
NOC VÝSKUMNÍKOV 2018 

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom 
Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Skłodowska-Curie 
actions  a financovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu. Európska noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy a tento ročník sa 
uskutočnil pod značkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva.  
 
Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci 
so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií 
SR, opäť pripravila bohatý a pestrý program, ktorý oslovil všetky vekové kategórie, pričom dôraz bol 
kladený predovšetkým na zvýšenie záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých 
školách. 
 
Mottom tohtoročného festivalu bolo „Výskumníci v nás“.  
 
Dňa 28.09.2018 sa o tom presvedčili aj vybrané triedy našej školy, ktorých žiaci si mohli pozrieť množstvo 
vedeckých stánkov, zapojiť sa do súťaží, či si vypočuť zaujímavé prednášky z oblasti vedy a techniky. 
 
Festival otvorili rektor Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. a odborný garant prorektor pre 
vedu a výskum Žilinskej univerzity prof. Ing. Ján Čelko, CSc. keďže Žilinská univerzita v Žiline bola hlavným 
odborným partnerom festivalu.  
 

                  
Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                       Náš bývalý žiak prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 
 
 
                  



Naši žiaci sa mohli dozvedieť ako fungujú rôzne počítačom riadené stroje a roboty - žiaci mali možnosť 
vidieť ukážky zariadení ako kolesové a kráčajúce mobilné roboty, prípadne ukážky programovania, tvorby 
riadiacich a simulačných programov, robotov a robotické systémy určené na výučbu robotiky a ako 
funguje 3D tlačiareň. 
 

            
                                     

     
Robotika, roboty a žiaci z I.E 

 
 
Žiaci videli aj praktické ukážky merania kvality elektrickej energie použitím certifikovaných analyzátorov 
kvality. K dispozícii boli dve merania, z ktorých jedno malo merať kvalitu odoberanej elektrickej energie v 
rámci vybraných stánkov a druhé meranie bolo zamerané na ukážku vplyvu implementácie moderných 
zariadení do domácnosti a ich dopad na kvalitu elektrickej energie.  
 

          
Meranie kvality elektrickej energie 



  
V stánku “Železnica - známa i neznáma” boli prezentované princípy riadenia a zabezpečenia jazdy vlakov. 
K dispozícii boli aj malé modely koľajových vozidiel a koľajníc. Vstánku “Prvá pomoc” sme videli ukážky a 
nácvik poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch a postup použita AED - Automatického 
Externého Defibrilátora. 
 

    
Aj takto sa “zahrali” naši žiaci 

 
                     
Ďalšie zaujímavé témy s ktorými sa žiaci stretli boli napr. ako a prečo je potrebné sa učiť anglický jazyk; 
ako sa merajú parametre prostredia napr. na pracovisku (teplota, rýchlosť prúdenia a vlhkosť vzduchu) a 
ich vplyv na tepelnú pohodu; aké sú možnosti využitia systémov UAV pre doručovanie zásielok pomocou 
technológie RFID; ako sa merajú rozmery a tvar Zeme a ako vnímame svet pomocou virtuálnej reality; aké 
sú vybrané kriminalistické metódy využívané pri zaisťovaní miesta činu, kde si návštevníci mohli vyskúšať 
odobrať otlačok prsta, zaistiť stopu obuvi a mohli si vyskúšať laserovú streľbu zo špeciálne upravenej 
vzduchovky. 
 
Snahou festivalu bolo presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna, či príliš 
komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, ponúka 
zároveň dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú k 
novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ. 
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