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Úvodné slovo

Milí čitatelia,
prišla jar, čas zmien. S novou energiou sa púšťame do inovácií. Ako
šéfredaktorka som už, ako ste si určite všimli, niekoľko zmien spravila, ale chystám aj
ďalšie. Chcela by som pravidelne uverejňovať nielen podnety a informácie o tom, ako
financovať vašu činnosť, ale ponúknuť niečo aj priamo deťom, ktorým venujete svoj
čas. Chcem pre nich otvoriť staronovú rubriku jednoduché pokusy. Dúfam, že sa
zapojíte svojimi príspevkami.
Máme za sebou bratislavskú konferenciu JuniorInternet a myslím si, že
môžem smelo povedať, že prebehla úspešne. Svedkom mi môžu byť mnohí z vás, ktorí
sa priamo tejto konferencie zúčastnili. Pražskej konferencie sa zúčastnili len niektorí
porotou ohodnotení ako najlepší, o ich dojmoch sa tiež môžete dočítať v tomto čísle.
O ďalších podujatiach vás budeme tiež informovať prostredníctvom
AMAVET Revue. Blížia sa národné súťaže vedeckých projektov. Chystáme sa s
výhercami novembrového Festivalu vedy a techniky do Bruselu, Namuru a do
Tarragony, tiež sa zúčastníme prestížnej súťaže Intel Isef v Indianopollise.
V júni sa, dúfam, s Vami stretneme na populárnych Dňoch AMAVETu, ktoré sa budú
tento rok niesť pod názvom Dni vedeckej mládeže a budú spojené s oslavou Dňa detí.
Pripravujeme pre Vás i výlety do Chorvátska či atraktívnu Subpolárnu
expedíciu, o ktorej už asi všetci čo to počuli.
Na sekretariáte sa usilovne pracuje, priebežne vyhodnocujeme klubovú
dokumentáciu, zároveň pripravujeme valné zhromaždenie, vzhľadom na odloženú
dotáciu MŠ SR.
Dúfam, že vás nezastihla jarná únava, veď tieto dni sú nabité slnkom, ktoré nám
všetkým dopĺňa energiu po šedých zimných dňoch.
Prajem Vám veľa úspechov a pekných chvíľ strávených v kruhu priateľov a
priaznivcov detí a mládeže.

Ľudmila Martinická
šéfredaktorka
arevue@amavet.sk
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Dni vedeckej mládeže
alebo

Dni AMAVETu po novom
Už je to niekoľko rokov, čo sa toto podujatie nekonalo... Naposledy to bolo v
deväťdesiatom ôsmom. Celkove sa realizovali Dni AMAVETu deväťkrát. Za ten čas sa
vystriedalo niekoľko miest konania. Prvýkrát sa uskutočnili v Bratislave, potom
prebehli v Martine, Bardejove, Liptovskom Mikuláši… Tento rok sa po dlhšej
prestávke vracajú späť do Bratislavy, kde aj začínali.
Toto podujatie vždy vytváralo priestor pre kontakt Asociácie a jej členov s
verejnosťou deťmi, mládežou, rodičmi, pedagógmi… Nejde len o propagáciu
voľnočasových aktivít v oblasti vedy a techniky, je to aj priestor pre nové stretnutia,
nadväzovanie kontaktov, utužovanie vzťahov, je to hra, zábava ale i vzdelávanie.
Týmto dávame Vám, klubom, možnosť prezentovať svoju vlastnú činnosť. Ak máte
záujem dať o sebe vedieť, vyplňte priloženú prihlášku. Neváhajte dlho, počet
účastníkov je z kapacitných dôvodov obmedzený!! (Každý klub môže zastúpiť jeden
dospelý vedúci s maximálne troma deťmi členmi klubu) Viac info nájdete na
prihláške, alebo kontaktujte sekretariát.
Ľudmila Martinická
šéfredaktorka
arevue@amavet.sk
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Dotknime sa hviezd
Možnosť medzinárodnej spolupráce!!
Máte záujem zoznámiť sa s mladými
ľuďmi z iných krajín pod klenbou
diódových súhvezdí? Chcete sa
dotknúť hviezd?
Naši priatelia z Čiech rozbehli
projekt, vďaka ktorému „postavia“
oblohu.
Astronomický klub z Lomnice nad
Popelkou sa rozhodol vybudovať
observatórium. Na pomoc si prizval
Bulharov a Slovákov. Ak chcete priložiť
ruku k dielu, dajte nám vedieť na
sekretariát a dohodneme podrobnosti.
„Členové astronomického klubu při
AMAVETU Lomnice nad Popelkou
vytvořili projekt s názvem "Nebojme se
hvězd", který je podpořen ČNA Mládež.
Jeho cílem je vybudování mini
planetária v našem městě. Po jeho
vybudování plánují nejrůznější
vzdělávací akce pro děti a širokou
veřejnost.
Hledáme 3-4 zájemce ze
Slovenska, kteří se zajímají o hvězdy a
chtěli by nám již při konkrétní realizaci
tvorby mini planetária pomoci. Nejedná
se o žádnou těžkou práci, ale rádi
prostřednictvím tohoto projektu
poznáme nové kamarády, kteří se také
zajímají o astronomii. Projektu se
zúčastní i mládež v klubu UNESCO z
Bulharska.Těšíme se na Vás“
za členy astronomického klubu
Mgr. Josef Svoboda - předseda AMAVETU
Lomnice nad Popelkou.

EUROCOOKING
SHOW
Od 10. do 17. februára 2006 sa
skupina prevažne dievčenského
zloženia zo Slovenska zúčastnila
projektu v Lomnici nad Popelkou
Eurocooking show. Cesta bola
príjemná, prestupovali sme síce
niekoľkokrát, ale vládla pohoda a
príjemná atmosféra. Keď sme prišli do
Lomnice nad Popelkou, kde sa malo
odohrávať celé podujatie, zľakli sme sa.
Zamenili sme si Zámoček, centrum
väčšiny aktivít s ubytovacím
zariadením. Nakoniec bolo ubytovanie
pekné, jediní, kto nebol spokojní, boli
nájomníci, ktorým sme našim pobytom
znepríjemňovali doteraz ničím
nerušený spánok. Ubytovanie bolo
teda v „suchu“ a teple. Stravovanie bolo
zabezpečené v reštaurácii „Bowling“. O
celkovú výbornú atmosféru sa nám
okrem všetkých účastníkov staral aj
sneh, ktorý neúnavne padal… A
padal…
Prvý večer, piatok, 10. februára.
Všetci účastníci, ako aj my, sme sa prvý
krát stretli vo Veľkej sále v Zámočku.
Líder každej skupiny mal predstaviť
svoju organizáciu a účastníkov. Na
„oficiálne“ otvorenie prišla aj pani
starostka, ktorá všetkým zaželala
príjemný pobyt a pod. Jemne unavení z
celého dňa a cestovania sme sa vybrali
do nášho snového (snehového)
kráľovstva. Každý tento večer zamieril
do svojej izby, veď sme boli unavení.
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V sobotu nás čakali zoznamovacie hry,
ktoré sme hrali v pomiešaných
skupinách. Takto porozdeľovaní sme
sa bavili celé doobedie. Poobede sme
mali za úlohu ušiť každý sám pre seba
zásteru z látok, stužiek, temperových
farieb, vodoviek… Robili sme, robili a aj
sme raz dorobili… Celá aktivita bola
zakončená prehliadkou výtvorov,
pretože niektoré kúsky sa za zástery
nedali považovať ani s oboma
vypichnutými očami. Horúčkou
sobotňajšej noci sa stalo predstavenie
Bulharska jeho „domorodcami“, ktorí sa
snažili ukázať nám niečo z ich krajiny.
Po prezentácii sme ochutnali ich
tradičné jedlá, ktoré pre nás skoro celé
poobedie pripravovala prevažná časť
ich výpravy v kuchyni veľkej asi 1,5 x
2,5 metra. Pamätám si skvelé niečo
pripomínajúce želé chutiace ako cukor,
obalené v cukre. Druhé jedlo, ktoré mi
veľmi chutilo bol tvarohový koláč, ale
pozor, slaný, v nejakom ceste s neviem
čím, ale bolo to dosť dobré. A do tretice
to bolo Marfuškine lízatko s orieškami
vo vnútri. Tak sme zakončili sobotu,
ľahli v ubytovni do postelí a robili „chŕŕŕŕ“
až do skorého rána.
Nedeľa smer Praha. Ráno behom
na raňajky, veď prečo trošku nezaspať
keď sa ponáhľate na autobus. Raňajky
leteli do brucha astronomickou
rýchlosťou. Na autobus sme nakoniec
dorazili bez meškania. Hodina cesty a
boli sme tam. Pred nami sa črtali
bigboardy a bilboardy, neklamný znak
blízkosti niečoho veľkého. Praha nám
bola na dosah. O desať minút autobus
zastal. Po ľavej ruke
Z a s t á v k a e l e k t r i č k y.

Po pravej ruke cesta. Za nami nič moc a
pred nami križovatka. Hotová pražská
idylka. Skvele naladení, s mierne
primrznutým úsmevom sme sa vybrali
na Pražský hrad. Ako sa ukázalo,
všetko bola inak, ako by človek, Slovák
očakával. Namiesto tepla, starých
stoličiek, divných zrkadiel z roku desať
a tety, ktorá vám rozpráva jednu veselú
a druhú zaujímavú príhodu za treťou,
sme putovali cez akési uličky, okolo
kostolov a monumentálnych fontán.
Akože nádvorie hradu alebo čo… Bolo
nám teplučko, tak šup do
klimatizovaného autobusu. Vedúca
výpravy Martina zavelila Smer hotel
Diplomat. A všetky poslušné kačičky za
ňou (neposlušné tiež, ak nechceli ísť
pešo). V hoteli Diplomat sa konal
medzinárodný svadobný veľtrh. Celé
jedno poschodie bolo preplnené
predajcami svadobných šiat a oblekov,
svadobných tort, zlatníkov, klenotníkov,
kuchárov, dekoratérov, zástupcov
firiem z rôznych kútov sveta a neviem
kto a čo všetko ešte. Tu nás vypustili
zraz o dve hodiny pred autobusom.
Mohli sme sa predierať davom
nadšených budúcich neviest,
nadávajúcich manželov, plačúcich detí,
starých i mladých. Niekedy okolo nás
prebehli modelky. Pár ľudí vyhladlo a
preto svoj čas rozdelili aegonomicky.
Hodinu strávili na výstave, hodinu jedli
a do autobusu sa vrátili s povolenými
opaskami. Prehliadka pokračovala
ďalej. Autobusom sme sa dostali na
„Václavák“, kde sme dostali rozchod na
dve hodiny. Každý ho využil podľa
c h u t i . A t o d o s l o v a .
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Niekto dvomi hodinami strávenými v
útulnom prostredí pohostinstva u
McDonalda, niekto menším nákupom a
niekto utekaním po najznámejších
pamiatkach mesta. Zraz pre
McDonaldom stihli asi všetci, okrem
nášho lídra. Smutné. Do obchodného
domu v Mladé Boleslavy sme vyrazili
cca s desať minútovým meškaním. Ach
jaj, Lula, toto ti nezabudneme. Zmieriť
sa s tým nemohli viacerí, ktorých obrala
o drahocenné chvíle nákupu. Do
Lomnice nad Popelkou sme sa vrátili vo
vrcholnom stupni vyčerpania. Na
programe bola pre to už len posteľ.
Hahaha, strašne klamem, ale čo už,
keď Vám nemôžem rozprávať zážitky z
„podesiatej“.
Po nedeli pondelok, čas na všetko
to, čo sme nerobili doteraz,
samozrejme. Ako sme si niektorí mohli
všimnúť, už v nedeľu sa dalo objaviť a
„okukať“ to, čo sme sa chystali robiť v
p o n d e l o k . C A R V I N G .

Jednoducho niečo, čo vám nepovie
vôbec nič ak čírou náhodou, z čista
jasna, ako blesk zo šťasteny neviete o
čo ide. Tí zasvätení teda Mohli

Sledovať techniku tejto jemnej práce,
na ktorú treba drevorubačskú
trpezlivosť, v nedeľu na spomínanom
svadobnom veľtrhu. Ak ste ale nič
neodpozorovali, nemuseli ste vôbec
ľutovať. Prišiel k nám odborník na prácu
s ovocím a zeleninou. Vytiahol svoje
náradie, ukázal pár trikov a za päť minút
mal hotové carvingové jabĺčko. Jedna
radosť pozrieť. Ostatní v snahe
napodobniť majstra nepodceňovali ani
svoju originalitu a tak vznikli kúsky
hodné obdivu hladného žalúdka. Nič
nevyšlo na zmar, večeru sme si
pripravovali sami v podobe chutných
zeleninkových šalátov mrkvička,
nejaké jabĺčka, citrónik… A mnoho
ďalších surovín kúpených v miestnych
potravinách. Celé poobedie sme v
pomiešaných skupinách pripravovali
večeru pre seba (a na ochutnanie
ostatným). Každý šalát bol iný a
vynikajúci. Jedna skupina stavila na
sladké a k večeri sa tvárili, že najesť sa
z piškót s pomarančom a medom nie je
žiadny problém, však? Druhá skupina
mala zemiakový šalát s majonézou,
ľahká večera. Tretia skupina stavila na
zeleninu rôzneho druhu so smotanou a
štvrtá mala teplé žlté kukuricovo syrové
pomiešané a uverené. Po výdatnej
pondelkovej večery sme mohli len
dúfať, že Poliaci uvaria na večernú
prezentáciu svojej krajiny niečo dobré a
hlavne aby toho bolo dosť. Konkrétne
moje očakávanie presne naplnil skvelý
sladký tvarohový koláč s ovocím ktorým
som sa s radosťou prepchávala.
Kombinovať túto pochúťku so slaným
by asi nebol najlepší nápad, tak som
klobásku a podobné radšej obišla
v e ľ k ý m
o b l ú k o m .
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Večer sme zakončili príjemným
posedením na izbách.
Keď si neviete vymyslieť zábavu,
urobte si cesto na perníky. Utorok sa od
rána niesol v znamení valentínskych
perníkov. Najprv sme v skupinách
podľa krajín vyrábali tvary, podľa
ktorých sme neskôr s cesta vyrezávali,
dávali na plech a piekli perníčky. A
niekedy aj pripiekli. Potom zdobili
farebnými polevami. Tak sa stalo, že na
stole prezentácií sa objavili ďalšie
výrobky neidentifikovateľného pôvodu.
Poobede sme mali krátky oddych,
potom si obliekli oranžové tričká a išli
vybehať všetky kalórie, ktoré sa nám
podarilo nazbierať za celý doterajší
pobyt. Telocvičňa v Lomnici nad
Popelkou nemala konkurenciu. Všetko
krásne a zrenovované, nádherné šatne
a sprchy, krásne záchody, tri telocvične,
kopec náradia na gymnastiku a jedna
basketbalová lopta. Hm. Slovenská
skupina odišla skôr, pretože sa chystala
na slovenský večer. Pripravovali sme
veľmi veľa jedla. Dokončovali
prezentáciu a všetko chystali. Celé to
našťastie prebehlo v pohode, halušiek
bola plná obrovská misa. Slivovica
padla za vlasť ako prvá. Jedlo
všeobecne chutilo a zjedlo sa toho…
No, všetko. Neostalo nič. Stôl, pred tým
plný, ostal po nábehu kobyliek úplne
vybielený. Ostalo len upratať a…
spať…
V stredu ráno, dobre naladení,
vstávali sme do snežného počasia.
Vietor asi 100 km/hodinu nás uniesol na
Stredné odborné učilište cukrárske,
kde nám milí ujovia učni čašníci, vyliali
kávu alebo čaj, čo kto chcel. Dostali
sme aj výtvory študentov v podobe

sladkých koláčikov. Len náhodou sa
nimi niektorí nezadrhli. Študenti nám
ukázali aj svoje zručnosti pri výrobe
marcipánu, ponúkli nám triky a tipy, ako
si poradiť so zdanlivo náročnou úlohou,
s ktorou sme sa mali popasovať
onedlho sami. Po návrate do zámočku
pred každú skupinu postavili peceň
marcipánu a mohli sme vyrábať.
Niektorí v záchvate originality použili aj
farbivá, ktoré s marcipánom zmiešali.
Vznikali tak zaujímavé variácie
chobotníc a rôzneho iného zverstva. Po
obede sme vyrábali jedálničky, v
ktorých sa objavili bežné jedlá a nápoje,
ktoré je možné kúpiť v našej krajine.
Naša Reštaurácia u baču sa tešila
najväčšiemu výberu jedál a nápojov.
Ovečky s chuťou bééékali a my sme
prezentovali domáce špeciality a aj
špeciality zahraničné, ktoré u nás
bežne v reštauráciách dostanete. Tento
deň nás čakal posledný „národný“
náročný večer. Česká skupina sa
nenechala zahanbiť a premietli
všetkým českého „krtečka“ (Krtko a
nohavičky…). Na ochutnávku sa
podávala štrúdľa, zemiakové placky,
opečené chlebíčky a pomazánka. Na
pitie povestné české pivo. Po
programe, tentoraz môžem spomenúť
aj nočný program, pretože pre všetkých
Bolo verejne dohodnuté posedenie v
útulnom prostredí podniku „U Krbu“. Tu
sme sa stretli, tu sme sa bavili a tu bola
diskotéka až do polnoci. Táto pokročilá
hodina s pani krčmárkou za pätami nás
vyhostila a my, zmorený únavou, padli
sme do postelí.
Vo štvrtok bol preto posunutý
budíček a na všeobecnú spokojnosť
bolo voľné doobedie, kedy sme mali
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čas pochodiť si Lomnicu. Potom obed v
Bowlingu a utekali sme na spoločný
program nášho posledného
spoločného dňa. Už deň pred tým sme
boli oboznámení, že nás čaká miešanie
drinkov, na čo sa všetci tešili. Každý mal
však trošku aj strach keď videl, ako sa
darí profesionálnym budúcim
barmanom.

odchodu. Neboli sme zbalení a zobudili
sme sa tri štvrte hodinu pred raňajkami.
Museli sme sa strešne ponáhľať. Na
raňajky sme meškali, ale nakoniec sme
všetko stihli, lebo sme do seba raňajky
nahádzali. Znova späť na ubytovňu,
tam dobaliť posledné veci. Prišlo na
lúčenie. Nič moc. Ľudia tu boli super.
Chytili sme ruksaky, vytiahli biele
vreckovky a poslednýkrát si zamávali
medzinárodné „ahoj“. Výlet sa pomaly
končil, čakala nás len cesta na vlak,
vlakom, ďalším vlakom ešte jedným a
cesta domov. Pá nabudúce!
Ivanka & Maginka
Účastníčky podujatia Eurocooking show
2006

Keď sme sa dostali k stolu činu, pred
ktorým bola tlačenica ako pri výpredaji,
namiešali sme si a pili. Prišiel čas aj na
spoločné posledné fotky, tak pre veľký
záujem sme sa fotili asi hodinu a pol.
Najprv spoločné fotky všetkých
účastníkov, potom fotky národných
skupín a nakoniec nekončiace fotenie
sa so všetkými jednotlivo… Zabili sme
more času a bolo treba utekať na
večeru. Posledný večer nás čakalo
prekvapenie. Programu sa ujali
organizátori. Najprv boli krátke
príhovory, potom sme si pozreli fotky
premietané na stenu. Každá skupina
dostala vlastnú nanukovú kakaovú a
vanilkovú tortu. Večer sa pomaly končil
a my sme vedeli, že nás čaká balenie. A
posledný spoločný večer. Nálada bola
skvelá, aspoň sme sa všetci snažili,
bolo však cítiť, že sa zajtra budeme
musieť lúčiť.
Zaspali sme... Unaveným po celom
týždni sa nám podarili zaspať v deň

JuniorInternet 2006
šanca pre mladých
internetových nadšencov
Súťaž a konferencia v Bratislave
Piatok 17. marca 2006 nebol pre
všetkých piatkom celkom obyčajným.
Okrem toho, že bol za nami jeden z
ďalších namáhavých pracovných
t ý ž d ň o v, i s t o p l n ý s t a r o s t í ,
každodenného zhonu a nutnosti riešiť,
najlepšie stále, nejaké problémy, sa
začali aj prípravy niečoho celkom
nového.
Kým sa iný mohli tešiť na víkend
čas vytúženého oddychu, skupina
mladých ľudí dokončovala posledné
potrebné na celoslovenskú súťaž
JuniorInternet. V Českej republike sa
táto súťaž koná už siedmy krát. Tento
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rok sa však podarilo rozšíriť túto
myšlienku do ďalších krajín a preto
českí organizátori ako i ostatní
zahraniční koordinátori s napätím
očakávali, ako sa pripravil na svoju
premiéru slovenský organizačný tím.
Ako nováčikovia sme mali prirodzene
obavy, či sa vyrovnáme v organizácii
ostatným krajinám Česku, Poľsku a
Maďarsku.Súťaž mala totiž viac
kategórií a na naše potešenie, záujem
prejavilo veľa mladých ľudí, ktorí sa do
projektu chceli zapojiť. Záujemcov bolo
tak veľa, že nebolo možné aby sa všetci
zúčastnili. Preto sa najprv konalo
výberové konanie, z ktorého tí čo
postúpili, mali možnosť zúčastniť sa na
konferencii a obhajovať tak svoje
projekty pred porotou.
Tak sa Bratislavská Rača stala
prvýkrát centrom úplne nového
podujatia na Slovensku, kde sa stretli a
súťažili medzi sebou tí najlepší v
kategórii JuniorWeb a JuniorText.
Súťaž mladých talentov v oblasti
internetu, programovania web stránok
a aj detí s fantáziou a víziou fungovania
internetu.
Projekt si vyžadoval pomerne
náročnú prípravu, avšak výsledok
vynaloženej námahy nedal na seba
dlho čakať. Už v piatok sa ukázalo, ako
sa oplatí mať veci hotové včas a
poriadne. Preto sme sa pri registrácii
účastníkov tešili pohode, ktorá vládla
na recepcii v Hoteli Barónka. Súťaž sa
konala pod záštitou Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií,
otvorenie sa teda nieslo skôr v
slávnostnom duchu. Účastníkov pár
slovami privítal JUDr. Peter Jesenský,
štátny tajomník Ministerstva dopravy,

pôšt a telekomunikácií. Veľa úspechov
a chuti do práce s počítačom a
internetom zapriala účastníkom aj pani
Denisa Žiláková, generálna riaditeľka
sekcie informatizácie spoločnosti. Po
slávnostnom otvorení sa účastníkom
predstavili zahraniční hostia, ktorí
prezentovali svoju prácu, doterajšie
výsledky a nové plány, ako aj
organizácie a organizačné tímy, ktoré
vytvárajú takúto súťaž vo vlastnej
krajine. Po prezentácii sa dostali k slovu
samotní účastníci, ktorí v prvej kategórii
JuniorWeb do 16 rokov súťažili a s
pomocou obrazovej prezentácie v
PowerPointe predstavili účastníkom a
porote svoju prácu, postup a dôvody
vytvorenia svojej web stránky. Druhú
kategóriu tvorili účastníci od 16 do 19
rokov, ktorí zhodnotili svoje práce
podobným spôsobom. Jedným z
členov poroty, ktorej úlohou bolo vybrať
tie najlepšie web stránky, tak po
technickej ako aj vizuálnej stránke, bol
aj odborník, pán Doc. RNDr. Andrej
Ferko PhD., počítačový grafik a vedec,
ktorý po prezentácii všetkých prác
prednášal na tému Smiechová kultúra
na internete. Zaujímavá prednáška sa
niesla ruka v ruke s nadšením
účastníkov. Aby bol program čo
najzaujímavejší, po večeri sme sa
odviezli do Bratislavského 3D kina
Orange Imax v Shopping centre
AVION.
V sobotu ráno sme sa príjemne
naladení a najedení presunuli opäť do
konferenčnej miestnosti, kde bola ako
prvá na programe prednáška Juraja
Konečného, študenta Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského. Prednáška
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bola na tému: História a súčasnosť
internetu. Po prednáške nasledovala
diskusia, kde samotní účastníci prispeli
svojimi poznatkami a skúsenosťami..
Po krátkej prestávke sa prichystali
všetci súťažiaci v kategórii JuniorText.
Pri prácach mali možnosť priniesť svoj
názor na dve témy, a to: Internet
budúcnosti a Bezpečnosť Internetu.
Práce účastníkov priniesli zaujímavý
pohľad na tieto témy, ktoré boli v
niektorých prípadoch poňaté humorne
a s dnešnými poznatkami a
možnosťami sa dá povedať, že aj
nereálne, iné boli skôr faktické a snažili
sa na dané témy pozerať triezvo. Mali
sme možnosť preto počuť veľa rôznych
a zaujímavých prác, kde každý autor
priniesol niečo nové a iné. Nasledovalo
vyhodnotenie prác a odovzdanie cien
výhercom
podľa odborníkov tým
najlepším z najlepších

Ceny ako predseda poroty odovzdal
výhercom Ing. Jozef Ristvej. Okrem
klasických troch miest v kategóriách
JuniorText, JuniorWeb do 16 a
JuniorWeb od 16 do 19 rokov bola
udelená aj zvláštna cena poroty slečne
Kristíne Marcinovej od firmy DLM a
Michalovi Žilinčikovi od firmy PC
Space. Zvláštnou výhrou bol ocenený
aj Martin Dušek ktorý si z Bratislavy

odniesol aj notebook odspoločnosti Air
bites Slovensko, jedného z hlavných
sponzorov súťaže. Ostatní výhercovia
boli v jednotlivých kategóriách v
nasledovnom poradí:
JuniorWeb do 16 rokov:
1. miesto: Tomáš Jančo, Trenčín
2. miesto: Tomáš Peťovský, Trenčín
3. miesto: Marek Hutník, Košice Šaca
JuniorWeb od 16 do 19 rokov:
1. miesto: Andrej Staš, Dolný Kubín
2. miesto: Michal Klembara, SNV
3. miesto: Michal Sukupčák, Žilina
JuniorText:
1. miesto: Martin Flešár,Ľubotice
2. miesto: Viliam Zich, Prešov
3. miesto: Zuzana Kollárová, Šamorín
Výhercovia získali možnosť
prezentovať sa na medzinárodnej
konferencii v Prahe, ceny od sponzorov
podujatia PC Space, Air bites
Slovensko, Slovenského Rozhlasu a
AMAVETu. Finančne celému projektu
pomohli organizácie Višegradský fond
a program Mládež. Špeciálnu cenu si
odniesli aj štyria najmladší účastníci,
ktorí sa mohli pýšiť svojimi prácami v
kategórii JuniorText.
Podujatie prebehlo vynikajúco a ako
zhodnotil sám predseda poroty, nenašli
sme žiadne negatíva alebo miesta, kde
by nebolo niečo v poriadku. Dá sa teda
zhodnotiť, že podujatie bolo veľmi
úspešné a ja sa aj s ostatnými členmi
organizačného tímu tešíme na ďalší
jeho ročník.
Veronika Martinická
Organizačný tím JuniorInternetu
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Internetoví nadšenci v Poľsku a
Maďarsku
Konferencia JuniorInternet
prebehla aj v ostatných krajinách
Višegradskej štvorky. Na Poľskej
konferencii sa zúčastnili dvaja naši
delegáti. Konferencia sa odohrala v
modernej aule Wroclawskej univerzity.
Zišlo sa na nej niekoľko desiatok
mladých ľudí z celej krajiny. Atmosféra
bola veľmi príjemná, konferencia
úspešná.
V Maďarsku sa s realizáciou trošku
oneskorili, čo však nebránilo mladým
zúčastniť sa a ukázať svoje schopnosti
verejnosti. Okrem prezentácie
projektov si slovenská výprava
pochvaľovala aj prednášku s diskusiou
na tému Vydavateľské domy, televízie a
ich internetové vydania.
Internetoví nadšenci v Poľsku a
Maďarsku
Konferencia JuniorInternet prebehla aj
v ostatných krajinách Višegradskej
štvorky. Na Poľskej konferencii sa
zúčastnili dvaja naši delegáti.
Konferencia sa odohrala v modernej
aule Wroclawskej univerzity. Zišlo sa na
nej niekoľko desiatok mladých ľudí z
celej krajiny. Atmosféra bola veľmi
príjemná, konferencia úspešná.
V Maďarsku sa s realizáciou trošku
oneskorili, čo však nebránilo mladým
zúčastniť sa a ukázať svoje schopnosti
verejnosti. Okrem prezentácie
projektov si slovenská výprava
pochvaľovala aj prednášku s diskusiou
na tému Vydavateľské domy, televízie a
ich internetové vydania.

Pražské vyvrcholenie
JuniorInternetu
30.3. - 1. 4. 2006
Pri odchode z Bratislavy ma
prekvapilo, že štyridsaťpäťmiestnym
autobusom ideme len desiati, takže
cesta bola veľmi komfortná . Celou
cestou do Prahy, ktorá mimochodom
trvala vyše päť hodín, sme sa
rozprávali. Asi najzaujímavejšia časť
cesty bola ľ hodinová prechádzka po
Prahe, keď sme nevedeli nájsť hotel.
Ubytovali sme sa na izbách, my sme
boli na izbe štyria. Večeru sme
zmeškali, ale vyfasovali sme „vždy
čerstvé“ bagety a pohár čapovanej
kofoly k tomu.
V piatok boli celkom zaujímavé
zoznamovacie hry, robili sme plagáty
na tému klady a zápory internetu a hrali
sme hru „Take your stand“ (Vyjadri svoj
postoj). Neskôr sme išli na prehliadku
Prahy. Videli sme pamiatky, Pražský
hrad, výmenu stráží a aj Orloj, ale celú
hodinu sme tesne nestihli. A večer bola
večera, tento krát sme ju stihli.
Nasledovalo nejaké to ukončenie dňa.
To „pravé orechové“, čiže samotná
konferencia začala v sobotu. Najskôr
boli len prednášky, prezentácie firiem a
mrznúci virtuálny rozhovor, potom boli
prezentácie projektov mladých z
Č e s k e j R e p u b l i k y, v i a c m e n e j
komerčných, nasledovala úspešná
prezentácia delegácie zo Slovenska,
ale predsa sme nemohli prezentovať
naše projekty hladní. Takže predtým bol
obed. Najedení sme sa vrátili do „Veľkej
siene“ a odprezentovali svoje práce.
Potom sme sa rýchlo zbalili a nasadli do
autobusu pripraveného na „pochod
Praha .....“, v tomto prípade „Praha-
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Bratislava“ .“Pá pá Praha...“ Cestou
naspäť podaktorí dospávali to, čo
nestihli predchádzajúce noci. V strede
cesty sme si spomenuli, že sme v
chladničke zabudli „vždy čerstvú“
bagetu.
Do Bratislavy sme sa dostali asi o 8:45.
Tam sme sa rozlúčili a definitívne
ukončili výlet na konferenciu do Prahy.
Tejto konferencii vďačím za nové
známosti, nové nápady a motiváciu...
Tomáš Jančo
Slovenský výherca JI a účastník
medzinárodnej konferencie v Prahe

Ocenenie
V Čechách, 3. 4. 2006, bol projekt
JuniorInternet ocenený na konferencii
Internet v štátnej správe a samospráve
v Hradci Králové tradičnou Cenou
ministerky informatiky. Cena sa udeľuje
dvakrát ročne a je určená osobnostiam,
združeniam a projektom alebo firmám
za významný prínos k rozvoju
informačnej spoločnosti.
„Projekt JuniorInternet funguje již
sedmým rokem a za tu dobu vychoval
spoustu mladých lidí, kteří umějí naplno
využít možností, které
modernítechnologie nabízejí. Některé z
nich dnes potkáte jako šéfy úspěšných
firem, které zaměstnávají stovky lidí.
Ráda bych těm, kteří JuniorInternet
založili, a všem těm, kteří pro
JuniorInternet připravili projekty, jejichž
úroveň je opravdu profesionální,
poblahopřála a na tento projekt
prostřednictvím ceny Ministerstva
informatiky upozornila," povedala
ministerka informatiky Dana Bérová.

Odkiaľ získať finančné
prostriedky na
činnosť??
KONTO ORANGE Šanca pre Váš
región!
Grantový program Šanca pre váš
región podporil v minulom roku sumou
4 milióny korún 97 projektov v ôsmich
krajoch Slovenska. Podporil tak
iniciatívu jednotlivcov, organizácií,
verejných inštitúcií a samospráv, ktoré
smerovali k zlepšeniu kvality života
¾udí v jednotlivých regiónoch. V
každom kraji boli podporené projekty za
500 tisíc korún.
Aj v tomto roku budú rozdelené 4
milióny korún na zmysluplné
inovatívne projekty, ktoré budú
prínosné pre danú komunitu, pomôžu
ľuďom meniť prostredie, v ktorom žijú a
zvyšovať kvalitu života vo svojom
regióne. Podporené budú originálne
p r o j e k t y, k t o r é m a j ú
verejnoprospešný charakter a budú
realizované formou dobrovoľníckej
práce.
V každom z ôsmich krajov
Slovenska budú podporené projekty
v hodnote 500 000 Sk. Maximálna
výška podpory na jeden projekt je 70
000 Sk.
Otvorený grantový program bude
realizovaný opäť v dvoch etapách.

Sekretariát informuje
Do prvej etapy sa budú môcť zapojiť
občania a organizácie, ktoré chcú
projekty realizovať v prešovskom,
košickom, trnavskom a nitrianskom
kraji. Termín prijímania projektov v
týchto krajoch je do 4. apríla 2006.
V druhej fáze, ktorá bude vyhlásená
1. júna 2006, budú oslovení občania a
organizácie realizujúci projekty v
banskobystrickom, bratislavskom,
žilinskom a trenčianskom kraji. Termín
prijímania projektov v tejto etape je 19.
Júl 2006.
Kritériá programu
1. Inovatívnosť, originalita nápadu,
2. Verejnoprospešnosť projektu,
3. Dobrovoľnícka práca,
4. Udržateľnosť projektu,
5. Spolupráca,
6. Projekt odráža potreby ľudí v danom
regióne,
7. R e a l i z o v a t e ľ n o s ť , f i n a n č n á
efektívnosť projektu,
8. Medziľudské vzťahy, tolerancia a
zníženie komunikačných bariér,
9. Jasne zadefinovaná cieľová
skupina,
10. Realizácia projektu naplánovaná:
a)v prvej fáze (košický, prešovský,
trnavský a nitriansky kraj) od júna
do októbra 2006,
b)v druhej fáze (banskobystrický,
žilinský, trenčiansky a bratislavský
kraj) od októbra 2006 do mája
2007.
Možné oblasti podpory
V programe je možné podporiť projekty
z rôznych oblastí:
! podpora a rozvíjanie komunitného
života v obciach, mestách,
mestských častiach

!zvýšenie

informovanosti a
angažovanosti občanov:
zlepšenie k o m u n i k á c i e ,
v ý m e n a a š í r e n i e
informácií miestnym
obyvateľom, ako aj
návštevníkom a turistom
! ochrana, obnova, zveľaďovanie
životného prostredia
! podpora regionálneho turizmu
! úprava miest a objektov s
významom pre miestnu
komunitu
! p o d p o r a p r o j e k t o v, k t o r é
využívajú
pozemky
a k o p r o s t r e d n í k a k u
kontaktu s prírodou
! obnova sociálneho života
! kultúrne podujatia, podporujúce
regionálne zvyklosti a tradície
daného kraja a stretávanie
komunity
! iné zmysluplné aktivity realizované
v regiónoch Slovenska.
Konzultácie
Svoje nápady a projekty môžete
konzultovať na číslach 0905 313 313 a
02/5464 4682, písomne na e-mailovej
adrese regiony@kontoorange.sk,
alebo osobne na Medenej 5 v
Bratislave, kde vám pracovníci Centra
pre filantropiu ochotne poradia.
Predkladanie projektov
Projekt spolu s vyplneným formulárom
je potrebné predložiť najneskôr do
termínu uzávierky, t.j. nestačí pečiatka
pošty, ale projekt musí byť v deň
termínu uzávierky doručený v Centre
pre filantropiu. Projekty zasielajte v
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Ako ste na tom s
Fillipom??
Ak máš od 15 do 26 rokov a v hlave
skvelý nápad, neváhaj a využi šancu,
ktorú ti ponúka mládežnícka grantová
skupina FilLip! Zabojuj o sumu 10.000
Sk! Napíš super projekt so zameraním
na vzdelanie, kultúru alebo umenie, daj
si ho u „fillipákov“ odkonzultovať a
možno práve ty prispeješ ku tvorbe
krajšieho a hodnotnejšieho okolia.
Pozor! Máš čas len do 19. apríla 2006!
! Konzultant za mesto Liptovský
Hrádok: Daniela Rajniaková, email: infolh@fillip.sk, mobil: 0908 755
370
! Konzultant za mesto Liptovský
Mikuláš: Pavol Osko, e-mail:
infolm@fillip.sk, mobil: 0904 215 458
! Konzultant za mesto Ružomberok:
Gabika Paschová, email:
inforbk@fillip.sk, mobil: 0907 163 888
Viac info: www.fillip.sk

Nadácia Tatra banky

Hlavným cieľom a oblasťou
pôsobenia Nadácie Tatra banky je
vzdelávanie, podpora inštitúcií, ktoré sa
venujú zvyšovaniu úrovne vzdelávania,

ale aj jednotlivých študentov
(Ekonomického, právnickéhoa
technického zamerania), ktorí
dosahujú vynikajúce výsledky.Cieľ
programu: Finančne prispieť ku
skvalitneniu vzdelávania.
Nadácia podporí
! aktivity projektu, ktorý dokáže
špecifikovať svoju pridanú
hodnotu
v
p r o c e s e
vzdelávania
! aktivity zamerané na prepájanie
akademickej stránky
vzdelávania s praxou a
zlepšenie pripravenosti
študentov na prax
! aktivity zamerané na využívanie
moderných poznatkov zo
zahraničia v procese
vzdelávania
Technické kritériá programu:
! z programu môžu byť hradené len
výdavky priamo súvisiace s
projektom
! maximálna výška podpory, o ktorú
sa môže uchádzať každý projekt,
je 200.000,-Sk
nadácia
vyčlenila pre tento program
maximálne 2.000.000,-Sk
! projekty musia byť zrealizované do
31. decembra 2006
! nadácia podporí len projekty, ktoré
budú realizovateľné a
uprednostní projekty, v ktorých
bude navrhnuté efektívne
využitie darovaných prostriedkov
Projekty je potrebné odovzdať do 28.
apríla 2006 v 8 exemplároch.
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Kampaň „Každý iný
všetci rovní“

Výzva na zapojenie sa do kampane
za rozmanitosť, ľudské práva a aktívnu
participáciu. Ponúkame Vám možnosť
byť priamo pri rozhodovaní v národnom
výbore.
Na začiatku by sme Vám radi
predstavili kampaň, ktorá sa po
desiatich rokoch opäť vracia a zasiahne
celú Európu pričom sa nevyhne ani
Slovensku. Nová kampaň bude
oficiálne prebiehať na európskej úrovni
od júna 2006 do septembra 2007. Jej
cieľom je vytvoriť priestor mladým
ľudom zapojiť sa a realizovať sa.
V roku 1995, 50 rokov od ukončenia
2. svetovej vojny, zahájila Rada Európy
európsku mládežnícku kampaň
nazvanú „Každý iný všetci rovní” s
cieľom podporiť boj proti rasizmu,
antisemitizmu, xenofóbii a intolerancii.
Toto úsilie Rady Európy pokračuje aj v
novej kampani za rozmanitosť, ľudské
práva a aktívnu participáciu. Treba si
pritom všimnúť, že súčasná kampaň je
zameraná nie „proti“ ale „za“.
Slovenská republika sa do tejto
iniciatívy aktívne zapojila. Kampaň bola
na Slovensku odštartovaná
konferenciou „Intolerancia, násilie,
rasizmus a xenofóbia“, ktorá sa konala
dňa 9. decembra 2005.

Aj keď prvá kampaň prebehla už
pred 10 rokmi, jej témy ostali stále
aktuálne. Kampaň sa opiera o tri
základné piliere: rozmanitosť, ľudské
práva a participáciu.
Logom kampane je „každý iný
všetci rovní”. Každý a všetci
to
znamená aj Vy. Dúfame, že táto
kampaň v širokej miere spojí občiansku
spoločnosť a štátnu moc, ktoré sa spolu
snažia o naplnenie cieľov kampane.
Každý z nás môže prispieť k úspechu
kampane čímkoľvek, čo do nej môže
investovať (čas, nápady, peniaze,
prácu ...). Kampaň je na dosah ruky a
čaká na Vaše tvorivé nápady, kreativitu
a nasadenie.
Viac informácii o kampani môžete
získať aj na pracovnej web stránke
kampane:
http://alldifferent-allequal.info

Priority na Slovensku
Medzi priority na Slovensku patrí
zvýšenie záujmu mládežníckych
organizácií a neorganizovanej mládeže
o rešpektovanie ľudských práv a
z á k l a d n ý c h s l o b ô d ,
propagovanieprincípu aktívneho
občianstva a participácie mladých ľudí,
zdôraznenie myšlienky demokracie,
rovnoprávnosti, sociálnej
spravodlivosti, tolerancie, nenásilia,
solidarity a priateľstva v povedomí
verejnosti, nadobudnutie zručností k
aktívnej obrane ľudských, občianskych
a sociálnych práv a slobôd

Sekretariát informuje
A posilnenie riešenia problémov
mierovou cestou, zvýšenie povedomia
verejnosti k potrebe neformálneho a
interkultúrneho vzdelávania a
prepojenie formálneho a neformálneho
vzdelávania v rámci tém kampane.
Andrea Stránska
zahraničný tajomník
Rada mládeže Slovenska
www.mladez.sk
Peter l
 osár

Poď s nami do toho
ALEBO v premávke
bez

Od 14. apríla do 8. júna bude Rada
mládeže Slovenska realizovať
celoslovenskú informačno-súťažnú
kampaň, ktorá je orientovaná na
zvyšovanie bezpečnosti detí a mladých
ľudí v cestnej premávke. Jej cieľom je
pútavou a interaktívnou formou
sprostredkovať deťom informácie o
pravidlách cestnej premávky z pohľadu
chodcov, cyklistov a korčuliarov a zvýšiť
tak ich bezpečnosť na cestách a znížiť
počet dopravných nehôd spôsobených
deťmi a mládežou. Zároveň sa
prostredníctvom našej brožúrky môžu
dozvedieť viac o tom, v akých
prípadoch a akým spôsobom poskytnúť
prvú pomoc. Súčasťou kampane je aj
súťaž pre deti a mladých ľudí, ktorá ich
má motivovať vzdelávať sa v tejto
oblasti. Okrem dôležitých informácií
budú mať možnosť získať aj viac ako 30
hodnotných cien!!

Projekt zvyšovania bezpečnosti detí
a mladých ľudí na cestách vznikol z
iniciatívy Rady mládeže Slovenska v
spolupráci so spoločnosťou Goodyear
Dunlop Tires Slovakia. Cieľom projektu
je prostredníctvom hravej a
interaktívnej formy priblížiť skupine detí
a mladých ľudí často krát životne
dôležité informácie. Vzhľadom na
rozsah a komplikovanosť témy sme sa
pri tvorbe informačnej brožúrky rozhodli
osloviť viacero organizácií
Ministerstvo školstva SR, Prezídium
Policajného zboru SR, Slovenský
Červený kríž a Národný automotoklub
Slovenskej republiky. Aj vďaka nim je
výsledná podoba brožúrky „Poď s nami
do toho ALEBO v premávke bez
chaosu“ kombináciou odborne
spracovaného obsahu a hravej, pre deti
a mladých ľudí príťažlivej formy.
Bližšie informácie o možnostiach
zapojiť sa do kampane „Poď s nami do
toho ALEBO v premávke bez chaosu“
získate na webovej stránke:
www.mladez.sk alebo prostredníctvom
e-mailu: bezpecnost@rms.mladez.sk.

Medzinárodná súťaž
esejí pre mladých 2006

Organizácia spojených národov
určila obdobie 2001-2010 za
„Medzinárodnú éru mieru a pokoja pre
deti sveta“. Mladí ľudia nemajú mať len

Sekretariát informuje
Prospech z tejto aktivity, ale majú
zaujať vedúce postavenia a aj aktívne
participovať na vytváraní mieru. Témou
tohtoročnej súťaže je „Učíme sa žiť
spolu: podpora tolerancie a
rôznorodosti v globalizovanej
spoločnosti“. Mladí ľudia z celého sveta
sú vítaní zapojiť sa zaslaním ich
kreatívnych nápadov na danú tému.
Esej môže poslať ktokoľvek kto má
pod 25 rokov v dvoch kategóriách deti
do 14 rokov a mládež od 15 do 25 rokov.
Esej musí byť napísaná na počítači v
anglickom, španielskom, nemeckom
alebo francúzskom jazyku. Pre detskú
kategóriu je určené maximum slov do
800 a pre mládež do 1000 slov.
Zapojiť do súťaže sa dá emailom
alebo klasickou poštou. Eseje musia
byť originálne a ešte nikde
nepublikované. Každá esej môže mať
len jedného autora.
Termín na podanie esejí je 30. jún
2006. Víťazi budú potom vyhlásení v
novembri 2006. Výhercovia obdržia
certifikát a autori esejí ktoré sa
umiestnia na prvých miestach aj
finančnú odmenu. Autori esejí, ktoré sa
umiestnia na prvom mieste získajú ako
odmenu cestu do Japonska.
Sem môžete posielať vaše eseje:
International Essay Contest c/o The
Goi Peace Foundation
1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0093 Japan
E-mail: essay@goipeace.or.jp
Viac informácií na webovej stránke
http://www.goipeace.or.jp

Tlačová správa:
„Dostane mládež miesto
vo volebných programoch
politických strán?“

Osloviť politické strany a zistiť, ako
vnímajú témy politiky mládeže a ako sa
s nimi dokážu vysporiadať pri tvorbe
svojich volebných programov bolo
cieľom iniciatívy Rady mládeže
Slovenska (RMS). V období pred
parlamentnými voľbami oslovila listom
jednotlivé politické subjekty so svojimi
podnetmi a žiadala odpovede na
o t á z k y, t ý k a j ú c e s a t v o r b y a
uskutočňovania politiky mládeže.
Cieľom tejto aktivity je okrem
oslovenia politických strán aj
absolvovanie stretnutí s ich
predstaviteľmi za okrúhlymi stolmi.
Volebné programy sa následne stanú
predmetom analýzy, s výstupmi ktorej
chce Rada mládeže verejnosť
oboznámiť ešte pred voľbami.
V otázkach sa zameriava najmä na
zabezpečenie koordinácie politiky detí
a mládeže na celonárodnej úrovni,
tvorbu koncepcie štátnej politiky voči
deťom a mládeži na obdobie po roku
2007, účasť mladých ľudí na verejnom
živote, vzťah k podpore mladých zo
strany samospráv, systém finančnej

Sekretariát informuje
podpory mimoškolskej činnosti, postoj
k neformálnemu vzdelávaniu a
dobrovoľníctvu, sociálnu oblasť. RMS
chce dať mládež opätovne do
povedomia politických strán a touto
cestou mladých ľudí zviditeľniť.
Úspechom bude, ak si politické strany
niektorú z tém mládežníckej politiky
osvoja ako súčasť povolebného
programového vyhlásenia vlády. Za
nemenej dôležitý moment RMS
považuje potrebu nielen zakotviť
mládež do programuPeter
novej vlády,
ale
l
 osá
r
venovať jej aj adekvátnu pozornosť a
dať tejto oblasti reálny zmysel.
Deti a mládež sú potenciálom, v
ktorom sa odzrkadľuje budúcnosť
spoločnosti, no ktorý je potrebné
rozvíjať v prítomnosti. Toto posolstvo
chce v predvolebnom období Rada
mládeže znova zdôrazniť, keďže
mládeži sa stále nevenuje náležitá
pozornosť.
Pavel Škoda, Viktória Vasilenková
Rada mládeže Slovenska
www.mladez.sk

Akčný plán na rok
2006 schválený!

Vláda SR dňa 15. 3. 2006 na svojej
schôdzi s pripomienkami schválila

· Akčný plán na rok 2006 (Vyhodnotenie
plnenia úloh akčného plánu v roku 2005
a návrh akčného plánu realizácie úloh
na rok 2006 vyplývajúcich z Koncepcie
štátnej politiky vo vzťahu k deťom a
mládeži v SR do roku 2007).
Predkladateľom návrhu Akčného plánu
je minister školstva SR. Svoje
pripomienky k návrhu podala aj Rada
mládeže Slovenska. Ministerstvo
školstva tieto pripomienky akceptovalo
a zapracovalo do návrhu.
Akčný plán je pokračovaním
implementácie modernej európskej
politiky mládeže v podmienkach
Slovenskej republiky s využitím
poznatkov z procesu prípravy a
implementácie záverov Bielej knihy EÚ
o mládeži.
Za priority Akčného plánu na rok
2006 si predkladateľ návrhu
stanovil:
! podporu vzdelávania k ľudským
právam a boj proti prejavom
diskriminácie, rasizmu a
xenofóbie s dôrazom na
globálnu solidaritu a
interkultúrny dialóg,
! podporu mládežníckej participácie
a aktívneho občianstva,
! rozvoj vedomostí o situácii mladých
ľudí a využívať ich pri plánovaní
politiky mládeže,
! podporu dobrovoľníckej činnosti
mládeže,
! rozvoj informovanosti mladých ľudí
prostredníctvom zlepšenia
prístupu mladých ľudí k
informáciám s cieľom zvýšiť ich
účasť na verejnom živote.

Zahraničie
V jednotlivých sektorových politikách si
Akčný plán kladie za cieľ, aby pod
gesciou príslušných ministerstiev boli
zabezpečené úlohy v oblasti rodiny a
výchovy, práce a prípravy na budúce
povolanie, životného štýlu a lepšieho
pochopenia mládeže, občianskej a
politickej particiápacie, mobility a
európskej spolupráce.
Akčný plán počíta pri realizácii
jednotlivých úloh aj s účasťou
mimovládnych organizácií.
Predovšetkým sa uvažuje o spolupráci
v oblasti programov a projektov
environmentálnej výchovy, výskumu o
stave a kvalite života mladých ľudí,
prístupu mladých k informáciám,
podpory a vytvárania participatívnych
štruktúr mladých ľudí (mladé
parlamenty, miestne rady mládeže,
študentské rady a pod.). Ďalej v oblasti
podpory mimoškolských aktivít a
rozvoja neformálneho vzdelávania,
rozvíjania cezhraničnej spolupráce a
aktívneho zapájania do programov a
sietí Rady Európy a Európskej únie v
oblasti politiky mládeže.
Vyhodnotenie úloh tohtoročného
akčného plánu sa pripravuje ku koncu
roka 2006, pričom podlieha schváleniu
vládou SR vo forme uznesenia.
Aktuálne znenie schváleného
vyhodnotenia úloh za rok 2005 a
akčného plánu na rok 2006 spolu s
uznesením vlády sú k dispozícii v
prílohách (www.mladez.sk).
Mgr. Pavel Škoda
Tajomník RMS pre mládežnícku politiku

Odsúdenie rozhodnutia
Európske mládežnícke fórum (YFJ)
protestuje proti rozhodnutiu
Najvyššieho súdu Bieloruska
zlikvidovať jednu zo svojich členských
organizácií, bieloruskú Úniu
mládežníckych a detských združení
RADA; jedinú reprezentatívnu
mládežníkmi vedenú platformu
mládežníckych organizácií v
Bielorusku, ktorá funguje podľa
európskeho modelu a štruktúr.
Európske mládežnícke fórum plne
podporuje mladých ľudí v Bielorusku a
považuje toto rozhodnutie za priamy
útok na základy demokracie, pretože
na základe tohto rozhodnutia je
mladým ľudom v Bielorusku uprené
právo na slobodné združovanie sa, a
následne aj právo na slobodné
vyjadrovanie sa. V súvislosti s týmito
udalosťami, prebrala YFJ na seba
úlohu preskúmať možnosť zriadenia
nezávislej nadácie na podporu
mládežníckych občianskych iniciatív v
Bielorusku.
„Rada mládeže môže byť
zlikvidovaná, ale demokratické
mládežnícke iniciatívy nebudú nikdy
zrušené,“ povedal Renaldas
Vaisbrodas, prezident Európskeho
mládežníckeho fóra.

Zahraničie

EUROPE DIRECT
zverejňuje výsledky za
rok 2005
Peter l
 osár

EUROPE DIRECT
bezplatné
kontaktné centrum EÚ pre občanov
prekonalo roku 2005 nové rekordy.
Počet informácií, ktoré poskytli cez
jednotné telefónne číslo 00 800 67 89
10 11 a vo forme e-mailu, vzrástol oproti
roku 2004 o 30% a v porovnaní s
údajom spred dvoch rokov sa dokonca
zdvojnásobil. V poslednom roku táto
služba spracovala 112 000 otázok zo
všetkých 25 členských štátov,
týkajúcich sa širokého spektra tém
súvisiacich s Európskou úniou.
Politické udalosti v priebehu roku
2005, ako národné referendá o
európskej ústave, ktoré sa uskutočnili
vo viacerých členských štátoch EÚ, ako
aj diskusia o členstve Turecka v EÚ
vyvolali úplnú záplavu otázok. Výrazne
vzrástol aj počet otázok týkajúcich sa
každodenných tém, ako napríklad
práva občanov žiť, pracovať alebo
študovať v inej krajine EÚ. Charta EÚ o
právach cestujúcich leteckých
spoločností, ktorá vymedzuje pravidlá
vyplácania náhrad za oneskorené,
zrušené alebo nadpočetne
zaknihované lety, vyvstala ako jedna z
najhorúcejších tém služby

EUROPE DIRECT v roku 2005.
Rekordný počet otázok zadaných
službe EUROPE DIRECT v roku 2005
potvrdzuje, že EUROPE DIRECT
dosahuje svoj cieľ byť na čele úsilia
Európskej komisie za obnovenie
spojenia EÚ s jej občanmi.
Margot Wallströmová,
podpredsedníčka Európskej komisie
zodpovedná za inštitucionálne vzťahy a
komunikačnú stratégiu, povedala:
„Viac ľudí ako kedykoľvek predtým sa
obracia na kontaktné centrum
EUROPE DIRECT so žiadosťou o
informácie v záležitostiach týkajúcich
sa EÚ. Zdanlivo beztvará inštitúcia v
minulosti poskytovala na otázky
občanov súbor štandardných
odpovedí. Dnes občania počujú na
druhom konci telefónnej linky ľudský
hlas, alebo dostanú na svoje e-maily
rýchlu, personifikovanú odpoveď.“
Kópiu Výročnej správy vrátane úplných
výsledkov a štatistiky podľa
jednotlivých krajín nájdete na webovej
stránke
http://europa.eu.int/
europedirect/index_sk.htm
Čo je vlastne EUROPE DIRECT?
Kontaktné centrum EUROPE
DIRECT je bezplatná telefonická a emailová služba, ktorú môžu občania
používať kdekoľvek v Európskej únii pri
hľadaní odpovedí na otázky o EÚ a
témach súvisiacich s EÚ alebo o veľmi
praktických otázkach napríklad vo
vzťahu k vzdelaniu a mobilite.
Službu EUROPE DIRECT otvoril v
Cardiffe v júni 1998 predseda
Európskej komisie Jacques Santer

Zahraničie
a britský ministerský predseda Tony
Blair počas predsedníctva Spojeného
kráľovstva. Služba začala svoju činnosť
v rámci EU 15 roku 2000. Následne 1.
mája 2004 sa jednotné telefónne číslo
008000 67 89 10 11 stalo dostupným aj
pre občanov v desiatich nových
členských štátoch a služba sa teraz
poskytuje vo všetkých 20 úradných
jazykoch EÚ.
Keď sa používatelia spoja s
EUROPE DIRECT buď e-mailom (cez
w e b o v ú
s t r á n k u
http://europa.eu.int/europedirect/)
alebo telefonicky (cez jednotné
telefónne číslo 00800 67 89 10 11)
dostanú okamžite odpoveď na
všeobecné otázky o Európskej únii.
Zložitejšie otázky môžu agenti
informačnej služby postúpiť na
preskúmanie expertom alebo
špeciálnym službám určeným
nariešenie problémov. Ak je to vhodné,
používateľov môžu odkázať na iné
zdroje informácií a poradenstva na
vnútroštátnej, regionálnej alebo
m i e s t n e j
ú r o v n i .
Ďalšie informácie o službe nájdete
na adrese:
http://europa.eu.int/europedirect/.

AMAVET aj teraz plnil
svoju funkciu!
Začalo sa to rodiť už na
celoslovenskej výstave stredných škôl
JUVYR 2005, na ktorej ponúkal svoje
služby AMAVET, rôzne školy a medzi

nimi aj Súkromné SOU
umeleckoremeselné z HodrušeHámrov. Pri spoločnom stretnutí oboch
zástupcov vznikla myšlienka
zorganizovať profesný spoznávací
zájazd pre školy s umeleckým
zameraním na Medzinárodný veľtrh
umeleckých remesiel IHM 2006 v
Mníchove.
Po vynaložení veľkého množstva
času a energie sa túto akciu podarilo
zorganizovať. A tak dňa 17.3. 2006 z
Hodruše-Hámrov vyštartoval autobus s
perfektnými vodičmi, v ktorom bolo 27
zástupcov zo Súkromného SOU
umeleckoremeselného a 7 zástupcov
zo Združenej strednej školy z Banskej
Štiavnice, cestou pribudli študenti zo
SOU strojárskeho na Vranovskej ulici v
Bratislave a najdôležitejšia osoba tejto
akcie, sprievodca Edo.
Hneď za hranicami sme zladili naše
cestovné plány a prvá zástavka bola v
krásnom rakúskom mestečku na úpätí
Álp, Bad-Ischl. Po obhliadke mesta
sme pokračovali ďalej a zastavili sme
sa pod úpätím Dachsteinu v malej
dedinke Hallstadt s ešte menším
cintorínom, dvoma kostolmi a
zaujímavým keltským múzeom. Po
krásnej vyhliadke sme vyrazili ďalej, a
to priamo do Salzburgu. Po menších
problémoch s parkovaním sme sa
vydali do centra mesta, bolo to
nádherné, ale aj drahé (Mozartova
čokoládová gulička stála 4 Eurá).
Unavení sme nastúpili do autobusu a
po neviditeľnom prechode hraníc sme
sa ubytovali na periférii Mníchova, ale
blízko výstaviska v penzióne
Rohregger.

Novinky a zaujímavosti
Ráno sme sa oddýchnutí vybrali na
očakávaný medzinárodný veľtrh
umeleckých remesiel.
Od 10 00 do 16 00 hod. sme boli
stále na nohách, videli sme veľké
množstvo vystavovateľov so
zaujímavými výrobkami a ukážkami
remesiel a náradia, dokonca sme boli
na návšteve v kóji MH SR, v ktorej boli
prezentované aj výrobky našich škôl.
Unavení sme sa v autobuse posilnili a
vyrazili do centra Mníchova. Bolo síce
chladno, ale náš sprievodca
nám
PeterEdo
l
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ukazoval také zaujímavosti, že sme ten
chlad ani nevnímali. Úplne zničení sme
večer vyrazili z Mníchova a s
niekoľkými prestávkami sme šťastlivo
ráno došli domov, síce unavení, ale plní
zážitkov.
Za to všetko chceme poďakovať
hlavne sl. Pribulovej z AMAVETu, ktorá
to všetko dala dokopy, ale aj
sprievodcovi Edovi a vodičom, že nás
zdravých priviezli domov.
Ďakujeme!
Ing. Dušan Zliechovec
Sukromné SOU umeleckoremeselné
v Hodruši Hámroch.

Marec mesiac knihy či
daňových priznaní?
Je tu marec, mesiac knihy, kedy si
sadáme s knihou do pohodlného kresla
o niečo častejšie ako obvykle. Nezáleží
na tom, či je to nová príručka o
odovzdávaní daňových priznaní alebo
pútavá beletria.

Pri tejto príležitosti by som vám rada
dala do pozornosti pár zaujímavých
knižných noviniek i starú dobrú klasiku.
Patrick Merrell - Strašidelný hrad
(vydavateľstvo Fragment, 2006)
Z á h a d n é
bludiská vás
p o r i a d n e
potrápia! Cesta
nimi vedie
dovnútra, von,
hore i dolu.
Začínajú tu a
končia trebárs až
tamto hore. Vedú z jednej stránky na
druhú a zase späť. Myslíte si, že už
prihára, a zase nie ste v cieli. Dokonalá
gymnastika pre váš mozog.
Hans Christian Andersen¨
Rozprávky Hansa Christiana
Andersena
(Vydavateľstvo Slovart, 2004)
Dánsky rozprávkar,
ktorého netreba
predstavovať. Jeho
čarovný svet
s l á v n e h o
rozprávkara je plný
nádherných a
poučných príbehov
o ľuďoch, vílach i
škriatkoch, o láske,
o b e t a v o s t i ,
statočnosti, ale aj o závisti a pýche, o
tom, aké zlé dokáže byť zlo a aké
mocné dobro. Päťdesiatštyri rozprávok
v tejto jedinečnej knižke plnej krásnych

Novinky a zaujímavosti
ilustrácií Kamily Štanclovej a Dušana
Kállaya pozýva do sveta fantázie
všetkých malých i veľkých. V knihe
nájdete aj tieto rozprávky Cisárove
nové šaty, Palculienka, Statočný cínový
vojačik, Divé labute, Malá morská víla,
Kvapka vody.
Dušan Dušek - Pištáčik
(Vydavateľstvo Slovart)
Nádherná detská
knižka slovenského
spisovateľa Dušana
Dušeka očarí snáď
každé dieťa.
Rozprávková kniha
zoznámi malého
čitateľa s príhodami
Pištáčika a ďalších
svojráznych obyvateľov mestečka
Šaštín. Pištáčikove dobrodružstvá
detiprežívajú ako svoje vlastné a
krásny svet hrdinu sa zrazu stáva aj ich
svetom. Príbehy pre staršie deti
dopĺňajú skvelé ilustrácie Petra
Kľúčika.
Steve Mattison - Škola keramiky
(Vydavateľstvo Slovart, 2004)
Komplexná
príručka, ktorá
vám pomôže
v y b r a ť s i ,
navrhnúť, vytvoriť
a dekorovať
predmety z
keramiky. Nájdete
tu informácie o
rôznych druhoch
í l o v i t ý c h

materiálov a o tom, aké predmety sa z
daného materiálu dajú vyrobiť.
Môžete sa oboznámiť s rôznymi
technikami tvarovania, objavíte veľa
spôsobov, ako ozdobiť svoje hrnčiarske
výrobky, a tiež mnoho úžasných
techník tlače. Kniha obsahuje niekoľko
užitočných receptúr na glazúry,
informácie o potrebných surovinách,
ale aj inštrukcie na ich nanášanie.
Oboznámite sa tiež s rôznymi druhmi
vypaľovacích pecí a techník
vypaľovania a dozviete sa, ktorou
metódou na výsledných výrobkoch
dosiahnete tie najúžasnejšie efekty.

Len pri čítaní nezabudnite podať
daňové priznanie! :-)

Výber zo 100 naj…
…objavov a vynálezov
vo vede a technike v
roku 2005
Einsteinove rukopisy prežili čas
Študent Rowdy Boeink sa na svojej
domovskej univerzite postaral o
poriadny rozruch, keď sa mu podarilo
objaviť rukopisy Alberta Einsteina, o
ktorých sa predpokladalo, že sú navždy
stratené.

Novinky a zaujímavosti
Jedného dňa si zaumienil vyhľadať
nejaké spisy v archíve univerzity, ktoré
mu mali pomôcť pri tvorbe jeho
diplomovej práce. Rowdy totiž študuje
na univerzite v Leidene v Holandsku na
ktorej pôsobil aj Albert Einstein ako
externý profesor na pozvanie svojho
známeho, významného profesora
fyziky Paula Ehrenfesta v 20tych
rokoch 20. Storočia. Ehrenfestova
súkromná knižnica sa stala súčasťou
archívu univerzity v 80tych rokoch
minulého storočia, takmer
50 rokov
Peter
l
 osápo
r
smrti tohto významného profesora.
Študent sa teda prehrabával v
archívnych dokumentoch, keď zrazu
objavil krabicu plnú dokumentov, z
ktorých mnohé sa mu doslova
rozpadávali v rukách a neboli ešte
zaradené v systéme univerzitnej
knižnice. Zaumienil si preto, že ich
roztriedi a spraví z nich výňatky do
katalógu knižnice. Úspech na seba
nenechal dlho čakať. V jednu piatkovú
noc vytiahol z krabice starý nemecký
časopis z ktorého vypadlo 16 stránok
poznámok bez podpisu. Rukopis sa mu
však zdal známy. Bližším skúmaním
prišiel na to, že ide originál
Einsteinových rukopisov, ktoré sa
považovali za stratené. A ešte akých
významných rukopisov. Einstein počas
života napísal päť veľkých súborov diel.
Originály štyroch z nich sú
zakonzervované vo svetových
knižniciach, no záverečný piaty, v
ktorom Einstein teoreticky opísal jav, pri
ktorom superochladzovanie atómov
vedie k zotrvávaniu častíc v
najmenšom kvantovom štádiu
systému. Toto dielo bolo napísané 70
rokov predtým ako za jeho praktické

dokázanie známe ako
BoseEinsteinova kondenzácia dostal
tím fyzikov v roku 2001 Nobelovu cenu
za fyziku. Originál tohto diela ležal
zabudnutý až kým ho neobjavil dovtedy
bežný študent.
Manipulácia s vašimi spomienkami
môže spôsobiť zmenu stravovacích
návykov
Psychologická štúdia zverejnená v
septembri uvádza možné nové
spôsoby odvykania ľudí od nezdravého
stravovania. Tím vedcov z kalifornskej
univerzity v Irvine zhromaždil množstvo
osobných údajov a stravovacích
preferencií od skupiny dobrovoľníkov.
Po ich vyhodnotení im oznámili, že ich
údaje zadali do špeciálneho softwaru a
vypracovali tak profil ich zážitkov z
detstva. Úmyselne v ňom uviedli
vymyslenú príhodu o prejedení sa
jahodovej zmrzliny a následnom
nepríjemnom zážitku. Toto zámerne
zdôrazňovali aj počas
následnýchrozhovorov. Skoro polovica
ľudí prestala úplne jesť jahodovú
zmrzlinu, hoci s ňou žiaden problém v
skutočnosti nemali. Keď tím zverejnil
výsledky výskumu, ich telefóny
okamžite zahltili ľudia s prosbami typu,
odnaučte ma jesť čokoládu a pre
Američanov typické hranolčeky a
hamburgery. Bohužiaľ, tak jednoduché
to nie je. Zdá sa totiž, že falošné
spomienky fungujú len na jedlo, ktoré
nejeme pravidelne. Ak ste teda mali
nejaký nepríjemný zážitok z
konzumácie čokolády, je dosť
pravdepodobné, že ste mali oveľa viac
príjemných ktoré ho hravo prehlušia.
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Tak či onak, falošné myšlienky fungujú
len na ľudí poddajných mentálnej
manipulácií. Aj tak však ostáva
pravdou, že úmyselné klamanie
pacientovi je nemorálne. Zrejme však
nič neodradí rodičov obéznych detí aby
túto metódu odskúšali.
MAťo Popík

Pataveda
Nie je veda ako veda… Ale čo je
pataveda? Kto sa s ňou už stretol,
pozná odpoveď: „Tam, kde sa veda
končí, tam pataveda ešte len začína.“
Návštevníci patavedeckých
seminárov a patavedci samotní vedia,
ako jednoducho sa dá dokázať, že
rýchlosť tmy je oveľa väčšia ako
rýchlosť svetla, dokonca odhalili, že v
skutočnosti Boh stvoril najprv Evu a až
potom Adama a vedeli by vám aj
vysvetliť, aká je pravda o Jánošíkovi a
jeho družine…
Na patavede sú zaujímavé nielen
na prvý pohľad neuveriteľné zistenia,
ale aj samotní patavedci, teda ľudia,
ktorí si patavedeckým rozmýšľaním a
bádaním krátia dlhé chvíle. Patavedec
sa na svoje okolie pozerá očami
nezaťaženými predsudkami a tak
nečudo, že si všimne aj to, čo ostatní
prehliadajú.
Nadobudnuté poznatky prezentujú
potom patavedci širokej verejnosti na
patavedeckých seminároch,
konajúcich sa v pravidelných
intervaloch.
Viac info na:
http://www.pataveda.cuzco.sk

Medzinárodný festival
dokumentov
JEDEN SVET
Jeden Svet - Každý z
nás si pod týmto pojmom
dokáže predstaviť
zemeguľu, na ktorej
vznikol jeho život. Avšak
väčšinou sa každý
staráme o vlastný život,
nehľadiac na životy
druhých. Však na čo,
pokiaľ je o vlastný život
dobre postarané? Čo
však s tými, ktorí sa
narodili, nie do tak
pohodlného života ako
my? Alebo tí, ktorých
životy sa zrazu ocitli v
nebezpečnej situácii? Nevšímať si ich?
Neraďte sa k ľahostajným!
31.3. 1.4. 2006 priniesol AMAVET
klub v Modre dokumenty z rôznych
kútov sveta, ktoré Vám otvoria oči.
Zabudnite na cenzurované správy z
televízie či rádia, toto je realita bez
servítky !!! V kultúrnom dome v Modre
sa uskutočnilo premietanie
dokumentov festivalu JEDEN SVET,
spolu s výstavou obrazov, básnickou
tvorbou a hudobnými prejavmi, čím
bola zobrazená aj kultúrno-umelecká
tvorba dnešnej mládeže.
Zameranie dokumentov: Izrael
Palestína; Severná Kórea; Zaostrenie
na vojnu v Iraku; Afrika Libéria; Čína;
AIDS a mnohé iné.
Michal Bútor
AMAVET klub 878

Novinky a zaujímavosti
Festival Jeden Svet
2006 v Modre
Festivalu Jeden Svet som sa
zúčastnil už na jeseň 2005 v Bratislave.
Mnohé z filmov ma veľmi zaujali. Nie je
potrebné hovoriť o širokej škále tém
(ľudské práva, konflikty, utečenci,
globalizácia, iné kultúry), ktorým sa
festival venoval. Azda najdôležitejšie
pre mňa bolo, že som mal možnosť
Peter
l
 osár
vidieť obrazy a svedectvá
ľudí priamo
z
miest, kde prežívajú svoje radosti i
starosti. V dnešnej dobe považujem za
veľmi dôležité práve takéto alternatívne
informačné zdroje popri bežne
dostupným informáciám z médií.
Okrem tejto informačnej hodnoty
majú filmy aj umeleckú hodnotu a v
mnohých prípadoch sú nositeľom
všeľudského posolstva. Žiaľ, počas
festivalu v Bratislave som nestihol
pozrieť všetky dokumenty, ktoré som
plánoval.
Práve kvôli tomuto ma veľmi
potešilo, keď som sa dopočul, že Michal
Bútor sa podujal zorganizovať festival
Jeden Svet 2006 v Modre. Určite to
nebola jednoduchá úloha, no určite
bola o to dôležitejšia. Veľmi si cením, že
festival neskončil len v Bratislave, ale
pokračoval aj v ďalších mestách
Slovenska a tiež v Modre.
Festival v Modre sa niesol vo veľmi
priateľskej a uvoľnenej atmosfére.
Popri premietaných filmoch som mal
dostatok času rozprávať sa s priateľmi
o filmoch, ktoré sme videli. Tiež som
mal možnosť spoznať nových ľudí, s
ktorými ma spája práve spoločný
záujem o dianie v jednom svete.

Veľkým obohatením bola pre mňa
prednáška cestovateľa a fotografa
Andreja Bána. Išlo o prierez niekoľkých
ciest, ktoré absolvoval do Pakistanu, na
Srí Lanku, do Kosova, atď. Počas
prednášky sme mali možnosť prezrieť
si mnohé pôsobivé zábery priamo z
prvej ruky a tiež vypočuť si jeho osobné
svedectvo o dianí v spomínaných
oblastiach.
Pre mňa znamenal festival Jeden
Svet 2006 v Modre veľmi príjemne a
zmysluplne strávený víkend. Mal som
možnosť znovu si pozrieť niekoľko
dokumentov, ktoré ma už pred tým
zaujali, ale tiež niekoľko nových.
Otvorili sa mi iné obzory a dostal som
nové podnety na premýšľanie. Mnohé z
toho, čo som mal možnosť vidieť mi
pripomenulo nasledovné: dokumenty
poukazujú na veľkú cenu vecí, ktoré my
vnímame ako samozrejmosť. Myslím
na základné ľudské a občianske práva,
slobodu prejavu, sloboda pohybu a
samozrejme ďalšie. Tieto v niektorých
krajinách sveta samozrejmosťou vôbec
nie sú. Ide o nesmierne veľké hodnoty,
ktoré sme dostali ako dar, ale v iných
krajinách za ne musia bojovať rôznymi
spôsobmi.
Azda najviac z celého festivalu
Jeden Svet 2006 v Modre na mňa
zapôsobila myšlienka z filmu Smrť v
Gaze. Autor filmu sa svojou kamerou
zameral na deti žijúce v Gaze, pretože
práve od nich, keď vyrastú, bude
závisieť či bude v budúcnosti v ich
krajine mier alebo vojna. Aj v našej
krajine závisí smerovanie spoločnosti
od mladej generácie. Práve kvôli tomu
sa teším, že festivalu sa zúčastnilo
mnoho mladých, ktorí majú moc meniť
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svet k tomu aby sme spoločne ako ľudia
dokázali žiť v jednom svete.
Na záver srdečne ďakujem
organizátorom festivalu Jeden Svet
2006 v Modre za to, čím prispeli k
stmeleniu nášho jedného spoločného
sveta.
Peter Filo
Študent 3. ročníka Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK v BA

Inšpirujte sa!!! :-)
Pred pár dňami nás na sekretariáte
potešila výnimočná správa. Pán Mgr.
Michal Baka zo Šarišského Štiavniku
nám oznámil, že dostal za symbolickú
sumu päť počítačov od VUB banky.
Touto cestou jej ďakujeme a prajeme
AMAVET klubu 726 veľa ďalších
úspechov a bezproblémovú prácu s
počítačmi.

Drogám NIE
!
!

Droga je omamný prostriedok.
Drogy sú návykové, ich množstvo
a
kvalitu treba neustále zvyšovať,
pretože vzniká na ne psychická či
fyzická závislosť.
! Drogová závislosť je choroba,
ktorú
treba liečiť.
! Droga berie zdravie, priateľov,

!

Zákon zakazuje a trestá nielen
výrobu, predaj, ale i držanie tzv.
„nelegálnych“ drog.

Ohúrilo nás
Nedávno som si prečítala fakt
šokujúcu správu. Dvanásťročná
Jasmine Robertsová z americkej
Floridy vyhrala prvú cenu v súťaži so
svojím vedeckým projektom o čistote
záchodovej vody. Nič zaujímavé?
Kdeže! Porovnávala čistotu vody zo
záchoda s ľadom podávaným v
reštauračných zariadeniach typu fast
food. A výsledok bol šokujúci.
Záchodová voda obsahovala o 70 %
menej baktérií ako ľad, ktorý dávajú do
nápojov. Myslím si, že tú prvú cenu si
zaslúžila skutočne právom. Odteraz si
budem dávať pozor na to, aký ľad mám
v pohári.
Veronika Blašková, 15 ročná
Základný kolektív OKO
AMAVET klub č. 915, Spišská Nová ves

Krásy jari
Jar je jedno
z najkrajších
ročných období.
Všetko živé sa
prebúdza. Prvé
s t v o r e n i a
snežienky vykúkajú na svet
ešte spod celkom
neroztopeného
snehu.

Novinky a zaujímavosti
Stromy nosia biele závoje z lupienkov
kvetov a vytekajú z nich pramienky
miazgy. Všetky tieto rozkvitnuté púčiky
kvetov usilovne opeľujú včely. Biele
plochy Zeme sa menia na zelené
koberce veľkých rozmerov. Tieto
koberce sú pokryté pestrofarebnými
kvetmi, ktoré svoje hlávky dvíhajú k
nebu. S príchodom jari súvisí aj Veľká
noc. Rozkvitajú prvé bahniatka, rodia
sa malé húsatká, ľudia sú živší a
veselší. Deti sa tešia na jarné
prázdniny, kedy si opäť
oddýchnu
Peter
l
 osáod
r
školských lavíc. Jar je symbolom
vzniku nového životan

Povedať NIE
Nič nie je trvalé, iba zmena…
L. Börne
Vedieť povedať nie je veľmi ťažké.
Patríš do partie, ktorá začína robiť veci,
ktoré sa ti nepáčia? Musíš dokázať
povedať nie. A to čím skôr. Nie je to
jednoduché. Ale čím rýchlejšie to
dokážeš urobiť, tým lepšie pre teba. Ak
nevieš posúdiť, či to, čo robíte, je
správne, alebo to prekračuje nejaké
hranice, opýtaj sa človeka, ktorému
dôveruješ. Inak sa dostaneš do
začarovaného kruhu, nebude sa to
páčiť tebe a nebude sa to zdať tvojim
rodičom ani učiteľom. Každý má
slobodnú vôľu a môže sa sám
rozhodnúť, čo chce robiť, ale musí
rovnako vedieť, že za svoje skutky
bude musieť niesť aj následky.

Jasné, že každý môže mať svoje malé
tajomstvo, ale mali by to byť tajomstvá,
ktoré nikomu neubližujú, ani človeku
samému. Vrátiť sa z horšej či zlej cesty
je odvážne a statočné.
Mária Zacherová
14 ročná, Základný kolektív OKO
AMAVET klub č. 915, Spišská Nová Ves

Chýba nám tolerancia
Láska.
Slovo často
skloňované
hlavne v
mesiaci
február,
keď
si
pripomíname
Valentína Deň
zamilovaných. V k a ž d o d e n n o m
živote je však lásky a tolerancie medzi
ľuďmiĽuďmi akosi málo. Málo sa
usmievame, každý sa niekam ponáhľa.
Na ulici, v škole či parku často vidíme
nahnevaných a hádajúcich sa ľudí.
Nepočúvame sa. Málokedy sa vieme
vcítiť do situácie druhého, usmiať sa,
pohladiť, pomôcť. Ponáhľame sa. Ale
kam? Do školy, do tanečnej, na
doučovanie. Času pre toho druhého je
málo. Ponáhľajú sa aj dospelí. Za čím?
Za prácou, za peniazmi, za majetkom. A
zrazu znenazdajky sa stane tragédia.
Zrúti sa lietadlo a o život prídu väčšinou
mladí ľudia, ktorí si predtým plnili svoje
pracovné povinnosti.
Ľudia sa zrazu zastavia aspoň na
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chvíľu. Uvedomujú si, že najcennejšie
čo človek má, je jeho život. Život a
zdravie. Zastavia sa a je im smutno, že
možno predtým toho druhého
nevnímali, nechápali a nepočúvali ho. A
teraz je už neskoro.
Ľudskosť
a tolerancia
patria k životu.
Každý človek by si to
mal uvedomiť a naučiť
sa ich používať v
každodennom živote.
Jana Kálnová
15 ročná, Základný kolektív OKO
AMAVET klub č. 915, Spišská Nová Ves

Zelená škola
D e ň
otvorených
d v e r í
Zelenej
školy sa
uskutočnil 2.
2. 2006.
Hlavnou
koordinátork
ou projektu Mgr. Wencelová. Pod jej
vedením sme po celý rok plnili rôzne
úlohy v oblasti energie, odpadu, vody a
prírody. Boli to napríklad: dni zdravia,
vychádzky do prírody - Lesný náučný
chodník v Novoveskej Hute Medvedia
dolka, náučný chodník v NP Slovenský
raj. Čistili sme náučné chodníky, sadili
sme stromčeky budovali sme
arborétum, v zime sme kŕmili vtáčiky a
stavali sme im kŕmidlá. Pod jej vedením
sme po celý rok plnili rôzne úlohy v
o b l a s t i
e n e r g i e ,

odpadu, vody a prírody. Boli to
napríklad: dni zdravia, vychádzky do
prírody - Lesný náučný chodník v
Novoveskej Hute Medvedia dolka,
náučný chodník v NP Slovenský raj.
Čistili sme náučné chodníky, sadili sme
stromčeky budovali sme arborétum, v
zime sme kŕmili vtáčiky a stavali sme im
kŕmidlá. Zúčastnili sme sa na burzách
našich výrobkov - valentínska,
vianočná, na Deň matiek. Zbierali sme
papier. Snažili sme sa šetriť elektrinou a
vodou, čím sme pomáhali životnému
prostrediu. Celý rok sme sa učili
poznávať prírodu, aby sme ju mohli
lepšie chrániť. Usilovali sme sa zadané
úlohy plniť výborne. Som veľmi rád, že
sme získali titul Zelená škola. V tento
deň sme sa mohli stretnúť v tvorivých
dielňach s odborníkmi
lesníkmi
dozvedieť sa viac o tajoch našej
prírody. Celý deň sme sa zdravo
stravovali. Nechýbalo ovocie, zelenina,
jogurty. Deň vyvrcholil slávnosťou, na
ktorej sa zúčastnili hostia zo Spišskej
Novej Vsi, Košíc i Bratislavy. Slávnosť
spestrili naši kamaráti, ktorí si pripravili
pekný program. Deň otvorených dverí
sa naozaj vydaril a my sme odchádzali
s peknými pocitmi.

Štefan Kožík
10 ročný, Základný kolektív EKO
AMAVET klub č. 915, Spišská Nová Ves

Potrápte svoje mozgové bunky
Viete, že… ?
...ťavie mlieko sa nezráža?
...myši, slony, veľryby, žirafy a ľudia majú rovnako po 7 krčných stavcov?
...plynný vodík je látka s najmenšou hustotou, zatiaľ čo tuhý vodík je látka s
najväčšou hustotou?
...medzinárodná telefónna predvoľba pre Antarktídu je 672?
...oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog?
...najrýchlejšie rastúcou rastlinou je bambus, ktorý za deň narastie až o 90 cm?
Michal Holub
Michal-holub@orangemail.sk

Sudoku

Potrápte svoje mozgové bunky
Pokus bez výbuchu
Materiál: gumenný balón, ihlica na pletenie, mydlo alebo saponát
Mágia si často požičiava od vedy niektoré triky, ktoré sú hodné veľkých
kúzelníkov. Určite ste už videli trik „balón fakír“.
Kúzelník alebo akrobat si zoberie gumenný balón, nafúkne ho a potom ho
pokojne prepichne z jednej strany na druhú dlhou tenkou ihlicou, ktorá vyzerá ako ihlica
na pletenie. Na naše veľké prekvapenie balón nepraskol a navyše ani nevyfučal.
Potom tou istou ihlicou kúzelník prudkým gestom praskne balón.
Tento kúzelnícky trik využíva dve fyzikálne vlastnosti pružnosť gumy a
tlak vo vnútri telesa s podlhovastým tvarom.
Ak má byť tento pokus úspešný, ihlicu nemôžeme vbodnúť do hociktorého
miesta musí vniknúť do balóna jedným z jeho vrcholov. Povrch balóna je tu menej
napnutý. Znamená to, že tlak je menší na vrcholoch ako na stranách balóna. Je to
typická vlastnosť podlhovastých telies.
Pokus môžeme ľahšie urobiť oválnym ako guľatým balónom. Druhá fyzikálna
vlastnosť, ktorá vstupuje do hry pri tomto pokuse je pružnosť gumy. Keď ihlica pomaly
vnikne do balóna, prepichne gumovú blanu, ale táto sa okamžite uzatvorí okolo ihlice a
zabráni tak unikaniu vzduchu. Naviac, keďže na vrcholoch je menší tlak, vzduch nemá
čas unikať von. Aby sme si boli istí, že trik sa podarí, je lepšie namočiť ihlicu do
saponátu.
Pravdaže, keď prepichujeme balón na boku, praskne, pretože jeho povrch je
tak napínaný tlakom vzduchu, že sa nemôže zatvoriť okolo ihlice. V tomto prípade
vzduch uniká a následkom je roztrhnutie povrchu, balón praskne.
Nabudúce, keď uvidíte na ulici komedianta, ktorý vám bude chcieť ukázať trik
„balón fakír“, nenechajte sa oklamať a ukážte mu, že ste schopní predviesť tento malý
trik aj bez veľkého vykrikovania.
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