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Názov pracoviska, na ktorom bol projekt riešený 

1. Parazitologický ústav SAV 

2. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

3. Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach,  

4.       

5.       

 

Názov a štát zahraničného pracoviska, ktoré spolupracovalo pri riešení 

1. Poľsko, Silesian Medical Academy, Department of Pharmacology and Medical Laboratory, 
41-200 Sosnowiec, kontaktná osoba Dr hab. Krzysztof Solarz, konzultačné pracovisko pre 
študentky M.Beňová a K. Orsághová 

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.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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Uplatnenie výsledkov projektu 

Viacerí úspešní študenti na domácich a medzinárodných súťažiach boli prijatí na vysoké 
školy (bez prijímacích pohovorov), bakalári pokračujú v diplomových prácach, gymnazisti sa 
zapájajú do bakalárskych prác na VŠ. Cenné sú skúsenosti z medzinárodných súťaží. Nové 
vedomosti a poznatky si odniesli aj učitelia-vedúci učitelia študentov, široká verejnosť. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

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

Do projektu Cesta mladých k vede naživo bolo zapojených vyše 30 základných a stredných 
škôl (gymnázií) vo východo- a stredoslovenskom regióne. V odborných skupinách so 
zameraním na botaniku, ornitológiu, zoológiu, paleontológiu, parazitológiu, akarológiu 
a ďalších vedných oblastí sa pripravovalo vyše sto študentov. Zapojili sa do študentských 
súťaží, kde v Biologickej olympiáde a Stredoškolskej odbornej činnosti sa umiestnili na 
popredných miestach v národných i medzinárodných súťažiach aj s najvyššími oceneniami na 
prvých troch miestach. Na prestížnej medzinárodnej súťaži I-SWEEEP v USA v silnej 
konkurencii sme získali zlatú medailu, k čmu zaujalo tlačové vyhlásenie aj Ministerstvo 
školstva SR. Úspešní študenti po maturite nastúpili na vysokoškolské štúdium, mnohí boli 
prijatí bez prijímacích pohovoroch. Projekt dokázal plne podchytiť nadaných študentov 
a umožniť im úspešnú reprezentáciu školy i republiky. Poukázal na silný potenciál žiakov 
a študentov, ktorý nie je dostatočne stimulovaný. Učitelia na školách majú tendenciu 
k vedeniu žiadov do súťaží, no na mnohých školách sú veľké rezervy. Projekt širokým 
spektrom popularizačných aktivít nadchol veľký počet záujemcov aj zo širokej verejnosti. Stal 
sa podnetom pre pokračovanie týchto aktivít aj po skončení realizácie projektu.     

 

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

In the project „Journey of youth towards the science - Live“, more than 30 primary and 
secondary schools in eastern and central Slovakia were involved. In the study fields of 
botany, ornithology, zoology, paleontolopgy, parasitology, acarology and others, more than 
one hundred students were prepared. They were involved in national and international 
competitions, and many students were awarded by highest awards. For example, at the 
prestigious international competition I-SWEEEP in USA we won the gold medal. This was 
positively evaluated also by the Ministry of Education of Slovak Republic. Succesful students 
started their studies at the universities and many of them were accepted without entrance 
exams. The project was able to fully undertake talented students, and enable them to 
successfully represent the school and the Republic. The project pointed out strong, but not 
sufficiently stimulated potential of students. Teachers tend to prepare students for 
competitions but in many schools still many reserves remain. Project, with its wide range of 
popularization activities enthused also a large number of general public. This project became 
a suggestion for the continuation of these activities also after the end of the project 
realization. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 

 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 

doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. 

Štatutárny zástupca príjemcu 
 

doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. 

V Košiciach 30.9.2012 V Košiciach 30.9.2012 
 
 
 
 
 
..................................................... 
    podpis zodpovedného riešiteľa 

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

 


