
 

Súťažná prehliadka nadania a bádateľskej činnosti 

žiakov v podobe prezentácie žiackych vedeckých prác 

SÚŤAŽNÉ 

KATEGÓRIE  

Kategória I. 

Matematika—informatika 

Kategória II. 

Chémia—fyzika 

Kategória III. 

Biológia—geografia 

Kategória IV.  

História—spoločenské vedy 

Kategória V. 

Nesúťažné projekty 

ŽIACKE VEDECKÉ 

SYMPÓZIUM 
T O P O Ľ Č A N Y  2 7 . N O V E M B E R  2 0 1 9  

Názov projektu: Dom z 3D tlačiarne – jednoduché riešenie bývania 
Autor: Šimon Peter, IX. A 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany 
Anotácia: Vo svojom projekte sa snažím ponúknuť riešenie problému nedostatočného bývania sociál-
ne slabých skupín obyvateľstva, migrantov alebo rodín po živelných  katastrofách. Tým riešením je 3D 
tlač domov. Náklady na výstavbu takéhoto domu sú nízke a variabilita možností, veľkosti a dizajnu je 
takmer neobmedzená. Jeho prednosťou je rýchla dostupnosť – možnosť hrubej stavby do 24 hodín. 
Vo svojom projekte vám predstavím 3 možnosti, ako by mohol takýto dom vyzerať. 

Názov projektu: Robot - pomocník v domácnosti 
Autor: Samuel Peter, IX. A 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany   
Anotácia: Vo svojom projekte som sa zameral na riešenie ťažkostí imobilných ľudí prostredníctvom 
robotických systémov. Problém imobility sa dotýka najmä ľudí telesne postihnutých a seniorov vo 
vyššom veku, ktorí majú výraznejšie ťažkosti s pohybom  a so samoobslužnými činnosťami. Navrhol 
som niekoľko riešení. Skonštruoval som dva roboty, ktoré by mohli byť ľuďom so zníženou mobilitou 
nápomocné. Ide o robotický skladač tričiek a robot, ktorý obslúži jeho majiteľa pitnou vodou. Oba 
roboty sú ovládané na diaľku, pomocou ovládača. Prieskumom trhu som zistil, že takíto pomocníci na 
trhu chýbajú. Postupným vylepšovaním svojho projektu by som chcel zdokonaliť týchto pomocníkov  
a navrhnúť ďalších, ktorí by mohli byť súčasťou tzv. inteligentnej domácnosti. 

Názov projektu: Hraj a vzdelávaj sa, Mladý programátor   
Autor: Michal Fráter, VIII. H 
Škola: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
Anotácia: Vzdelávací počítačový program určený pre 1. stupeň ZŠ. Jeho obsahom sú príklady na sčíta-
nie, odčítanie, násobenie a delenie prirodzených čísel od 0 do 100. Pexeso s písmenami – hra na zlep-
šenie a precvičenie logiky a pamäti. 

Názov projektu: Neobyčajný papier 
Autor: Lívia Longauerová, IV. A 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany   
Anotácia: Cieľom práce bolo dozvedieť sa informácie o výrobe papiera a zistiť možnosti jeho využitia. 
Žiačka popisuje výrobu vlastného papiera a výrobu stoličky z kartónu, u ktorej zisťovala jej funkčnosť a 
stabilitu. Zistila, že z kartónu sa dá vyrábať nábytok, ktorý je ekologický a funkčný. 

Matematika—informatika 

Chémia—fyzika 

Názov projektu: Delfínik v.o.s. Fiktívna farma  
Autor: Karol Ondruška, V.B, Samuel Juránek, VI. A 
Škola: Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany 
Anotácia: Projekt sa venuje finančnej gramotnosti. Prostredníctvom založenia cvičnej firmy sa učíme 
správne hospodáriť s peniazmi. 



Popis obrázka alebo 

grafického prvku. 
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,,Predstavivosť je 

dôležitejšia ako 

poznanie.  

Znalosti sú obmedzené, 

fantázia je nekonečná.“ 

A.Einstein  

Názov projektu: Lietanie 
Autor: Filip Slamka, IV. A 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany  
Anotácia: Cieľom práce bolo dozvedieť sa informácie o lietaní, jeho vzniku, druhoch vzlietnutia a 
lietania. Žiak popisuje vývoj lietania, prečo a ako funguje lietanie a ovládanie lietadla. Rozdeľuje 
lietadlá podľa rôznych kritérií a zaujíma sa o ich využitie. 

IBO - Medzinárodná  

biologická olympiáda,  

kategória A 

Mumbay 2008 

Názov projektu: Mladý elektrotechnik – pomoc hendikepovaným ľuďom – výroba elektrického 
obvodu zvukového a svetelného. 
Autor: Peter Haluza, IV. A 
Škola: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany  
Anotácia: Svojou prácu chcem pomôcť hendikepovaným ľuďom – uľahčiť im bezpečný život.  

Názov projektu: Vplyv atómových elektrární na životné prostredie 
Autor: Emma Schwarzová, Mia Németh, IV. A 
Škola: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany  
Anotácia: Elektráreň. Výbuch v elektrárni Černobyľ. Mochovce a ich vplyv na prostredie. Prípad-
né poruchy v elektrárňach a ich riziko pre život. 

Názov projektu: Výroba domáceho slizu  
Autor: Lýdia Šefrániková, IV. A 
Škola: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
Anotácia: Obsahom mojej práce je výroba inteligentnej plastelíny – slizu z peny na holenie, lepidla 
a aktivátora. Výroba domáceho slizu môže nahradiť kúpenú plastelínu. 

Názov projektu: Hračky 21. storočia 
Autor:  Ela Šalíková, Viktória Cápalková, IV. B 
Škola: Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany  
Anotácia: Niektoré hračky si v dnešnej dobe dokážeme vyrobiť aj sami.   

Názov projektu: Vynálezy Leonarda da Vinciho 
Autor: Jakub Matejovič, Timotej Morosko, VIII. A 
Škola: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
Anotácia: Obsahom mojej práce je nadviazať na jednoduché stroje. Poukázať na jeho najvizionár-
skejšie mechanické stroje, ktoré znova ožijú v celej svojej kráse vďaka trojrozmerným modelom – 
majstrovským dielam z papiera. 

Názov projektu: Čarovanie s mydlom   
Autor: Natália Zelisková, VIII. C  
Škola: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
Anotácia: Mydlo, ktoré sa používa, nebolo vždy samozrejmosťou. Pozrieme sa na to, ako sa vyrába-
lo v minulosti a ako sa vyrába dnes.  

Názov projektu: Motýle 
Autor: Dominika Jamrichová, II. A 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany  
Anotácia: Prácou približujeme vývin motýľa a delenie motýľov zo všeobecného hľadiska na 
denné a nočné. Popisujeme stavbu tela motýľa. Uvádzame rekordy týkajúce sa veľkosti mo-
týľov. Z ekologického hľadiska poukazujeme na ubúdanie motýľov v prírode. 

Biológia—geografia 
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,,Vzdelanie sú 

základy, na 

ktorých staviame 

našu budúcnosť.“ 

Ch.Gregoire 

Názov projektu: Sopky 
Autor: Filip Guričan, IV. A 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany  
Anotácia: Cieľom práce bolo dozvedieť sa, čo sú sopky a ako vznikajú. Žiak popisuje, 
ako dochádza k porušeniu zemského povrchu, čo je to magma, láva a erupcia. Ďalej ho 
zaujímalo, ako delíme sopky, čo je ohnivý kruh, kto je vulkanológ a tiež zaujímavosti 
o niektorých sopkách. Zhotovil si aj vlastný model sopky.  

Názov projektu: Stanovenie podielu sušiny v rastlinách 
Autor: Emma Vašíčková, Natália Jokalová, VII. A 
Škola: Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2147/3, Topoľčany 
Anotácia: Obsahom našej práce bolo získavanie sušiny z rastlín. Sušina je neodpariteľný zvyšok látky, ktorý zostane po za-
hrievaní a odparovaní pri maximálnej teplote do 105° C až do konštantnej hmotnosti. Zaujímalo nás, akým podielom sa 
jednotlivé skupiny rastlín podieľajú na zvlhčovaní ovzdušia, porovnávali sme množstvo sušiny v bylinách a drevinách a tiež 
vo vodných  a suchozemských rastlinách. 

Názov projektu: Plesne 
Autor: Peter Krajčík, IX. A 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany  
Anotácia: Plesne sú súčasťou nášho životného prostredia. Spočiatku nie sú voľným okom viditeľné, ale 
po premnožení vytvárajú povlaky pripomínajúce zamat. Nachádzajú sa úplne všade a toto zistenie ma 
zaujalo natoľko, že som sa rozhodol pre projekt o týchto mikroskopických organizmoch. Pripravil som si 
živné médium na ich pozorovanie. Následne som vykonal stery z rôznych predmetov a preniesol som 
ich na živné médium. Všetky Petriho misky so živnou pôdou mali zabezpečené rovnaké podmienky. Po 
namnožení všetkých plesní som skúmal ich farbu a snažil som sa určiť konkrétne druhy. Po uplynutí 1 
týždňa som plesne začal polievať rôznymi roztokmi. Námety na roztoky som čerpal z rôznych domácich 
rád, ktoré sa tradujú.  

Názov projektu: Pozorovanie vplyvu prírodných hnojív na rast a klíčenie vybraných druhov rastlín  
Autor: Lena Bezáková, IX. A 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany  
Anotácia: Projekt je zameraný na pozorovanie vplyvu prírodných hnojív na rast a klíčenie vybraných druhov 
rastlín, ako je napríklad paprika ročná, rajčiak jedlý, cesnak pažítkový a fazuľa. Všetky vybrané druhy rastlín som 
pravidelne polievala prírodnými roztokmi hnojív. Išlo o roztoky kávovej usadeniny, varených zemiakov, vajíčko-
vých škrupín, kvasníc, banánovej a pomarančovej šupky a výluh z prasličky. Pri rastlinách som pozorovala rých-
losť klíčenia a výšku rastliny. Výsledky z pozorovania som si zaznamenávala do tabuliek a grafov.  

Názov projektu: Mäsožravé rastliny  
Autor:  Maxim Kopčan, V. A 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany  
Anotácia: V tejto práci o mäsožravých rastlinách by som vám ich chcel priblížiť a opísať ich život. Sú to rastliny, 
ktoré sa pokúsili prežiť a profitovať tam, kde je to pre väčšinu rastlín nemožné. Žijú takmer na celej zemeguli. 
Využívajú rôzne spôsoby lapania hmyzu a drobných živočíchov. Časti tela majú prispôsobené na lov. Rôzne dru-
hy mäsožravých rastlín žijú v symbióze s inými rastlinami alebo živočíchmi. Najviac ma zaujali Dionaeamuscipu-
la, Drosera a Nepenthes, a to najmä svojou prispôsobivosťou v prostredí, v ktorom rastú. 

Názov projektu: Prírodná kozmetika 
Autor: Ivana Jamborová, VIII. C 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany  
Anotácia: Prírodná kozmetika je v súčasnosti veľmi zaužívaný pojem. Bohužiaľ, mnoho-
krát sa za týmto označením skrývajú produkty, ktoré majú od prírodných veľmi ďaleko. 
Takáto kozmetika nemá vo väčšine prípadov s prírodou nič spoločné, lebo ju tvoria zväč-
ša len  chemické látky. V skutočnosti si prírodnú kozmetiku môžu ľudia vyrobiť priamo v 
každej domácnosti. Pri takejto domácej výrobe si potrpíme na využívanie prírodných 
zložiek, ktoré  majú na naše telo blahodarné účinky. 
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„Príroda dala 

človeku dosť sily, 

len keby sme ju 

vedeli využívať.“ 

Seneca  

Medzinárodná olympiáda z 

astronómie a astrofyziky 

Peking 2010 

Názov projektu: Porovnanie klíčivosti pohánky jedlej v rôznych teplotných a svetelných pod-
mienkach 
Autor: Adam Vaňo, Júlia Pavlíčková, IX. B 
Škola: Základná škola s materskou školou, Preseľany 580,  Preseľany  
Anotácia: Pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum) je obilnina z čeľade stavikrvovité 
(Polygonaceae), ktorá pochádza zo Strednej Ázie. Má využitie ako potravina, krmovina, liečivá 
a medonosná rastlina. Vo farmaceutickom priemysle sa využíva ako prírodný zdroj rutínu. Cieľom 
našej práce bolo sledovať klíčivosť a rast rastliny pohánka siata (Fagopyrum esculentum). Porovnať 
klíčivosť pohánky v rôznych svetelných a teplotných podmienkach. Sledovať a porovnať, aký typ 
svetla najviac vyhovuje už rastúcim rastlinám. Sledovať a porovnať, aké výkyvy teplôt najviac vyho-
vujú už rastúcim rastlinám. Poukázať na význam sadenia pohánky jedlej ako následnej plodiny na 
takmer všetkých typoch pôd, na miestach s umelým osvetlením a zavlažovaním a pre pozitívne 
účinky plodov, listov a pohánkového medu na ľudský organizmus. 

Názov projektu: Znehodnocovanie a úbytok pôdy 
Autor: Viktória Merašická, Michaela Cabajová, VII. B 
Škola: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
Anotácia: Obsahom našej práce je poukázať na ohrozenie pôdy eróziou, ktorá je spôsobená činnosťou 
človeka. Zaujímalo nás, ako na pôdu pôsobí poľnohospodárska činnosť človeka, odlesňovanie 
a rozorávanie svahov. Zisťovali sme, ktoré územia na Slovensku sú eróziou a zosunom pôdy najviac ohro-
zené. Hľadali sme možné východiská. 

Názov projektu: Spoznávame vesmír 
Autor: Dominik Ďurák, Patrik Peterka, VI. B  
Škola: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
Anotácia: Obsahom našej práce je poukázať na vesmírne telesá, konkrétne Mesiac. Zaujal nás jeho po-
vrch, krátery a tvar, zamerali sme sa na jeho vznik. 

Názov projektu: Ekológia očami detí   
Autor: Tamara Gubišová, Liliána Klabníková, VIII. B 
Škola: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
Anotácia: Svojou prácou chceme poukázať na aktuálne ekologické problémy našej Zeme, aby sa ľudia za-
mysleli nad našou planétou, začali sa o ňu zaujímať a starať. 

História—spoločenské vedy  

Názov projektu: Kresba 
Autor: Lucia Slamková,  II. A   
Škola: Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany  
Anotácia: V práci sa zameriavame na kresbu, ktorá je základom umeleckej tvorby. 
V krátkosti približujeme prvé kresby. Skúmame vplyv výberu papiera a kresliacej tech-
niky  na výsledný obrázok. V teórii farieb upriamujeme pozornosť na delenie 
a miešanie farieb. Popisujeme jednotlivé nástroje na kresbu – ceruzku, uhlík, pero, 
pastel. 

Ž I A C K E  V E D E C K É  S Y M P Ó Z I U M  

Názov projektu: Život včiel očami detí  
Autor: Beáta Zadňančinová, Liliana Libiaková, VI. A 
Škola: Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany 
Anotácia: Včielky sú pre náš život veľmi dôležité a nie je to otravný hmyz . 
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Kreativita je 

najväčším prejavom 

slobody. 

Názov projektu: Významné osobnosti 2. svetovej vojny 
Autor: Michal Mrižo, Ivan Grác, VIII. B 
Škola: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
Anotácia: Obsahom našej práce je priblížiť priebeh 2. svetovej vojny, oboznámiť sa s jej významnými osobnosťa-
mi, s ich životom a činmi, hľadať možné východiská. 

Názov projektu: Deskriptívna geometria a jej využitie v praxi 
Autor: Lucia Čanigová IV.D, Vanesa Vavrisová IV.D, Michaela Valentová IV.D 
Škola: Gymnázium, Ul.17.novembra 1180, Topoľčany 
Nesúťažná kategória: matematika - informatika 
Anotácia: Cieľom tejto prezentačnej práce je objasniť žiakom náplň deskriptívnej geometrie ako vedec-
kej disciplíny. Práca vysvetľuje príčiny jej vzniku, predstavuje matematikov, ktorí sa podieľali na jej roz-
voji, objasňuje, ako ju využívali stavitelia, architekti a maliari pri tvorbe svojich diel, ukazuje, ako sa 
trojrozmerný priestor dá zobraziť do roviny, aké dôležité je pri plánovaní stavieb vytvoriť si náčrt, tech-
nický výkres alebo v súčasnosti aj 3D model pomocou rôznych počítačových programov. 

Názov projektu: Rodokmeň mojej rodiny a história našej školy 
Autor: Timea Šmotláková, Max Fáber, IV. A 
Škola: Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany  
Anotácia:  Projekt sa venuje histórii Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany prostredníctvom rodinných 
príslušníkov, ktorí danú školu navštevovali. 

Názov projektu: Mince 
Autor: Juraj Ferenčík, V. A 
Škola: Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany   
Anotácia: Žiak vypracoval prácu o minciach. Zameral sa na vývoj mincovníctva  na Slovensku. Poukázal na to, 
ako sa razili mince a aké boli platidlá v minulosti a v súčasnosti. Vie vysvetliť, z akých kovov sa mince razili. Žiak 
prezentuje aj svoju vlastnú zbierku.  

Názov projektu: Vráťte život do vašich záhrad! 
Autor: Lenka Poliačiková I.A, Alexandra Frťalová, I.A 
Škola: Gymnázium, Ul.17.novembra 1180, Topoľčany 
Nesúťažná kategória: chémia - fyzika 
Anotácia: Cieľom práce je vyvolať v návštevníkoch zamyslenie nad mikroklímou, vegetáciou 
a ich  vplyvom na včely, ponúknuť informácie o chemickom zložení medu, o obsahu  prospešných látok 
vo vybraných bylinkách a rastlinách nenáročných na pestovanie, o možnostiach ich využitia. 

Nesúťažné projekty 

Názov projektu: Kupujte Slovenské výrobky! 
Autor: Viktória Koperecová, Aneta Pavlíčková, IX. C 
Škola: Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany 
Anotácia: Prečo je dôležité kupovať slovenské výrobky? Je dôležité rozmýšľať pri 
kúpe výrobkov, či podporím slovenských výrobcov, alebo nie? Možno aj tieto 
odpovede nájdete v našom projekte.  



“Na tomto mieste uveďte zau-

jímavú vetu alebo citát z člán-

ku na upútanie pozornosti či-

tateľa.” 

S T R A N A  6  

Názov projektu: Hydrodynamický paradox a Bernoulliho rovnica v praxi 

Autor: Lukáš Varga III. D, Kristína Trnovská III.D 

Škola: Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

Nesúťažná kategória: chémia - fyzika 

Anotácia: Cieľom tejto práce je predviesť na modeloch, aké nečakané javy spôsobí hydrody-

namický paradox a vysvetliť ich pomocou Bernoulliho rovnice. Obsahom sú tri pokusy dopl-

nené o súdny prípad, v ktorom Bernoulliho rovnica zohrala hlavnú úlohu. 

Názov projektu: Camera  obscura – princíp vytvárania obrazu 

Autor: Nina Višenková III.OG, Alexandra Miháliková III.OG 

Škola: Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

Nesúťažná kategória: chémia -  fyzika  

Anotácia: Cieľom tejto práce je predviesť model predchodcu fotogra-

fického prístroja, tmavú komoru. Na papierovom modeli komory 

demonštrujú princíp vytvárania obrazu. Praktická ukážka pokusu je 

doplnená obrázkovým materiálom. Dierka v stene pôsobí ako šošov-

ka. Vytvorí na protiľahlej priesvitnej stene prevrátený obraz predme-

tu. Využívali to stredovekí maliari na zachytenie perspektívy. 

Názov projektu: Spriahnuté kyvadlá 

Autor: Tobias Guliš V.OG, Kristína Kaňová V.OG, Sofia Jankovská V.OG 

Škola: Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180 ,Topoľčany 

Nesúťažná kategória: chémia -  fyzika 

Anotácia: Cieľom tejto práce je predviesť na zväčšenom modeli s PET fľašami odovzdávanie  

energie pružnou väzbou. Vyzerá to, že silou vôle sa jedno kyvadlo na moment zastaví a rozkýva 

sa druhé. Autori demonštrujú princíp výmeny energie v sústave. Praktická ukážka pokusu je 

doplnená obrázkovým materiálom. 

Názov projektu: V lete na saniach 

Autor: Timea Jankovská III.OG, Klaudia Zimmermannová III.OG, Emily Rodriguez III.OG,  

Škola: Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

Nesúťažná kategória: chémia -   fyzika 

Anotácia: Cieľom tejto práce je predviesť na zväčšenom modeli pôsobenie šmykového a valivého 

trenia. Na veľkých pomôckach z garáže a telocvične ukazujú žiačky treciu silu, porovnávajú trenie 

šmykové a valivé, rozdiel  medzi statickým  a dynamickým trením. Praktická ukážka pokusu je 

doplnená obrázkovým materiálom s teóriou, ktorú si naštudovali. 

Ž I A C K E  V E D E C K É  S Y M P Ó Z I U M  

IBO - Medzinárodná  

biologická olympiáda,  

kategória A 

Budapešť 2019 

Názov projektu: Domáce pokusy na elektrické a magnetické vlastnosti látok 
Žiaci: Andrej Molčan, Dodi Mišenka, Patrik Janjic, Simona Kapusníková, IV.OG 
Škola: Gymnázium, Ul.17.novembra 1180, Topoľčany 
Nesúťažná kategória: chémia—fyzika 
Anotácia: Elektrické a magnetické vlastnosti možno demonštrovať aj pomocou jednoduchých 
domácich pokusov a meraní. V jednotlivých úlohách budeme demonštrovať princíp Faradayo-
vej klietky, výroby a princípu elektroskopu, pokusy na zelektrizovanie telies a silové účinky elek-
trického poľa. Zároveň predvedieme pokusy na magnetické vlastnosti  predmetov, mincí, silové 
pôsobenie dvoch magnetov, magnetického poľa. 



S T R A N A  7  

,,Umenie je také 

veľké, že vyplňuje 

celého človeka.“ 

G.Flaubert  

, 

Názov projektu: Pitva srdcového svalu 
Autori práce: Alžbeta Grácová, 1.C, Tomáš Krištof, 3.D 
Škola: Gymnázium, Ul.17.  novembra 1180, Topoľčany 
Nesúťažná kategória: biológia - geografia 
Anotácia: Cieľom práce je ukázať študentom, že srdce tvorí základnú jednotku celého kardiovaskulárneho  systému ľudského 
tela, ako srdce (lat. cor) funguje,  priblížiť anatomickú stavbu  srdcového svalu (lat. myokardu)so zameraním na anatómiu 
srdca, histológiu, cievne zásobenie samotného myokardu metódou teória verzus prax. Obaja sme žiaci gymnázia a môžeme 
povedať, že nám práve prax mnohokrát pomohla pri translácií teoretických vedomostí a ich následnom použití.  

Názov projektu: Veľké koralové útesy a ich biodiverzita 
Autor: Adriána Schwarzová, IV.C 
Škola: Gymnázium, Ul.17.novembra 1180, Topoľčany 
Nesúťažná kategória: biológia - geografia 
Anotácia: Práca sa zaoberá biodiverzitou a charakteristikou veľkých koralových útesov sveta z hľadiska  polohy, vymedzenia 
územia, fyzickogeografických a humánnogeografických charakteristík. Zachytáva problémy koralových útesov sveta v zmysle 
vplyvov prírodných katastrof a činnosti človeka. V rámci analýzy dôsledkov aktuálnych problémov koralových útesov sú pred-
stavené štúdie a vízie riešenia záchrany koralových útesov vo svete. K posúdeniu vplyvov na životné prostredie slúžia výsledky 
dotazníkového prieskumu sledovanej problematiky u žiakov Gymnázia v Topoľčanoch. Verifikácia hypotéz je predstavená 
metódou štatistického spracovania pomocou Pearsonovho chí kvadrátu.  

Názov projektu: Cukrový barón z Tovarník 
Autor: Marek Heldi, VI.OG 
Škola: Gymnázium, Ul.17.novembra 1180, Topoľčany 
Nesúťažná kategória: história – spoločenské vedy 
Anotácia: Topoľčany a okolie sa môžu pochváliť svojou bohatou históriou. Tento región hral veľkú úlohu 
v životných osudoch mnohých významných osobností. Jednou z nich bol aj barón August Stummer so 
svojou rodinou. Práca predstavuje jeho život, začiatky na Morave, najbližšiu rodinu, neskorší roz-
mach  jeho podnikateľských aktivít a pôsobenie v okolí Topoľčian. Zároveň sa dozvedáme 
o dobročinnosti, ktorá ho sprevádzala celý život. 

Názov projektu: Oponický hrad 
Autor: Diana Lendelová, III.D 
Škola: Gymnázium, Ul.17.novembra 1180, Topoľčany 
Nesúťažná kategória: história – spoločenské vedy 
Anotácia: Nad malebnou obcou Oponice zanechal svoju stopu v podobe kamenného hradu Matúš Čák 
Trenčiansky, Pán Váhu a Tatier. Pod úpätím mystického pohoria Tribeč  sa usídlil aj významný uhorský 
rod Peech, ktorý si neskôr zmenil svoj predikát na Apponyi. Vďaka tejto rodine sa v Oponiciach vybudo-
vala známa Aponiovská knižnica. Predkladaná práca predstavuje históriu obce a hradu od ich počiatkov a 
archeologické nálezy získané počas výskumných prác pri záchrane hradu. V práci sa spomínajú významné 
osobnosti z rodu Aponiovcov a tiež združenie, ktoré sa podieľa na záchrane kamenného hradu. 
V záverečnej časti sa nachádza rozhovor s miestnym historikom Petrom Králikom, ktorý ponúkol zaují-
mavé odpovede na dosiaľ nezodpovedané otázky. 

Názov projektu: Elektromotory na jednosmerný prúd,  funkcia rotoru a statoru  

Autor: Ján Kobida IV. D ,  Šimon Krošlák VIII.OG 

Škola: Gymnázium, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany 

Nesúťažná kategória: chémia -  fyzika 

Anotácia: Cieľom práce je predviesť funkciu rotora a statora a ukázať možnosť 

vytvorenia generátora z elektromotora. Praktická ukážka pokusov je doplnená 

obrázkovým materiálom a animáciou z internetu. Autori demonštrujú princíp 

premeny energie elektrickej na mechanickú a naopak, keďže obidva prístroje 

majú rovnaké súčiastky. V prvom prípade privedieme elektrický prúd a rotor sa  

roztočí, v druhom roztočíme rotor a vyrobíme prúd. 
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Názov projektu: 8. zbor Veľká medvedica Bošany 
Autor: Sofia Zavacká, IV.D 
Škola: Gymnázium, Ul.17.novembra 1180, Topoľčany 
Nesúťažná kategória: história – spoločenské vedy 
Anotácia: Práca popisuje problematiku skautingu. Vysvetľuje, čo je skauting, jeho princípy a zákony. Obsahuje stručnú históriu 
skautingu od začiatku až po súčasnosť. Práca mapuje aj činnosť 8. zboru  Veľká medvedica Bošany – jeho históriu, aktivity, tradície 
a zvyky. Zaznamenáva spomienky členov  tohto zboru.  

Názov práce: Výtvarné techniky - krok za krokom 
Autor projektu: Diana Jakubíková III.D, Monika Kobelárová, III.D 
Škola: Gymnázium, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany 
Nesúťažná kategória: história – spoločenské vedy 
Anotácia: Cieľom prezentácie je ukázať krásu výtvarného umenia ako individuálneho prejavu kreatívnej schopnosti duše. Spolu 
so základmi techniky predstavíme študentom najpoužívanejšie kresliace pomôcky. Zameriame sa aj na postupy ,,krok za kro-
kom“. Techniky ako lavírovaná kresba a kolovírovovanie (akvarel)  si ich budú môcť záujemcovia aj sami vyskúšať.  

Názov projektu:  Moja cesta k nemčine 
Autor:  Samuel Fábry, VIII.OG 
Škola:  Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 
Nesúťažná kategória: história – spoločenské vedy 
Anotácia: Prácou chcem sprostredkovať žiakom svoje  skúsenosti  s  výučbou nemeckého jazyka  na našej škole, čo ma motivo-
valo učiť sa tento jazyk ataktiež by som rád poukázal na možnosť využitia nemeckého jazyka  v reálnom živote, v práci, atď. 


