
Noc výskumNíkov 2017 
 

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017  sa 
uskutočnil 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: 
Medzev, Levice. 
Mottom festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou”. Každý deň využívame tisícky 
výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, bez toho aby 
sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 nám odhalila vedu našej každodennej rutiny. 
A ani my sme si to nenechali ujsť v Žiline v Auparku. 
 
Žiaci z tried I.B, I.E a I.F si mohli pozrieť množstvo vedeckých stánkov, zapojiť sa do súťaží, či vypočuť 
si zaujímavé prednášky z oblasti vedy a techniky. 
 
Naši žiaci sa mohli s vedcami a výskumníkmi porozprávať na rôzne témy.  Mohli sa na chvíľu stať 
skutočnými hrdinami, pretože sa naučili poskytovať prvú pomoc. Uvideli ukážky poskytovania prvej 
zdravotnej pomoci na rôznych modeloch a vyskúšali si nácvik správneho poskytovania prvej pomoci. 
 

            
Stánok  zážitkovej prvej pomoci. 

 
Pri stánku „Bezpečný domov“ sa dozvedeli o oblasti výskumu ochrany osôb a majetku. Obsahovala 
výsledky vlastného výskumu a aktuálne trendy v ochrane života a majetku. Naši žiaci si zároveň mohli 
vyskúšať streľbu na cieľ. 
 

              
„Strelec“ z I.B. 

 



Prezentácia zábavnou formou priblížila neživý svet pod mikroskopom, a to predovšetkým v oblasti 
metalografie kovových, a tiež nekovových materiálov. Výstava farebných fotografií makro a 
mikroštruktúr rôznych druhov kovov vizuálnou formou priblížila návštevníkom základné informácie z 
oblasti štruktúrnej analýzy používaných konštrukčných materiálov.  
 

                 
Čarovný svet pod mikroskopom. 

 
Zaujímavý bol aj stánok, ktorý sa venoval fungovaniu lesných ekosystémov: diagnostike lesných 
porastov termovíziou, náhľadu do života hmyzu. 
 

                
Stánok „Ekológia – votrelci, stres, fóbia“. 

 
Žiaci si mohli vyskúšať elektromobil a pozrieť si prezentáciu rôznych robotov. Mohli sa dozvedieť ako 
fungujú takéto počítačom riadené stroje a roboty - videli ukážky zariadení ako kolesové a kráčajúce 
mobilné roboty, prípadne ukážky programovania, tvorby riadiacich a simulačných programov, ukážky 
zariadení ako napríklad mechanizmus s takzvanou paralelnou kinematikou, automatizovanú montáž 
USB kľúča pomocou robota vybaveného kamerou. 
 

 



O tom, že Noc výskumníkov nie je len učenie sa spoznávanie nových vecí svedčia aj nasledujúce 
fotografie. 

    

 

 

 

Žiakom ale aj vyučujúcim sa výstava veľmi páčila a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

 

         Mgr. Alexandra Kulihová 

 

Ďalšie zaujímavé témy s ktorými sa 
žiaci stretli boli napr. ako fungujú 
železnice, ako a prečo je potrebné sa 
učiť anglický jazyk, ako modelovať a 
simulovať dopravu, ako využívať 
elektronické knihy, ako sa využívajú 
letové simulátory pre skvalitnenie 
dizajnu skutočných kokpitov 
lietadiel, ako prebieha práca 
v televíznom štúdiu atď. 


