
NOC VÝSKUMNÍKOV 2019 
 

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým 
programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020. 
Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná 
v 30 štátoch Európy.  
 
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 pripravia bohatý a maximálne pestrý program, ktorého 
cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov o štúdium prírodných vied a technických smerov. 
 
Mottom tohtoročného festivalu bolo „Život ako ho (ne)poznáme“.  
 
Aj žiaci SPŠ stavebnej sa dňa 27. 09. 2019 tak, ako každý rok zúčastnili už 13. ročníka 
festivalu v OC Mirage. 
 
Žiaci  videli  ukážky rôznych robotických zariadení ako napríklad mechanizmus s paralelnou 
kinematikou, robotizovanú montáž, ďalej kolesové, kráčajúce a lietajúce mobilné  roboty, 
ukážky programovania a tvorby riadiacich a simulačných programov. 
Taktiež sa dozvedeli ako vieme využiť 3D tlačiareň v bežnom živote a aké veci bežnej potreby 
zvládneme vytlačiť na 3D tlačiarni. 
 
 

          
                               Roboti                                                                   3D tlač 
 
 
V stánku s názvom „Bezpilotné lietadlá“ sme sa dozvedeli všetky aspekty prevádzky 
bezpilotných lietadiel: technické novinky, bezpečnostné systémy, legislatíva, atď. K dispozícii 
boli aj bezpilotné lietadlá a simulátor. 
Pri stánku prvej pomoci nám boli poskytnuté ukážky prvej pomoci v rôznych situáciách. 



                             
                Bezpilotné lietadlá                                                           Prvá pomoc 
 
 
Zaujala nás aj manipulácia s mikročasticami a sub-mikročasticami pomocou svetelného lúča - 
víťaz Nobelovej ceny za fyziku v roku 2018 -  optická pinzeta.  
Pohľadom cez mikroskop sme si pozreli ukážky krvi a dozvedeli sme sa o využití 
molekulových a biochemických metód pri analýze krvi. Prezentovaná bola ukážka krvného 
náteru pod mikroskopom, centrifugácia krvi na získanie krvnej plazmy, možnosti izolácie DNA 
z krvi a jej následné využitie pri ďalších analýzach. 
 
 

       
                       Optická pinzeta                                                  Dedičnosť v krvi 
 
 
So žiakmi sme si pozreli aj ukážky exponátov z oblasti automobilového priemyslu, model 
nákladného vozidla s aerodynamickými prvkami; oboznámili sme sa s meraním hluku; 
modelom dopravy a deľby prepravnej práce ako jej súčasti. 
 
 
 



      

 
                                             Automobilový priemysel a naši žiaci 
 
 
Žiaci sa na festivale dozvedeli aj ako porozumieť peniazom a neutopiť sa v dlhoch, mohli si 
vyrobiť vlastnú zombie figúrku, boli im prezentované zásady správneho vykurovania 
domácností najmä tuhými palivami tak, aby spaľovanie bolo efektívne a najmä ekologické, 
mohli vidieť ukážku prenosu svetla optickým vláknom, použitie optického vlákna ako 
prenosového média a ukážku merania dĺžky optického vlákna a zváranie optických vlákien 
a rôzne iné zaujímavosti. 
 
Snahou festivalu bolo aj tento rok presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade 
nudná, ťažkopádna, či príliš komplikovaná. 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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