov
EXP´OSONS a všetko ostatné ve¾mi
príjemné spomienky.

Všetko sa zaèalo 24. apríla.
Cestovala som 5 hodín vlakom do
Bratislavy, kam ma doprevádzala p. uè.
Orlovská. Na vlakovej stanici ma
vyzdvihla Gabika, u ktorej som
prenocovala. No nespali sme dlho.
Vstávali sme u� o 2:00 ráno. Autom sme

Tomáš Horváth
Ví�az FVaT s projektom Omega chat

Viktor Laczko
Ví�az FVaT s projektom Omega chat
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práce s rôznym zameraním, preva�ne
verejnoprospešného charakteru.

Š v é d D a n
E n g e r t ( 2 6 )
pôsobí vïaka
p r o j e k t u
E u r ó p s k e j
dobrovo¾níckej
slu�by u� piaty

mesiac ako dobrovo¾ník v obèianskom
zdru�ení INEX Slovakia v Bratislave.
Keï�e sa aktívne uèí po slovensky a
MTDPnie sú preòho neznáme, spýtali sme
sa ho na jeho názor: „

Príle�itos� na sebarealizáciu sa
dá nájs� na ka�dom kontinente (okrem
Antarktídy), v ponuke je tento rok celkovo
a� 2300 workcampov. Sú to napríklad
práce súvisiace s tvorbou a ochranou
�ivotného prostredia, rekonštrukciou
historických pamiatok, práce pri budovaní
sociálnych centier, ale i prípravu
kultúrnych akcií, festivalov a pod.

Do ve¾kej medzinárodnej
skupiny sa väèšinou dostanú najviac dvaja
¾udia z jednej krajiny, aby sa zabezpeèila
táborová komunikácia v jednom zo
svetových jazykov. Ten je vopred urèený
organizátorom, najèastejšie sa vyu�íva
angliètina, nemèina alebo francúzština.

Dobrovo¾níci pracujú štyri a�
šes� hodín denne, zvyšok èasu je
venovaný rôznym vo¾noèasovým
a k t i v i t á m . S k u p i n u m l a d ý c h

dobrovo¾níkov majú na starosti väèšinou
dvaja miestni vedúci, ktorí ich koordinujú,
starajú sa o program, bezproblémové
fungovanie a riešia prípadné konflikty.

Prihlási� sa na MTDPje potrebné
èo najskôr, preto�e ka�dý projekt je
jedineèný a v tom istom roku sa zvyèajne
neopaku je . Ka ta lóg s ponukou
jednotlivých táborov a ich podrobným
popisom nájdete na webovej stránke
www.inex.sk, v tlaèenej podobe je k
dispozícii priamo v kancelárii INEX-u.
Dobrovo¾níci si hradia úèastnícky
príspevok, cestovné náklady a v
niektorých prípadoch i poistenie. Na
druhej strane však za svoju dobrovo¾nícku
prácu získajú okrem mno�stva skúseností
a nezabudnute¾ných zá�itkov aj stravu a
ubytovanie bezplatne.

Myslím �e
medzinárodné táborí je super. Lebo okrem
dozvedie� sa nová krajina mô�e ka�dý
èlovek ktorý is� do táborí zoznámi� sa noví
¾udia a noví kultúry. Na tábor pracúvaš,
obeduješ a chodíš v pekne prírode a ešte
rôzny èinnos� spolu. Potom máš priatelia
od celého sveta, ktorí mô�eš neskôr
navštívi�. Je to perfektne mo�nos� èi chceš
dozvedie� sa o nás sveta. Tak prihlási� sa a
is� do táborí niekde...“.

Foto: inex
Zdroj: www.mladez.sk



stretnú� so svojimi kolegami v nádhernom
meste na západe Po¾ska, vymeni� si s nimi
skúsenosti, nauèi� sa nieèo nové, vytvori�
partnerstvá, naplánova� nové projekty?
Potom je táto pozvánka urèená práve
Tebe!

Hlavným cie¾om tohto projektu
je vytvor i� s ie� mláde�níckych
pracovníkov a školite¾ov aktívnych v
oblasti neformálneho vzdelávania so
zameraním najmä na obèianske,
interkultúrne a mierové vzdelávanie. Cie¾
bude dosiahnutý prostredníctvom
nasledovných úloh:

- otvorenie priestoru na diskusiu o
mo�nostiach vyu�itia interkultúrneho,
obèianskeho a mierového vzdelávania ako
prostriedkov pre pozitívne zmeny
- vytvorenie platformy úrèenej na výmenu
skúseností pre pracovníkov v obalsti
neformálneho vzdelávania
- náplánovanie medzinárodných projektov
mláde�e (medzinárodné mláde�nícke
v ý m e n y a m i e s t n e i n i c i a t í v y
koordinované medzinárodnými sie�ami)
- príprava budúcich úèastníkov Fóra
mláde� UNESCO v Parí�i (október 2007)
na aktívnejšie a prínosnejšie zapojenie sa
do dikskusie
- naplánoavanie budúcich, spoloèných
akcií

-Cie¾om organizátorov je oslovi� mladých
¾udí, ktorí sa zaujímajú o a aktívne
pôsobia v oblasti interkultúrneho,
obèianskeho a mierového vzdelávania z
krajín EuroMed (najmä z krajín strednej a
východnej Európy)
- ško l i t e l i a s n ieko¾koroènými
skúsenos�ami v oblasti neformálneho
vzdelávania
- p reds t av i t e l i a mláde�n í ckych
organizácií zapojení do projektov

neformálneho vzdelávania, max. 2 ¾udia z
jednej organizácie
- pracovníci s mláde�ou zapojení v
projektoch vzdelávania mláde�e
- mláde�nícki aktivisti zapojení do
vzdelávacích iniciatív
- vek 18 rokov a viac

U� nie ste die�a�om, ale máte
chu� opä� za�i� atmosféru tábora? Tú�ite
cestova�, spoznáva� nových ¾udí, za�i�
nieèo neobyèajné (niekedy i na úkor
pohodlia), zdokonali� sa v cudzích
jazykoch a by� u�itoèným pre iných?
Staòte sa dobrovo¾níkom a strávte 2 èi 3
letné tý�dne na medzinárodnom tábore
dobrovo¾níckej práce (MTDP) v
zahranièí.

MTDP (alebo „workcampy“) sú
vynikajúcou príle�itos�ou na spoznávanie
nových ¾udí z rôznych krajín, kde celkový
úspech závisí od nadšenia, otvorenej
mysle a zdravého optimizmu jednotlivých
úèastníkov. Pre dobrovo¾níkov vo veku od
18 do 35, ale aj viac rokov poskytujú
mo�nos� vycestova� do celého sveta, kde
v 10- a� 30- èlennej skupine vykonávajú

Úèastníci:

Zroj: EURODESK
Foto: UNESCO

Medzinárodné tábory

pre ve¾kých
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išli pre ¼udmilu, ktorá nás na ceste do
Namuru sprevádzala. Na stanici Mlynské
Nivy nás èakali Viktor a Tomáš.

Takto sme sa v kompletnej
zostave presunuli na rakúsky Swechat,
odkia¾ sme leteli do Bruselu. Letela som
po prvýkrát, no nebolo to niè strašné, skôr
to bol ve¾mi príjemný, nezabudnute¾ný
zá�itok.

Keï sme vystúpili v Bruseli na
letisku, mali sme menší problém nájs�
bato�inu. Nakoniec sme sa z bludiska
letiskových hál vymotali a š�astne svoju
bato�inu našli.

Na letisku nás èakal Denis, ktorý
nás následne povozil po Namure a ukázal
nám výstavné priestory. Koneène nás
potom vyèerpaných odviezol do nášho
domèeka, v ktorom sme mali býva�.
Zlo�ili sme si veci a u�ívali 45 minútový
oddych. Potom pre nás prišla Genevieve,
ktorá tie� patrila k organizátorom. K nej
sme išli na obed.

Po vynikajúcom obede sme sa
autobusom presunuli do centra Namuru,
kde sme sa spojili s Maroèanmi. Chodili
sme po meste a prezerali sme si historické
pamiatky. Takto sme strávili celé
popoludnie.

Po veèeri sme išli rovno spa�.
Ubytovanie sa mi páèilo, cítila som sa ako
na chate. Izbu som mala s ¼udmilou,
chalani boli o poschodie ni�šie.

Na druhý deò sme si trošku
prispali. Raòajky boli super, plno vecí na
výber, mohli sme si da� èoko¾vek na èo
sme práve mali chu�. Verte, �e sme sa
poriadne natlaèili, veï bol pred nami celý
deò.

Po výdatných raòajkách sme sa
presunul i autom na výstavisko.
Prezentovali sme svoje projekty asi do
17:00. Medzitým sme mali aj obed. Po
skonèení prezentaèného èasu sme vyrazili
do bowling klubu na veèeru a za trochou

zábavy. Na izbu sme sa vrátili asi o 23:30 a
išli sme spa�.

Aj na tretí deò sme sa ako
zvyèajne naraòajkovali a vlakom išli do
mesta Brúgy, kde sme strávili celý deò.
Videli sme ve¾a pamiatok, výstav,
kaštie¾ov, no mne sa najviac páèila
okru�ná jazda loïou. Obed sme si kúpili v
pouliènom stánku, ja som si dala belgické
národné jedlo, hranolky.

Do 15:00 rozchod. Ja som išla s
Anne-Marie. Stihli sme si pozrie� aj jednu
výstavu, inak sme obzerali obchody.
Kúpila som si �abky, lebo tam bolo strašné
teplo. Cez deò v priemere 27°C! Zastavili
sme sa samozrejme aj v èokoládovni. A aj
na zmrzlinu.

Vlakom sme sa vrátili spä� do
Namuru a šli do nášho „zeleného domu“,
ako sme nazvali svoju ubytovòu. Hneï
oproti domu bola ohrada, v ktorej mali
kone. K nim sme ve¾mi radi chodili. Bola
tam aj maèka, ktorá sa ve¾mi podobala na
Garfielda.

S ostatnými úèastníkmi sme sa
rozprávali v�dy po anglicky. Denis nás
dokonca nauèil aj pár slovíèok po
francúzsky. My sme sa nenechali zahanbi�
a tie� sme ho pár slovenských slov nauèili.
Napríklad vedel pekne pozdravi�, aj keï
samozrejme s tým svojím prízvukom.
Poèas nášho pobytu v Namure sa nám
venoval aj Gilles, s ním tie� bola sranda.

Na štvrtý deò sme vstávali skoro
ráno, aby sme stihli lietadlo. Z Bruselu
sme leteli na Swechat a odtia¾ sme šli
autobusom do Bratislavy. Tu sa naše cesty
rozišli.

Myslím si, �e to bola ve¾mi dobrá
a neopakovate¾ná skúsenos� a príle�itos�
reprezentova� seba, AMAVET, školu a
Slovensko.

Martina Siváèková
Ví�azka FVaT 06 s projektom Chov oviec,

salašníctvo a agroturistika na Spiši
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Wetenschaps Expo

Sciences Brusel

Hlavné mesto Belgicka privítalo
v dòoch 2. a� 6. mája 2007 viac ako 2000
mladých vedcov z celej krajiny a hostí z 12
štátov sveta, medzi ktorými boli aj
zástupcovia zo Slovenska. Prehliadka pod
názvom Expo Sciences sa konala na
výstavisku Wetenschaps, ktoré sa
n a c h á d z a v b l í z k o s t i j e d n e j z
najznámejších dominánt Bruselu,
známeho Atómia. Medzi hostí „Expa“
patrili okrem mladých vystavovate¾ov, ich
pedagógov, kamarátov, rodièov, verejnosti
a hostí zo zahranièia aj Philippe Bisquin,
bývalý komisár Európskej Únie pre
výskum a Jean-Claude Guiraudon,
prezident celosvetovej organizácie
MILSET. Organizátori pripravili pre
úèastníkov bohatý program plný rôznych
aktivít. Viac sa mô�ete dozvedie� z
reportá�í úèastníkov zo Slovenska.

Zo zaèiatku som bol trochu
sklamaný, �e idem do Bruselu, lebo som
tam u� bol, ale po krásne pre�itých piatich
dòoch by som inam ani ís� nechcel.

V stredu sme sa po prílete do
Bruselu ubytovali, nasadli na metro,
potom prestúpili na vlak a po hodinke
cesty sme prišli do historického mesta
Brúgy. Na tomto dni bolo najlepšie to, �e
sme sa zoznámili s ostatnými úèastníkmi a
nešli sme hneï prezentova� svoje
projekty. Videli sme ve¾a krásnych budov
a navštívili ve¾a katedrál.

Vo štvrtok ráno, asi po šiestich
hodinách spánku, sme zaèali deò skorými
raòajkami a metrom sme sa presunuli na

výstavisko. Na obed bola bageta. Po pár
hodinách prezentácie sme navštívili
centrum Bruselu. Po ve¾a, ve¾a
našliapaných kilometroch sme navštívili
pizzeriu. Ešte sme si dali belgické pivko a
o druhej ráno som koneène mohol
spokojne zaspa�.

Piatok sa zaèal pä� hodín po tom,
ako som sa ulo�il do postele. Raòajky a zas
na výstavisko. Na obed èo iné ako bageta.
Dozvedeli sme sa, �e dnes veèer je
kultúrny program a my niè nemáme
nacvièené. Spojili sme sa s Èechmi, ktorí
na tom boli podobne. Skombinovali sme
Valibuka s dvanástimi mesiaèikmi a pekne
sa pobavili. Po peknom dlhom veèeri, o
pol jednej, som unavený na smr� zaspal.

Zaspali sme. Ostávalo nám desa�
minút do odchodu z ubytovne. O pä�
minút sme boli umytí, obleèení a
pripravení na odchod. Aj tak sme ešte
dvadsa� minút èakali na ostatných, mo�no
ešte viac znièených ako sme boli my.
Cestu metrom som prespal. Prišli sme na
výstavisko, najedli sa, zbalili projekty a
vybrali sa navštívi� Greenhouse. Bola to
obrovská botanická záhrada. Trvalo dve
hodiny, kým som sa znej dostal von.
Vrátili sme sa spä� na závereènú
ceremóniu. Po spoloènej veèeri v
reštaurácií sme mali ís� na diskotéku, no
my sme sa išli radšej vyspa�. Aj tak sme
zaspali a� o pol tretej.

Ráno sme si privstali a išli
vyprevadi� Èechov. Do raòajok nám
ostávala ešte hodina a pol tak sme zase
zaspali. Zobrali sme sa a navštívili
politické centrum, parlament a nieko¾ko
námestí. Obed vo fástfúde, spä� po
bato�inu a na letisko. Prvých pätnás�
minút som v lietadle rozmýš¾al nad
nádhernými piatimi dòami strávenými v
Bruseli so super ¾uïmi a výbornou
organizáciou. Som ve¾mi vïaèný
AMAVETu za takúto mo�nos� získa� ve¾a

Peter Šlosár
Vedúci slovenskej skupiny

Postrehy z Bruselu:

Zahranièie

skúsenosti do �ivota. Urèite sa budem do
budúcna sna�i�, aby som si takýto výlet
zopakoval. Dobrú noc.

Ví�azstvo na Festivale vedy a
techniky konaného v Bratislave v
novembri minulého roku mi zabezpeèilo
Adamovi Danáèovi a mne cestu do
hlavného mesta Belgicka, Bruselu, kde sa
3 . - 5 . mája kona lo poduja t i e
WetenschapsExpo-Sciences.

Po celkovej úprave ná šho
modelu aerodynamického tunelu a
jazykovej príprave sme sa doèkali
odchodu. V Bratislave nás èakal vedúci
delegácie. Odviezol nás autom do Viedne
a potom nás èakala príjemná a zaujímavá
cesta lietadlom a� do Bruselu.

Na letisku nás èakali organizátori
výstavy, ktorí nás dopravili do ubytovne.
Popoludnie sme strávili v historickom
meste Brúgy. Navštívili sme námestia,
katedrály a historické ulièky. Brúgy sa
nám vryli do pamäti ako ú�asné, turistami
navštevované historické mesto.

Ïalšie dni sme prezentovali svoj
projekt na výstavisku WetenschapsExpo
spolu s ïalšími vystavovate¾mi z 12 krajín
sveta. Svojich zahranièných priate¾ov sme
spoznali ešte lepšie na kultúrnom veèeri.
Ka�dá krajina sa predstavila svojim
kultúrnym programom. Náš program nám
pomohli predstavi� aj Èesi (ktorých sme
porazili v ten deò na MS v hokeji) s
ktorými sme vytvorili novú, modernú
rozprávku Lomidrevo a 12 mesiaèikov v
anglickej verzii. Publikum ocenilo naše
kvality.

Po slávnostnom ukonèení sme
išli spoznáva� krásy Bruselu Botanickú
záhradu (Green house), dominantu

Bruselu - Atómium, Európsky parlament,
Royal museum s expozíciou zbraní...

Po dni plnom krásnych zá�itkov
sme mali letie� domov. Nechcelo sa nám
odís� z prostredia, kde sme spoznali
nových priate¾ov, pre�ili nezabudnute¾né
zá�itky z prezentácie nášho projektu a dní
plných objavov a spoznávania.

V termíne 4. 8. júla 2007
organizuje organizácia UNESCO vo
Wroclawi (Po¾sko) konferenciu Youth
Opens The Space na tému "Interkultúrne,
obèianske a mierové vzdelávanie".
Vzdelávanie je významný nástroj
umo�òujúci nám uvies� a integrova� ¾udí
vo svete dialógu, vo svete vzájomného
porozumenia, vo svete, ktorý zále�í na
¾uïoch.

Z tohto dôvodu sa organizátori
rozhodli zvoli� ako hlavnú tému
konferencie

, ktoré budú poòaté z
h¾adiska neformálneho vzdelávania s
cie¾om u¾ahèi� úèastníkom konferencie
pochopenie komplexnosti dnešného sveta.

Zaoberáš sa interkultúrnym,
obèianskym, mierovým vzdelávaním, si
školite¾/ka, mláde�nícky/a líder/ka,
pracovník/èka s mláde�ou a chceš sa

Adam Danáè
projekt Listové vrtule v aerodynamickom

tuneli

Viktor Floriš
Ví�az FVaT 06 s projektom Listové vrtule

v aerodynamickom tuneli

Konferencia Youth

Opens The Space

interkultúrne, obèianske a
mierové vzdelávanie

Zahranièie


