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Názov projektu Evidenčné číslo projektu LPP-0143-07 

Celoročný program zvyšovania záujmu mládeže o vedu a výskum prostredníctvom jej 
účasti na regionálnych kolách, na národnom a medzinárodnom finále súťaže o SJWP                         

 

Zodpovedný riešiteľ RNDr. Ján Šípoš, CSc. 

Príjemca Mladí vedci Slovenska, o. z. 

 

Názov pracoviska, na ktorom bol projekt riešený 

1. Mladí vedci Slovenska, o. z. 

2. - 

3. - 

4. - 

5. - 

 

Názov a štát zahraničného pracoviska, ktoré spolupracovalo pri riešení 

1. - 

2. - 

3. - 

 

Udelené patenty/podané patentové prihlášky, vynálezy alebo úžitkové vzory, ktoré sú 
výsledkami projektu 

1. - 

2. - 

3. - 

 

Najvýznamnejšie publikácie (knihy, články, prednášky, správy a pod.) zhrňujúce 
výsledky projektu – uveďte aj publikácie prijaté do tlače 

1. Šípoš, Ján - Majerníková, Lívia: Stockholm Junior Water Prize v školskom roku 2009/2010 
- Príručka pre žiakov stredných škôl ako pripraviť úspešný výskumný projekt. 1. - Bratislava: 
Mladí vedci Slovenska, 2009. 40s. ISBN 978 - 80 - 969956 - 6 -0.  

2. Šípoš, Ján - Majerníková, Lívia: Kongres mladých bádateľov - vodohospodárov 
a hydrológov 2012, zborník abstraktov. - 1. - Bratislava: Mladí vedci Slovenska, 2012.  

3. Šípoš, Ján - Majerníková, Lívia: Celoštátne finále SJWP 2011. - 1. - Bratislava: Mladí vedci 
Slovenska, 2011. 

4. Šípoš, Ján - Majerníková, Lívia: Konges mladých bádateľov - vodohospodárov 
a hydrológov 2011, informačný bulletin pre účastníkov kongresu. - 1. - Bratislava: Mladí vedci 
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Slovenska, 2011. 

5. Šípoš, Ján - Majerníková Lívia: Finále Slovenského národného kola 14. ročníka Stockholm 
Junior Water Prize. - 1 - Bratislava: Mladí vedci Slovenska, 2010. 

 

Uplatnenie výsledkov projektu 

Nami realizovaný celoročný, cyklicky sa opakujúci systém aktivizácie talentovanej mládeže vo 
vede a technike prostredníctvom jej účasti na medzinárodnej postupovej súťaži 
v bádateľských projektoch z oblasti problematiky vody - Stockholm Junior Water Prize bol 
vhodnou metódou na zaujatie žiakov stredných škôl problematikou vody a vedou a na 
zapojenie žiakov stredných škôl do bádateľských aktivít, ktoré im napomohli osvojiť si 
základné princípy vedeckej práce už na strednej škole. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

- zrealizovali sme 4 celoštátne finále súťaže SJWP, z ktorých víťazi postúpili a zúčastnili sa 
medzinárodného finále SJWP v Štokholme, 

- zrealizovali sme 4 Kongresy mladých bádateľov - vodohospodárov a hydrológov,  

- z realizovaných celoštátnych finále súťaže SJWP a Kongresov mladých bádateľov - 
vodohospodárov a hydrológov sme vydali zborníky abstraktov, 

- uzatvorili sme dohody o spolupráci s nasledujúci inštitúciami: Výskumný ústav vodného 
hospodárstva, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a. s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

- nadviazali sme spoluprácu s organizáciami podobného zamerania ako je o. z. Mladí vedci 
Slovenska, aby sme mohli autorov nakvalitnejších projektov vysielať na podujatia a súťaže 
obdobného charakteru do zahraničia, 

- počas celého obdobia riešenia projektu sme venovali pozornosť komunikácii s cieľovými 
skupinami projektu, medializácii projektu a medializácii účasti a úspechov žiakov na 
medzinárodných súťažiach a podujatiach,  

- projekt prispel k zvýšeniu záujmu mladých ľudí o vedu a techniku so špecifickým zameraním 
na problematiku vody, 

- vytvorili sme dobré zázemie na to, aby účasť na národnom finále SJWP bola žiakmi 
a pedagógmi stredných škôl vnímaná ako odborná a spoločenská prestíž. 

 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

- we realized 4 national finals of SJWP, from which the winners participated in international 
finals of SJWP in Stockholm, 

- we realized 4 Youth Science Conferences of water managers and hydrologists, 

- from realized national finals of SJWP and Youth Science Conferences we published 
collections of abstracts, 

- we have established cooperation with these institutions: Water Research Institute, Slovak 
hydrometeorological institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava Water Company, East 
Slovakia Water Company, 

- we have established cooperation with organizations with similar focus as The Young 
Scientists of Slovakia, that authors of best projects can attend events with similar character in 
abroad,   

- we pay attention to communication with the target groups of project, media, project publicity 
and publicity of successful students at international competitions and events, 

- the project has contributed to increasing young people's interest in science and technology 
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with specific focus on the issues of water, 

- we have created a good background that participation on national finals of SJWP for 
students and teacher of secondary schools will be considered as professional and 
prestigious.   
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 

 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 

RNDr. Ján Šípoš, CSc. 

Štatutárny zástupca príjemcu 
 

RNDr. Ján Šípoš, CSc. 

V Bratislave 23. 04. 2012 V Bratislave 23. 04. 2012 
 
 
 
 
 
..................................................... 
    podpis zodpovedného riešiteľa 

 
 
 
 
 
..................................................... 
podpis štatutárneho zástupcu príjemcu 

 


